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  ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ "חכ
  13/21 מכרז מס'

  
  בראש העין אפקפארק  התעשייה  חיון ציבורי באזור  ותחזוקת  בדבר הפעלת

  
  

  המכרז והזמה להגשת הצעותתאי  - מסמך א'  
  
  

" או  החכ"ל"  :העין בע"מ (להלןהחברה הכלכלית לראש  "), באמצעות  העירייהת ראש העין (להלן: "יעירי 

הידועים  במקרקעין    ,להפעלת חיון ציבוריהצעתכם  את  לה    גיש") מתכבדת בזאת להזמיכם לההחברה"

  188  -כ  המכיל  ,"רמ  4,505  -של כבשטח    ,בראש העין  ,1ברחוב המלאכה    ,21,  15חלק מחלקות    8738  גושכ

שהעירייה היה בעלת הזכויות בהם, הכלולים בתכית    ,(כולל חיות כים) מסומים ומתומררים  חיה  תאי

מכרז,  מסמכי הל  'דכמסמך  בתשריט המצורף  אדום  בצבע  , כמסומן  ")"עהתב(להלן: "  א'2002בין עיר אפ/ 

    לפי התאים כמפורט להלן.הכל , ")החיון(להלן: "

  

  ושא המכרז  . 1

בהתאם    הכל,  חיוןבשטח ה  ,ציבורי  חיון  של  והפעלהתחזוקה    לשימוש  זיכיון  לקבלת  היו  המכרז . 1.1

   ").הזיכיון(להלן: "  ספחיובמכרז ובהתאם להוראות ההסכם על כל   הזוכה להצעת

(מסמך ג') על ידי שי    שתחילתה ביום חתימת ההסכם  ,שתייםלזוכה לתקופה של    ןית  הזיכיון . 1.2

  לשלושלהאריך את תקופת ההסכם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,    . החברה תהא רשאיתהצדדים

 .אחת  כל שה  של תווספ תקופות 

הזוכה להשגת    ידאג")  ההפעלה  מועד(להלן: "  ימים מקבלת צו התחלת עבודה  14- לא יאוחר מו  עד . 1.3

  הפעלת לשם    ,המוסמכות  הרשויות  מאת,  דין  כל  פי  על,  ההיתרים הדרשים  וכלכל האישורים  

  .כאמור  וההיתרים  האישורים  קבלת  בלאהחיון    הפעלתב  להתחיל  שלא  מתחייב  והוא  החיון

  מהאמור  לגרוע  מבלי  כי האחריות להוצאת כל האישורים וההיתרים חלה על הזוכה בלבד.  ,מובהר

     . 17.12.2024בתוקף עד ליום  חיון  הפעלת צורךל  ורגח  לשימוש  אישור קיים כי מובהר, לעיל

מובהר כי אין בכך משום מתן מצג או התחייבות  מצד החכ"ל לעצם קיומם של אישורים כאמור  

כל תקופת    ךלמשאישור שימוש חורג    לרבותאו תקיותם, והאחריות לכך שקיימים כל האישורים  

    חלה על הזוכה בלבד. הזיכיון

בוגע לדרישות הדין ולדרישות כל רשות רלווטית בוגע לקבלת  על המציע לערוך את כל הבדיקות  

והיתר אחר,שיון עסקיר כל רישיון  או  זה. בהגשת ההצעה    לפי  ,  הגשת הצעתו במסגרת מכרז 

ו/או לעלויות  הרישיוות האמורים  המציע מוותר על כל דרישה ו/או טעה בוגע לתאים לקבלת  

דר  .הובעות מהם בכל  לעמוד  הזכיין  וישה  על  רשות  קיימת  של  לרבות  עתידית  של  מוסמכת 

לתקים   בהתאם  אש  כיבוי  דרישות  וביטחון),  אבטחה  בידוק,  הסדרי  לדוגמא:  המשטרה, 

וריעון של ציוד ועמידה בביקורות, הכול באחריותו ועל חשבוו ש  , לרבות רכישה    לולדרישות 

   הזכיין.

ישלם הזוכה לחברה דמי שימוש חודשיים, כקוב  ותמורת הפעלת החיון  בחיון  תמורת השימוש  . 1.4

כי במסגרת מכרז זה יתן להציע אך ורק סכום השווה או העולה על הסך    מובהר   .בהצעתו למכרז

כסכום דמי השימוש    ,"להחכעל ידי    ,קבע  אשרסכום    -    לחודש  ,"ממע  רוףיבצ  ₪  27,000    של

  .המיימאליים לצורך מכרז זה
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או עם ביטול ההסכם מסיבות המויות    -לפי העיין    -בתום תקופת ההסכם או התקופה המוארכת   . 1.5

את    ,להסכם  49בסעיף   הזוכה  בחיון ימסור  בבו   החזקה  ידו  על  שיותקו  והמבים    חיוןציוד 

  לחברה, בהתאם להוראות ההסכם.

במפורש . 1.6 בזה  י  ,מובהר  החיון)  במצביכי  במכרז  לזוכה  המסירה   ומסר  במועד  שהוא               כפי 

")AS IS(",  ים או עבודות כלשהםוגע    ולחברה אין כל התחייבות כלפי הזוכה לביצוע תיקובכל ה

 לחיון.  

  תהיה ),  מהל רשות החיהמי מטעמה, (בהתאם לאשור מכ"ל החברה או  ל, או  החברה  לעובדי . 1.7

  .תשלום  וללא  פוי  מקום בסיס על, בו זמית, בשטח החיון,  רכבים 5 עד לחות הזכות

הסכומים  דמי חיה בסכומים העולים על יהיה רשאי לגבות  לא כל תקופת הזיכיון, הזכיין  במשך . 1.8

 הבאים: 
  , ₪ בתוספת מע"מ 350לא יעלו על סכום של דמי מוי חודשיים לרכב 

  ₪ כולל מע"מ,  25לרכב לא יעלו על  דמי חיה יומית

  ₪ כולל מע"מ.   5 על יעלו לא  או חלק ממהודמי חיה לפי שעה  

  עבור רכבי כים לא ייגבו דמי חיה.       

  מעתכפי שיהיו,  בוסחם, העירויים העזר יחוק   לרבות דין כל  הוראות פי  על  לפעול  מחויב  הזכיין . 1.9

  לעת.  

כי   . 1.10 האזורים    בכל  חיהאגרת    תשלוםמ  פטורים  בתוקף  תושב  תו  בעלי  תושבי ראש העיןמובהר 

  המקומי  השילוט  הוראותל  בהתאםו ,אפקבפארק  בתשלום שהוסדרו

ה  הזוכה . 1.11 על  חתימתו  במעמד  להפקיד  וקיוםהיידרש  ביצוע  להבטחת  בקאית,  ערבות  כל    סכם 

 המכרז.  הזוכה שוא ההסכם, בהתאם להוראותהתחייבויותיו של  

 .למסמכי המכרז 6-'א מסמךו להסכם 41בסעיף דרש לבטח עצמו בביטוחים כדרש יי  הזוכה . 1.12

    בהסכם המצורף למסמכי מכרז זה. קבועים ומפורטיםשאר תאי ההתקשרות וההוראות  . 1.13

 

 השתתפות במכרז סף לתאי  . 2

על כל  במועד הגשת ההצעות למכרז  עוה  שרכש את מסמכי המכרז וכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע  ז

 :במצטברתאי הסף הבאים 

 , יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.אישיות משפטית אחתהוא מציע ה . 2.1

    תקבל הצעה של משתתף במכרז שהיו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".תלא 

במקרה של תאגיד או שותפות יצורף  לצורך עמידה בתאי סף זה על המציע לצרף תצלום ת.ז. ו

תדפיס עדכי  עם זאת, במקרה של חברה ציבורית, יצרף המציע    תדפיס עדכי של רשם החברות.

 של הבורסה ליירות ערך ו/או הרשות יירות ערך לגבי האחזקות בחברה. 

),  פתוחים לציבור(  חיוים   שי   לפחות   שלתחזוקה  וב  ההפעלב   ,ביהוליסיון מוכח    עלבהוא    המציע . 2.2

,  2017(   האחרוות  שיםה)  3בכל אחת משלוש (בכל חיון,  ,  מקומות חיה  200לכל הפחות    הכוללים

2018 ,2019(  . 

הוכח זה,  לצורך  סף  תאי  להצעתת  לצרף  המציע  המצורף    ועל  בוסח    5-'אכמסמך  תצהיר, 

,  חיויםאו תחזוקת  / ו  הפעלתו/או    יהולכרז, המפרט את פעילות המציע בתחום  סמכי המלמ

אישורים מרשויות מקומיות ו/או  , וכן  )2019,  2018,  2017(  בכל אחת משלוש השים האחרוות

 יסיו על  המעידים  עבד  איתם  אחרים  ציבור  שביעות  לגבי  לרבות    ,והמלצות  , ומוסדות  מידת 

   .) ,מהמציעהרצון של המזמין 
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  1,000,000של לפחות    בסך  ,(למעט הכסות ממכירת מקרקעין ומע"מ)  שתי  הכסות היקף למציע . 2.3

הון עצמי    וכן  בהתאם לדו"ח כספי מבוקר של המציע  2019-ו   2018  ,2017,   מהשים  אחת  בכל  ,₪

      .31.12.2020  ליוםחיובי כון 

בוסח    הדרש לעילוההון העצמי  בוגע להיקף ההכסות  על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח  

   .9-המצורף כספח א' 

  . עוסק מורשהמשתתף היו  ה . 2.4

עתו אישור בגין היותו עוסק מורשה, ומספרו אצל  המשתתף יצרף להצ  ,לצורך הוכחת תאי סף זה

יצרף המציע כן,  כמו  מפקיד    רשויות המס.  ספרי  אישור  מהל  שהוא  מרואה חשבון  או  השומה 

מלהלם  פטור  שהוא  או  כחוק,  לפי    חשבוות  הדרש  אחר  אישור  כל  גופים ו/או  עסקאות  חוק 

יהול חשבוות ותשלומי חובת מס) התשל"ו   וכן אישור מאת פקיד  1976  -ציבוריים (אכיפת   ,

  . שומה על יכוי מס במקור

סעיף   . 2.5 תאי  בו  שמתקיימים  ציבוריים,    לחוקב'  2מציע  גופים  בדבר    1976  -"ו  התשלעסקאות 

    תשלום שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

להעסקת    המפעיל, חל איסור על  15.07.2010, מיום  2003יובהר, כי על פי החלטת ממשלה מספר  

ידי   על  אם  בין  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  חוץ,  מומחי  למעט  זרים,  אם  המפעילעובדים  ובין   ,

גורם אחר עמו התקשר  בא זה  המפעילמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משה או כל  . הפרת סעיף 

 תהווה הפרה יסודית של הוראות המכרז.  

עסקאות גופים   לחוקב'  2המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר קיום הוראות סע'  

 למסמכי המכרז.    3-א' כספחבוסח המצורף  ,1976-"והתשלציבוריים, 

השים שקדמו לפרסום המכרז. היה המציע תאגיד,    7לא הורשע בעבירה פלילית במהלך    המציע . 2.6

 יתייחס התאי ה"ל לבעלי השליטה במציע, המכ"ל וושאי המשרה.  

עבירות בתחום איכות הסביבה/הוגעות לאיכות הסביבה    - "  פלילית  עבירה" כולל  עבירה,  כל 

עבירות   קס,  ברירת  מסוג  פלילית  עבירה  חטא,  מסוג  פלילית  עבירה  עזר  חו  מכח ולמעט:  קי 

    מקומיים (להוציא עבירות שעיין אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה).

, בוסח  לעיין העדר רישום פלילילשם הוכחת הדרישות האמורות לעיל, על המציע לצרף תצהיר 

  למסמכי המכרז, ביחס למציע, בעלי השליטה כאמור ומהלי המציע.   4 -א'   מסמךהמצורף כ

תאי מ . 2.7 בו  ציבוריים, התשל"ו    1ב2סעיף    ציע שמתקיימים  גופים  וגע  ב  1976  - לחוק עסקאות 

  .  1998-לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח 9לעמידה בהוראות סעיף 

כולל    כל המסמכים הדרשים במכרז  כי כל תאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו.  ,מובהר . 2.8

 יצורפו), יהיו על שם המציע במכרז בלבד. הבקאית (ומסמכים וספים אם   הערבות

  

 חוברת המכרז  . 3

העין   . 3.1 לראש  הכלכלית  החברה  מאתר  להוריד  יתן  המכרז  מסמכי    את 

haayin.com-www.rosh  12:00בשעה   29/08/2021א'   ועד ליום 09/08/2021ב' החל מיום  .  

תתבצע  באמצעות העברה  ₪ כולל מע"מ (אשר לא יוחזר)    3,000תמורת הסך של  רכישת המכרז  

ן  -ח   543בקאית מחשבון המציע לחשבון החברה הכלכלית לראש העין בע"מ בק מזרחי סיף  

הכלכלית)  146432 החברה  למשרדי  בהגעה  צורך  ב  או  (ללא  שם  בתשלום  על  בקאית  המחאה 

, אזור תעשיה ישן, ראש העין, (בית יד יצחק, קומה  11/1המציע במשרדי החברה ברחוב העבודה 

א'    ועד ליום  09/08/2021ב'  החל מיום    14:00עד    08:30בימים א' עד ה' בין השעות:     שלישית)

. מציע אשר  או מזומן  לא יתקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי  .  12:00בשעה      29/08/2021
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שלוחה    9383278-03בטלפון    הגב' קרן גרירכוש את המכרז באמצעות העברה בקאית יפה אל  

לקבלת קבלה/חשבוית עבור הרכישה באמצעות הדואר האלקטרוי, לאחר שהציג לה אישור    107

יתן לעיין בחוברת  להעברה הבקאית המוכיח כי בוצעה לפי המועד האחרון לרכישת המכרז.  

  .  בכתובת המופיעה לעיל באתר האיטרט של החברה ללא תשלום, לפי רכישתה,  המכרז,

מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע טרם הגשת ההצעות למכרז היא תאי להגשת   . 3.2

כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור. אי  הצעת המציע במסגרתו.  

  רכישת מסמכי המכרז תביא לפסילת ההצעה 

ובאתר האיטרט של    רדי החברה רכישתה, במש  תשלום, לפייתן לעיין בחוברת המכרז, ללא  

      . www.rosh-haayin.comהחברה בכתובת: 

הוצאות בקשר עם הכת ההצעה יחולו על המציע, והמציע לא יהא זכאי בכל מקרה להחזר  כל  

 הוצאות אלה. 

המסמכים שבחוברת המכרז הים רכושה של החברה, הם יתים למציע לשם הכת הצעתו  כל   . 3.3

בין אם יגיש את ההצעה ובין  במסמך זה,  חזירם לחברה עד למועד הזכרהגשתה בלבד, ועליו להו

 איו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. המציע   .אם לא יגיש

  : " כוללת את המסמכים הבאיםהמכרז חוברת" . 3.4

  הזמה להציע הצעות תאי המכרז ו   )'א מסמך(  

  הערבות הבקאית שעל המציע לצרף להצעתו  –וסח ערבות ההצעה   )  1-'א מסמך(  

הערבות הבקאית שעל המציע לצרף במועד    –וסח ערבות ההסכם   )  2-'א מסמך(

  חתימת ההסכם 

, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב' 2תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף   ) 3-'א מסמך(

  1976-"והתשל

  העדר רישום פלילי תצהיר המציע לעיין    ) 4-'א מסמך(

    תצהיר פירוט יסיוו של המציע   )  5-'א מסמך(  

  וסח אישור על קיום ביטוחים  ) 6-'א מסמך(

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,   1ב 2 תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף    )7-'א(מסמך 

  לעיין ייצוג הולם לאשים עם מוגבלות  1976-התשל"ו  

  היעדר פירוק תצהיר בדבר     )8 -'א(מסמך 

  וסח אישור רו"ח )      9-(מסמך א'

  המציע הצעת   ) 1'ב מסמך( 

  פרטי המציע   )2'ב מסמך(

  ההתקשרות   הסכם -החוזה   ) 'ג מסמך(  

    תשריט החיון  )'ד מסמך(  

  

ל המסמכים ה"ל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז, וקיום כל ההוראות המפורטות  כ . 3.5

  להשתתפות בו. בהם מהווה תאי  

 על המציע לקרוא בעיון רב את החוזה ואת כל מסמכי המכרז. . 3.6

המכרז  . 3.7 פרטי  שכל  ואישור  כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

וכי יש לו את הידיעות, הכישורים    ,ידועים והירים למציע  ,על ספחיו  ,והחוזה המצורף למכרז

ל הדרושות  המקצועיות  ובמסמכי  החיון  הפעלת  והסגולות  בחוזה  כמפורט  המכרז  שוא 

 המכרז.
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כל טעה בדבר טעות ו/או אי הבה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או   . 3.8

 .החוזה על ספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע

כלשהו   . 3.9 תאי  או  אליו  שיועברו  המסמכים  את  לשות  ו/או  לתקן  ו/או  למחוק  למציע  אסור 

חברה כלכלית לראש העין רשאית לראות בכל שיוי, מחיקה או תיקון כאמור  המתאי המכרז,  

 משום הסתייגות המציע מתאי המכרז ולפסול את הצעתו.

כמיבתראה    החברה . 3.10 את    משתתף  התכו   החיון,שבדק  מצבו  בו  את  המצוי  ואת  ומצאם י 

 .מתאימים לביצוע המטרה

  

   ומפגש מציעים  מתן הבהרות למסמכי המכרז . 4

במשרדי החברה הכלכלית לראש העין,    12:00בשעה    15/08/2021א'  ביום    מפגש מציעים יתקיים    . 4.1

  חובת השתתפות במפגש.  אין (בית יד יצחק) בקומה השלישית. 11רחוב העבודה  

המציעים מתבקשים ומזומים להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים      . 4.2

 .12:00בשעה  22/08/2021א' עד ליום הדרושים והחוצים להם לצורך הגשת ההצעה 

במפגש ועל המציע לצרף את פרוטוקול המפגש להצעתו,    הוכחיםפרוטוקול המפגש יישלח לכל       . 4.3

חתום על ידו והוא יהווה חלק בלתי פרד ממסמכי ההצעה. מובהר, כי אין באמור בע"פ    כשהוא

במסגרת מפגש זה כדי לחייב את החכ"ל וכי רק וסח מסמכי המכרז ופרוטוקול המפגש אשר יופץ  

  כאמור לעיל, יחייבו את החכ"ל.

שהמציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקות, או שיהיה לו איזה ספק  במידה       . 4.4

פרט, או  סעיף  איזה  של  המדויק  לתוכו  הבהרות  בקשר  בקבלת  מעויין  יהיה  שהוא  בוגע    או 

בדוא"ל  למכרז,   לחברה  לפות  מיום  ועד     parking@rosh-haayin.comיתן  יאוחר  א'  לא 

  בלתי  חלק  ויהווה   המכרז  חוברת  רוכשי  לכל    ויופצו  בכתב  ייעו  הפיות.  12:00  בשעה  22/08/2021

 . ההצעה ממסמכי פרד

ותיקוים,    שיויים  להכיס  16:00  בשעה  26/08/2021ה'    יאוחר מיום    ולא,  עת  בכל  רשאית   החברה     . 4.5

השיויים   המכרז.  רוכשי  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  שהוא,  סוג  מכל 

ע"י   חתומים  כשהם  ויצורפו,  והחוזה  המכרז  מתאי  פרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  והתיקוים 

  המציע, למסמכי המכרז. 

צעות הודעת דוא"ל,  השיויים והתיקוים יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז, באמ    . 4.6

המציע   על  המכרז.  מסמכי  רוכשי  ע"י  הרכישה  בעת  שמסרו  האלקטרוי  הדואר  כתובות  לפי 

 לוודא, כי כתובות הדואר האלקטרוי המדויקים מצאים בידיעת מכ"ל החכ"ל.  

  

  

 הצעת המחיר  . 5

  תכלולהמחיר    הצעת  .1מסמך ב'ב כעל המציע להגיש הצעתו על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"

הזיכיון.    שהמציע  החודשיים  השימוש  דמי  כוםס  את עבור  לשלם  דמי    מובהרמוכן  סכום  כי 

ידי   על  קבע  המיימאליים  של  החכהשימוש  לסך    דמי "  – (להלן    "ממע   רוףיבצ  ₪    00027,"ל 

  או  השווה  סכום  ורק  אך  זה  מכרז  במסגרת  להציע  המציע  על,  לפיכך.  ")  המיימאליים   השימוש

מתחת  האמורים  המיימאליים  השימוש  דמי  על  העולה שתהיה  הצעה    השימוש  לדמי. 

למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס    ים צמוד  והיי  השימוש    דמי .  תיפסל  –   המיימאליים

     .2021ביולי  15  ביום שיתפרסם  2021יוי  חודש  מדדהוא 
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במקרה של אי התאמה/סתירה בין ההצעה בספרות לבין ההצעה    ההצעה תוצע בספרות ובמילים. . 5.1

במילים, תיתן עדיפות לגבוה מבייהם, והחברה תהא רשאית לתקן את הכתוב בהתאם. המציע  

 מוותר על כל טעה ו/או תביעה לעיין זה.  

  ).'ג מסמך( להסכם 25בסעיף כמפורט תאי התשלום הים  . 5.2

כי   . 5.3 ההארכה  ב  הזיכיוןדמי  מובהר,  תקופות  משלוש  אחת  ב  יהיוכל  דמי   5%  - גבוהים    מסכום 

   השימוש החודשיים האחרוים ששולמו בתקופת ההסכם שקדמה להארכה.

כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת החיון על ידו, ללא  את  התמורה  כל מציע ידאג לכלול בתמחור   . 5.4

כל  ומבלי לגרוע, יישא הזכיין ב. בוסף,  וקיום כל התחייבויותיו על פי תאי המכרז  ,יוצא מן הכלל

  אפור  בצבעהמסומן    שטח החיון,ארוה עבור  תשלום ההתשלומים החלים על מחזיק לרבות ב

  .עבור שטח זה וחשמלוכן בתשלומים עבור השימוש שיעשה במים , )'ד מסמךבתשריט (

  

  

 ת ההצעה המועד, המקום והאופן להגש . 6

כיסה  ולה 12:00 שעההעד  02/09/2021ה' יום מיאוחר  לאת ההצעה למכרז יש להגיש א . 6.1

  .בראש העין (בית יד יצחק, קומה שלישית)  ,11, ברחוב העבודה  החברה  יבמשרדההצעות    לתיבת

בכל דרך אחרת איו עוה על דרישות המכרז והיו באחריות בלעדית של  או  ,  משלוח הצעה בדואר

 המציע. 

בתוקף  כ . 6.2 תהיה  זה  למכרז  שתוגש  הצעה  להגשהל  האחרון  מהמועד  חודשים  שישה  לפי    למשך 

לשם  החברה,    לתקופה וספת, כפי הדרש ע"י  ההצעהתוקף    את  המציע  יאריך ,  החברהדרישת  

      כאמור. כווארי שוערבות ההצעה  ההצעה עלבחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם  

 .'ב מסמך  -" המפעיל המציע להגיש הצעתו על גבי טופס "הצעת  על . 6.3

,  ידו  על  שחתמו  לאחר,  סרוקים  כשהם,  הספחים  לרבות,  המכרז  מסמכי  את  להגיש  המציע  על . 6.4

. כמו כן, יש  וקריא ברור  יד  בכתב  והושלמו  מולאו  הדרשים  הפרטים  שכל  ולאחר,  דף  כל  בתחתית

 לציין בכתב ברור על מסמכי המכרז את שמו של המציע, כתובתו ואת תאריך הגשת ההצעה.   

חותמת . 6.5 תהיה  וכיוצב')  שותפות  (חברה,  משפטי  תאגיד  שהוא  מציע  בצרוף    חתימת  התאגיד 

חתימתם של המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו, והן חייבות להיעשות בפי עו"ד / רו"ח,  

 בדבר סמכויות החתימה בתאגיד.העדכי בצירוף אישורם 

אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות ו/או הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי   . 6.6

 . התאים עלול לגרום לפסילת ההצעה

   .ויציג קבלה על הרכישה  יוכל להשתתף במכרז רק מי שיקה את מסמכי המכרז . 6.7

 

    תחילת הפעלת החיון  . 7

והפעלת החיון תהיה    תחילת עבודה  14-לא יאוחר מעד  צו התחלת  מקבלת  בכפוף לקבלת כל  ימים   ,

   . ההיתרים הדרשים כדין

 

 ערבות ההצעה  . 8

אוטוומית ובלתי מותית של בק ישראלי שהוצאה לבקשתו  יצרף להצעתו ערבות בקאית  המציע   . 8.1

  אי  .  ")ההצעה  ערבות"   :למסמכי מכרז זה (להלן  '1-'א  מסמךבוסח    "חש  30,000    שלבסכום  
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גרור פסילה של  יה מוסח הערבות הבאית עלולים ליו/או כל סטהמצאתה של ערבות ההצעה  

 ההצעה.

ביולי    15  שפורסם ביום    2021יוי  תהא צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש    ההצעה ערבות   . 8.2

 . 31/03/2022  ליום  עדתוקף ב תעמוד והיא) המדד היסודי" -(להלן   2021

לרבות התקשרותו בחוזה עם    ,המציע  ידי  על   המכרז   תאי   קיוםתשמש להבטחת    ההצעה ערבות   . 8.3

ערבות ההצעה    הכלהחברה,   את  לחלט  תהא רשאית  ומסמכיו. החברה  לתאי המכרז  בהתאם 

לא עמד באיזה מהתחייבויותיו האמורות, ללא כל התראה, ובין היתר, אם המציע    מציעהבמידה ו 

 בתוך שבעה ימים מהיום שקיבל על כך דרישה בכתב מהחברה. ,יימע מלחתום על החוזה

  המוקית   אחרת  זכות  מכל  לגרוע  כדי  אין  החברה  ידי  על  -  חלקה   או  כולה  -  ההצעהערבות    בחילוט . 8.4

 .  דין כל פי על או /ו המכרז תאי פי  על המציע מהתחייבויות איזה הפרת של במקרה לחברה

דרישת  ל . 8.5 ערבות  החברהפי  תוקף  לדאוג להארכת  מתחייב המציע  כפי    ההצעה,  וספת  לתקופה 

לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ערבות שתוארך    החברההדרש ע"י  

 . כאמור

להמיר    ,עובר לחתימה על החוזה וכתאי לכיסתו לתוקף  ,מציע במכרז שהצעתו תקבלה יידרש . 8.6

ערבות    )."ההסכם   ערבות"   :(להלן  "חש   200,000  ם, בשיעורערבות המכרז לערבות ההסכאת  

ההתקשרות, או    יום ממועד תום תקופת  90עד לתום   ו ,  הסכםההסכם תהיה בתוקף לתקופת ה

  ת הימעודיה כדין  במועד,    ההסכםערבות  ההפקדה של  - איתום התקופה המוארכת, לפי העיין.  

 . מלחתום על החוזה

בהקדם. בכל מקרה לא תוחזר הערבות לפי  ההצעה    תוחזר ערבות  במכרז,למציעים שלא יזכו   . 8.7

      .וחתימה עמם על החוזה במכרז ע"י ועדת המכרזים של החברה יםקביעת הזוכ

  

 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  . 9

 : הבאים המסמכים  כל אתיצרף להצעתו   המציע

חותמת    בחתימה מחייבת של המציע (חתימות +ל מסמכי המכרז מלאים וחתומים בשולי כל דף  כ . 9.1

 התאגיד).  

מסמך הבהרות, לרבות תיקוים ו/או שיויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד למועד   . 9.2

 .ווספו, חתום בחתימה מחייבת על ידי המציעת הגשת ההצעה, אם י

זאת, במקרה  תדפיס עדכי של רשם החברות. עם    -במקרה של תאגיד או שותפות  ותצלום ת.ז.   . 9.3

של חברה ציבורית,  יצרף המציע תדפיס עדכי של הבורסה ליירות ערך ו/או הרשות יירות ערך  

 לעיל.  2.1לגבי האחזקות בחברה כאמור בסעיף 

כי היו עוסק מורשה ומהל ספרים כחוק   . 9.4 או  אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה, 

חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת יהול  לפי    ו/או כל אישור אחר הדרש  שהוא פטור מלהלם

  ,, וכן אישור מאת פקיד שומה על יכוי מס במקור1976  -חשבוות ותשלומי חובת מס) התשל"ו  

 לעיל.   2.4כאמור בסעיף 

, ציבוריים  גופים   עסקאות  לחוקב'  2על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף   . 9.5

 לעיל.   .52), כאמור בסעיף 3- 'א מסמך( 1976-"והתשל

9.6 .  

ה  תחזוק ו  ההפעל   ,יהול  בתחוםתצהיר המפרט את פעילות המציע  המציע יצרף להצעתו אישור  

אישורים  ), וכן  5-'א  מסמך(  )2019,  2018,  2017(בכל אחת משלוש השים האחרוות    ,חיוים  של  
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כדרש בתאי המכרז, לרבות  והמלצות ממוסדות ורשויות עמם עבד המציע והמעידים על יסיוו  

לגבי מידת שביעות  ו   לגבי היקפי החיוים אותם הפעיל ואיכות עבודתו כולל עמידה בלוח זמים. 

  הרצון של המזמין מהמציע.  

בכל אחת מהשים    , ₪  1,000,000של לפחות    בסך  שתי לפיו למציע היקף הכסות  אישור רו"ח   . 9.7

ליום    וכן  המציע  של   מבוקר  כספי"ח  לדו  בהתאם  2020- ו  2019  ,2018 כון  חיובי  עצמי  הון 

 .  )9- 'א מסמך( לעיל 2.3 בסעיף כאמור 31.12.2020

דין . 9.8 עורך  של  ומעודכן  תוקף  בר    גבי   על  המציע  של  חתימתו  זיהוי  בדבר,  חשבון  רואה  /  אישור 

של המציע. היה המציע תאגיד, גם בדבר פרטי מורשי החתימה של    להצעתו  המצורפים  המסמכים

למסמכי   ובהתאם  כדין  תקבלה  למכרז  הצעתו  להגיש  המציע  החלטת  כי  אישור  וכן  המציע, 

   .יש לצרף תעודת רישום התאגידהתאגדות שלו, בצירוף תעודת התאגדות של המציע. כמו כן, 

 . )1-' א מסמך( לעיל  8עיף על המציע לצרף להצעתו ערבות בקאית כאמור בס . 9.9

 ). 4-'א מסמך(לעיל  2.6כאמור בסעיף   ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר העדר רישום פלילי . 9.10

- לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב 2 תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף על המציע לצרף . 9.11

  .)7-' א מסמך ( לעיין ייצוג הולם לאשים עם מוגבלות  9761

 .)8- 'א מסמך( תצהיר בדבר היעדר פירוקעל המציע לצרף  . 9.12

 ). 2) וכן פרטי מציע (מסמך ב'1על המציע לצרף הצעת מציע (מסמך ב' . 9.13

  

   בחית ההצעות  . 10

בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעות בדרישות הסף כפי שהוגדרו במכרז. הצעה שלא תעמוד   . 10.1

 תפסל.  -בדרישות הסף  

בדר . 10.2 שעמדו  ההצעות  תבחה  השי  המפורט  בשלב  ההצעות  שקלול  למפתח  בהתאם  הסף  ישות 

 להלן: 

 . 80% -התמורה שהוצע  שיעור . 10.2.1

לציון הסופי, יתר המציעים יקבלו יקוד עבור     80%   תקבלביותר    ה המחיר הגבוה  הצעת

 .הגבוהה ביותר  להצעת המחיר  הצעת המחיר באופן יחסי ל

    – 10%יסיון המציע  . 10.2.2

), לציבור  פתוחים(  חיוים  משי  יותר  שלתחזוקה  ו  הפעלה  ,ביהולשיציג יסיון מוכח    מציע

,  2019, 2018,  2017  מהשים, בכל אחת  , בכל חיוןמקומות חיה  200לכל הפחות    הכוללים

   .הכלקודות בסך  10יותר מ   ולאכאמור   וסףעבור כל חיון  קודות  2יקבל 

 .10% -של המציע  הכלכלית איתותו . 10.2.3

  :אופן חישוב היקוד לאיתות הפיסית

הכסות   ממכירת   סך  יחושב    - מחזור  הכסות  (למעט  המציע  של  השתיות  ההכסות 

למציע   שהיה  ומע"מ)   מחזור  סך"  – (להלן    ) 2019- ו  2018  -ו    2017  בשיםמקרקעין 

  . )"ההכסות

  יתר המציעים  .לציון הסופי  קודות  10מחזור ההכסות הגבוה ביותר יקבל    סך מציע בעל  

 מחזור ההכסות הגבוה ביותר.סך מחזור ההכסות באופן יחסי לסך יקבלו יקוד עבור 

 מכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר זה.ועדת ה . 10.3

לדרוש מכל  לבצע כל בדיקה שתמצא לכון ו/או  הא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, החכ"ל ת  . 10.4

,  שוא הפרויקטפעלת החיון  של המציע לבצע את ה   מציע כל הוכחה שתראה לכון, בדבר כושרו 



 G287274-8630/54 42מתוך  10עמוד   
  

 ,סית, מצבו המשפטיותו הפיו הכלכלי, איתו המקצועי המוכחיחוסלרבות היקפו וטיבו,    ,סיו

לרבות    ,ה מתאי הסף בפרט ומתאי המכרז בכלל ולהתחשב באיזה מתוים אלהועמידתו באיז

    אלה העולים מן הבדיקה.  

הסבר או פרטים    המציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להחת דעתה, לרבות מכתבי המלצה.

 .  ככל האפשרבסוד, יישמרו   כ"לשהובאו לידיעת הח

  בתאי  מעמידתם  להתרשם   מת   על ,  אישי  איון לר  המציעים   את   להזמין  רשאית  תהיה"ל  החכ . 10.5

.  שידרשו  ככל  הבהרות  /וספים  פרטים  מהמציעים  לקבל  או  התפקיד  למילוי  והתאמתם  המכרז

  עייה ראות  לפי מסקות להסיק"ל החכ  רשאית , כאמור מצג או /ו הסבר למסור המציע   יסרב אם

 . הצעתו  לפסול ואף

תהא   . 10.6 כן  אחרים.  עם  שלו  מוקדם  וביסיון  המציע,  של  בכושרו  להתחשב  רשאית  תהא  החכ"ל 

  סיון לא טוב  יהחכ"ל רשאית לפסול הצעה של מציע אשר לחכ"ל ו/או לעיריית ראש העין היה

 עמו.  

 כל הצעה שהיא.  ביותר או  את ההצעה הגבוהה בכל מקרה, אין החכ"ל מתחייבת לקבל . 10.7

מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בשל  מבלי לגרוע   . 10.8

המחיר המוצע בה, או חוסר התייחסותה לתאי המכרז באופן שלדעת החברה מוע את הערכת  

 ההצעה כדרש.

כל   . 10.9 ו/או  ידי המציע במסמכי המכרז  על  ו/או השמטה ו/או תוספת שעשו  בכל מקרה של שיוי 

 : ") רשאית החכ"לההסתייגויות " :כל דרך שהיא (להלןהסתייגות לגביהם ב

 לפסול את הצעת המציע למכרז; . 10.9.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא כתבו כלל ולהתעלם מהן; . 10.9.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכי בלבד;  . 10.9.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשות את מחיר   . 10.9.4

   ו/או פרט מהותי בה. ההצעה  

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל תוה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  . 10.10

בכל אחד ,  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה של משתתף   תהיה  כן המזמיה  כמו . 10.11

  הבאים:   מהמקרים

סכום ההצעה עבור דמי השימוש מוך מסכום דמי השימוש המיימאליים שקבעה החברה  . 10.11.1

  לדעת המזמיה.   ,איו סביר או היו פרי של תכסיסותאו ש

כי בפועל, המשתתף שהגיש את ההצעה לא יוכל    , לאחר שימוע,המזמיה הגיעה למסקה . 10.11.2

  לקיים את ההתחייבויות שוא הבקשה להצעות כדרש. 

כאשר יש בידי המזמיה הוכחות, להחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו תן או   . 10.11.3

  מעק או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה. הציע שוחד, 

כאשר התברר למזמיה כי הצהרה שמסר המשתתף איה כוה או שהמשתתף לא גילה   . 10.11.4

למזמיה  עובדה מהותית שיש בה, לדעת המזמיה, כדי להשפיע על ההחלטה להכריז על 

  המשתתף כזוכה. 

לעיל,   . 10.11.5 מהאמור  לגרוע  ד מבלי  שיקול  לפי  אשר  אירוע,  התרחש  של  כאשר  הבלעדי  עתה 

של   המקצועית  ו/או  הפיסית  היכולת  על  מהותי  באופן  להשפיע  כדי  בו  יש  המזמיה, 
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המשתתף לבצע את העבודות, כולן או חלקן. לעיין סעיף זה ייחשבו ל״אירוע" כאמור, בין  

  הבאים: היתר, גם המקרים 

, אשר  צו כיוס כסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים גד המשתתף יתו . 10.11.5.1

 ימים ממועד תיתם.  )60( שיםילא בוטלו בתוך ש

(זמיים או קבועים, בבימ״ש או בלשכת ההוצאה לפועל( על כסי    עיקוליםהוטלו   . 10.11.5.2

חלקם או  (כולם  ש )המשתתף  בתוך  הוסרו  לא  אשר  ממועד    )60(  שיםי ,  יום 

 . הטלתם

רגל גד מי  יתו צו כיוס כסים ו/או צו למיוי אמן במסגרת הליך של פשיטת   . 10.11.5.3

 מבעלי המיות במשתתף, אשר לא הוסרו בתוך ששים ימים ממועד תיתו.

%   העברהבוצעה   . 10.11.5.4 המשתתף,  25של  ממיות  יותר  במספר    או  או  אחת  בפעם 

 וזאת ללא הסכמה, מראש ובכתב, של המזמיה.    העברות במצטבר,

 מהמציעיםתהא רשאית לדרוש   "להחכבו יהיו מציעים, אשר הצעתם תהא זהה,  במקרה . 10.12

,  "לחכהזהות, לחזור ולהגיש הצעה וספת משופרת, בתוך המועד שייקבע ע"י   שהצעותיהם

 . במכרז הסופית  כהצעה תיחשב, שתוגש הוספת וההצעה

 

  ביטול המכרז, שיויים במכרז וזכויות החברה  . 11

לבטל את המכרז בשל העדר תקציב ו/או בשל שיויים שיחולו בתקציב או  החברה תהיה רשאית   . 11.1

או בשל שיויים במדייות העיריה או רשות החיה בוגע למערך    בסדרי העדיפויות הקשורים בו

החברה תהיה רשאית להל מו"מ עם כל המציעים    -בוטל המכרז כאמור לעיל    .החיוים בעיר

אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים    וגם/או חלקם וגם/או עם כל גורם 

   ה"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או זק שיגרמו למציע בקשר עם הכת ו/או הגשת  ית   אל  החברה . 11.2

לגרוע מכלליות האמור, להצעתו למכרז ובפרט אך מבלי  אי ,  שגרמו עקב  הוצאות  ו/או    זקים 

      ו/או צמצום ו/או ביטול המכרז. ההצעהקבלת 

 

  הזוכה, התחייבויותיו והצהרותיו . 12

   במכרז יקבל על כך הודעה בכתב מהחברה.    ההזוכ . 12.1

 לאחר/ים.  ורשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכיית  הלא יהי  ההזוכ . 12.2

תוך  ה  הזוכ . 12.3 כי  בכתב ימים    7מתחייב  לכך  שיידרש  יחתמיום  בוס  ום ,  החוזה  על  ח  עם החברה 

ג'המצ"ב   בהתאם    כמסמך  החוזה  פי  על  הדרשים  האישורים  כל  את  לה  להוראותיו,  וימציא 

לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי המציע בוסח  

 . לעיל  ) כמפורט2- א'מסמך ) וערבות ההסכם (6-א'מסמך  המצורף לחוזה (

ובצירוף הערבות הבקאית כמפורט   . 12.4 ולא החזירו כשהוא חתום  לחתום על החוזה  זוכה שדרש 

 . זכייתו תיפסלימים מיום הדרישה כאמור לעיל,   7בחוזה, תוך 

   ההצעה מהווה חלק בלתי פרד מן החוזה.  . 12.5

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו.   . 12.6

ם לכך כי  יע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכימצ
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יעים שלא  רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מצ  כ"לתבקש, תהא הח תבמקרה ש

ליתן כל החלטה בעיין    כ"ל מסמכותה של ועדת המכרזים של החאמור לגרוע  ב  זכו. מובהר, כי 

   עה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.גילוי חלקים של ההצ

אג'    40מציע שיבקש לצלם את הצעתו של מציע אחר במכרז, יהיה רשאי לעשות כן בעלות של   . 12.7

 לעיל.  12.6 לעמוד, וזאת בכפוף לקבלת אישור החכ"ל לכך בהתאם להוראות סעיף

  

  

  

  

  

 

  
 _____________________________  

  , עו"דיאיר אברהם                    
  החברה הכלכלית   מכ"ל              

 לראש העין בע"מ                    
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  ערבות הצעה - ערבות בקאית -  1-מסמך א'
  

  לכבוד 

  החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

  העין  ראש 11 העבודה וברח

  

 ,..א.ג  

  בקאית  ערבות: הדון

  

  את בז") או ערבים  המציע"  -להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(_________ ________ פי בקשת  -על

סכום "  -  (להלן  )חדשים  שקלים   אלף   שלושים(   ש"ח  30,000  סכום עד לסך של  כלפיכם לסילוק כל  

ס")  הקרן מהצמדת  הובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  (להלן   הקרן  כוםבתוספת  להלן  כמפורט     -   למדד 

הצמדה" השתתפות הפרשי  עם  בקשר  וזאת  המציע  ")  של    הפעלת   ברבד   13/21'  מס  שלכםבמכרז  ו 

שלם    מילוי  ולהבטחת")  המכרז"  -(להלן    בראש העין  אפק  פארק  חיון ציבורי באזור התעשייהותחזוקת  

ע"י המציע, של   לבין    בכלל והחוזה  כל תאי המכרזומלא,  בייכם  ככל שייחתם, בעקבותיו  שייחתם, 

    .  המציע בפרט

בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם   הקרן לסכוםלשלם לכם כל סכום או סכומים עד בזאת או מתחייבים 

ם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך  דרישתכם הראשוה בכתב, מבלי להטיל עליכהגעתה אליו של  

בתביעה    ,תחילה מאת המציע  הכספים כאמור, או איזה מהם,כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב  

    כלשהו כלפיכם.  

  כאמור ם כספיכל ה וםתשל -מתחייבים בזאת למלא דרישתכם   ואו  -אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו 

בתאי שסך  ובלבד,    הכספים  אותםאו במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מ  ,בפעם אחת

    . הקרן בתוספת הפרשי הצמדה סכוםדרישותיכם לא יעלה על 

זה ידי הלשכה  המחירים לצרכן    משמעו מדד  -  "מדד"  בכתב  המרכזית לסטטיסטיקה  המתפרסם על 

    ולמחקר כלכלי. 

כל  כון למועד ביצועו של  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרוה    הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

יוי    חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי")  החדש  המדד"  -  להלן(   זה  כתב  י"עפ  בפועל  תשלום

  סכום  הצמדה  והפרשי  הקרן  סכום  יהוו")  דיהיסו  המדד"  -  להלן(  2021ביולי    15     ביום  שפורסם  2021

    . היסודי  במדד מחולק הקרן בסכום החדש  המדד  להכפלת השווה 

    . לביטול יתת  ואיה תלויה  ובלתי חוזרת בלתי היה  זה כתב י "עפ התחייבותו

    . בכלל ועד  31/03/2022 ליום עד  בתוקפה תישאר  זאת התחייבותו

      .איו יתן להעברה וגם/או להסבהכתב התחייבותו זה 

    דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תאי הערבות ולא תיעה.

    דרישה למימוש הערבות תופה לסיף הבק בכתובת:_______________ 

  בק______________               תאריך:_____________ 

  

  .ללא תוספות, ללא השמטות וללא שיוייםתוגש בוסח דלעיל  : הערבות חשוב
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 ספח ג'

  ערבות לקיום החוזה -  2-מסמך א'

  
  לכבוד 

  החברה הכלכלית לראש העין בע"מ 

  העין  ראש 11 העבודה וברח

  

 ,..א.ג  

  בקאית  ערבות: הדון

  

  את בז") או ערבים  המציע"  -להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(_________ ________ פי בקשת  -על

  -(להלן    )אלף  שקלים חדשים  שלוש מאות(  ש"ח   000200,  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

  למדד כמפורט להלן (להלן  הקרן   כום בתוספת הפרשי הצמדה למדד הובעים מהצמדת ס")  הקרן  סכום"

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ    –"ל  החכ שחתם בין    חוזהה") וזאת בקשר עם  הפרשי הצמדה"    -

חיון ציבורי באזור התעשייה  ותחזוקת  הפעלת    בדבר   13/21'מס  במכרז   ו בעקבות השתתפות  המציעלבין  

  כל תאי המכרז, של המציע"י ע, ומלא  שלם") ולהבטחת מילוי המכרז "  -(להלן  בראש העין אפקפארק 

    .  חתםש בכלל והחוזה

בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם   הקרן לסכוםלשלם לכם כל סכום או סכומים עד בזאת או מתחייבים 

דרישתכם הראשוה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך  הגעתה אליו של  

בתביעה    ,תחילה מאת המציע  הכספים כאמור, או איזה מהם,כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  

שפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב  מ

    כלשהו כלפיכם.  

  כאמור ם כספיכל ה וםתשל -ואו מתחייבים בזאת למלא דרישתכם    -אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו 

בתאי שסך  וד,  בלב  הכספים  אותםאו במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מ  ,בפעם אחת

    . הקרן בתוספת הפרשי הצמדה סכוםדרישותיכם לא יעלה על 

זה ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המחירים לצרכן    משמעו מדד  -  "מדד"  בכתב  המתפרסם על 

    ולמחקר כלכלי. 

  כל  של   ביצועו  למועד  כון   לאחרוה   שפורסם   המדד  מתוך  יתברר  אם:  כדלקמן  יחושבו  הצמדה  הפרשי

יוי    חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי")  החדש  המדד"  -  להלן(   זה  כתב  י"עפ  בפועל  תשלום

  סכום  הצמדה  והפרשי  הקרן  סכום  יהוו")  היסודי  המדד "  -  הלןל(  2021ביולי    15  ביום  שפורסם  2021

    . היסודי  במדד מחולק הקרן בסכום החדש  המדד  להכפלת השווה 

    יתת לביטול.  איהבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותו עפ"י כתב זה היה 

  

יום ממועד תום תקופת    90ועד לתום   למשך כל תקופת ההתקשרות קפה  ותישאר בת   התחייבותו זאת

  ההתקשרות, או תום התקופה המוארכת, לפי העיין. 

      .כתב התחייבותו זה איו יתן להעברה וגם/או להסבה

    דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תאי הערבות ולא תיעה.

    דרישה למימוש הערבות תופה לסיף הבק בכתובת:_______________ 

  בק______________               תאריך:_____________ 

  .םתוגש בוסח דלעיל  ללא תוספות, ללא השמטות וללא שיויי: הערבות חשוב
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ב' לחוק עסקאות 2תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף    3 -מסמך א'
  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו 

  
  

  תאריך __________               לכבוד 

  "מבע העין לראש הכלכלית החברה

  

,..א.ג  

  

  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הדון: 

הי מצהיר בזאת כי או ו/או התאגיד אשר אוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אי מייצג, המשתתף  

עסקאות גופים ציבוריים,    לחוקב'  2במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סעיף  

  עה האחרוה. ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרש 1976 -"ו התשל

  

ליתן   מוסמך  והי  מהל התאגיד  ו/או  העיקרי  המיות  בעל  ו/או  בעל השליטה  אי  כי  בזאת  מצהיר  הי 

  הצהרה זו בשם התאגיד. 

  

  אי מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הים כוים ומלאים והאמור בהצהרה זו היו אמת. 

  

  ____ שם המשתתף ______    שם ותן התצהיר _____________ 

  מספר ת.ז./ח.פ. _________    מס. תעודת זהות _____________ 

  חתימת המשתתף ________    חתימת ותן התצהיר __________ 

  

  אישור עו"ד

 "המשתתף").  –אי משמש כעורך הדין של ________ ת.ז./ח.פ. _______ (להלן  . 1

ו/או   . 2 בעל המיות העיקרי ו/או  הי מאשר בזאת כי _________ ת.ז. ________ היו בעל השליטה 

מהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והיו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד __________  

 ח.פ. _______. 

הי מאשר בזאת כי __________ ושא ת.ז. ________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת   . 3

 , אישר את כוות ההצהרה ה"ל וחתם עליה. וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן

  

 _________________  

  חתימה + חותמת עוה"ד 
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  תצהיר המציע לעיין העדר רישום פלילי -  4-מסמך א'
  

  

  לכבוד

  החברה הכלכלית ראש העין בע"מ

  

  תצהיר המציע לעיין העדר רישום פלילי 

  תאגיד) (ימולא על ידי מהלים אצל המציע, כאשר המציע היו  

  

אי הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

  אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

ח.פ./ח.צ/    _________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  הי  המציע/*  הי 

המציע   שלכם  ______________  ציבורי  ותחזוקת    הפעלת  בדבר  13/21  מס'  מכרזבמכרז    באזורחיון 

   .בראש העין אפקפארק  התעשייה 

 ") (* מחק את המיותר).המציע(להלן: " . 1

השים שקדמו    7במקרה של מציע שהוא יחיד: הי מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית במהלך   . 2

לפרסום המכרז וכי לא תלוי ועומד גדי כתב אישום בעבירה פלילית. "עבירה פלילית לצורך תצהיר  

ולמעט:  הסביבה  לאיכות  הסביבה/הוגעות  איכות  בתחום  עבירות  כולל  עבירה,  כל  משמעה:  זה 

עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים (להוציא  

 עבירות שעיין אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה).

במקרה של מציע שהיו תאגיד: הי מצהיר כי אי משמש כמהל הכללי של המציע וכי אי, ושאי   . 3

ובעל/י השליטה בתאגיד, פלילית במהלך    המשרה בתאגיד  בעבירה  השים שקדמו    7לא הורשעו 

 לפרסום המכרז וכי לא תלוי ועומד גד מי מאיתו כתב אישום בעבירה פלילית.  

   הי מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. . 4

  

 _________________  

  חתימת המצהיר 

  אישור

  

_____ הופיע/ה בפי בכתובת __________ מר/גב'  אי הח"מ ________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום __

__________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ה  עפ"י ת.ז. __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי  

עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  

  יי. את כוות ההצהרה ה"ל וחתם/ה עליה בפ 

 _________________         __________________  

                               עו"ד            תאריך   
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  תצהיר בדבר יסיון המציע  – 5-'אמסמך 
  

  

אי הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

  בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים 

  

1 . */ המציע  חברת הי  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  ח.פ./ח.צ    הי   __________

התעשייה    באזורחיון ציבורי  ותחזוקת  הפעלת    בדבר  13/21  מס'  במכרז_____________המציע   

 . (*מחק את המיותר) בראש העין אפקפארק 

  שי   לפחות   שלתחזוקה  וב  בהפעלה,  ביהוליסיון מוכח    בעל הוא    המציעמצהיר/ה בזה כי  הריי   . 2

)  3חיון, בכל אחת משלוש (  בכלמקומות חיה,    200לכל הפחות    הכוללים  )לציבור  פתוחים(   חיוים

כוים    . 2019,  2018,  2017  השים  המציע  יסיון  לגבי  המצ"ב  בטבלה  שמילאתי  הפרטים  כל 

 ומדויקים. 

 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  ז . 3

                                             

   _________________  

  חתימת המצהיר       

  אישור

 

  

גב'  /, מר___________הי מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפי, עו"ד __________, במשרדי שברחוב  

  ה / כי עליו  ה /ולאחר שהזהרתיו  ____________  על ידי ת.ז. שמספרה     ה /עצמו  תה/,  שזיהה________

  ה/ ות הצהרתואת כו  ה /לעושים הקבועים בחוק, אישר  ה/צפוי   תהיה/להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה

  עליה בפי.  מה/ זו וחתם

  

           ___________________  

    , עו"ד                 
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  המציע  של ליסיוו באשר הפרטים ריכוז

  

  הקשר  איש שם
  טלפון+ 

 הפעלת תקופת
  החיון

  

  היקף
 הכסות
  מהפעלת
 החיון

  שה במשך
  איזו לציין(

  ) שה

  החיות' מס  כתובת
  בחיון

  החיון שם
  הבעליםושם 

  'מס

  .1            : שם

  

  :טל

  .2            : שם

  

  :טל

  .3            : שם

  

  :טל

  .4            : שם

  

  :טל

  .5            שם

  

  
  :טל

  

  

  : ______________ תאריך : ______        חתימת המציע
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  ספח ב' 

  ביטוחיכיסוי וסח אישור על  6-מסמך א'
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    1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  1ב2תצהיר לפי סעיף  7- מסמך א' 

  

אי הח"מ ____________, ושא ת.ז. מס' _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  

  מצהיר/ה בזה כדלקמן: וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  ) ומוסמך להצהיר בשם המציע. "המציע"הי ציג _____________ (להלן: 

  במשבצת המתאימה) X(סמן 

לא )  "חוק שוויון זכויות"(להלן:    1998  –לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח    91הוראות סעיף   �

 חלות על המציע;

 לות על המציע והוא מקיים אותן.חלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף  �

  במשבצת המתאימה להלן:   Xעובדים או יותר הוא דרש גם לסמן  100ככל שהמציע מעסיק 

יישום   � בחית  לשם  והשירותים החברתיים  הרווחה  למהל הכללי של משרד העבודה  לפות  המציע מתחייב 

 לשם קבלת החיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 

הוראות   המציע פה למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להתחייבותו לפי �

)(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות שעשתה עמו בעבר וטרם קיבל  2(א)(   1ב2פסקת משה  

 לחוק שוויון זכויות. 9החיות/ופועל לביצוע ההחיות (מחק את המיותר) ליישום חובותיו לפי סעיף 

מהל הכללי של משרד העבודה  אי מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה ל

  ימים ממועד ההתקשרות.  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

               __________________  

  חתימת המציע                  

  

  אישור

__________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפי, במקום   אי הח"מ

______________ שזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _____________, מר/גב'   

________________ המוכר/ת לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה  

  צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפי על תצהירו/ה לעיל.

  

  _____________ חתימה וחותמת עוה"ד: ___     שם מלא: ________________ 

                        
    

    

 
  25-מעסיק המעסיק יותר מ  -מגדירה: "מעסיק"  1998  –לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח    9הוראות סעיף    1

, חלות  1959 – א לחוק שירות המדיה (מיויים), התשי"ט 15עובדים, למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף  

  עליהם;
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  א תאגיד) ותצהיר בדבר היעדר פירוק (מציע שה –  8 –מסמך א'  
  

אי הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

  אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

  

_________________________  הי   . 1 בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  הי  המציע/* 

") (* מחק את  המציעלהלן: "  13/21מס'  שלכם  במכרז  המציע   ח.פ./ח.צ/ _________________

  המיותר). 

הי מצהיר כי לא הוצא גד המציע במכרז זה צו פירוק ו/או צו פרוק זמי ו/או צו כיוס כסים זמי   . 2

 ו/או כי לא הוכרז כפושט רגל וכי איו צפוי, למיטב ידיעתי, לקבל צווים כאמור. 

    הי מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. . 3

 

 

 _________________  

  חתימת המצהיר         

  

  אישור

  

  

____ מר/גב'  אי הח"מ ________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפי בכתובת ______

__________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ה  עפ"י ת.ז. __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי  

עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  

  את כוות ההצהרה ה"ל וחתם/ה עליה בפיי. 

  

 _________________        _____ _____________  

  עו"ד             תאריך   
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וסח אישור רו"ח –  9- מסמך א'  

 

 לכבוד:

 

 החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

 

13/21מכרז מס'  -") המציעהדון: __________________________ ("  

 

 ,..א 

 

(למעט הכסות ממכירת    שתילאשר בזאת, כי למציע שבדון, היקף הכסות    הרייהמציע    שלכרואה החשבון  

ח כספי מבוקר של  "לדו  בהתאם  2019  ,2018,  2017   שיםב,   ₪  1,000,000של לפחות    בסך,  מקרקעין ומע"מ

  31.12.2020 ליוםהון עצמי חיובי כון לשים אלו ו  המציע
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 מסמך ב'1 - הצעת המציע 

  13/21מס'  פומבי מכרז
  

  הפעלת חיון ציבורי להצעה 
  בעיר ראש העין אפקפארק באזור התעשייה  

  
  

  אי/ו הח"מ מצהיר/ים בזה כדלקמן:  . 1

 בחתי/ו בקפדות וקראתי/ו את כל מסמכי המכרז כמפורט בתאי המכרז.  . 1.1

הדרשים על פי דין לשם  וכל ההיתרים  כל האישורים  לקבלת  הפעלת החיון כפופה  כי    ו / הובהר לי . 1.2

אחר,  זה או  כ היה ולא ייתן היתר    הפעלת החיון מאת הרשויות המוסמכות כדרש על פי כל דין.

ב או   עיכוב  לעירייה. כלשהו  אישור  קבלת  יחול  ו/או  לחכ"ל  דרישה  ו/או  טעה  בכל  אבוא  לא 

    

רישיון    חידוש/לצורך קבלת ולרבות בדיקה של כל הדרישות והתאים    בעקבות בירורים שערכתי/ו . 1.3

כולל ביקור בשטח ו/או  וכל רישיון או הרשאה אחרים הדרושים בקשר עם הפעלת החיון,    עסק

הפעלת  כל הפרטים הוגעים לידועים לו      כאמור במכרז דן,  החיוןכל דבר אחר הקשור להפעלת  

 חיון. 

י/ו כאמור דלעיל,  יבדיקות   ךמוצהר ומוסכם בזאת, כי אי/ו ביססתי/ו את הצעתי/ו זאת על סמ . 1.4

ועל כן אהיה/היה מוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססה על כל טעות של אי ידיעה  

או איזה מקרב המסמכים ה"ל ואי/ו מוותר/ים מראש על כל  הבה של תאי המכרז,    וגם/או אי

 טעות כאלה. 

 .בחוברת המכרזכם של כל מסמכי המכרז כמפורט והיר וברור לי/לו ת . 1.5

להשקיע   . 1.6 יהיה  שעלי/ו  כלשהן  בהוצאות  הקשורים  הפרטים  שאר  כל  את  לצורך  בדקתי/ו 

   על פי כל תאי מכרז זה.הפעלת החיון  הכשרת, 

"ל  לחכ ") וכי  AS ISבמועד המסירה ("  ואכפי שה   ומסר לי/לו במצבי לי/לו כי החיון י  הובהר . 1.7

  .לחיון  הוגע בכל כלשהם עבודותאין כל אחריות כלפיו לביצוע תיקוים או 

או    ברור . 1.8 מכ"ל החברה  לאשור  (בהתאם  מטעמה  מי  או  לעובדי החברה  כי  רשות  לי/לו,  מהל 

עד  החיה לחות  הזכות  תהיה  וללא    5,  פוי  מקום  בסיס  על  החיון,  בשטח  זמית,  בו  רכבים, 

  תשלום.  

על  ")  ההפעלה  מועד(להלן: "  ימים מקבלת צו התחלת עבודה  14-לא יאוחר מ  עדידוע לי/לו כי   . 1.9

האישורים  לדאוג  הזוכה   כל  הדרשים,    וכללהשגת    הרשויות  מאת,  דין  כל  פי  עלההיתרים 

לשם  המוסמכות   קבלת  בלאהחיון    בהפעלת  להתחיל  שלא   מתחייב  והוא  החיון  הפעלת, 

 . כאמור וההיתרים האישורים

או כל רישיון    /ו רישיון עסק  היתר לשימוש חורג ו/או  ו כי האחריות הבלעדית לקבלת  ללי/   הובהר . 1.10

  היתר , לרבות הצבת שילוט ו/או קבלת כל אישור ו/או  החיון  והיתר אחר הדרוש לפי דין להפעלת 

שיון  יו, בכל תאי הר /י ו ועלי/ו לעמוד, על חשבו/י ו/או רישיון אחר הדרש על פי דין חלה על
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לי/ו כי כל הצבת שילוט, טעוה קבלת רישיון כדין ואישור מכ"ל    הובהרבכל תקופת הזיכיון.  

 "ל.  החכ

חיה  ו/לי  הובהר . 1.11 דמי  לגבות  רשאי  יהיה  לא  הזכיין  הזיכיון,  תקופת  כל  במשך  בסכומים    כי  

  העולים על הסכומים הבאים:

  ₪ בתוספת מע"מ,  350דמי מוי חודשיים לרכב לא יעלו על סכום של 

  ₪ כולל מע"מ,  25דמי חיה יומית לרכב לא יעלו על 

  ₪ כולל מע"מ.   5ודמי חיה לפי שעה או חלק ממה לא יעלו על 

  עבור רכבי כים לא ייגבו דמי חיה. 

מסכום דמי   5%  - כל אחת משלוש תקופות ההארכה יהיו גבוהים בבהזיכיון    דמי  כילו  /לי   הובהר  . 12.8

 השימוש החודשיים האחרוים ששולמו בתקופת ההסכם שקדמה להארכה.  

  

  כמפורט בכל המסמכיםליהול והפעלת החיון    כל הדרושהי/ו מצהיר/ים בזה כי הצעתי/ו כוללת את   . 2

, אבטחה , ביטוחים , גידור , שילוט , הוצעת רישיון עסק  שמירה  לרבות  זה  בשלמות,    מכרזשל    והחוזים

  על כל הכרוך בזה. ב "וכיוצ

פעלת  ה דרש לביצוע  יהצעתי/ו ומחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העלולות לה  . 3

 . על כל מרכיביהו  בכל היקפה בהתאם למכרז זה החיון 

וכן השטח שמסביב    החיוןתחזוקה ויקיון של שטח  לשמירה,    ם/אחראי  היה/היהידוע לי/ו כי אי/ו א . 4
 . במשך כל תקופת הזיכיוןלחיון 

  

החיון  בהפעלת    ו/להעביר את זכויותיו   ם/רשאיהיה  / היהאבמכרז, לא    זכה/זכהאכי אם  לי/ו  ידוע   . 5

, למשך כל תקופת הזיכיון  החיוןלהפעיל את  אי/ו מתחייב/ים  (במלואן ו/או בחלקן) לכל גורם שהוא, ו

  . י/ובעצמ

או חבירה בחוזה   , תיאום אי/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קויה, קשירת קשר . 6
 עם כל מציע אחר לאותו מכרז.

  

למוע כל גילוי של פרטי הצעתו למציעים אחרים ובכלל לאחרים ו/או שלא לגלות את    או מתחייבים  . 7

למשתתפים אחרים ולאחרים בכלל ושלא לתאם עם משתתפים אחרים כל פרט הקשור    פרטי הצעתו

  בהצעתו. 

לו . 8 ידוע  כי  מצהירים  הזוכה במכרז  או  בבחירת  איןכי  (להלן  ,  בע"מ  העין  לראש    : החברה הכלכלית 

 ביותר או בכל הצעה שהיא.  הגבוהה"),  חייבת להתחשב בהצעה חכ"ל"

כל   . 9 כי  מצהיר/ים  הסף  הי/ו  בתאי  עומד/ים  הי/ו  וכי  אמת  היו  ספחיה  על  בהצעתי/ו  האמור 

  הדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז. 

היא   .10 זו  עדהצעה  תקפה  ותהא  לשיוי  או  לביטול  יתת  ואיה  חוזרת  מהמועד    90  לחלוף   בלתי  ימים 

הצעות להגשת  ההצעה.  האחרון  תוקף  את  אאריך/אריך  החברה  דרישת  הבקאית    לפי  והערבות 

ת, כפי הדרש ע"י החברה, לשם בחירת הזוכה במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על  ווספ   ותלתקופ 

 כאמור.  ההצעה והערבות הבקאית שאאריך/אריך

על כל  על הזכייה  מקבלת הודעתכם    ימים  7ים לחתום תוך  / תחייבעם קבלת הצעתי/ו על ידכם הי/ו מ .11

  עפ"י דרישתכם. אישור על קיום ביטוחיםערבות ולכם  חוזה ולהמציא המסמכים המהווים את ה



 G287274-8630/54 42מתוך  25עמוד   
  

"ל במסגרת מכרז זה עומדים על  החכלי כי דמי השימוש החודשיים המיימאליים שקבעו על ידי    ידוע  . 12

") וכי הי דרש במסגרת הצעה זו להציע   המיימאליים  השימוש  דמי"  -"מ (להלן   מע  רוףיבצ  ₪  30,000

      גבוהים מהם.השימוש המיימאליים או מי דלבשיעורם  השוויםשימוש  דמי

___________ש"ח  ______  היה  חודשיים   שימוש   דמי  תשלום ל  ו הצעת .13

    "מ. מע בתוספת 

₪,    00027,, הייו  המיימאליים  השימוש  דמי   המוכה מסך  שהצעה   לי  ידוע

   . הצעתי את  תפסול בתוספת מע"מ כדין,  

בתוקף   .14 תעמוד  שלי/ו  המחיר  ההצעותהצעת  להגשת  האחרון  מהמועד  חודשים  שישה    והיא   למשך 

 לביצוע החוזה על תאיו עד לסיומו וגמר תקופת הבדק עפ"י החוזה.  אותי/ו מחייבת 

  

  

  

  

             __________________                                                

  חתימת המציע/ה 

  
  : פרטי המציע/ה

   
  _________ _______ _______ כתובת: שם: __________________________ 

  
  

  : __________ דוא"לטלפון: __________    רישום: ___________________מספר 
  
    
  
  
  
  

  אישור
  
  

ביום _______ הופיע/ה בפי בכתובת __________ מר/גב'  אי הח"מ ________ עו"ד, מאשר/ת כי 
__________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ה  עפ"י ת.ז. __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי  

עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  
  עליה בפיי. את כוות ההצהרה ה"ל וחתם/ה 

  
 _________________         __________________  

  עו"ד             תאריך   
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  פרטי המציע  – 2מסמך ב'
  13/21מס' פומבי מכרז

  
  לכבוד

  ל) בע"מ "החברה הכלכלית לראש העין (חכ
  

  :הפרטים הבאיםעל המשתתף במכרז לציין במדויק את  .1

 ;___________________________          שם:

של החברה ממרשם המתהל כדין ותעודת התאגדות של החברה כמפורט במסמכי (יש לצרף תדפיס 
  ; )המכרז

  ; __________________________          כתובת
 ; ________________ __________        שם איש קשר 

 _________; _________________          טלפון 

 ; __________________________           טל' ייד                       

 ;__________________________                   כתובת דואר אלקטרוי 

  ; ________________________ __                     מספר עוסק מורשה
  ; __________________________        מספר החברה 

  : ף במכרזבמשתת שמות בעלי זכות החתימה .2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דוגמת חותמת  או החתומים מטה מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרו
  על מעמדו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכיים. 

  

  

   _______________   _________________  
  שם משפחה   שם פרטי   

  
  

חתימה   תאריך     _________________   _______________   

        דוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימהדוגמת חתימה    שם פרטישם פרטישם פרטישם פרטי    שם משפחהשם משפחהשם משפחהשם משפחה    מספר זהותמספר זהותמספר זהותמספר זהות 
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  13/21חוזה מס' 
בעיר   אפקפארק חיון ציבורי באזור התעשייה ותחזוקת הפעלת   -מסמך ג' 

    ראש העין
  
  

  13/21מס'  הסכם

  ביום _______ לחודש ______ שת ________  העין בראששערך וחתם 

  

  החברה הכלכלית לראש העין בע"מ  בין: 

  11/1רחוב העבודה  

  ראש העין  

  ") החברה" -(להלן  

  

  מצד אחד 

  _______ ___________________________  :לבין

  _______ ________________ ./ח.צ.ח.פת.ז./

  כתובת _____________________________ 

  : ______________ פקס: _________; טלפון

  על ידי מורשי חתימה: 

  ____ ________ _____________ ת.ז. . שם:1

  ________ _________________ ת.ז.  .שם:2

  ") המפעיל" -(להלן  

  

  מצד שי 

  

  

במקרקעין  חיון ציבורי    של   להפעלה13/21'  מס  פומביוהחברה הזמיה הצעות במסגרת מכרז    :הואיל

   4,505  -כ  בראש העין בשטח של   ,1המלאכה    ובברח   21,  15חלק מחלקות    8738כגוש  הידועים  

שהעירייה היה בעלת  מסומים ומתומררים,  (כולל חיות כים)    תאי חיה  188  -המכיל כמ"ר,  

אפ/ עיר  בין  בתכית  הכלולים  בהם,  המצורף  2002הזכויות  בתשריט  כמסומן    ' א  כספחא', 

  (להלן: "המכרז"), והכל בהתאם להוראות הסכם זה על כל ספחיו;  ),אפור בצבע( להסכם

  

  

מסמכי המכרז, הגיש  , על כל ספחיו, ושל שאר  ההסכםאחרי עיון ובחיה זהירה של  ,  המפעילו  :והואיל

  , בהתאם לתאים המפורטים במסמכי המכרז;ומילוי כל האמור במכרזהצעה, לביצוע   חברהל

  

  ;זכה במכרז האמור  המפעילו  :והואיל
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  מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; זה את וברצון הצדדים לעגן בהסכם   :והואיל

  

  

  

  :אי לכך הוסכם, הוצהר והותה בין הצדדים כדלקמן

  

  המבוא

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי פרד הימו ויש לקראם כאחד.  . 1

  

  

  

  הגדרות

  בהסכם זה יוקו למוחים הבאים המשמעויות כדלקמן:  . 2

  

  החברה הכלכלית לראש העין בע"מ;     -"החברה" 

  ; ין הסכם זה או חלקוי לע ושיוסמך על יד   ואו מי מטעמ   מכ"ל החברה  -  "המהל"

  

של    -  "היזם"המפעיל או " ציגיו  כל  המפעיללרבות  ולרבות  ומורשיו המוסמכים  יורשיו    קבלן, 

  ההסכם, אשר אושר על ידי החברה;משה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע  

  

  

  ן הסכם זה או חלקו; יחשב החברה או מי מטעמו שיוסמך על ידו לעי   - "החשב" 

  

  עיריית ראש העין;     - "העירייה"

  

    הועדה המקומית לתכון וביה ראש העין;   - "הועדה המקומית" 

  

  להלן;  3הסכם זה על כל ספחיו כמפורט בסעיף     - /"ההסכם

  החוזה"

  1ברחוב המלאכה    ,21,  15מחלקות  חלק    8738  גושהמקרקעין ,הידועים כ  -  או "החיון" "המגרש"

מ"ר, שהעירייה היה בעלת הזכויות בהם,   4,505  -כ  בראש העין בשטח של

  ספחכבתשריט המצורף    א', כמסומן2002תכית בין עיר אפ/הכלולים ב

  ; להסכם 'א

  

  ספחבמכרז,    המפעילהפעלה של חיון ציבורי במגרש בהתאם להצעתו של      -"המיזם" 

  להסכם.   'ב
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הלשכה  מדד     -מדד" ה" ידי  על  לעת  מעת  שמפורסם  כפי  לצרכן  הכללי  המחירים 

  המרכזית לסטטיסטיקה;  

  

מדד    ביוםהידוע    האחרוןהמדד      -" הבסיס"מדד  שהוא  במכרז,  ההצעות  להגשת  שקבע 

  2021  ביולי 15 אשר פורסם ביום  2021יוי חודש 

  

  לחודש.  2%הפרשי הצמדה בתוספת ריבית חודשית של   -  "תשלומי פיגורים"

  

  

  מסמכי ההסכם

  

  

  הסכם זה כולל את המסמכים שלהלן המהווים חלק בלתי פרד הימו:  . 3

 

  ;למסמכי המכרז) 'ד מסמך( המגרשתשריט   - ספח א'       )1  

  ;למסמכי המכרז) 6-'א  מסמך( אישור על קיום ביטוחים - 'בספח  ) 2

 ; למסמכי המכרז) 2-' א מסמך( וסח ערבות בקאית לקיום ההסכם - ג'ספח  ) 3

  

  

  מהות ההסכם

  

  

בזאת    החברה . 4 במגרש   למפעילמוסרת  שימוש  בהתאם    ותחזוקת  הפעלת לצורך    רשות  ציבורי  חיון 

על   זה  הסכם  ספחיו,  להוראות  להוראות    ובהתאם  העירויים   העזר  חוקי  כל  להוראות  בהתאםכל 

   .  בלבד  זו ולמטרה"ח, ובהתאם להוראות כל דין  התשס 89התיקון לחוק פק' התעבורה מס' 

  

  

 את המגרש לחברה, בהתאם להוראות הסכם זה. המפעילבתום תקופת ההסכם ימסור  . 5

  

  על סמך הצהרותיו כדלקמן:הצעתו לחברה ח ו היה מכ למפעילההתקשרות בין החברה  . 6

 

מיומות  המפעיל . 6.1 כישורים,  והפיסי    ,בעל  הארגוי  הטכי,  המקצועי,    ותחזוקת  פעלתלההידע 

  ; החיון

 

כ  המפעילברשות   . 6.2 הדרושים  ו היכולת,  והמכשור  האמצעים  האדם,  החיון  ותחזוקת  פעלת  להח 

לוח הזמים    ועל פי ולעמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר  

 הקבוע בהסכם זה. 

  

 מסוג החיון שוא הסכם זה.   חיויםשל  ותחזוקה מוסה בהפעלה  המפעיל . 6.3
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לביצוע    המפעיל . 6.4 בדק את המגרש את מצבו התכוי ואת הציוד המצוי במגרש ומצאם מתאימים 

"), ולחברה  AS ISהחיון יימסר לזוכה במכרז במצבו כפי שהוא במועד המסירה   ("ם.  מטרת ההסכ

  אין כל התחייבות כלפי הזוכה לביצוע תיקוים או עבודות כלשהם בכל הוגע לחיון 

 

  

  תקופת ההסכם

  

  ידי  על  זה  הסכם  חתימת   במועד  השתחילת   שתייםיתת למפעיל לתקופה של    במגרשרשות השימוש   . 7

  ").ההסכם"תקופת " או תקופת הרשות"  :(להלן הצדדים שי

  

  וספות תקופות    לשלוששיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת הרשות    על פיתהא רשאית,    החברה . 8

"). החליטה החברה כאמור,  התקופה המוארכתממועד סיומה של תקופת הרשות (להלן: "שה אחת    של

 יום לפי מועד סיום הסכם זה.   60עד  למפעילתודיע על כך  

  

כל הוראות הסכם זה וההתחייבויות    המפעיללעיל, יחולו על    8עיף  הוארכה תקופת הרשות כקבוע בס . 9

בעת הארכת החוזה לתקופה וספת, תהיה רשאית החברה להוסיף    לפיו גם במהלך התקופה המוארכת.

 וספות. הוראות 

  

דמי השימוש    מסכום  5%  -כל אחת משלוש תקופות ההארכה יהיו גבוהים בבהזיכיון  דמי  מובהר, כי   .10

 החודשיים האחרוים ששולמו בתקופת ההסכם שקדמה להארכה.  

 

  

 

    הגבלת זכויות 

 

לצורך  אלא  במגרש  לו כל זכויות שהן    המק  האיבמגרש לפי ההסכם    למפעילהיתת    השימוש  רשות .11

 קיום תאי הסכם זה ובכפוף להם. 

 

 מובהר בזאת כי החברה ו/או ציגיה רשאים להיכס למגרש בכל עת לכל מטרה שהיא.  .12

  

  

), תהיה  מהל רשות החיה, כי לעובדי החברה או מי מטעמה (בהתאם לאשור מכ"ל החברה או מובהר .13

 רכבים, בו זמית, בשטח החיון, על בסיס מקום פוי וללא תשלום.  5הזכות להחות עד  

 

לא חלות על הסכם זה    1972  -חוק הגת הדייר (וסח משולב) תשל"ב  וסכם על הצדדים כי הוראת  מ .14

ל בעתיד  היה בלתי מוגת מכוח חוק זה ו/או מכח כל דין אחר שחל ו/או יחו וכי הרשות שוא הסכם זה  

 לעיין מהותה וטיבה של רשות השימוש ובקשר אליהם. 
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בזאת   .15 מצהיר  ספק  הסר  עבור    המפעיל למען  אחרת  תמורה  כל  או  מפתח  דמי  לחברה  שילם  לא  כי 

הדייר   הגת  חוקי  מכח  זכות  טעות  על  מראש  מוותר  והוא  במגרש  השימוש  את  להרשות  הסכמתה 

 לא רכש ולא ירכוש כל זכויות מכח הדיים ה"ל.  המפעילושבתוקף ו/או אשר יחולו בעתיד, 

  

  

    אישורים והיתרים

 

להשגת    המפעיל  ידאג")  ההפעלה  מועד: "להלן(  מקבלת צו התחלת עבודהימים    14- לא יאוחר מעד ו .16

,  בחברה  השוות  המחלקות  מאת   החיון  הפעלתפי דין לשם    ההיתרים הדרשים על   וכלכל האישורים  

  בהפעלת  להתחיל   שלא   מתחייב   והוא ,  דין  כל   פי  על  כדרש  אחרות  מוסמכות   ומרשויות  התכון  מרשויות 

 . כאמור וההיתרים האישורים קבלת  בלא המיזם

 

בלבד ולא   המפעילמובהר כי האחריות הבלעדית להשגת כל האישורים וההיתרים הדרושים חלה על  

 תהיה לו כל טעה ו/או תביעה כלפי החכ"ל ו/או העיריה בושא זה. 

  

לצורך    המפעיל .17 משה  ובתאי שקיבל את אישור  החיוןהפעלת  יהא רשאי להעסיק קבלן/י  החברה  , 

החברה תהיה רשאית לסרב לתת את האישור לפי שיקול דעתה הבלעדי.  .  , מראש ובכתבלהעסקתם

מובהר כי מתן אישור להעסקת קבלן משה איה פוטרת את המפעיל מאחריות מלאה כלפי החברה  

 לקיום כל התחייבויותיו על פי ההסכם.  

 

של המשטרה, לדוגמא: הסדרי בידוק,  מוסמכת לרבות על הזכיין לעמוד בכל דרישה עתידית של רשות  .18

אבטחה וביטחון), דרישות כיבוי אש בהתאם לתקים ולדרישות , לרבות רכישה וריעון של ציוד ועמידה  

 הזכיין. ל בביקורות, הכול באחריותו ועל חשבוו ש 

 

  

  המגרש  אחזקת

 

בזה    המפעיל .19 בו,  וסביבתו,    של המגרש  וקיוי שלמותו ולשמור על  מתחייב  ולהחזיר את  ושל המצוי 

החזקה בהם לחברה בתום תקופת ההסכם או התקופה המוארכת, לפי העיין, כשהם במצב תקין, טוב  

 וקי.  

הסדרי   .20 תוכית  לפי  בחיון  התמרורים  את  ולתחזק  בחיון  הכביש  סימוי  לחדש את  מתחייב  הזכיין 

טיאוט,  התועה הקבוע עשביה,  יקוש  לרבות  החיון  ובוסף לדאוג ליקיון שוטף של  החיון,  ים של 

 והסדרת מפגעים. 

 .  בוטל .21

  ההסכם במהלך תקופת  למגרש  על חשבוו כל ליקוי או זק שיגרמו באופן מיידי  מתחייב לתקן    המפעיל .22

  מכל סיבה שהיא. 
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  המפעילמלתקם, ולגבות  תהא החברה    תאת הזק, הפגם או הליקוי כאמור, רשאי  המפעיללא תיקן   .23

   את עלות התיקון. 

    אין החברה אחראית על כל זק שייגרם לרכבים ולתשתיות בחיון.  .24

 

  התמורה

  

ישלם   .25 בו,  המיזם  הפעלת  ותמורת  במגרש  השימוש  הבאים    המפעיל תמורת  התשלומים  את  לחברה 

 "):התמורה(להלן: "

 

למכרז  _________   -דמי שימוש חודשיים בסך השווה ל . 25.1  'ב  ספח____ ₪, כקבוע בהצעתו 

 "). לדמי השימוש יתווסף מע"מ בשיעורו על פי דין. דמי השימושלהסכם (להלן: "

כמוגדר   הוא  הבסיס  מדד  כאשר  לצרכן,  הכללי  המחירים  למדד  צמודים  יהיו  השימוש  דמי 

  . לעיל והמדד הקובע יהא המדד הידוע ביום התשלום בפועל.  2בסעיף 

  עבור כל רבעון מראש, כדלקמן:   המפעילדמי השימוש ישולמו ע"י  . 25.2

שיקים בסכומים שווים עבור שת ההסכם    4לחברה    המפעילבמעמד חתימת ההסכם ימסור   . 25.2.1

חודשים,    3-הראשוה. השיק הראשון עבור הרבעון הראשון בסך השווה למכפלת דמי השימוש ב

,  והחכ"ל  המפעיליך חתימת ההסכם על ידי  יהא שיק מזומן ותאריך הפירעון שיקב בו יהא תאר

"). יתרת השיקים, כל אחד בסכום הזהה לסכום השיק  תחילת שת ההסכם הראשוה(להלן: "

לחודש של כל רבעון עוקב החל מיום    1- הראשון, יהיו שיקים דחויים ומועד פירעום יהיה ב

  חתימת ההסכם.  

הראשוה   . 25.2.2 ההסכם  שת  ההצמ  החברהתחשב  בתום  הפרשי  בגין    דהאת  זכאית  היא  לה 

  בגים.   המפעילאת   ותחייבלעיל,   23.2עיף  בסהתשלומים הדחויים, כמפורט 

שיקים בסכומים שווים    4לחברה    המפעיליה ימסור  יתחילת שת ההסכם הש יום לפי    14  עד ל . 25.2.3

הש ההסכם  שת  למתכות  י עבור  בהתאם  ביה,  בשיויים    25.3.1סעיף  הקבועה  לעיל, 

  לעיל.   25.3.2בסעיף המחויבים, וכן שיק מזומן וסף בשווי הפרשי ההצמדה כאמור 

התקופות  יחול בשיויים המחויבים לגבי    לעיל 25.3.1-25.3.2בסעיפים בזאת כי האמור מובהר  . 25.2.4

  המאורכות.

בור התקופה  עלפי הקבוע בהסכם  לחברה תשלומי פיגורים   המפעיל בשל פיגור בתשלום התמורה ישלם   .26

מובהר, כי עיכוב    שתחילתה המועד האחרון שקבע לתשלום התמורה וסיומה מועד תשלומם בפועל.

 (שבעה) ימים בתשלום התמורה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  7-של מעל ל 

 

  סים יתשלומים ומ

בכל ההוצאות והתשלומים  והתקופה המוארכת, ככל שתהיה,  שא במשך כל תקופת הרשות  יי   המפעיל .27

  , במידה וישם, כגון ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה: ארוה כללית במגרש  הכרוכים בשימוש  

, תשלומים  תשלומים עבור צריכת חשמלאגרות שילוט, היתרים,  , אגרות מים וביוב,  על כל שטח החיון

שיידלרשות   ככל  ישראל  יידרש    מובהר  וכיוצ"ב.  רשו,מקרקעי  המפעיל  המים    להעבירכי  מוי  את 

     על שמו עם תחילת הפעלת החיון.  מלשוהח
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  פיוי המגרש 

 

מסיבות המויות    ההסכםעם ביטול    אועם תום תקופת ההסכם או התקופה המוארכת, לפי העיין,   .28

אדם וחפץ ובמצב תקין,    את המגרש וימסרו לחברה כשהוא פוי מכל  המפעיל, יפה  להלן  47  בסעיף

.  החיון, אלא אם החברה דרשה את פיוייםמבים וציוד שהותקו על ידו במגרש במהלך הפעלת  למעט  

והציוד לחברה את    השבת המגרש  תזכה  לעיל לא  שהיא  המפעילכאמור  תמורה  וסוג  בכל  מין  מכל   ,

  בהתאם להוראות הסכם זה. במגרש חומרים או מתקים שיותקו שהוא, בגין כל עבודה, ציוד,  

 

יערכו    זהסעיף  בדרישת  לצורך עמידה   .29 שעות ממסירת ההודעה על כך    24תוך    המפעילו  החברהלעיל 

הפגמים  למפעיל כל  את  משותפת  ברשימה  הכתב  על  ויעלו  יפרטו  במסגרתו  במגרש  משותף  סיור   ,

  והליקויים שתיקום דרש.  

 

יום   30על פי הרשימה תוך   החברהיתקן את הפגמים והליקויים, כמפורט לעיל, לשביעות רצון   המפעיל .30

לא יתקן את הליקויים כאמור, תהא רשאית    המפעיל. במידה והחברהלו    האו בפרק זמן אחר שקצב

, והיא תהא רשאית לממש  המפעילהדרשים בעצמה, וזאת על חשבוו של לבצע את התיקוים   החברה

  ולקזז את הסכומים המגיעים לה.   המפעילאת הערבות שמסרה לה על ידי לצורך זה 

  

מבלי שתוקו כל הפגמים והליקויים  והציוד  לרבות מסירת המגרש    -  "... אי פיוי.."לעיין סעיף זה,   .31

  לעיל.  28בסעיף כדרש  הםב

פיצוי מוסכם בסך    לחברהלעיל, ישלם    28בסעיף  את המגרש במועד כקבוע    המפעיל לא פיה   . 31.1

  לכל יום איחור. בתוספת מע"מ  ש"ח 5,000-השווה ל

עיל בכדי לגרוע מכל סעד ותרופה  ללתשלום הפיצוי המוסכם כמפורט    המפעיל אין בחובתו של   . 31.2

בידי    המפעיל או הסכם, לרבות חילוט הערבות שהופקדה על ידי    מכח כל דין  לחברה הקיימים  

  ה. החבר

  

  

הגותשמירת דיים וכללי הת  

  

  לכל מחויבויותיו שוא ההסכם. ישמור על הוראות כל דין בוגע  המפעיל .32

בכלליות   .33 לגרוע  יקפיד  לעיל  30בסעיף  האמור  מ מבלי  בהתאם  המפעיל,  וער,   לפעול  עבודת  לחוק 

 . 1953 -התשי"ג 

ישמור ויקפיד על כללי התהגות אותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן מצד כל   המפעיל .34

  גורם מטעמו. 
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  העסקת עובדים

 

 בעלי ידע, יסיון ומיומות הדרושים לצורך הפעלת המיזם.  יעסיק עובדים מקצועיים,  המפעיל .35

בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר    הפעלת המיזםויעסיק עובדים לצורך    יקבל  המפעיל

בכפיפות להוראות    המפעיל בכלל זאת יהג    קיבוצי או כל והג ומהג מחייבים במסגרת יחסי עבודה.

ולא יעסיק בביצוע כל מטלה מכוח ההסכם ולטובתו עובד זר אלא    1987  -"ז  התשמשכר מיימום,    חוק

עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין    חוקלהוראות    על פי רישיון כדין שיתן להעסקתו ובהתאם

  . 1991 -"א התשוהבטחת תאים הוגים), 

  

עבור עובדיו תיק יכויים כדין ובמסגרתו יכה עבור    המפעיל יהל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .36

ההפר כל  את  עבורם  יפריש  וכן  המס,  לרשויות  הדין  פי  על  הדרשים  היכויים  כל  את  שות  עובדיו 

  הדרשות לפי כל דין או הסכם קיבוצי. 

  . יאות העובדים ורווחתם כדרש בחוקיבטיח קיומם של תאי בטיחות ותאים לשמירת בר המפעיל .37

  

  אי קיום יחסי עובד מעביד 

  

ו/או עובד מעובדיו ו/או    המפעילמצהיר בזה כי אין בהסכם, או בתאי מתאיו, כדי ליצור בין    המפעיל .38

ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד או יחסי    החברהקבלן משה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין  

וייחשבו  שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו  

  יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  החברה  בלבד ולא יהיו בים לבין  המפעילכעובדי  

  

       ביטוחאחריות, פיצויים, שיפוי ו

  

 ") יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל:  המבוטח ומי מטעמו (להלן לעיין סעיף זה: " המפעיל .39

 

ולגופים    לעירייה,  חברהרכוש, ולכל זק אחר שייגרם ל ין לזק גוף, בין לזק  ב   קלקול  או, זק  אבדן . 39.1

"לום  תבאחריו זה:  סעיף  לעיין  (להלן  מטעמם  עובד,  המזמיןמי  ו/או  שלישי  צד  לכל  ו/או   ("

כתוצאה ממעשה או מחדל מצדו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעת הפעילות ובין לאחר מכן,  

  .ו/או שלוחיו ו/או כל התון למרותו גרם על ידו ובין אם גרם ע"י עובדיו  בין אם

 

וכל הבאים מכוחם או מטעמו, אף אם תהיה להם עילת תביעה גד   . 39.2 זיקין של עובדיו  תביעות 

 המזמין.  

  

לשלמו מכח כל דין או הסכם, ישפה אותו    המפעילשילם המזמין או מי מטעמו תשלום שהיה על   . 39.3

זה בתוך    המפעיל ישפה    7בגין תשלום  זה,  ובכלל  ידו,  על  לכך  את    המפעילימים מיום שדרש 

המזמין בגין כל תשלום שחויב בו מכח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות  

  תשלומים בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.    
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דלעיל, וכן    39.2ו    39.1  עיפיםשחרר את המזמין מכל אחריות בגין זקים שיגרמו כאמור בסהמפעיל מ .40

  המפעיללכל זק לרכוש, ובמקרה שתוגש גד המזמין דרישה או תביעה בקשר לזקים כאמור, מתחייב  

 ישא או עלוליעל כל סכום ש  , מיד עם קבלת דרישהלפצות ולשפות את המזמיןעל חשבוו,  לטפל בהן,  

  לשאת בו לרבות הוצאות משפטיות שתהייה כרוכות בכך.

 

מתחייב לערוך ולרכוש על  חשבוו למשך כל    המפעיל לי לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ולפי כל דין, מב .41

את הביטוחים המפורטים באישור על קיום    -הארוכה מבייהן  -תקופת ההסכם או הפעילות עם המזמין  

למסמכי המכרז), חתום על ידי חברת ביטוח (להלן:    6-'א  מסמךלהסכם (  'בספח  כ ביטוחים המצ"ב

הסכם זה או במועד מוסכם אחר   את האישור עד מועד חתימת  זמיןימציא למ והמפעיל")  האישור"

 היה תאי  המבוטחבמידה והמזמין אישר זאת מראש ובכתב. המצאת האישור חתום על ידי מבטחי  

תאי   , עקב אי מילויפעילותיכוב במתן אישור ל. לא יהיה בע זמין, מהמפעילותמוקדם למתן אישור ל

מכל   המפעיל את ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר  זמין, משום הפרת ההסכם מצד המהמפעילזה על ידי 

  התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 

ומי    זמין קורת על ידי המיהבדיקה והב  לרבות זכותוהביטוח  שור  ימוצהר ומוסכם בזה כי עריכת הא .42

(היוע חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור   ו/או על מי מטעמו כל  זמיןץ) אין מטילות על הממטעמו 

פי   הביטוח, הפוליסות, טיבם, היקפם, התאמתם לשוא על  הביטוח, תוקפם או העדרם. הביטוחים 

ועל   מזעריים  הים  .  עת  בכל,  לסיכויו  התאמתם   את  לוודא   הבלעדית  האחריות  המבוטחהאישור 

ודרש לרבות בגין אחריות   ובמידהכולל צד שלישי   יםיכללו בין היתר, ביטוחי חבויות אות  הביטוחים

, כאשר  ויחול  במידהכמבוטח שי וסף וכן ביטוח כס,    מזמיןרשם בהם הימקצועית וכן מוצרים, כאשר  

  . המפעילכמוטב פרט ביחס לציוד של  בורשם י המזמין 

 

ע   המפעיל .43 לערוך  רשאי  המזמין  כי  ביטוחיו  מסכים  במסגרת  חלופי  ביטוח  דעתו הבלעדי  שיקול  פי  ל 

את דמי הביטוח המתחייבים למבטחים באמצעות המזמין. אין בהסדר זה    המפעיל ובמקרה זה ישלם  

מאחריותו לביטוחים לרבות אך לא מוגבל לביטוחי  אחריות המעבידים והרכב שברשותו    למפעילפטור  

  או באחריותו.  

 

בתוצאות אי מילויים, לרבות אך לא מוגבל ל: דמי הביטוח,    ויישא הביטוח    תאי   כל אחראי ל  המפעיל .44

תאי המיגון והבטיחות לרבות אך לא מוגבל לביצוע קפדי של הוראות עבודות בחום ופיקוח שוטף  

ויחולו)   (במידה  העצמיות  השתתפויות  בעבודה,  והבטיחות  עובדיו  מעשי  על  תוקף    וכןוהדוק  המשך 

ולא יעשה ו/או ימע מלעשות כל דבר, אשר ייתן לחברת הביטוח תואה להתחמק    האישור ככל שיידרש,

  מאחריותה על פי הפוליסות ה"ל או לבטלן. 

 

    אין באמור לעיל כדי לפגוע או לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי המזמין על פי כל דין.   .45
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  הפקדת ערבויות

  

במעמד חתימתו על    לחברה  המפעילשוא ההסכם, ימסור    המפעיל  שללהבטחת קיום כל התחייבויותיו   .46

"), וזאת לפי טופס כתב  הערבות(להלן: "  ₪  200,000  של    בסךהסכם זה, ערבות בקאית אוטוומית  

 . למסמכי המכרז) 2-'א מסמך( להסכם 'גכספח  ףערבות המצור

 

  על בסיס מדד הבסיס.  המחירים לצרכן ערבות יהא צמוד למדד הסכום 

יום ממועד תום תקופת ההתקשרות, או    90לתום     עדו,  הסכםלתקופת ה ערבות ההסכם תהיה בתוקף  

 תום התקופה המוארכת, לפי העיין.  

 

, ומבלי  התהיה יתת למימוש מיידי בכל עת, ללא הגבלות ו/או התיות כלשהן כתאי לפירעות הערבו .47

  המיידי.   התידרש להוכיח דבר לצורך מימוש שהחברה

 

  לעיל:  8, כאמור בסעיף הוארכה תקופת הסכם זה .48

 

        למסור   המפעיל , ולדרוש מן  הערבות, לפי שיקול דעת ה  תוקף לעדכן את    החברה הא  ת  תרשאי . 48.1

  את הערבות המעודכת.  הלידי              

 

  ערבות.ה לפי תום תוקפה של  ימים  7עד  את הערבות המעודכת  לחברהימציא  המפעיל . 48.2

  

ערבות הקודמת אשר ה את    למפעיל החברה  חזיר  תכגד מסירתה של הערבות המעודכת   . 48.3

ערבות  הלחלט את    ת תהא החברה, רשאיהמפעיל . לא מסרה הערבות המעודכת ע"י  המצויה בידי

מסמכותההקודמת שבידי לגרוע  מבלי  וזאת  ערב הכללית    ה,  בסלחילוט  לעיל,    47  עיף  ות כאמור 

    מכח כל דין או הסכם. לחברהומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים 

  

  ביטול ההסכם ותוצאותיו

  

  תהא רשאית לבטל את ההסכם במקרים הבאים:  חברהמוסכם בין הצדדים כי ה  .49

יתן    - כוס כסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או באם היו תאגיד    למפעילמוה   . 49.1

  לגביו צו פירוק. 

הורשעו בגיבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה הוגע להסכם  ואו מי מטעמ  המפעיל . 49.2

  זה.

איו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה כספית או מכל סיבה   המפעילכי    לחברההוכח   . 49.3

  אחרת.

כקבוע  שתמש ו/או השתמש במגרש לא למטרה לשמה הועמד לרשותו המגרש  מ  המפעיל . 49.4

  .בהסכם
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אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחית רשימה סגורה 

לבטל את החוזה מכח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל    החברהוכי אין במייתם בכדי לגרוע מזכות  

   .המפעילידי החוזה עקב הפרתו על 

לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם, תחולה ההוראות    49עיף  בס בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור   .50

  הבאות:  

 

, , את המגרשמהחברהיום מיום קבלת הודעה    14, תוך  לחברהיחזיר על חשבוו הוא    המפעיל . 50.1

מכל   וחפץ,  שעבודיםקי  ציוד  מכל  ופוי  כלשהו,  שלישי  צד  וזכות  תביעות  וציוד  ,  מבים  למעט 

פים  סעי. הוראות  , אלא אם הורה המפעיל על פיוייםשהותקו על ידו במגרש במהלך הפעלת המיזם

 לעיל באשר לפיוי המגרש יחולו בעיין זה בשיויים המחויבים.    28-31

  

, המייפה  המפעילרשאית לעשות זאת על חשבוו של    החברהלא יעשה כן, תהיה    המפעילבמקרה ו

  שא בכל יי  המפעילולבצע את כל הפעולות לצורך זה בשמו ועל חשבוו    החברהכוחה של  בזה את  

   בקשר לכך. יוצרוההוצאות אשר 

  . , ככל שיגיעממה למפעיל"ל מכל סכום שיגיע ה רשאית לקזז את ההוצאות  החברהכן תהא  

  

את    לחברהחייב לשלם    המפעיל, יהא  לחברה  ,לעיל  50.1עיף  בסכאמור  ,  המגרש  החזרת  לצד . 50.2

בקשר עם ביטול ההסכם כאמור, לרבות כל    חברה הזקים שגרמו ל  בגין כלכל ההוצאות והפיצויים  

  החלים בתקופה זו על המגרש והמחובר אליו. וכל תשלום מכוח דין או הסכם ההיטלים  ,המסים

  

שארו  י ה ילא יפגעו, כל אל  וטחוות מטעמיוהב   המפעיל של    ו, חובותיהחברהזכויותיה של   . 50.3

 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם. 

  

לגרוע מסעדים או תרופות וספים או חילופיים    עיל בכדי ל  בסעיף זה  באמור בסעיפים אין   . 50.4

 על פי כל דין או הסכם.לחברה המגיעים 
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  מחאת חובות וזכויות ה

  

  ,בשלמותן או בחלקן,  סכםהה  מכוח  להמחות את זכויותיו או חובותיולהעביר או  איו רשאי    המפעיל .51

לרבות מכירה,    -"  המחאה"  -זה    הסעיףלעיין    בכתב ומראש ובתאים שתקבע.החברה  ללא הסכמת  

מכל סוג שהוא בוגע לזכויות שוא הסכם זה   פעולהוכל  המחאת זכות לקבל כספים,  השכרה, הרשאה,  

, כמשמעותה בחוק  במקרה של מציע שהוא חברה, העברת השליטה בחברה  למעט שעבוד או משכון.

 . תיחשב כהעברת זכויות אסורה  יירות ערך, 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק, המפעיל איו רשאי להעביר או להשכיר כל חלק משטח  

ג', גם אם מדובר בהעברה למטרות חיה, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. מובהר כי  החיון לצד  

זו יכולה להיות מותית בדרישה לתוספת תשלום או בהעלאת דמי הזיכיון, הכל לפי שיקול   הסכמה 

  דעת החברה.  

 

להפעלת   .52 יתת  בכתב  הזכות  אישור  מחייבת  החיון  שטח  בגבולות  אחרת  פעולה  כל  בלבד.  החיון 

  כ"ל החכ"ל. ממ

כי אם    לגרועמבלי   .53 פי    ואו חובותי  ואת זכויותי  המפעילהמחה  מהאמור לעיל מובהר  או  העל  הסכם 

ביצוע   את  מסר  או  הי,  חלקי  או  מלא  באופןלאחר,  החיון    הפעלתמקצתן,  אחראי  וישאר  א 

על פי ההסכם על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע    והמוטלות עלי  ולהתחייבויותי

  כלפי הגורם היסב.  החברהבזכויותיה של 

להמחות    החברה .54 רשאית  וחובותיה  תהא  זכויותיה  פיאת  ג',  ה  על  לצד  באישורו  הסכם  צורך  ללא 

 על פי הסכם זה לא יפגעו.  המפעיל, ובתאי שזכויות המפעילוהסכמתו של 

 

  ויתור ושיוי

  

  

שום ויתור, החה, הימעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה, לא ייחשבו כויתור על זכויותיה   .55

מפורש,  ובאופן  מראש  בכתב,  עשו  כן  אם  אלא  ידה,  על  תביעה  לכל  כמיעה  ישמשו  לא  זה  ובכלל 

  בחתימתם של מורשי החתימה מטעמה.

 

רה, גם אם עשו בכתב, מראש ובאופן  כל ויתור, החה, הימעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החב .56

מפורש, לא יחשבו כויתור גורף על זכויות החברה במקרה עתידי דומה ולא ישמשו תקדים לגבי מקרה  

  עתידי כאמור. 

  

  הפרה יסודית 

 

להסכם זה הין    77,  73,  66,  65,  60,  51,  50,  46,  41,  39.3,  35,  30,  28,  27,  25,  16-22    הוראות סעיפים .57

  בבחית תאים עיקריים בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 

  

  

  



 G287274-8630/54 42מתוך  39עמוד   
  

  

  

  

  

  

  כתובות והודעות 

  

  כתובות הצדדים הין כמפורט בכותרת להסכם זה.  .58

 

לפי כתובת הצדדים וכל מסמך ששלח בדואר    רשוםן הסכם זה ישלח בדואר  ימסמך או הודעה לעי  .59

תום    רשום עם  המען  ידי  על  תקבל  כאילו  אותו  יראו  מ  5כאמור,  הודעה    .המשלוח  מועד ימים  כל 

שתשלח באמצעות פקסימיליה או לכתובת דואר אלקטרוי, על פי המצוין במבוא להסכם, תחשב כאילו  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב כל צד להודיע למשהו על  בר קבלתה.  התקבלה בכפוף לאישור בד

 כל שיוי שיחול במעו או בפרטיו. 

  

 חיה  תעריפי

מובהר, כי  במשך כל תקופת הזיכיון, הזכיין לא יהיה רשאי לגבות דמי חיה בסכומים העולים על    .60

  הסכומים הבאים: 

  ₪ בתוספת מע"מ,  350דמי מוי חודשיים לרכב לא יעלו על סכום של 

  ₪ כולל מע"מ,  25דמי חיה יומית לרכב לא יעלו על 

  ₪ כולל מע"מ.   5ודמי חיה לפי שעה או חלק ממה לא יעלו על 

  עבור רכבי כים לא ייגבו דמי חיה. 

 

 שילוט החיון 

 המפעיל יציב שלט בכיסה לחיון, באחריותו ועל חשבוו, ובו יפורטו הפרטים הבאים: .61

 המפעיל, לוגו החברה ולוגו רשות החיה.לוגו   . 61.1

 חיון ציבורי בתשלום".  " . 61.2

 זמי פעילות החיון.  . 61.3

 תעריפי חיה ודמי מוי.  . 61.4

 . "החיה בתחום התאים המסומים בלבד" . 61.5

 פרטי המפעיל ודרכי תקשורת. . 61.6

  ס"מ.  4 -גובה כל אות בשלט לא יפחת מ

  על המפעיל להגיש לחברה סקיצה לשלט לאישור טרם הצבתו.

  

 ותפעול בקרה

לא תתאפשר גרירת רכב או יציאת רכב מהחיון שלא בדרך המקובלת, אלא ע"י תיעוד מסודר ובצורה   .62

 מבוקרת ע"י מפעיל החיון. 

 דמי חיה.  כים פטורים מתשלום .63
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יעביר   .64 מיידי  המפעיל  תוך    לחברה  עדכון  עותק    72ומעה  בטיחותיים.  במפגעים  מיידי  וטיפול  שעות 

  . יועבר לחברהמהמעה 

. מעבר לזמן שהוגדר, באחריות המפעיל  שעות ברציפות באותו מקום חיה  72עד  החיה מותרת למשך   .65

 .ברהלפות את הרכב ולדווח לח

 "ל. החכאיסור הצבת מכולות ו/או מבים ו/או מכפילי חיה וכל דבר אחר, אלא באישור מכ"ל  חל .66

יציב   .67 ויציאה ממוחשבים ,מחסומים חשמליים בכיסה    טרמילועל חשבוו    באחריותוהזכיין  כיסה 

, אפשרויות תשלום  IPVPN, CCTV, איטרקום למוקד שירות, מצלמות  LPRוביציאה, כולל מערכות  

    בלבד. יסי אשראי, חיה סלולארית, והכל בממשק לחכ"ל לצפייהבכרט

כל ביקורת שתבוצע בחיון (ע"י הרשויות או ע"י החברה) יחייבו את המפעיל בתיקון מיידי ודיווח     .68

 . לחכ"ל

  

 מוסכמים מראש  פיצויים

ו/או   .69 ו/או לפי כל דין  לפות    מבלי לגרוע בזכותה של החברה לתבוע מהמפעיל כל סעד לפי חוזה זה 

לקבלת כל סעד ו/או צו מערכה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית, יהיה המפעיל חייב לשלם לחברה, מיד עם  

להלן, בתוספת    72בסעיף  דרישה ראשוה, את הסך הקוב בכל אחד מהסעיפים הקטים המפורטים  

המפורטות להלן, זאת מבלי  מע"מ כדין, כפיצוי וכדמי זק מוסכמים ומוערכים מראש, בגין ההפרות  

שתחול על החברה חובת הוכחת זק ו/או הערכת הזקים שגרמו ו/או שיגרמו לחברה בגין ההפרות  

 האמורות.

מוצהר ומוסכם בזאת, כי סכומי הפיצויים המוסכמים המפורטים בטבלה להלן, משקפים פיצוי אות,    .70

כתוצאה מן ההפרות המפורטות להלן, וכי    כפי שמוערך על ידי הצדדים, בגין הזקים הצפויים לחברה

  המפעיל יהא מוע מלטעון, בכל הליך, להפחתת הסכומים האמורים.

גורעת מחובת המפעיל   .71 איה  להלן,  המוסכמים המפורטים  הפיצויים  תשלום  חובת  ספק,  למען הסר 

סעד    ואף איה גורעת מזכויות החברה לכל  לשלם את דמי ההפעלה השוטפים על פי חוזה זה כסדרם 

 .אחר או וסף בגין הפרת ההסכם על ידי המפעיל

 להלן טבלת פיצויים מוסכמים מראש, בגין הפרות תאים בהסכם : .72

  ושא   סעיף בחוזה 

קס על כל  

  אירוע 

(כל הסכומים  

  בתוספת מע"מ) 

  ₪   500  הפרת חוקי העזר העירויים    4

  ₪     300יקיון   20

  ₪   5,000  תחזוקת סימוי כביש ותמרורים  21

  ₪   500  תיקון מפגעים בטיחותיים   23

  ₪   5,000  אי פיוי המגרש   29

    ₪ 30,000  חריגה מתעריפי החיה   61

  ₪   300  אי הצבת שילוט   63

המחאת זכויות וחובות ללא  העברה או   52

  אישור החברה 

100,000   ₪  
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 ביטחון הסדרי

  

ממשטרת ישראל ו/או מהחברה, לבצע בידוק ביטחוי,  דרש המפעיל על פי הוראות שיקבל מעת לעת   .73

ימה המפעיל בודק בטחוי, מבין עובדיו, שיהיה אחראי, בין היתר, על ביצוע הסריקות הביטחויות  

  בשטח החיון. 

במשטרת  ב .74 עסקים  רישוי  מחלקת  דרישות  בכל  יעמוד  הבטחוי  הבודק  כי  לוודא,  המפעיל  אחריות 

  חיוים. ישראל ובעירייה לגבי בטחון ב

הבודק הבטחוי יערוך סריקות ברכבים הכסים לחיון ויהל יומן מפורט, שבו ירשמו פרטי הבדיקות,   .75

  והכל עפ"י הוראות שיתו כאמור מעל לעת ע"י משטרת ישראל ו/או החברה. 

חפצים   .76 לאיתור  ביום,  פעמיים  לפחות  החיון  שטח  את  יסרוק  המפעיל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

  ורכבים טושים, הכל עפ"י החיות משטרת ישראל ו/או החברה. חשודים  

  מצא רכב טוש בחיון, יוודא המפעיל, בכפוף להוראות לכל דין, כי הרכב הטוש יסולק משטח החיון. .77

מפעיל מוותר בזה על כל טעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העיריה ו/או מי מטעמן בגין עלות סילוק  ה .78

ה  משטח  הטוש  למפעיל  הרכב  ו/או  שלישיים  לצדדים  שיגרמו,  ככל  שיגרמו,  הזקים  כל  ובגין  חיון 

 כתוצאה מסילוקו. 

הרלווטיות   .79 החוק  להוראות  באשר  להתעדכן  המפעיל  של  הבלעדית  אחריותו  זאת  כי  בזה  מובהר 

להסדרי הבטחון החלים על חיוים בכלל ועל החיון בפרט, וכל טעה להעדר ידיעת החוק לא תשחרר  

 המפעיל מאחריותו לפי סעיף זה. את 

  

  

  : ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  על ידי: המפעיל            החברה על ידי:

  

 ________________________       ___________________  

    

 _________________________       ___________________    
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   החיון תשריט –' דמסמך 
  
  

  
  

 


