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 נוהל הצעות מחיר

 בעיר קריית גת ומנוף השירותי הובללאספקת 
 

 
מאזור התעשייה , בעת חירום ועל פי צרכי העיר, מיגוניות 30 -כ ן שלהובלתל הצעות להציע הזמנה

 .תוך העירופיזורן בבעיר קריית גת 
 

יע דים  להצמציעים, תאגידים או יחי אתמזמינה בז ()להלן: "העירייה" קריית גתעיריית  .1
רחבי העיר במיגוניות  30 -כ ן שללשינוע והצבת יםהנדרש ,הצעותיהם למתן שירותי הובלה ומנוף

", הנוהל" ו/או "השירותים)להלן: " ראש העירעל פי הוראת בעת חירום ו/או קריית גת 
   .בהתאמה(

 

 העומדים ,ותאגידים הרשומים כדין בישראליחידים אזרחי ישראל להשתתף,  רשאיםבנוהל זה,  .2
 :בכל התנאים המצטברים שלהלן ,במועד הגשת ההצעות

 
 .במועד האחרון להגשת ההצעות , מטעם משרד התחבורה,רישיון מוביל בתוקף בעלי  . 2.1
  2 -טון 180טון או מנוף הידראולי  270סמי מנוף כלי רכב מסוג  בבעלותם או ברשותם   .2.2

 .פורק( 1מעמיס,  1יחידות לפחות )         
 לפחות. 3 –סרנים(  3סמי פלטה )  . 2.3
 יחידות(. 8סה"כ  -סטים 2טון ) 20הספקת אמצעי הרמה מסוג תפוח .   2.4
 ק"מ מתחום העיר קריית גת.   30של המשתתף ממוקם ברדיוס של עד  עסקומקום .   2.5

 הנמצאת מובהר כי מדידת הרדיוס האווירי כנדרש לעיל, תתבצע על פי פונקצית מדידת מרחק          
 . http://maps.walla.co.ilבקישור הבא:          

 
 :יובהר להלן .2.6

 
 זכיה בין מספר מציעים.הלפצל ו/או  ית לבחור מספר זוכים במכרזהעירייה רשא .2.6.1
 העיריה רשאית לקבל הצעה באופן חלקי.  .2.6.2
 יא אל הפועל רק חלק מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי.העירייה רשאית להוצ .2.6.3
 .תינתן עדיפות לזוכה אשר יספק את כל סוגי השירותים נשוא מכרז זה .2.6.4

)לחיוב  ה עם הזוכהבמכלול השיקולים, יובאו בחשבון התקשרויות קודמות של העיריי .2.6.5
 ולשלילה(.

 .צעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאאין העירייה מתחייבת לקבל את הה .2.6.6
   
 פרטי המטען .3

 
 .(יחידהל)טון  29במשקל  תמיגוני .3.1

 טון. 29משקל , מטר 2.8גובה  ,מטר 2.2רוחב  ,מטר 4.6אורך  מיגונית:כל מפרט  .3.2

 .30 -כ  -מספר המיגוניות להובלה .3.3
 

 
 :הנדרשים לשינוע והצבת המיגוניות יכללובלה שירותי ההו .4

 

מקומות ל "(אתר מצבור)להלן: " מיגוניות מאזור התעשייה בעיר קריית גת 30 -כ של שינוען .4.1
 קריית גת, בעת חירום ועל פי צרכי העיר. העיר שונים בתוך

 2.2כלי הרכב כמפורט בס"ק תעשה באמצעות   בתוך העיר קריית גתהצבתן הובלת המיגוניות ו .4.2
 דלעיל. 2.4 עד ס"ק

 
 

 תקופת ההתקשרות .5
 

 החל מקביעת הזוכה בנוהל. חודשים )שנה(  12 –הינה ל . תקופת ההתקשרות 5.1
 

 ,עד לגובה סכום הפטור ממכרזההתקשרות לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת  .5.2
רות תקופת התקש)להלן: "1987 -(, התשמ"ח( לתקנות העיריות )מכרזים3)3כקבוע בתקנה 

 "(.כוללת
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העיריה רשאית בעת חירום  ו/או על פי הוראת דלעיל,  5.2וס"ק  5.1בס"ק על אף האמור   .5.3
 .הכוללתתקופת ההתקשרות ללהאריך ההתקשרות מעבר ראש העיר 

 
 

 פעילות בזמן חירום .6
 

 -הגדרה "זמן חירום" יהא בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן: . 6.1

ד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות הכרזת הממשלה על מצב מיוח .6.1.1
 .1951- התשי"א , אזרחית

 קבלןכי היא נמצאת בזמן חירום. עם קבלת ההודעה מתחייב ה קבלןתודיע ל העירייה .6.1.2
רגע קבלת הודעה ו/או קריאה לביצוע אספקת שעות מ 4בתוך השירותים לספק 

 השירותים.

כפי  השירותים תלקבל זכות ראשונים עירייהכי בזמן חירום, תהא ל קבלןידוע ל .6.1.3
 בנוהל זה. שהוגדרו

מעת קבלת ההודעה  בתוך פרק הזמן שהוגדר מתחייב לתת שירות מקצועי ורצוף קבלןה .6.1.4
 .בזמן חירום, ללא שיבוש או הפרעהכי מדובר  עירייהמה

בזמן חירום  השירותיםלשם כך, מתחייב הספק לעשות כל הנדרש על מנת לספק את  .6.1.5
תגבור כ"א, כלי רכב וקווי אספקה שנקבע בהתאם להתחייבותו, לרבות  בתוך הזמן

 .לשעות הפעילות בשגרה, לרבות בחגים ושבתות נוספים לפי הצורך, גם מעבר

באמצעות ספקי  יםמסופק יםחלה עליו גם במקרה שהשירותכאמור לעיל  הקבלןחובת  .6.1.6
 כנדרש בזמן חירום. השירותיםלאי אספקת  עירייהיהיה אחראי כלפי ה משנה, והוא

 . שטחה המוניצאפלי של  העיר קריית גת – בזמן חירום רותיםהשימקום אספקת  .6.1.7

  .הנוהלבהתחייבות לפי סעיף זה, תהא הפרה יסודית של  הקבלן אי עמידת .6.1.8
 

 אחריות לנזקים .7
 

 'אב כנספח המצ"כתנאי על חתימת החוזה עם הזוכה, על הזוכה להמציא אישור לקיום ביטוחים  .7.1
 .ומוכרתמורשית ית חתום ע"י חברת ביטוח ישראללהסכם, 

 

 לפי כל דין, לכל נזק ולרבות נזקי גוף שייגרםיו הזוכה יישא באחריות המוטלת על .7.2
 וראות הנוהלעל ידו, או ע"י עובדיו, או ע"י מי שפועל מטעמו המצוי במקום הרלוונטי לביצוע ה       

 עירייה.במתקני ה או
 

 ד שהנזק ארע תוך כדי או עקב, ובלבעירייההזוכה יהא אחראי לכל פגיעה שתהא בעבודת ה .7.3
 זה או בקשר אליהם, בין באופן בלעדי ובין ביחד עם גורמים נוהלביצוע השירותים נשוא        
 נוספים, בין מתוך זדון ובין מתוך רשלנות, בין בפעולה ובין במחדל ובין בכל דרך אחרת.       

 

 -גרמו כאמור לעיל במועד הזוכה מחויב לתקן, להשלים ולהטיב כל נזק או אובדן באם יי .7.4
 הקרוב ביותר לאחר שייגרמו.       

 

 לתקן את הנזק לאחר שהזוכה לא עשה כן עירייהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות ה .7.5
 בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיה.       

 בגין כל תביעה של צד ג' כתוצאה מהפרת חובת האחריות כאמור, עירייההזוכה ישפה את ה .7.6
 בתשלום בגין חיוב החל על עירייהל הוצאות ונזקים בגין תביעה כאמור. חויבה הלרבות בש

 הזוכה עפ"י מכרז זה, בין אם החיוב נובע מפגיעה של עובד שלו, או של צד שלישי, או מכל
 זכאית לפיצוי מלא מאת הזוכה בגובה אותו סכום עירייהמקור אחר, כי אז תהא ה

 רחת עו"ד שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור,ובתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר ט
 עירייהוהזוכה יחזיר לה סכומים אלה מיד עם הגשת דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו ל         

 מתחייבת להודיע לזוכה על כל מקרה שהיא נתבעת עפ"י סעיף זה.עירייה כאמור. ה

 נגדה או נגד כל אדם אחר על כל תביעה שתוגש ע"י צד ג' עירייההזוכה יפצה וישפה את ה .7.7
 תחויב בה בגין כל נזק שהזוכה אחראיירייה , ושהעירייההפועל בשמה או מטעמה של ה      
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 .עירייהלהם עפ"י הוראות מכרז זה, וזאת מיד עם דרישת ה      

 מיד על כל נזק או אובדן שנגרמועירייה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזוכה לדווח ל .7.8
 על ידו או ע"י מי מעובדיו או מי מטעמו.נוהל זה, ההתקשרות נשוא במהלך ביצוע 

 

 תמורה .8
 (,מכרזים( לתקנות העיריות )3)3בתקנה  סכום הפטור הקבועעלה על תלא  תהכולל מורההת

 .1987 -התשמ"ח
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 חוזה
 

 הובלה ומנוף למתן שירותי הסכם

 2018 בשנת  ________ בחודש _____ ביום בקריית גת ונחתם שנערך

 

 ן י ב

 

 עיריית קריית גת

 3כיכר פז 

 ")העירייה" : להלן(

 אחד מצד

 

 ן י ב ל

 

________________________ 

 )"הקבלן :"להלן(

 שני מצד

 

  הנדרשים שירותי הובלה ומנוף,נוהל הצעות מחיר לאספקת של פנתה בהליך  העירייהו :  הואיל
 מיגוניות ברחבי העיר קריית גת בעת חירום ו/או על פי הוראת ראש  30 -כ ן שלוהצבת לשינוע               
 בהתאמה(; ,"נוהלה"או  "השירותים"להלן: ) העיר               
                              

  הצהיר בפני העירייה כי בידיו האמצעים, הידע והיכולת, הניסיון, המומחיות, כח קבלן וה  :והואיל
  האדם, המיומנות, הרישיונות והתעודות הדרושים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו                

  הסכם זה לאספקת וביצוע כלל השירותים נשוא הסכם זה, באיכות וברמה גבוהה עפ"י                
  מעוניין  לספק לעירייה את השירותים כאמור;וכי הוא                

              
   קבלןוביום ____________ המליצה ועדת השלושה של  העירייה, להכריז על הצעת ה  :והואיל

 בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס   ,כהצעה הזוכה בהליך הבקשה להצעות מחיר                
 על הנתונים שבהצעתו, בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי כל התנאים לפיו;                

               
 עובד או/ו  נהגכל  מעמדו ומעמד זו להתקשרות הנוגע בכל כי בזה, ומצהיר מתחייב והקבלן : הואילו

 כלשהי זכות לו תהיה ולא לו ואין, ועניין דבר חיצוני לכל – עצמאי קבלן הוא מטעמו אחר
 רכמוגד ,שיינתנו השירותים  עבור לתמורה הזכות להוציא, מטעמה מי כל או/העירייה  ו כלפי

 זה; בחוזה
 

זה, ון והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו / או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" ולאור נתוהואיל: 
ו/או  ה על מצב חירום ו/או מצב מיוחדהמשך מתן השירותים גם בעת הכרז קבלןה יאשר

 להסכם זה; ' המצורףבבנספח אירוע חריג ו/או עפ"י הגדרת ראש העיר כמפורט 
 

 כל  מצהיר כי אין כל מניעה מבחינתו ע"פ כל דין להתקשר בהסכם זה להלן עלקבלן הווהואיל:  
 תנאיו;

               
 מעוניין לספק לעירייה את השירותים; קבלןוהוהואיל :  
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 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

 כללי .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו נוהל, מסמכי הזה להסכם המבוא .1.1
 נוהלה דרישות את המקיים באופן תיעשה ההצעה, לרבות ההסכם, פרשנות .1.2

 ביותר. המלאה בצורה והמשתמעות המפורשות
 על זה הסכם הוראות לפרש ואין בלבד, לנוחיות משמשות זה שבהסכם הכותרות .1.3

 .פיהן
 

 הנספחים .2

 :הימנו נפרד בלתי חלק המהווים להלן הנספחים את כולל זה הסכם  .2.1

 אישור לקיום ביטוחים. – 'א  נספח 

 כתב התחייבות לעבודה בעת מצב חירום – 'ב  נספח. 

 .("ההסכם : "להלן) יכונו ההסכם לרבות, לעיל המפורטים המסמכים כל
    

 הגדרות .3

 משתמע זולת אם, הנוהל במסמכי להם הנתונה המשמעות תינתן נספחיו, על זה, שבהסכם למונחים
 .ההקשר מן אחרת

 

 30 -כ לשינוע והצבת יםהובלה ומנוף, הנדרששירותי  –" השירותים" זה בהסכם .3.1
מיגוניות ברחבי העיר קריית גת בעת חירום ו/או על פי הוראת ראש העיר או מי 

 . "(השירותים)להלן:"זה  הסכםשימונה על ידו לביצוע הוראות 

 ידו לביצוע הוראות הסכם זה. ראש העיר או מי שימונה על -"ממונה" .3.2

 " יהא בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן: זמן חירום" .3.3

הכרזת הממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות  .3.3.1
 .1951-אזרחית, התשי"א  

העירייה תודיע לקבלן כי היא נמצאת בזמן חירום. עם קבלת ההודעה מתחייב  .3.3.2
 בתוך פרק הזמן שייקבע במפורש בנוהל זה.הקבלן לספק השירותים 

מרגע קבלת  שעות 4של עד  זמןלאספקת השירותים הינו פרק פרק הזמן  -"זמןפרק "  .3.4
 לביצוע אספקת השירותים נשוא הסכם זה ועד לרגעע"י הממונה ההודעה 

                  
 תקופת ההתקשרות .4

 נוהל.חודשים )שנה( החל מקביעת הזוכה ב  12 –תקופת ההתקשרות  הינה ל .4.1
 

לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עד לגובה סכום הפטור  .4.2
)להלן: 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח3)3ממכרז, כקבוע בתקנה 

 (., בהתאמה"תקופת התקשרות כוללת"" או התקנות"
 

פי  דלעיל, העיריה רשאית בעת חירום  ו/או על 4.2וס"ק  4.1על אף האמור בס"ק   .4.3
 הוראת ראש העיר להאריך ההתקשרות מעבר לתקופת ההתקשרות הכוללת.

 
הכוללת לא  תקופת ההתקשרותדלעיל,  4.3ועד לס"ק  4.1על אף האמור בס"ק  .4.3.1

  ( לתקנות.3)3הקבוע בתקנה  הפטור על סכום תעלה
 

למען הסר ספק, יובהר להלן כי, לעירייה עומדת הזכות לסיים את ההתקשרות בכל  .4.3.2
יום. לקבלן לא תהא  30וללא תנאי או סיבה, וזאת בהתראה מראש של  עת שתרצה

 טענה, תלונה או תביעה בשל כך.
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 הקבלן והצהרות התחייבויות .5

והדרישות  הנוהל במסמכי המפורטים התנאים כל את קרא הוא כי מצהיר הקבלן .5.1
הנדרשות  ההתחייבויות לכל מתחייב והוא אותם, הבין הוא כי, בהם המפורטות

עצמו  על נטל שהוא נוספות להתחייבויות וכן הנוהל מסמכי ן במסגרתמהקבל
 המוצע בהצעה, במחיר השירותים ספקל מתחייב הוא ובפרט ,ההצעה במסגרת
 .העירייה רצון לשביעות במומחיות ובמיומנות, ביעילות,

 
אינם מגויסים בעת  , נשוא התקשרות זו, שברשותו כלי הרכבומצהיר כי הוא הקבלן  .5.2

ים לאספקת וכי זכות הראשונ לשום גוף ו/או משרד ו/או רשות אחרת, חירום
 בלבד. ת קריית גתהשירותים תינתן לעיריי

 
 ,הרישיון שברשותו על פרטים , ובכללם בהצעתו, שמסר הפרטים כל כי מצהיר הקבלן .5.3

  .ביום הגשת הצעתו ונכונים מלאים הינם השירותים, ספקל ויכולתו וניסיונ
 

 פי על התחייבויותיו למילוי הקשור העירייה בכל עם פעולה לשתף מתחייב הקבלן .5.4
 עם תיקון, מיד הטעון כל את ולתקן לשפר התחייבות לרבות נספחיו, על הסכם זה,

  .בכך הצורך העירייה בדבר קבלת הודעת
 

 אחר הקשור גורם בעירייה וכל המוסמכים הגורמים עם פעולה לשתף מתחייב הקבלן .5.5
 .השירותים לקבלת השותף אחר גורם כל העירייה או עם

 
מרגע , לכל המאוחר, שעות 4נשוא הסכם זה, תוך לספק השירותים מתחייב הקבלן  .5.6

 י הממונה."עקבלת ההודעה ו/או הקריאה 
 

 סודיות .6

 ואין סודי, העירייה הינו ידי על לו שיימסר מידע שכל לו ידוע כי מצהיר, הקבלן .6.1
 .לפרסמו

 
 אדם כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הקבלן .6.2

 תקופת בתוך זה, הסכם ביצוע עם בקשר אליו שתגיע כל ידיעה ,ו/או כל גורם אחר
 הקבלן כאמור; בידיעה שימוש כל לעשות לא וכן או אחריה, זה, לפניה הסכם ביצוע

 פרק לפי עבירה מהווה זה קטן סעיף פי על מילוי התחייבויותיו שאי לו ידוע כי מצהיר
 .1977 – ז"התשל ,העונשין לחוק )שמייםר ה' )סודות סימן ,ז

 
 ובכלל הסודיות, לשמירת הקשור העירייה בכל הנחיות פי על לפעול מתחייב הקבלן .6.3

ולעיבוד,  לסימון, לאימות לאיסוף, למידע, הגישה ונוהלי המידע אבטחת זה להסדרת
-א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי מצהיר, הקבלן הנתונים;

הנוגע  אחר חיקוק ומכל זה מחוק כמתחייב יפעל וכי פיו, על שהותקנו והתקנות 1981
 ברשותו. שימצא המידע של וסודיותו לשמירתו

 
 .בסעיף זה כמפורט המידע, סודיות לשמירת בטחון באמצעי לנקוט מתחייב הקבלן .6.4

 
 של ביצועו עקב לידיעתו ושיגיע שהגיע מידע כל בסוד לשמור בזה, הקבלן מתחייב .6.5

 .לאחר להעבירו ולא ההסכם ביצוע לצורך אלא בו להשתמש לא, זה סכםה
גילוי מידע  בשל תשלםש תשלום או כלפיה תביעה כל העירייה בגין את ישפה הקבלן .6.6

הוכחת נזק ללא צורך בהקבלן,  ידי על זה סעיף הפרת בשל שנגרם במידע, שימוש או
דעה  מיד לאחר שנודע ובהתאם לכל דין. השיפוי יבוצע בתנאי שניתנה לקבלן הו

 על התביעה וניתנה לקבלן אפשרות להתגונן ולנהל מו"מ. הנוהללעורך 
 

 וביטוח  אחריות .7

 צריכים או/ו יסופקו או/ו שסופקו השירותים לטיב עיריהה כלפי אחראי יהיה  הקבלן .7.1
 נזק לכל אחראי קבלן יהיה ,דין פי על מאחריותו לגרוע מבלי .ידו על מסופקים להיות
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 על המועסקים מן מי של או/ו שלו רשלני מחדל או/ו מעשה עקב דהו מאן לכל שייגרם
 .זה הסכם פי על השירותים מתן לצורך ובשמו עבורו הפועלים או/ו ידו

 
 או/ו שביצע פעולות של או קבלן ידי על שהוכנו המסמכים לע העירייה באישור אין .7.2

 פי על או/ו זה הסכם פי על המלאה מאחריותו אותו לשחרר כדי ,לקבלן הנחיות במתן
 .דין כל

 
 הביטוח הוראות ,פיו על או/ו זה הסכם פי על קבלן ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי .7.3

 א' כנספח המצורף הביטוח נספח להוראות בהתאם הינן קבלןה על יחולו אשר
מוסכם כי על הקבלן לבטח את אחריותו כל עוד  .הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה

 קיימת לקבלן אחריות ע"פ דין, אף אם היא מעבר לתקופת ההתקשרות עם העירייה.
 

 ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, לפני תחילת  .7.4
 ת ביטוחחברכשהוא חתום על ידי  ('אנספח ) " עבודתו את "אישור קיום הביטוחים

יום לפני  14מוכרת ומורשת בישראל ואינו מסויג. הקבלן יחזור וימציא לכל הפחות 
תפוגת הביטוח, אישור קיום ביטוחים מעודכן ותקף להמשך תקופת ההתקשרות. לא 
עמד הקבלן בהתחייבותו זו, לא ייחשב הקבלן כ"נותן שירותים " כל עוד לא הומצא 

  .ייההאישור המעודכן, וע"פ שק"ד  העיר
 

 תנאי הפרת או/ו והפרתו ההסכם מעיקרי הינו שבו, המשנה סעיפי על זה סעיף .7.5
 .ההסכם של יסודית הפרה מתנאיו תהווה

 

 תמורה .8

 ידי על תשולם ,זה הסכם לפי הקבלן ידי על שירותיםה מתן ה המלאה בעדתמורה .8.1
 כמפורט להלן:העירייה 

 
יחידה אחת  , ובלה ומנוףבעבור ה סך של ____________ש"ח  )בצירוף מע"מ כדין( .8.1.1

   של מיגונית.
 

 30 -של כבעבור הובלה ומנוף  סך של ____________ש"ח  )בצירוף מע"מ כדין( .8.1.2
 יגוניות.מ

 
 : _________________מיגוניות 30 -כהנחה על הובלת  אחוז  .8.1.3

 
 .לתקנות 3וע בתקנה סכום הפטור הקב על ת לא תעלה הכולל מורההתלהלן כי יובהר  .8.1.4

 
 .30התשלום יבוצע בתנאי תשלום, שוטף+ .8.2

 

 ועכבון קיזוז .9

 זה, חוזה פי על לה המגיע סכום כל במסגרת החשבונית החודשית, כנגד קזזהעירייה ת .9.1
 חוב של הקבלן כלפי העירייה. כל   הקבלן לבין בינה אחר חוזה פי על או
 

 דרך בכל החוב האמור את העירייה לגבות של מזכותה גורעות אינן זה סעיף הוראות .9.2
 ועל פי כל דין.  זה בחוזה לה העירייה המוקנות של אחרות ומזכויות אחרת

 

 התחייב הקבלן אותו סכום כל, לקבלן שלה חוב או לעכב מכל לקזז תוכל העירייה .9.3
 מסיבה, בחלקו במלואו או, הקיזוז ביצוע אי. לעיל האמור מכוח, לעירייה לשלם

 .חובו לעירייה מלוא מהחזר הקבלן את יפטור לא, כלשהי

  העירייה זכאית לה  תרופה או סעד מכל עלגרו כדי לעיל באמור אין, הסר ספק למען .9.4
 .דין כל פי על
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 ותרופות הפרות .10

 אם בין שהיא, סיבה מכל זה, הסכם פי על התחייבויותיואחת מב הקבלן עמד לא .10.1
  שעות 24ך תו ההפרה ולא תיקן בכך, החל טרם אם ובין התחיל במתן השירותים

 רשאית הבלעדי דעתה ולשיק העירייה על פי העירייה, מן תראה בכתבהה קבלת מיום
 מבלי לגרוע וזאת ההסכם נוספת או לבטל התראה ההתקשרות ללא את להפסיק

 .דין כל פי על או הסכם זהעל פי  ו/או קיזוז  העירייה לשיפוי מזכות
 

 לעמוד בהתחייבויותיו, יוכל לא כי מסתברת אפשרות קיימת כי לדעת הקבלן נוכח .10.2
 זה, בהסכם שנקבעו לעמוד במועדים יוכל לא יכ או שהיא, סיבה מכל מקצתן, כולן או

 .ממונהל ובכתב פה בעל מיד כך יודיע על לאו, אם ובין העבודה בביצוע אם התחיל בין
להפסיק  הבלעדי, שיקול דעתה העירייה לפי כאמור, רשאית הודיע הקבלן

 .ההתקשרות
 

 ,ים להלןמהמקר אחד בכל העירייה רשאית, תהא לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי  .10.3
 ,  ובדיקה מול הקבלן לגבי אמיתות הדברים,ימים 7בכתב, לאחר התראה של  בהודעה

 בצע השירותים בעצמה:ל או/ו ההסכם לבטל
 

 כינוס או כשניתן צו רגל, פשיטת בקשת הקבלן נגד הוגשה או רגל פושט כשהקבלן  (1)
 ידו על תאגיד נתקבלה קבלן שהוא של ובמקרה חלקם או כולם נכסיו, לגבי נכסים

 או פרוק צו ניתן נגדו או רוקילפ נגדו בקשה שהוגשה או מרצון פירוק על החלטה
 למען לנושיו שהוא פנה או חלקם או כולם עם נושיו סידור או לפשרה הגיע שהוא
  )חדש נוסח( לפקודת החברות בהתאם איתם הסדר למען או פשרה ארכה קבלת
 . 1983-ג"תשמ

 יום ממועד  60ל האמור תקף במקרה והבקשה לא בוטלה או סולקה, תוך כ                           
 פתיחתה.                          

 
העירייה מראש  הסכמת ללא לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את מסב כשהקבלן (2)

 .בכתבו
 

 .ההסכם מביצוע כשהקבלן מסתלק (3)
 

דרישות  פי על ברציפות נותנם שאינו או השירותים מתן את מפסיק כשהקבלן (4)
  .מתן השירותים מהעירייה להמשך בכתב להוראה מציית אינו ו/או העירייה

 
 בשמו של הקבלן אחר אדם או שהקבלן דעתה, להנחת העירייה הוכחות בידי כשיש (5)

 כלשהיא בקשר טובת הנאה או דורון, מענק, שוחד, כלשהוא לאדם הציע או נתן
 .ההסכם בביצוע הכרוך דבר לכל או להסכם

 
 אינה הסכם זה חתימת עם בקשר שניתנה הקבלן, של כלשהי הצהרה כי התברר (6)

 בה היה העירייה, אשר לדעת מהותית לעירייה עובדה גילה לא שהקבלן או נכונה,
 .עמו ההתקשרות על להשפיע כדי

 
 חות שאינם"דו או/ו נתונים או/ו לעירייה הצהרות העביר בזדון הקבלן כי התברר (7)

 .תפקידיו ביצוע תבמסגרו/או נכונים  מדויקים
 

 הפרה לעיל מהווים (7)-(4בסעיפים ) הנקובים המקרים כי יובהר, ספק הסר למען (8)
 .סגורה מהווים רשימה הם ואין הקבלן ידי על ההסכם של יסודית

 
מכל  תקופת השירות, הפסקת על להתריערשאית העירייה  לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .10.4

  .יום מראש 30-סיבה שהיא, וזאת תוך מתן התראה של 
 

 על או זה הסכם פי על אחר סעד לכל העירייה מזכות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .10.5
 .ההפרה בגין דין פי כל
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 במסמכים עדיפות .11

 ההסכם לבין הכלליים התנאים בין לרבות, הנוהל מסמכי בין כלשהי סתירה שתתגלה במידה
 מוותר והמשתתףי של העירייה היועץ המשפט בה כריעי ההסכם לבין ההסכם נספחי בין או/ו

 .בנושא טענהכל  על בזה

 

 בלעדיות היעדר .12

 הסוג מן לקבל שירותים יכולה והעירייה מהעירייה עבודות בקבלת בלעדיות תהיה לא לקבלן
 לבקש שלא וכן רשאית העירייה, כלשהו אחר גורם מכל, אחר סוג ומכל, זה חוזה נשוא

 הכל, בעצמה אלו שירותים ולבצע, רותים כללשי כלשהו אחר גורם מכל או השירות מקבלן
 .העירייה של המוחלט דעתה שיקול לפי

 

 הסכם פי על וזכויות חובות המחאת .13

 חלק או כולן, זה הסכם מכח חובותיו או זכויותיו את להמחות רשאי אינו הקבלן .13.1
 חובה או זכות כל לאחר למסור או להעביר רשאי הוא אין וכן לאחרים או לאחר, מהן

; אחר לגורם ממנו תמורה סכומי לקבלת הזכות המחאת ולרבות, מההסכם תהנובע
 .ובכתב מראש העירייה אישור ניתן אם אלא

 
 מניות מהון ומעלה 25% של העברה לרבות -" המחאה" תיחשב תאגיד הקבלן היה .13.2

 .לאחרים או לאחר ההסכם על הקבלן חתימת במועד בו שהחזיק ממי, התאגיד
 

, מקצתם או כולם, ההסכם פי על חובותיו או זכויותיו הקבלן והמחה היה, מקרה בכל .13.3
 להתחייבויותיו אחראי הוא ישאר, מקצתן או כולן, לאחר העבודות ביצוע את מסר או

 לפגוע כדי בכך שיהא ומבלי האמורה ההמחאה אף על ההסכם י"עפ עליו המוטלות
 .הנמחה הגורם כלפי  העירייה של בזכויותיה

 
 אחר גורם לכל ההסכם מכח חובותיה או זכויותיה להמחות רשאית תהא  העירייה .13.4

 או/ו רשותיים סמך גופי או/ו עירוניות חברות או/ו  תאגידיה לרבות, לנכון שתמצא
 .הקבלן של זכויותיו שמירת להבטחת בכפוף - רשותיים תאגידים

 
 כויתור יחשבו לא העירייה מצד ארכה או במועד מפעולה הימנעות, הנחה, ויתור שום .13.5

 זכויותיה על העירייה ויתרה כן אם אלא, ידה על לתביעה מניעה יהוו ולא זכויותיה על
 ובכתב מפורש באופן

 

 שינויים .14

 .ובכתב הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראת שינוי כל

 

 מעביד עובד יחסי קיום ואי ההתקשרות .15

, העיסוק םבתחו עצמאי כקבלן לעירייה זה הסכם נשוא השירותים את ייתן הקבלן .15.1
 הפעלת תוך, הנדרש הזמן ובמלוא במסירות, זריזות, בנאמנות תפקידו את ימלא

 .מתפקידו כמתחייב, העירייה של האינטרסים על ושמירה זהיר דעת שיקול

 שירות קבלן של יחסים הינם ביניהם היחסים כי בזאת ומצהירים מסכימים הצדדים .15.2
 יחסי סיומו עם או/ו ההסכם פתתקו בכל ביניהם יתקיימו ולא מתקיימים לא וכי

 .מכך והנובע הכרוך כל על, מעביד-עובד

 לעשות בכוונתו ואין העירייה של הארגונית במסגרת משתלב אינו כי מצהיר הקבלן .15.3
 .כן
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 אדם בכוח השירותים לביצוע תפקידיו ביצוע לצורך להיעזר יחליט והקבלן במידה .15.4
 בהסכם כאמור התמורה ומתוך נוחשבו על כן יעשה הוא, מטעמו עובדים או/ו מקצועי

 . זה

 אין, מקצועי אדם בכוח להיעזר הקבלן שיבחר ככל כי בזאת מובהר ספק הסר למען .15.5
, כן כמו. לעירייה הקבלן  בין מעביד-עובד יחסי של העדרם על להשפיע כדי בכך

  אחד כל של מחדליו ואו/ מעשיו או/ו פעולותיו לכל מלאה באחריות הקבלן יישא
 . מעובדיו

 כוונת למרות כי, זה הסכם של תחילתו אחרי כלשהו במועד, כלשהי מסיבה יקבע אם .15.6
 כהעסקת הקבלן של העסקתו את רואים, זה בהסכם ביטוי לידי שבאה, הצדדים

 מוסכם הרי, עובד על החלים והתנאים הדינים העסקתו ועל עליו חלים וכי, עובד
, זה הסכם בעקבות העסקתו שלב, כעובד הקבלן של שכרו כי הצדדים בין בזה ומותנה
 ככל דומים ודרגה בתפקיד מקומית רשות עובדי לגבי זה לעניין לקבוע בהתאם יחושב

, כאמור דומה או זהה תפקיד ובאין. העירייה ראש ידי על ייקבע כפי הכול, האפשר
 עובדים על החלים הקיבוציים העבודה בהסכמי זה לעניין הקבוע לפי השכר יחושב
 לדעת, לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה הסכם לפי כאמור הסכם העדרב או זה מסוג
 החיובים וכל זה הסכם של תחילתו מיום למפרע ייעשה השכר חישוב. העירייה ראש

 יקוזזו, גיסא מאידך, האמור החדש והחישוב, גיסא מחד, זה הסכם י"עפ והזיכויים
 .הדדית

 שיפוט .16

 .ישראל מדינת דיני יחול זה חוזה על .16.1
 

 המשפט לבתי תהיה זה הנובעים מחוזה ועניין דבר כל לגבי השיפוט תסמכו .16.2
 בהתאם לסמכותם העניינית.בקרית גת או בבאר שבע המוסמכים 

 

 והודעות הצדדים כתובות .17

 ימייל:אשם איש קשר: ____________ טלפון: ___________ .17.1

___________________. 

אימייל: טלפון: ___________  ____________  שם איש קשר:  .17.2

 ______ _______________הקבלן כתובת ___________________

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינם כנקוב בכותרת להסכם זה. כל הודעה  .17.3
שתישלח מצד למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת 

שב בכותרת ההסכם, תחהמסמכים במכשיר הפקס, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו 
 הסכם זה.  כהודעה לצרכי

כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת דואר אלקטרוני, לפי הכתובת שצוינה  .17.4
כן הודיע צד למשנהו -אם-הסכם זה, אלא בכותרת ההסכם, תחשב כהודעה לצרכי

 על שינוי בה.

כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים  .17.5
 כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. -אם-גם היא להודעה, אלאדלעיל, תחשב 

 
שעות מעת מסירתה למשלוח  72הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  .17.6

במכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה ביד או בדואר 
 אלקטרוני, בעת מסירתה או שליחתה לפי העניין.

 חתום:ולראיה באו הצדדים על ה

_______________                                 _________________ 

 הקב                העירייה                    
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 ביטוח –'אנספח 

 
 לכבוד

( "המבוטח הראשי" –עיריית קרית גת )להלן   

 ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או חלצ"ים רשותיים 

( "העירייה" –ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם )להלן   

 מכיכר פז קרית גת

 .ג.נ.,א

"( הקבלן)להלן: "___ _________________ אישור על קיום ביטוחים ע"ש הנדון:
הנפה  כן שירותישירותי שינוע באמצעות מוביליות ולמתן  בכל הקשור

 "( השירותים")להלן:  ם נלווים אחריםושירותי

 

עורך באמצעותנו את הביטוחים המפורטים להלן מיום  הקבלןאנו החתומים מטה מאשרים כי 
 :"(, בכפוף למפורט להלןתקופת הביטוח________ עד ליום __________ )להלן: "

 לכלי הרכב המובילים בהתאם לחוק. ביטוח חובה .1
 

שם . ₪ 600,000יפחת מסך של )נזקי רכוש( בגבול אחריות שלא  כלי רכבצד שלישי ביטוח  .2
 . העירייההמבוטח בביטוחים אלו יורחב במפורש לכלול גם את 

 פוליסה מס' ________________ יאחריות כלפי צד שליש פוליסת .3

במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מפעילות  להיגרםהפוליסה מכסה כל נזק או אבדן העלולים 
עובדי  לרבותאו מי מטעמו בקשר עם השירותים לרבות נזקי גוף ורכוש של כל אדם /ו הקבלן
או בשירות  הקבלןאו כל אדם אחר הנמצא בשירותו של /ו העירייהעובדי , מנהליו ,הקבלן

 הביטוח.למקרה ולתקופת ( ₪מיליון ארבעה )  ₪ 4,000,000 וזאת בגבולות אחריות של העירייה
 ,פריקה וטעינה ,בהלה ,התפוצצות ,הגבלה בדבר חבות הנובעת מאשזו לא כוללת כל פוליסה 

פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הפוליסה  ,גניבה ,נזק בזדון ,קבלני משנה
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת,  הקבלןאו מחדלי /ו מעשיבגין  העירייהמורחבת לשפות את 

 ר כל אחד מיחידי המבוטח.לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבו
חריג רכוש בשליטה ו/או בהחזקה ו/או בשימוש לא יחול כלפי במפורש כי בפוליסה נקבע 

לפוליסה בכל הקשר  כצד ג'יחשבו וכי הנ"ל ו/או רכושם  שלוחיהו/או  הו/או עובדי העירייה
 .למתן השירותים

 חריג אחריות מקצועית לא יחול לענין נזקי גוף.
במפורש כיסוי מפני חבות בגין נזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בגבול הביטוח יכלול 

 .₪ 1,000,000 –אחריות שלא יפחת מ 
 

 ביטוח חבות המוביל פוליסה מס' _______________  .4

 ( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪ מליון) ₪ 1,000,000גבולות האחריות: בסך של 
בגין  העירייההפוליסה מכסה את חבותו על פי כל דין של הקבלן וכל הבאים מטעמו כלפי 

 השירותים לרבות בעת העמסה, פריקה, טעינה ושינוע. 
 הפוליסה אינה כוללת סייגים עקב או בשל: לעירייהבגין נזקים 

 רעידת אדמה או נזקי טבע אחרים. .1 
 פרעות, שביתות, השבתות ונזק בזדון. .2 
 אחריות מקצועית. .3 
 הפסד תוצאתי או נזק גרר. .4 
 מעשה זדון של עובדי המוביל או הפועלים מטעמו. .5 
אי תקינותו או אי התאמתו של הרכב השינוע, הטענת הרכב מעל למותר, נהיגתו של  .6 

 הרכב ע"י מי שאינו מורשה לנהיגתו או אי כשרותו של הנהג לנהיגה.  
, עובדיה ו/או מנהליה בגין מעשי או מחדלי העירייהת אחריותה של הפוליסה מורחבת לכלול א

 הקבלן והפועלים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
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 ביטוח סחורות בהעברה פוליסה מס'_______________ .5

 .להעברה ₪ 1,000,000גבולות האחריות: בסך של 

הפוליסה מכסה את נזקים לרבות בעת העמסה, פריקה, טעינה ושינוע בין אם מבוצעות על ידי 
 הקבלן ובין אם ע"י הבאים מטעמו או ע"י קבלני משנה שלו. 

 תורה בכתב. העירייהאו למי אשר  לעירייהישולמו  העירייהתגמולי הביטוח בגין רכוש 

בה, שוד וכן גניבת המטען כתוצאה מגניבת כלי הפוליסה אינה כוללת סייג בדבר נזקי פריצה, גני
 הרכב/הנגרר עליו מוטען הרכוש.

תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה בהתייחס לרכוש הנמצא אצל הקבלן לשם ביצוע הסכם  העירייה
 זה.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח סחורות בהעברה" מהדורת ביט התקפה 
 במועד עריכת הביטוח.

 פוליסה מס' ________________ חבות מעבידים פוליסת .6

וליתר המועסקים מטעמו  הקבלןלעובדי  להיגרםהפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים 
באספקת השירותים לרבות קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן בגין העסקת נוער, וכמו כן, 

, הקבלןשל  השהיא, כמעביד, מכל סיבה העירייה תמורחבת הפוליסה האמורה למקרה בו נחשב
לעובד, לארוע (  ₪עשרים מיליון )  ₪ 20,000,000דיו או מי מהם, בגבולות אחריות של עוב

  .לתקופת הביטוחו

 כללי .7

ואנו מוותרים על כל טענה ו/או  העירייההביטוחים ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .א
לחוק  59, לרבות כל טענה או זכות כמפורט בסעיף העירייהדרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

 .1981 -חוזה ביטוח, התשמ"א

פוליסות  טח נוסף בפוליסה.הינה מבו העירייהכי  תנאי מפורשהביטוחים המפורטים לעיל כוללים   .ב
 כוללות סעיף אחריות צולבת.החבויות 

אולם הויתור כאמור ו/או הבאים מטעמה,  העירייההביטוחים כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי   .ג
 לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח  לעילהיקף הכיסוי הניתן על פי הביטוחים המפורטים   .ד
בהתאם לנוסח המוביל פוליסת חבות  .____________"ביט" מהדורה  -הפוליסות הידוע כ

.____________ 

לא יגרע  ידי מי מטעמו-ו/או על הקבלןידי -אי קיום תנאי הביטוחים והתנאותיהם בתום לב על  .ה
 לקבלת שיפוי על פי הביטוחים כאמור. העירייהמזכות 

בקרות אירוע אנו  מתחייבים להשיב את גבולות/סכום הביטוח שבפוליסות על כנן, בכפוף לתשלום   .ו
 את הפרמיה המבוקשת. הקבלן

קופת הביטוח, אלא אם תישלח לידי הביטוחים לא יבוטלו ולא יחול בהם שינוי לרעה במשך ת  .ז
 יום מראש. 30הודעה על כך מראש בדואר רשום  העירייה

חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הביטוחים לעיל וחובת הנשיאה בהשתתפויות העצמיות על פיהם   .ח
 בלבד. הקבלןחלה על 

במידה וקיים חריג רשלנות רבתי בפוליסות, חריג זה יבוטל בכפוף לזכויותיו של המבטח בהתאם   .ט
 , ובכפוף לאמור על פי אישור זה.1981 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור   .י
 לעיל.

 בכבוד רב
       

חתימה וחותמת   שם המבטח
 המבטח

 תפקיד החותם  שם החותם 
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 'בנספח 

 : "מצב מיוחד"(כתב התחייבות לעבודה בעת מצב חירום )להלן

 וביום ___________נחתם הסכם בין העירייה לקבלן ו/או ספק למתן שירותים ו/או   :הואיל
מיגוניות ברחבי העיר  30 -הנדרשות לשינוע והצבתן של כהובלה ומנוף ביצוע עבודות ל                 

 "(;העבודות" או "השירותים)להלן: " קריית גת
 

 כ"מפעל חיוני" ו / או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" )להלן:   והעירייה מוכרת  :והואיל
 "(;העירייה"                

 
והשירותים או העבודות נדרשים לעירייה בשגרה וגם בתקופות שבהן יוכרז ע"י הרשויות    והואיל:

 המוסמכות  ו/או ע"י ראש העיר, אחד המצבים כמפורט להלן:

המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  ע"י השר -הכרזה על מצב חירום .א
 .1973 -מיוחדות(, התשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .ב
 .1951 -התשי"א

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .ג
 .1971-התשל"א

 לחוק יסוד: הממשלה. 38הוראות סעיף הכרזה על מצב חירום בהתאם ל .ד

 אירוע חריג ו/או מצב מיוחד ו/או אירוע חירום עפ"י הגדרת ראש העיר. .ה
 :לפיכך אנו מצהירים / מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים לעירייה, באופן רציף ושוטף, גם  .1
 בתקופות שבהן יוכרז מצב מיוחד.

אנו מביעים הסכמתנו לקבלת אישור "מפעל חיוני", בעת הכרזה על מצב חירום ברשות  .2
 כמפורט "בהצהרה" המצ"ב כנספח, לכתב התחייבות זה.

אנו מתחייבים לספק לעירייה את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רציף ושוטף, ולקיים  .3
תקופות שבהן יוכרז מצב מיוחד, את כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם ב

 לרבות בימים ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים.

אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת  .4
 כלשהי לתמורה האמורה.

להפרה  התחייבותנו שבכתב זה, מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב .5
 יסודית של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין.

 
    ___________               ___________        _____________      ___________________ 

 טלפון                       שם החותם     שם המבצע                           כתובת                                          
 מטעם  המבצע                                                                                                                                

                                                                                                                                         
 

 תאריך: _____________

 

                                                                                                               _________________ 

 חתימה + חותמת                                                                                                                        

 
 


