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  בית שמש עיריית
  
  
  
  
  
  

  31/16 מס':   מכרז                                                
  
  
  

  12 לגזם ולמוטמניםנוף משל:  והתקנה לאספקה
  בהפעלה רגילה ובשלט אלחוטי + ארגז טבול שמןטון מטר 

  6X2טון  26 מטר ארגז שיורכב על משאית דאף 7רכין (הייבר) 
    סרן אחורי מתרומם ג'נט בודד. 6יורו 

  
  

  עד  העירייה ולשים בתיבת המכרזים במזכירות  ידניתאת ההצעה יש להגיש 
  

  . 12.00שעה   3/5/16ליום    
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   ולמוטמנים איסוף גזםלנוף מלאספקה של       31 /_2016מכרז פומבי מס' 
  מטר 7טון מטר + ארגז רכין (הייבר)  12

  
  

נוף ממכריזה בזאת על קבלת הצעות לאספקה בדרך של רכישה של  בית שמשעירית 
 והתקנתו מטר אורך 7טון/מטר + ארגז רכין (הייבר)  12לגזם ולמוטמנים טבול שמן 

  .(שבבעלות העירייה) אוטומט מתוצרת דאף X 2 6טון  26דאף על משאית 
  

ש"ח (אשר לא יוחזרו)  3,000ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 
(למעט יום ה' - בימים א' בית שמש 4דרך רבין בנין העירייה רח' זכירות העירייה, במ
 לפני הצהריים. 16:00-  08:00בין השעות ג') 

   
ן להשתתף במכרז ימציא הצעת מחיר בצרוף המסמכים הנדרשים יכל המעוני

 . 12.00שעה  3/5/16 ום עד ליבמזכירות העירייה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים ו
 

  
  מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  ועדה אינה ה
  

 ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות. 
  

מודיעה כי ההתקשרות בחוזה בהיקף כמפורט בו כפופה להרשאה  בית שמשעיריית 
  תקציבית כדין.

         
             
  בכבוד רב,               

  
   משה אבוטבול              
  ראש העיר                    
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c:\קוב 19דחס מכרז \קוב 19דחס \מכרזים\יריב\מסמכי עבודה   
  בית שמשעיריית 

  
  
  

  וף גזםלאיסמנוף של והתקנה לאספקה     31/   1620 מכרז פומבי מס'
  מטר 7טון מטר + ארגז (הייבר)  12ומוטמנים 

 
  הוראות למשתתפים ותנאי השתתפות

  
") מתכבדת להזמין הצעות לאספקה "העירייה" או "המזמין :(להלן בית שמשעיריית  .1

  בדרך של רכישה, כמתואר במסמכי המכרז והחוזה.  
  

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .2
  

המפורטים להלן ולקיים את התנאים המוקדמים  על המציע להגיש את המסמכים
  הבאים (צירוף המסמכים וקיום התנאים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז): 

  
  אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.   א.
  אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.    ב.
 –ם ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות לגופי  ג.

  ). 1976 -תשל"ו 
  שני עותקים זהים של כתב ההצעה והנספח לכתב ההצעה.  .ד
במקרה שהמציע  - זכות החתימה   אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי  .ה

  הוא תאגיד.  
  

  מסמכי המכרז והחוזה  .3
  

   המסמכים המפורטים מטה מהווים את מסמכי המכרז והחוזה:
  הודעה על המכרז.  א.
  הוראות למשתתפים ותנאי השתתפות.  ב.
  כתב הצעת המציע.   ג.
  בוטל.  ד.
  בוטל.  ה.
  הזוכה לחתום עם העירייה. –נוסח החוזה שעל המציע   ו.
  נספח א'. –מפרט   ז.
  נספח ב'. –הצהרה והתחייבות   ח.
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  תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  ט. 
  
  
  
  למשתתפים:הוראות כלליות   .4

  
הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום  3כל המסמכים בסעיף   א.

  כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בה.
  
  על המציע לקרוא בעיון רב את החוזה ואת כל מסמכי המכרז.  ב.
  
אם ימצאו סתירות כלשהן או אי התאמות בין המסמכים או יתעורר ספק   ג.

גע לפרטים על המציע לפנות בכתב לקצין הרכב של העירייה, ל הנוכלשהו בכ
(עם העתק ליועץ  02-9909888או לפקס בית שמש  5ת.ד. , מאיר סבג, מר 

-02, ולוודא קבלת הפקס בטל' )02-9909958המשפטי בפקס' מס' 
ימים לפני תום המועד להגשת ההצעות כל זאת בציון  7, עד 9909850

והפקס שלו לשם מתן תשובה.  כל תשובה  כתובתו ומספר הטלפון
מהמזמינה ו/או מנציגה תהיה רק בכתב ואין תוקף לכל תשובה שתינתן 
בדרך אחרת. אין העירייה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל 

  פה.
  
העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס   ד.

רז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות שינויים ותיקונים במסמכי המכ
המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 
מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר 
 רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז

  .ו/או משתתפי סיור הקבלנים
  

ו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל הגשת הצעת  ה.
  פרטי המכרז על נספחיו ידועים ונהירים לו.

  
כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   ו.

מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 
  המציע.



5 

  
או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/  ז.

תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או 
כל הסתייגות לגביה בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 
בכל דרך אחרת יחשב כאינו קיים או עלול לגרום לפסילת ההצעה, לפי שקול 

  ה.דעתה הבלעדי של העיריי
  

  אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  ח.
  

בקביעת הזוכה תהיה העירייה רשאית להתחשב בכישורי המציע, יכולתו,   ט.
ניסיונו וכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי 

ה להבהרות כן רשאית העירייה לפנות לכל מציע בדריש המכרז והוראותיו.
 ו/או להמצאת מסמכים נוספים בהתאם לשיקול דעתה וככל שיידרש.

  
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת   י.

מדן, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ולעומת הא  מחירה 
  העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש.  שלדעת 
        

) יהא עליו לחתום על החוזה המצורף "הזוכה"רז (להלן: זכה המציע במכ  יא.
ימים מיום קבלת  7למסמכי המכרז ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום תוך 

  הודעת העירייה על זכייתו במכרז. 
   

ימים מיום  7זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא החזירו כשהוא חתום תוך   יב.
  לפיצוי בגין נזקיה.תהיה העירייה הודעת העירייה בכתב על זכייתו 

  
לא עמד הזוכה בלוח הזמנים שנקבע כאמור לעיל, יחויב הזוכה בתשלום   יג.

צמוד למדד המחירים לצרכן  ₪ 250פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור של 
על בסיס המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות על כל יום איחור, וזאת 

  בנוסף לאמור לעיל.בנוסף לכל סעד העומד לעירייה עפ"י כל דין ו
  

  אופן מילוי ההצעה והגשתה  .3
  

ההצעה תוגש על ידי המציע בש"ח, על גבי הנספח המצורף לכתב הצעת   א.
המציע, בשני עותקים זהים כשהפרטים החסרים בהם ירשמו באופן ברור. 
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שני העותקים וכל מסמכי המכרז יחתמו על ידי המציע בחתימת ידו (וחותמת 
ריך. לטופס הצעת המציע יצורפו כל מסמכי המכרז בתאגיד) ובתוספת תא

והמסמכים הנדרשים עפ"י הוראות המכרז בשני העותקים לרבות החוזה 
כשהם חתומים ע"י המציע בחתימת ידו (וחותמת במציע שהינו תאגיד) 

  ובתוספת תאריך.
  
שני העותקים חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה במחירי היחידה   ב.

חד העותקים לעומת השני, יתוקן מחיר היחידה לפי העותק שבו הרשומים בא
    מופיע מחיר יחידה נמוך יותר.

  
לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז, לרבות על דפי  מציעעל ה  ג.

תנאי המכרז. כן עליו לחתום על כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך המצורפים 
  אליה. 

  
קומות המיועדים לכך, כל הערות מחוץ להעיר את הערותיו רק במ מציעעל ה  ד.

למקום הנ"ל לא תובאנה בחשבון, ואינן מחייבות את העירייה. כמו כן עליו 
, תאריך מציעלחתום על הצעתו בדיו ולא בעפרון ובתוספת החותמת של ה

  באופן ברור נוסף על החתימה. מציעוכתובת. כן יש לרשום את שם ה
  

  ר נוסף על החתימה. באופן ברו מציעיש לרשום את שם ה  ה.
  
על המציע למלא את כל הסעיפים בהצעת המחירים, ואולם אם המציע לא   ו.

יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעתו יחשב הדבר כאילו כלל את המחיר 
בסעיף אחר מסעיפי הצעתו ועל ידי כך הוא מתחייב לבצע עבודה זו בלא 

  תה הבלעדי של העירייה.תמורה או עלול לפסול את ההצעה, לפי שיקול דע
  

המציע יצרף להצעתו אישור שנתי לעוסק מורשה, מאת שלטונות מס ערך   ט.
מוסף בתוקף למשך שנת הכספים הנוכחית, המציע מתחייב לחדשו על פי 
החוק במשך תקופת תוקפו של החוזה, אישור תקף על ניהול פנקסי 

ל חשבונות ותשלום חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהו
וכן אישור מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס  1976- חובות מס) תשל"ו

  במקור.
  
  בוטל.  י.
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     בוטל.  יא.
  

חודשים  מהיום  האחרון  שנקבע  3הצעת המציע תהיה בתוקף במשך   יב.
  .להגשת ההצעות

  
שת אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הג  יג.

  הצעה שלא לפי התנאים עלול לגרום לפסילת ההצעה.
  

 4דרך רבין במזכירות העירייה, בנין העירייה את טפסי המכרז ניתן לרכוש   יד.
לפני  16:00- 08:00בין השעות  (למעט יום ג') ה'-בית שמש בימים א'

 הצהריים.
  

 .המועד האחרון להגשת הצעות  .4
 

מזכירות תיבת ההצעות הנמצאת בל ידניתאת המעטפה הסגורה יש להכניס   .א
  .12:00בשעה   3/5/16 עד ליום  העירייה

  אין לשלוח הצעות בדואר.
  

תיחשב כמעטפה  , לא12:00מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד שעה    .ב
 שנמסרה במועד ותיפסל. 

  
  
  

  
 מסמכי המכרז הינם רכוש המזמין  .5
  

ניתנים למציע בהשאלה  הם רכושו של המזמין, הם 3כל המסמכים שרשומים בסעיף 
לשם הכנת המכרז והגשתם בלבד ועליו להחזירם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף 

א לעיל, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי להעתיקם או 4
 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

  
  תנאים מיוחדים  .6

   -מסכים מראש כי:  מציעמוסבת לתנאים הרשומים מטה וה מציעתשומת לב ה
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  העירייה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב.  א.
  
אם תחליט העירייה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על   ב.

ההסכם ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה 
ת טפסי המכרז ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין רכיש

  שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 
  
החליטה העירייה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה   ג.

לבצע את העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית 
  בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין. 

  
בלתי סבירה מבחינת  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא  ד.

מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת 
  לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

  
העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו   ה.

של העירייה ו/או כושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה 
  ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

  
נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה   ו.

מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה 
מהפגם כאמור לקבל מהעירייה, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות 

ין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה. פרט לתשלום האמור לא יהיה שהוציא בג
זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, 

  לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.  
  
קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או   ז.

וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע  בהליכי המכרז האחרים
אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע מידית עם הודעת המזמין להפסיק את 
עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין למסור את 
המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת 

מורה עבור העבודה שביצע עד למועד ביהמ"ש. המזמין ישלם למציע את הת
הפסקת העבודה, כפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או 
טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז, אופן ניהולו, 



9 

הזכייה בו וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו, ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם 
  ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה.

  
  מסירת העבודה  .7
  

בתנאי מפורש כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה  מציעהזמנה זו נמסרת ל
הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא, וכי הדבר מסור להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדיים 

  של המזמין. 
  
 מציעאישור ה  .8

  
ם וכל מאשר כי הוא קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיה מציעה

  האמור בהם. 
  
 .מחירי ההצעה  .9
  

 הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה שהיא.  מציעהמחירים שבהצעת ה
  
  

 __________________  
  חתימת המציע  

    



10 

 כתב הצעת המציע
  31/16' מכרז פומבי מס

  מנוף לגזם ולמוטמניםלאספקה של 
 
 

  פידה את כל מסמכי המכרז. אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון ובק  .1
  
הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז וכל הגורמים   .2

האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי וכי 
 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

 
   בוטל.  .3
 
 אני מצהיר בזאת כי:   .4

ת כל הדרישות ו/או הנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע א  .א
  ההתחייבויות על פי הוראות המכרז והחוזה. 

המחירים הכלולים בהצעתי כפי שנרשמו על ידי כוללים את כל   ב.
ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת 
הציוד הובלה והרכבה על פי תנאי המכרז, לרבות רווח, מיסים, 

  . לא כולל מע"מאה אחרת ביטוחים, היטלים וכל הוצ
הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או   ג.

  תיאום עם מציעים אחרים.
  
אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לספק הציוד נשוא המכרז בהתאם לכל  .5

תנאי המכרז והחוזה לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה ועל פי 
  הוראות החוזה. 

  
צעתי תתקבל הנני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות להלן וזאת אם ה .6

  תוך שבעה ימים מתאריך הודעתכם על זכייתי במכרז: 
   לחתום על החוזה ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.  .א

  
 6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף   .7

הציוד נשוא המכרז והעירייה תהא  לעיל כולן או מקצתן אאבד את זכותי לספק
ולהתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא  פיצוי בגין נזקיהרשאית ל

 הצעתי, הכל כמפורט במכרז. 
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  פירוט המחירים שאני מציע:  .8
  הצעת הספק

  
  מס'
 סד'

  
 תאור 

  
  מחיר
 

  
1 

  
לגזם ומוטמנים מנוף אספקה והתקנה 

רגילה טון/מטר בהפעלה  12טבול שמן 
ובשלט אלחוטי מקורי + ארגז רכין 

מטר אורך לאיסוף גזם ופינוי  7(הייבר) 
בהתאם למפרט נספח  פחים מוטמנים

 א'

  
  כולל מע"מ  ₪_______ 

 

      
    

                             
 הנני מצהיר כי:   .9

קראתי באופן יסודי והבנתי את כל פרטי המכרז לרבות החוזה   א.
 ונספחיו. 

מתחייב למלא אחר הוראות המכרז וכל נספחיו ואחר תנאי  הנני  .ב
  החוזה, אם תתקבל הצעתי. 

                   שם המציע: 
                   תיאורו:

 נא לפרט.   (אדם, חברה, שותפות או אחר) 
          /            ת.ז./ח.פ : 

                   כתובת:
                טלפון:
            פקס:

  
______________            __________________  

  חתימה וחותמת הספק                 תאריך    
  
  

        מס'            כעו"ד/רו"ח של התאגיד_______________             אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש
  בפני ה"ה:            מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו          

  _______________, ת.ז. ____________ .1
      _________________, ת.ז. _________  .2

  הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות            המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד           
    שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני.          

 דין- עורך       תאריך                             
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   לגזם ולמוטמניםנוף מהסכם לאספקה של 
  

  
  בית שמשעיריית   בין: 

  משבית ש, 4 דרך רביןמרחוב 
            "העירייה" או "המזמינה") (להלן:

  מצד אחד        
  
  

  ________________________ח.פ./ת.ז.____________________   לבין: 
  מרחוב________________________

                " או "הספק")מציע"ה (להלן:
  מצד שני        

 
  

ף מנושל והתקנה לאספקה         31/16 מס'והעירייה פרסמה מכרז   הואיל:
  );"המכרז"(להלן:  לגזם ולמוטמנים

 
  והספק הגיש הצעתו למכרז;  הואיל:

  
בכפוף לקיום הוראות  מציעוהמזמינה הסכימה לקבל את הצעת ה  והואיל:

לגזם נוף מהסכם זה; ולהתקשר עמו בחוזה זה לאספקה של 
, והתקנתו ")הציוד(להלן: " בהתאם למפרט הטכני נספח א' ולמוטמנים

  .שבבעלות העירייה אוטומט X 2 6טון  26ף דאעל משאית מסוג 
  

  לפיכך כרתו ביניהם הצדדים את החוזה הבא:
= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -= -=  

  
 
  המבוא לחוזה זה ונספחיו וכן מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
  
הספקת הציוד על ידי הספק לשלם העירייה מתחייבת בזאת בכפוף ל  א.  .2

והספק מתחייב בזאת  רה הנקובה בהצעת הספק למכרז,את התמו
לספק את הציוד לעירייה המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

  ממנו.
  

במסגרת אספקת הציוד עפ"י חוזה זה מתחייב הספק לבצע בין היתר   ב.  
  העבודות הבאות:   את
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תקין יום מחתימת ההסכם. הספק י 70ספק את הציוד בתוך ל  )1(  
  וד על משאית של העירייה. את הצי

      
על חשבונו אחריות יצרן לציוד, לרבות ביצוע כל התיקונים  לתן  )2(

הדרושים לפעילות והפעלה תקינה של הציוד ולהחליף חלקים 
אותם יש להחליף על מנת שהציוד יפעל באופן תקין. תקופת 

   חודשים ממועד אספקת הציוד.   24 האחריות היא למשך
  

לגבי אופן במתקני העירייה לעובדי העירייה  הדרכה לתן  )3(
השימוש בציוד ולהטמיע לעובדי העירייה את אופן הפעלת 

  הציוד ככל שהדבר נדרש.
  
זמן תוך בהספק מתחייב לתקן כל תקלה בתקופת האחריות   )6(

השירות יינתן בבית הלקוח אם וככל  סביר בנסיבות העניין.
  שהספק הציעה זאת בהצעתו למכרז.

  
לגרוע מכל האמור בהסכם, על סעיף קטן זה יחולו  מבלי  

  להסכם. 11הוראות סעיף 
  

  בוטל.  .3
  

תמורת כל התחייבויותיו של הספק עפ"י חוזה זה תשלם העירייה   א.  .4
  לספק סכום בהתאם לכתב ההצעה למכרז. 

  
בתוך מוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה תשלם לספק את החשבון   ב.

  .יום מחתימת ההסכם 20
  
מוסכם בזאת בין הצדדים כי המחיר הנקוב בהצעת הספק ובחוזה זה כוללים   .5

את רווח הספק ואת כל ההוצאות, לרבות הוצאות בגין הובלת הציוד, 
כולל  קצין הרכבהתקנתו, מתן אחריות יצרן לטיב הציוד, ותיקונו לפי הנחיות 

  מע"מ והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת.
    

   ב' לעיל.2כמפורט בסעיף יב בזאת לספק את הציוד לעירייה הספק מתחי  .6
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רשאי  ת הציוד סמוך לאחר מועד האספקה. קצין הרכביבדוק אקצין הרכב   .7
שלא לקבלו אם אינו מן הסוג או האיכות הדרושה. הספק מתחייב להחליף על 

כלא מתאים, פגום ו/או אינו תואם את  קצין הרכבחשבונו ציוד שנמצא ע"י 
. הספק מתחייב לקחת הציוד שנתבקש להחליפו חזרה, קצין הרכבשות דרי

  הוצאות ההחזרה יחולו על הספק.
  
הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש על ידו ו/או ע"י מי מעובדיו ו/או   .8

ע"י מי ממועסקיו ו/או ע"י מי מטעמו, ו/או ע"י הכלים המופעלים על ידו כתוצאה מכל 
יהיה  מציעו כל מעשה ו/או כל מחדל שיבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו. הפעולה ו/א

  אחראי לשפות את העירייה בגין כל סכום שזו תיאלץ לשלמו בגין כל נזק שהוא. 
  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הספק הינו במעמד של קבלן עצמאי וכי   א.  .10
עובדיו ו/או הוא יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור 

מועסקיו, כולל משכורת, תשלום וניכויי מס הכנסה, בטוח לאומי, 
תשלום קרנות סוציאליות וכו' וביצוע וקיום כל דין  הדן בחובות 
ובזכויות של עובד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין ביטוח עובדים ע"י 

  מעבידים.
    

אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין   ב.
העירייה לבין עובדי הספק ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ועל העירייה 
לא תחול כל אחריות שהיא בקשר אליהם לרבות אחריות בגין כל 

  תאונה ו/או נזק שיגרמו להם.
  

במסגרת האחריות במועדים  אם לא יספק הספק את הציוד ו/או יבצע העבודות  .11
ו/או בהתאם לחוזה זה, ישלם הספק לעירייה פיצוי קבוע  קצין הרכבשנקבעו ע"י 

ש"ח לכל יום איחור מעבר למועד שנקבע לאספקת  500ומוסכם מראש בסך של 
  הציוד ו/או ביצוע העבודות וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד עפ"י כל דין.

  
את בין הצדדים כי לעירייה זכות קיזוז ללא צורך בהודעה מוקדמת מוסכם בז  12.1  .12

על כל יתרת זכות שתימצא בחשבון תשלומי ספקים של הספק, העירייה 
תהיה רשאית להשתמש ביתרה לזכות האמורה לסילוק כל יתרת חוב של 
הספק בחשבון הארנונה המים ביוב ו/או לסילוק כל חוב מכל סוג שהוא 

  יה לרבות היטלי פיתוח וחובות אחרים.שהספק חייב לעירי
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לעירייה זכות קיזוז ו/או עיכבון על כספים שמגיעים ו/או יגיעו לספק   12.2
בכל זמן שהוא וזאת בגין הפרת תנאי מתנאי חוזה זה ו/או בגין סילוק 

  פיגור תשלומי חובות כל סוג שהוא לעירייה.
  

לעירייה הוראה  במקרה שתהיה לספק יתרת זכות, נותן בזאת הספק  12.3
והרשאה מראש להשתמש ביתרת הזכות לקיזוז חובות בני תוקף 

  במועד ביצוע הקיזוז ולזקוף את הסכום כנגד יתרת החוב של הספק.
  

הוראה והרשאה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לכל שינוי או ביטול   12.4
  ללא הסכמת העירייה בכתב ומראש.

  
ג' כלשהוא התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, כולן  הספק אינו רשאי להעביר לצד  .13

  או מקצתן ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של העירייה.
  

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה,   13.1
המזכים את העירייה בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לצעדים 

  ו/או הסכם זה:הנוספים העומדים לה מכוח הדין 
    
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל   א.  

לגבי נכסי החברה, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא 
ימים ממועד ביצועם ומתן הודעה על  7הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

  כך לחברה.
  

או חלקם, או נתקבלה  ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי החברה, כולם  ב.
על ידה החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדה בקשה לפירוק או 
ניתן נגדה צו פירוק או שהיא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיה כולם, 
או חלקם, או שהיא פנתה לנושיה למען קבל ארכה או פשרה למען 

  הסדר איתם. 
  
החברה או כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי     ג.

אדם אחר מטעמה נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר 
  עם הסכם זה או ביצועו.

  



16 

הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בחוזה   .14
את העירייה בגין כל נזק שייגרם לה בגין ההפרה בין  מציעזה, יפצה ה

ע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגו
אחר לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא 

  חוזה זה או חלק מהן. 
  

  בוטל.   .16
  

מבלי לפגוע בזכויותיה של העירייה לפי חוזה זה ולפי כל דין, תהיה העירייה   .17
רי ויסודי רשאית לבטל חוזה זה באופן מידי במידה והספק יפר תנאי עיק

בחוזה זה. טיב הציוד קצב האספקה ועמידה בתנאי החוזה באשר לתיקון 
  תקלות ומתן שירותי תחזוקה מהווים תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה.

  
כל מסמך לעניין חוזה זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כאמור   .18

ל ידי הנמען לעיל, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יחשב שנתקבל ע
  שעות מתאריך המשלוח. 72עם תום 

  
סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי   .19

  ית שמש או לבית משפט מחוזי בירושלים.הסכם זה תהיה לבית המשפט בב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



17 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
                        

  ת שמשעיריית  בי                  הספק
  
  
  

                       
 תאריך                 תאריך     

  
    
  אני הח"מ עו"ד/ רו"ח ______________, המשמש   

  מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו        מס'  כעו"ד/רו"ח של התאגיד_______________ 
  בפני ה"ה:                      

  _______________, ת.ז. ____________ .1
      ________________________, ת.ז. ___ .2

  הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות  המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד 
      שהציגו בפני חתמו על חוזה זה לפני.

    דין- עורך       תאריך                              
הסכם זה נערך ואושר לחתימת העירייה ע"י 
היועמ"ש לעירייה בהיותו עומד בדרישות 

לחתימתו הליך מכרז  הדין ולאחר שקדם
  כדין

  
  

___________      
_________________  

 חתימה               תאריך      
c:\06_09קוב  19מכרז דחס \קוב 19דחס \מכרזים\יריב\מסמכי עבודה.docx  
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  נספח א'  31  /1620מכרז פומבי מס' __       
  מטר 7+ ארגז רכין   לגזם ולמוטמניםנוף מאספקה של  -בדבר  

  
  מפרט

  
  
  

 12פרק זה כולל את הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מנוף הרמה עצמי 
טון כולל, מתוצרת  2X6   26טון/מטר לאיסוף גזם ותמוני קרקע שיותקן על שלדת משאית 

  דאף.
   

  בול שמןטון/מטר ט 12טבלת דרישות טכניות למנוף איסוף גזם 
  

  פרוט הדרישה  תיאור  סעיף
  מנוף הטענה עצמי   .1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מפרקי זרוע. 3מנוף מפרקי עם  .1
  מעלות מינימום. 400סיבוב  .2
מטר כושר הרמה של משקל  10יציאה אופקית   .3

 ק"ג לפחות. 1,000
  מטר לפחות. 12גובה אנכית  .4
  שסתומי בטיחות לבוכנות.  .5
  ית עם מערכת בקרה.המנוף יופעל הידראול .6
  א) מייצבים.            המנוף יכלול את המערכות הבאות: .7

  ב) לוח צידוד.          
  ג) מערכת זרועות.          
  ליטר מינימום,     400ד) סביבון וכף איסוף גזם נפח           

  חיבור סביבון וכף איסוף גזם באמצעות מחברים              
  למטמוני קרקע. קבועים             

  מערכת הידראולית.  . 8     
  מערכת בקרה.  .9     
  מערכת להפעלת חרום.  .10     
  מערכת בטיחות התואמת את דרישות הבטיחות  .11     

  בבדיקה סטטית ועומס יתר.          
  .מנוף הרמה עצמית יבנה על מסגרת בסיס קשיחה 12     

המהווה המשך של השלדה המחוברת לשלדת 
  ארגז (שלדת ביניים).ה

  בסיס המייצבים ומסביי.   .13     
  בסיס הצידוד יהיו חלק אינטגראלי של מסגרת          .14     

  הבסיס          
  בסיס המנוף ומערכת הצידוד יהיו טבולים בשמן.  .15     
  טון. 1.5המשקל העצמי של המנוף יהיה   .16     
  טון/מטר. 12כושר ההרמה של המנוף יהיה    .17     
  מטר  10.5רדיוס עבודה מקסימלי של המנוף יהיה   .18     

  לפחות.          
  מטר  3.8רדיוס עבודה מינימלי של המנוף יהיה   .19     



19 

  לפחות.          
  העומס המותר בקצה הזרוע באשר הזרוע   .20     

  טון לפחות. 1 - בפתיחה מקסימלית יהיה כ          
  המותר בקצה הזרוע כאשר הזרוע בפתיחה . העומס 21    

  טון לפחות. 3.8 - מינימלית יהיה כ          
   400תחום צידוד  מבנה המנוף יאפשר צידוד מלא (  .22    

  מעלות).         
  

  .  ברכב תתוקן נורית ביקורת בתא הנהג להתריע כאשר 23
  המנוף או המייצבים לא נמצאים במצב אחסנה.       

  .  בוטל24
  שרשראות  3. שרשרת תקנית להרמת מוטמנים, 25

  מחוברים לטבעת.      
  .  פרוז'קטורים על זרוע המנוף.26
  .  תשלום אגרת רישוי + טסט יחולו על הספק.27
  

  ייעוד   
 

  שנתון 
 

  משקל שילדה כולל 
 

מיכל קליטת פסולת 
  (ארגז) רכינה 

 
 מידות 

  
 פתח 

  
  הרמה 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ולל מיכל לקליטת פסולת ומנוף הרמה רכב מסוג משא הכ
 וארגז רכין

2015  
 

  ק"ג  26,000עד 
 

  מטר אורך בצבע לבן כולל צבע יסוד. 7ק"ב לפחות   32
  
  

  מ"מ לפחות  3מ"מ לפחות, קירות  4ריצפה 
  
  דלתות כנף אחוריות  2
 

 טון . 40בוכנה טלסקופית מרכזית אחת כושר הרמה עד 
  
 

  וןשוקת לאיסוף נוזלים +ברז ריק
  פנסים אחוריים מסורגים 

ארגזים  סגור עם אפשרות נעילה,  X2מתקן לניילון מוטמן 
  .  שיידרששילוט לפי הנחיות הרשות. כל שילוט 

  תקנים   ..2 
  
  
  
  

המנוף ואופן 
התקנתו ע"ג 

המנוף ואופן התקנתו ע"ג השלדה יעמוד בתקנים   .א
 הבאים:

או    DIN 15018קן המנוף יעמוד בדרישות ת )1
 .EN 12999תקן 

התקנת המנוף ע"ג שלדה תעמוד בדרישות  )2
"רכב משא בעל מנוף הידראולי  129מפמ"כ 

 להעמסה עצמית".
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השלדה יעמוד 
  בתקנים הבאים

המנוף על כל מערכותיו ומרכיביו יעמוד בתנאי  )3
הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני, 

הידראולי, פניאומאטי, חשמלי או אחר 
ים במרכיביו וללא ירידה בביצוע

 הפונקציונאליים :
  ) רעידת והולמים כנגזר ממערכת השיכוך 3.1

   במרכב ותנאי הדרך.           
   -ועד ל C°   10 ) טמפרטורת סביבה של3.2

       °C50 +  
  ) חשיפה רצופה לשמש וגשם.3.3      
  ) תנאי אבק ולחות וגשם.3.4      

הספק יהיה אחראי לאיכות, טיב העבודה, לחוזק   .ב
נות של המערכת הייעודית על כל מרכיביה והאמי

 כולל ההרכבה על השלדה.
  

ביצוע האינטגרציה   .3
  על השלדה

ספק המנוף הזוכה במרכז אחראי לביצוע   .א
האינטגרציה של המנוף על השלדה שתסופק ע"י 
העירייה יתכנן באופן פרטני את התקנתו והתקנת 

המערכות הנלוות (תת שלדה, מתקנים אוטומט 
 שמתחייבים ע"פ תקנות התעבורה וכו'). יביים לפי

ספק המנוף יהיה אחראי לכך שיתאפשר שילוב   .ב
והרכבה של מערכות המנוף על המשאית של 

 העירייה
 120 -על המשאית יותקן ארגז רכינה במרחק כ  .ג

ס"מ מהקבינה. המשאית כוללת מפרש כח 
)P.O.T( 

ספק המנוף יישא באחריות כוללת לגבי עמידת   .ד
המורכבת בתקנות התעבורה  המערכת הייעודית

ודרישות משרד התחבורה ו/או כל דרישה רלוונטית 
אחרת על פי חוק העדכנית ליום המסירה של 

 מכלול המנוף. 
  

רוחב המנוף ומערכת המייצבים במצב אחסנה, לא   .א  מידות   .4
 יחרוג מרוחב המשאית 

במצב אחסנה גובה המנוף ומערכת המייצבים   .ב
אית יהי מינימלי כשהם מותקנים על שלדת המש

 עפ"י החוק.
המידות הגאומטריות של המנוף יתאימו לשלדת   .ג

  6יורו  2X6המשאית שתסופק ע"י העירייה דאף 
העמסת הגזם לתוך הארגז באמצעות המנוף 

  שיותקן ברכב.
  

מתחת למנוף תותקן מערכת מייצבים שהינה חלק   .א  מערכת ייצוב   .5
ת מייצבים נשלפים ידני 2 –אינטגרלי מהמנוף 

המייצבים מצוידים בבסיס  –ומופעלים הידראולית 
 רחב למניעת שקיעה.

במצב "אחסנה" יהיו המייצבים צמודים לשלדת   .ב
המשאית, לא יבלטו החוצה ולא יפגעו במרווח 

 הגחון של המשאית.
מבנה המייצבים, מיקומם ואופן התקנתם לא יפריע   .ג
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 לתפעול המשאית ומכולת הגזם.
לפחות מקדם ביטחון  1.4מקדם ביטחון ליציבות,   .ד

 140%לפחות, או היפוך בהעמסה של  1.6סטטי 
 לפחות.

מהלך המייצבים יאפשר ייצוב המשאית בצורה   .ה
 בטוחה.

הפיקוד על הפעלת המייצבים יהיה ממקום ממנו   .ו
 ניתן לראות את הפעלת המנוף בצורה בטוחה.

המייצבים יכללו נעילה מכנית לאבטחת מצבם   .ז
 הפתוח והסגור.

 יודבקו סרטים מחזירי אור. על המייצבים  .ח
המערכת תכלול שסתום מונע נפילה בזמן תקלה   .ט

 (פיצוץ צנרת).
 10% - במנוף תותקן מערכת עומס יתר שתפרוק ב  .י

+ מעל העומס המותר (בהתאם לדיאגרמת 
 העומסים).

  
עמדת הפעלה (ידיות) תותקן מצד ימין של הרכב   .א  עמדת הפעלה   .6

ערכת (מבט כיוון הנסיעה) וזאת במידה ומ
 ההפעלה האלחוטית מושבתת.

 תותקן מערכת קיפול מנוף לחרום.  .ב
ידיות ההפעלה יהיו נוחות עם מרווח מספיק   .ג

 לאצבעות הידיים.
מיקום עמדת ההפעלה יאפשר קשר עין רצוף של   .ד

המפעיל עם המנוף לכל טווח ההפעלה והתפעול 
 של המנוף.

כל הלחיצים והמתגים לתפעול המערכות הייעודיות   .ה
נים בפני הפעלה מקרית ויהיו אטומים יהיו מוג

 למים  ואבק.
 שילוב מפרש הכוח יתבצע מתא הנהג.  .ו
המנוף יסופק ויותאם להרכבת והפעלת כף לאיסוף   .ז

 גזם כולל סביבון.
בקצה זרוע המנוף ובכפות יותקנו חיבורים קבועים   .ח

 לכף.
 כל הצנרת ההידראולית להפעלת הכף תמוגן .  .ט
     .י

מערכת בקרה על   .7
  המנוף

רכת תכלול מערכת בקרה והתראה עבור המע  .א
בכל אחת מן  100%, 70%, 50%עומס של 
 הבוכנות.

 התראה על עומס יתר.  .ב
 נעילת המנוף בעומס יתר ומניעת שקיעה.  .ג
 לחצן חרום.  .ד
 התראה על טיפול ותקלות.  .ה
 4התראה בתא נהג על מצב מנוף פתוח בגובה של   .ו

 מ' מהרצפה.
 התראה בתא נהג על מייצבים לא מאוחסנים.  .ז

   
 הפעלת כל פעולות המנוף, הכף והסביבון מהשלט.  .א  שלט אלחוטי מקורי   .8

, 70%, 50%על השלט התראה של עומס יתר   .ב
100%  . 
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הגברה אוטומטית ושליטה אוטומטית במהירות   .ג
 המנוף.

 לחצן חרום.  .ד
 התראה על טיפול ותקלות.  .ה
 מעבר בין שליטה במנוף לשליטה במייצבים בשלט.  .ו

  
 מעלות לשנייה. 20 -ת צידוד המנוף תהיה כמהירו  .א  זמני עבודה   .9

  מטר לשנייה. 1.2 -מהירות הרמה מקסימלי כ  .ב
 .129לחץ העבודה יהיה על פי מפמ"כ   .א  מערכת הידראולית   .10

הצנרת הגמישה (פרט לצינור היניקה) תהיה מסוג   .ב
10R100  עפ"י תקן שווה ערך ובהתאמה ללחצים

לפחות ללא  200%במערכת (עמידה בלחץ שך 
 לות).נזי

ברכב יותקן גובל סיבובי מנוע שנועד להגביל   .ג
סיבובים מקסימליים של המשאבה ההידראולית, 

 גובל זה יפעל בעת שילוב המשאבה ההידראולית.
השמן ההידראולי לא יתחמם מעל למותר בתנאי   .ד

 משטר העבודה הקיים.
 : המשאבה ההידראולית  .ה

המשאבה ההידראולית תופעל ע"י מפרש כח  )1
)P.O.Tתק ישירות על מפרש הכח ללא )  ותו

גל הינע, מהירות סיבוב המשאבה תתאים 
 למהירות סיבובי המנוע.

שילוב המשאבה ההידראולית יתבצע מתוך תא  )2
 הנהג בלבד.

בתא הנהג תותקן נורית חיווי שילוב המשאבה,   .ו
 בצמוד לנורית אזהרת חוף שמן הידראולי.

המסננים במערכת ההידראולית יתאימו לדרישת   .ז
 .מנוףיצרן ה

ליטר לפחות יתוכנן כך  150מיכל השמן בנפח של   .ח
שלא תהיה ירידה בביצועי המנוף בתנאי הסביבה 

  המוגדרים.
 וסמויים בזרועות. X2צנרת זרועות על תופים   .ט

  
המנוף יהיה חדש ויוצר מחומרים חדשים, באיכות   .א  אחריות ושירות   .11

הנדרשת מכל רכיב ורכיב, עפ"י כללי המקצוע 
 "י כח אדם מיומן.הטובים וע

הספק יהיה  אחראי לטיב המנוף ולפעולתו   .ב
 התקינה.

הספק נושא באחריות כוללת למנוף ולהתקנתו   .ג
ברכב, כולל לפרטים שהוכנו על ידו ברכב (כגון: 
תת שלדה למנוף, משאבה הידראולית וחיבורים 

 שבין המנוף ורכיביו לרכב.
אחריות הספק חלה באופן מלא על עבודות   .ד

 ופקו ע"י ספקי משנה וקבלני משנה.ומוצרים שס
באחריות הספק להציג את אופן התקנת המנוף   .ה

הרכב ולקבל את אישורו בכתב וכי אחריות ספק 
  הרכב לא תיפגע ולא תפקע כתוצאה מההתקנה.

הספק ימסור כתב אחריות שכולל משך אחריות   .א  היקף האחריות   .11
ותכולת אחריות של שנתיים למנוף המסופק על 
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ר יכללו פעולות אחזקה וטיפול שוטפות ידו, אש
 למערכות המנוף על חשבון הספק.

האחריות לאיכות הצבע  –על אף האמור לעיל   .ב
) שנים לפחות (פגמים 3והצביעה תהיה שלוש (

עיקריים שהאחריות צריכה לכסות: חלודה, 
 התנפחות צבע, התקלפות צבע וכו').

כל טיפול ו/או פעולת תחזוקה בעת תקופת   .ג
המהווה תנאי לקיום האחריות הניתנת  האחריות

ע"י הספק, תבוצע ע"י הספק על חשבונו (ללא 
  עלות נוספת מצד העירייה). 

הספק יהיה בעל יכולת למתן שירותי אחזקה   .א  שרות   .12
 בחצרו לכל מערכות המנוף.

המוסך של הספק יעמוד בכל דרישות משרד   .ב
העובדה ומשרד התחבורה (לגבי ניהול המוסך) 

ידיו כל הכלים והאמצעים הדרושים לביצוע ויהיו ב
 על סוגי הטיפולים והתיקונים בכל רמות האחזקה.

אמצעי הבדיקה שבשימוש המוסך יהיו מכוילים   .ג
 כנדרש.

הספק יחזיק מלאי חלפים ויעמוד ברמת השירות   .ד
 המצוינת כרמת שירות שלו.

טיפולים שוטפים במנוף ובמערכותיו לא יחרגו מיום   .ה
 רגע כניסתו למוסך הספק.ימי עבודה מ 2עד 

הספק יחזיק מלאי חלפים ויעמוד ברמת השרות   .ו
 המצוינת במפרטי השרות שלו.

  לספק רכבי שירות/ניידות שירות שבבעלותו.    .ז
התחייבות לאספקת   .13

  חלקי חילוף למנוף 
הספק מתחייב להחזקה שוטפת של חלקי חילוף   .א

שנים לפחות מיום מסירת המנוף  7מקוריים במשך 
 יה.לעירי

ימי  4תוך  –זמינות מסירת חלפים שאינם במלאי   .ב
 עבודה לכל היותר.

  
ספק המנוף יבצע הדרכה למפעילי הנוף/מכונאים   .א  הדרכה  .14

 ההדרכה תכלול:
תיאור המנוף, רכיביו ואופן ביצוע החיבור/ניתוק  )1

 המהיר בעת הצורך.
 בטיחות בתפעול ואחזקה. )2
 איתור תקלות ופתרונן ברמת המפעיל. )3
 וויסותים יזומים. טיפולים )4
ההדרכות הנ"ל יועברו באתר העירייה אחרי  )5

מסירת המנוף לעירייה ויתואמו על ידי הספק 
 ובאחריותו.

ספק יצרף ספר הדרכה הכולל סכמות חשמל,  )6
פנאומטיקה, הידראוליקה, שרטוט כללי של 

  המנוף וטבלת משקולות. 
  

-19A4.3/GSR 18Vדגם:   קומפלט 18V: מברגת בוש נטענת  אספקת ארגז כלים הכולל
LI2  193" בוש נטענת דגם: 4.5. משחזתA.302 /GWS 18V-LI                                     

                                             .   GBH 18V-LI/11904.302דגם:  18Vפטישון בוש נטען 
  "12 -ו –" 10" .מפתחות שוודי 12 -"  ו10מפתחות צינורות 
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סט בוקסות כולל רצ"ד . שפיץ פלייר . שפיץ פלייר נטוי . סט מברגים . פלייר . קטר . סט 
  . כל כלי העבודה מחברת סיגמנט. או סטנלי . 22ועד  6-מפתחות רציד מ

  
                                       

                          
  
  
  
  
  

  המנוף המוצע ושל השלט האלחוטי.****  יש לצרף פרוספקט טכני של 
  הצהרת הספק: 

  הנני מאשר שקראתי את המפרט הטכני והצעתי עומדת בדירות המצוינות בו.
  
  

__________                _______________     ____________         __________  
  תאריך                    שם המשתתף               תפקיד                   חתימה וחותמת        
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  נספח ב'
  
  

  לכבוד
  בית שמשעיריית 

  מרכז מסחרי בית שמש
  
  

  הצהרה והתחייבותהנדון: 
  

  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה, הנני מצהיר כלהלן:
  

  אינני נמנה על אחד מאלה:  .א
  

קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת  ).1(
  .בית שמש העיר

  
  סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. ).2(
 
בית קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של עובד עיריית  ).3(

  .שמש
 
  .בית שמשסוכנו או שותפו של עובד עיריית  ).4(

 
) לעיל חלק העולה 2( –)  1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( ).5(

) ו 1ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. 
  ) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 2( –

  
הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או   .ב

בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 
שבין העירייה לבין אחד הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה 

המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי 
שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת 
העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על 

יה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החלטת השר ומשבוטל לא תה
  פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

  
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור   .ג

  עם קרות השינוי. מידבסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה 
  
  
  
  
  
  
  

       _________                                                                  ________________  
  חתימה וחותמת                תאריך                                                                            


