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 24/2021 מס' פומבי  מכרז
שיתופיים במרחב   חשמליים  זכות להפעלה והצבה של קורקינטים למתן 

 עיר אופקים בהציבורי 

  למתן זכות להפעלה והצבה של קורקינטיםמבקשת בזאת לקבל הצעות  ")העירייה(להלן: " עיריית אופקים
הציבורי  חשמליים  במרחב  אופקיםב  שיתופיים  אופקים    עיר  העיר  תושבי  למסמכי  לרווחת  בהתאם  הכל 

 המכרז על נספחיו. 

₪ שלא   100  סך של תמורת  באתר האינטרנט של העירייה בעמוד המכרזאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .1
 . יוחזרו בשום מקרה

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף אשר נקבעו למכרז.  .2

 . אין צורך לצרף ערבות מכרז .3

וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים,    צרופותיו   ,מסמכי המכרזאת ההצעה, בצירוף כל   .4
חתום בחותמת וחתימה    מקור  -  בשני עותקים מלאיםיש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי,  

המציע,   של  חתימה  מורשה  של  דף  כל  נוסףעל  מורשה    -  ועותק  חתימת  לאחר  המקור  עותק  צילום 
במסירה אישית בנוכחות נציג/ת העירייה, לא    , בלשכת המנכ"לכרזיםהחתימה, ולהפקידה בתיבת המ

 . 12:00שעה    28.10.21יאוחר מיום  

למגישי   הודעה  תימסר  המציעים,  ומעטפות  המכרזים  תיבת  לפתיחת  מכרזים  ועדת  ישיבת  מועד  על 
המכרזים   תיבת  פתיחת  במועד  המכרזים  ועדת  בישיבת  נוכחים  להיות  רשאים  המציעים  הצעה. 

על אף האמור לעיל, קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום קורונה, שלא תתאפשר השתתפות  והמעטפות.  
לשדר    (א) ההצעות ובמקרה כאמור תוכל העירייה לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:  במעמד פתיחת

לשלוח את פרוטוקול הפתיחה    (ב)  TEAM.או    ZOOMאת מעמד הפתיחה באמצעים אלקטרוניים כגון  
 למציעים אשר יהיו מעוניינים בכך.

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את    העירייה אינה .5
 .העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים

 

 איציק דנינו

 אש  העירר                   
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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'  

שיתופיים  חשמליים  למתן זכות להפעלה והצבה של קורקינטים 
 עיר אופקים ב במרחב הציבורי

   כללי .1

למתן זכות להפעלה  לקבלת זכות    פומבימפרסמת בזאת מכרז  "),  העירייה(להלן: "  אופקיםעיריית   .1.1
לרווחת תושבי העיר    עיר אופקיםבשיתופיים במרחב הציבורי    חשמליים  והצבה של קורקינטים

 אופקים. 

   .תינתן לו הרשות הבלעדית להצבת הקורקינטים במרחב הציבוריבמכרז זה ייבחר זוכה אחד אשר   .1.2

על   רכיבה  שירותי  לתושבים  להציע  שלישיים  מצדדים  למנוע  יכולה  אינה  העירייה  כי  מובהר 
והחזרה    םקורקינטי לקיחה  (למשל  העירוני  במרחב  הצבה  של  שימוש  שאין  ככל  חשמליים 

פר שטחים   / קורקינטי מחניונים  של  חניה  או  הצבה  תתאפשר  לא  אולם  חשמליים    םטיים) 
 שיתופיים במרחב הציבורי שלא של הזוכה במכרז. 

 להלן ריכוז תאריכים ומידע במכרז: .1.3

 מועדים ומידע נוסף האירוע או הפעילות 

 ₪.  100 –עלות רכישה  רכישת מסמכי מכרז 

 הרכישה מבוצעת באתר האינטרנט של העירייה. 

הבהרות  מועד   הגשת  ואופן 
ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי  

 המכרז.

 . 12.00עד השעה  11.10.21  -ה שנילא יאוחר מיום 

הגשת השאלות מבוצעת באמצעות העלאת קובץ לדף  
 המכרז באתר האינטרנט של העירייה. 

השאלות   את  להגיש  בפורמט  באופן,  במועד,  יש 
 ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה ובמסירה ידנית   הגשת הצעה מועד ומקום 
מיום יאוחר  לא  השעה    28.10.21  בלבד    12.00עד 

 בלשכת המנכ"ל. לתיבת המכרזים 

הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים ,   פתיחת תיבת מכרזים 
 עפ"י חוק. 

לא   "קורונה"  חירום  מצב  בשל  כי  אפשרות  קיימת 
במקרה   ההצעות.  פתיחת  במעמד  נוכחות  תתאפשר 
כאמור, העירייה תוכל לשדר את הפתיחה באמצעים  

 . TEAMאו  ZOOMאלקטרוניים כגון 
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 עיקרי ההתקשרות:  .2

רק   הצדדים  את  תחייבנה  הסעיף  והוראות  בלבד  כלליים  הינם  להלן  זה  בסעיף  המובאים  הפרטים 
מקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות  ב

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

עיר  ב  שיתופיים במרחב הציבורי  חשמליים  קורקינטים  זכות להציב  העירייה תעניק לזוכה במכרז   .2.1
הקורקינטי  אופקים לאיסוף  מקום/אתר  יום  םוכן  לזוכה  בסוף  העירייה  בין  יסוכם  עליו    . אשר 

צרכיה   לפי  איסוף  מקומות  מספר  לקבוע  או  האיסוף  מקום  את  להחליף/לשנות  תוכל  העירייה 
 ושיקול דעתה. 

הזוכה במכרז יציב בעיר, לרווחת התושבים והמבקרים בעיר, קורקינטים חשמליים במספר לפי   .2.2
 ).ם התחייב בהצעתואליה קורקינטיםה ממספרפחות  א  רז לפחות (ובכל מקרה להצעתו במכ

 שיוצבו בעיר יעמדו בקריטריונים הבאים:  םהקורקינטי .2.3

 לפחות. 2021חדשים שנת ייצור   .2.3.1

 לכל קורקינט תוצמד קסדה.  .2.3.2

 מאובזרים באורות בטיחות קדמיים ואחוריים.  .2.3.3

הקורקינטי .2.4 ייעודית  ית   םהשכרת  יישום/אפליקציה  באמצעות  מתאפיינתעשה  יכולות  ב  אשר 
 הבאות לפחות:

 או מערכת איתור אחרת. GPSאיתור קורקינטים באמצעות  .2.4.1

 חיווי מצב סוללה ו/או כמות ק"מ לרכיבה.  .2.4.2

 תשלום באמצעות האפליקציה ו/או רכישת קרדיט.  .2.4.3

 מדריך שימוש. .2.4.4

 אפשרות לדווח על תקלה.  .2.4.5

של הקורקינט (קיימת אפשרות שהעירייה תאסור על חניות   אפשרות להגבלת מקום חניה .2.4.6
 באזורים שונים של העיר).  םשל הקורקינטים/השארת הקורקינטי

 קבלת דיווח על גובה התשלום לאחר נסיעה.   .2.4.7

 היסטורית נסיעות.  .2.4.8

, יבוצע איסוף של  24:00, עד השעה  (או אחת לתקופה אחרת שתסוכם עם העירייה)  בסוף כל יום .2.5
 איסוף עליהם יסוכם בין העירייה לזוכה.   מרחבי העיר למקום/ות םהקורקינטי

הקורקינטי .2.6 כלל  את  להטעין  ידאג  במרחב    םהזוכה  חזרה  הצבתם  טרם  תקינותם  את  ולוודא 
 הציבורי. 

הזוכה במכרז ידאג כי כלל הקורקינטים יהיו במצב טוב ויחליף על חשבונו כל קורקינט תקול או   .2.7
 שבור שלא ניתן לעשות בו שימוש. 
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א  .2.8 העירייה  כי  שבין  מובהר  בהסכמים  צד  במכרזינה  במסגרת    בקורקינטיםלמשתמשים    הזוכה 
ציג את העירייה כצד בהסכמים אלו  יאף לא    והזוכה במכרז  נטיםיהקורק  השכרתהפעלת מערך  

 . לרבות מבחינת ביטוח וכיו' הזוכה בלבדוהאחריות הכוללת על תפעול המערך כאמור חלה על 

, לביטוחים הנדרשים ולטיב  אשר יושכרו על ידו  ם לקורקינטי  הזוכה במכרז יהא האחראי הבלעדי  .2.9
ם ו/או לכל נושא הקשור  ו/או לתקינות  םלקורקינטי השירות. העירייה אינה אחראית בשום אופן  

 ו/או  במשכירים וכיו'.  בזוכה בהם ו/או 

עימו לרבות   .2.10 יפרסם באתר אינטרנט שלו או באפליקציה את אמצעי ההתקשרות  הזוכה במכרז 
 טלפונים וכתובות.

של   .2.11 שונים  בנושאים  טיפול  על  אמון  יהא  אשר  העירייה  מול  אל  קבוע  קשר  איש  יעמיד  הזוכה 
 העירייה. ההתקשרות מול  

וכמותיים לגבי השימוש בקורקינטים ברחבי    םהעירייה תוכל לבקש מהספק נתונים סטטיסטיי .2.12
 העיר בחתכי נתונים שונים לרבות הכנסות, מועדי שימוש, מאפייני שימוש וכיו'.  

במכרז    ולתושבי העיר ולמבקרים בה בהתאם למחירי הצעת  םשכיר את הקורקינטיי  זוכה במכרזה .2.13
נמו במחירים  ככל  או  יותר.  יכים  כאלו  שהזוכה  יהיו  מחיריהם  שונים,  מסוגים  מנויים  מכור 

 שיבטאו הנחה או הפחתה מהמחירים שהוצעו במכרז. 

חודשים כאשר לעירייה זכות הברירה להאריך את    24-תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה תהא ל .2.14
נוספות עד לתקופת התקשרות כוללת של   פוף לאמור  , בכחודשים  60תקופת ההסכם בתקופות 

 בהסכם

העירייה תוכל לבטל את ההתקשרות ללא כל צורך במתן נימוק, מכל סיבה שהיא, בהתראה של  
 ימים.   60

,  זמנים  לוחות,  העובדים ורמת עובדים  העסקת,   ביטוחים,  אחריות  לרבות, ההתקשרות  תנאי   יתר .2.15
 . נספחיו על  בהסכם מפורטים ' וכיו, תשלום תנאי, שירות תנאי

 

 תנאי סף  .3

התנאים המצטברים  הדרישות ובכל    יםבישראל העומד  יםהמאוגד   יםזה תאגידלהשתתף במכרז    םרשאי
 הבאים: 

השנים   .3.1 במהלך  לפחות,  רצופות  שנתיים  של  ניסיון  קורקינטים  2021  –   2017בעלי  בהשכרת   ,
 .שיתופיים בשתי רשויות מקומיות לפחות בישראל

 . )1על ניסיונו במסמך א'(   לפרטלצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף 

 .לעיל  2.4סעיף בלהשכרת קורקינטים העומדת בכל הדרישות   (אפליקציה) יישום מפעיל  .3.2

בתנאי הסף   עמידתו  א'(להוכחת  העירייה לשם האפליקציה במסמך    –)  1יפנה המשתתף את 
 .נציגי העירייה יבדקו את התאמת האפליקציה לדרישות

 ₪.  100רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.3

 להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף העתק של הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
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לעובד עירייה    לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קירבה .3.4
 . העירייהו/או חבר מועצת 

 .  )4מסמך א'( יש לצרף תצהיר היעדר קירבה בנוסח 

רשאית ועדת המכרזים, מטעם  ם להשתתפות במכרז האמורים לעיל תנאיה את כל   המשתתףלא קיים 
לחלופין או  לפסול את הצעתו של המציע  והמוחלט,  דעתה הבלעדי  ולפי שיקול  בלבד  כי   ,זה  לבקש 

 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 

 

 הצעת המשתתף:  .4

יכונה   .4.1 (המגיש  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  וההצעה  "לעיל  או    "המשתתףלהלן: 
 .כרז בלבדכאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במ  )"המציע"

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת   .4.2
  בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה 
 ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.  

 ל מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכםע .4.3
 וכן בשולי כל עמוד.  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 

 מסמכי ההצעה  .5

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: 

שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים  כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל   .5.1
 . )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו (-על

 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 :1976  -אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.3

ציבוריים אישור   .5.3.1 גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף 
 . 1976 -(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

 1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3.2
 . )2(מסמך א'חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  

ציבוריים,  .5.3.3 גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  מוגבלות"  לבעלי  הולם  "ייצוג  בדבר  תצהיר 
בנוסח   1976-התשל"ו  כדין  ומאושר  המשתתף  מטעם  החתימה  מורשי  ידי  על  חתום 

 . )3מסמך א'(

 אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  העתק תעודת עוסק מורשה או  .5.4

 . אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5
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 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף   .5.7
 . (אין צורך בפירוט שעבודים)

תף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז  אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשת .5.8
הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה  

לצורכי מכרז    ששיידרהנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר 
 . או במסמך נפרד)  ב') (מסמך זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה

ולפי  בלבד  זה  מטעם  העירייה,  רשאית  לעיל,  האמורים  מהמסמכים  איזה  להצעתו  המציע  צירף  לא 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים 

בה וכן רשאית העירייה  ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים  
 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש  
כאמור  להצעתו  במצורף  שהגיש  המסמכים  על  מסמכים  להוסיף  ו/או  להבהיר  ו/או  לפרט  מהמציע 

פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא    והמציע מתחייב לשתף
 ידם, כאמור.-כל מסמך שיידרש על

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6

₪    100  סך של  תמורת   באתר האינטרנט של העירייה בעמוד המכרזאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .6.1
 . שלא יוחזרו בשום מקרה

לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במסירה אישית    בהתאם  את ההצעות המפורטות .6.2
רח' הרצל    שבלשכתבתיבת המכרזים   העירייה,  בבניין  העירייה,  יאוחר  ,  38מנכ"ל  יך  מתארלא 

 . על מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל מגיש הצעה.  12:00 שעהב 28.10.21

השתתפות במעמד פתיחת ההצעות    קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום קורונה, שלא תתאפשר
לשדר את מעמד הפתיחה    (א) ובמקרה כאמור תוכל העירייה לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:

לשלוח את פרוטוקול הפתיחה למציעים אשר    (ב)  TEAM.או    ZOOMבאמצעים אלקטרוניים כגון  
 . יהיו מעוניינים בכך

ה  יש .6.3 שנציג  המכרזים,  לתיבת  המעטפות  הכנסת  לפני  המעטפה    עירייהלוודא  את  בשם  יחתים 
 ושעת המסירה.   עירייה,חותמת ה המקבל, 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90המחירים המוצעים ע"י המציע יהיו בתוקף לתקופה של   .6.4
יום נוספים    90העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך    למכרז. (תשעים) 

 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

 העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  .6.5

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  ע  בהגשת הצעתו מבי .6.6
 תנאי הסכם ההתקשרות. זאת לכל
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 הבהרות ושינויים  .7

כל אחד מהמציעים להפנות    12:00שעה    11.10.21    עד יום .7.1 שאלות הבהרה  לעירייה  יהיה רשאי 
בכתב. ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי  

 נפרד ממסמכי המכרז. 

 : שלהלןמבנה ב ,בלבד ORDW  פורמט   ייכתבו על השאלות   .7.2

הנספח  מס"ד או  המסמך 
מתייחסת  אליו 

 ההבהרה 

וסעיף  פרק 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    

 

פרטי   את  למלא  הבהרה"  "שאלות  לחצן:  תחת  המכרז  בעמוד  להגיש  יש  השאלות  קובץ  את 
 המשתתף ולהעלות את הקובץ שם. 

פורמט  בבאופן,  מועד,  לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו ב  כי העירייה אינה חייבת לענותיודגש,   .7.3
 ובמבנה, המוכתבים לעיל. 

יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  פה, אין ולא  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.4
 תחייבנה את העירייה.  –בכתב 

 כן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.  .7.5

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים   .7.6
המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות  

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או  
-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על - בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 . ידו להצעתו

 

 שמירת זכויות  .8

לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  כל הזכויות במסמכי המכרז שמו .8.1 רות 
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם   .8.2
 לתנאי ההסכם.  
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 בחינת ההצעות  .9

 ות על פי הפרמטרים והקריטריונים הבאים:ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה יבחנו את ההצע  .9.1

 ניקוד מירבי  אופן הבחינה  המדד מס"ד

המחיר  הנמוך  ביותר  ת רכיבה לדק מחיר   .א

המחיר  הנבחן 
× 45 =  ציון 

45 

משתתף שאינו גובה מחיר "לפתיחת"   מחיר "פתיחה"   .ב
 נקודות.  25- הקורקינט יזכה ל

משתתפים הגובים מחיר "פתיחה" ינוקדו בסך  
 נקודות בנפרד, לפי הנוסחא הבאה:  15של עד 

המחיר  הנמוך  ביותר 

המחיר  הנבחן 
× 15 =  ציון 

25 

קורקינטים    .ג מספר 
 להצבה 

המשתתף  אשר  הקורקינטים  מספר  ינוקד 
(עד ולא    מתחייב להציב בעיר במסגרת ההצעה

מ ידי    30- יאוחר  על  ההסכם  מחתימת  ימים 
 . העירייה)

המשתתף שיציע את מספר הקורקינטים הגדול  
ל זכאי  יהא  המציעים    10-ביותר  ויתר  נקודות 

בהתאם   אליו  יחסי  באופן  לניקוד  זכאים  יהיו 
 לנוסחא הבאה:

מספר  הקורקינטים  הנבחן 

מספר  הקורקינטים  הגבוה  ביותר 
× 10 =  ציון 

10 

למנוי    .ד אפשרות 
 יומי/חודשי/שעתי 

או   יומי  "מנוי"  של  רכישה  המאפשר  משתתף 
 נקודות.   10יהא זכאי לסך של    –חודשי או שעתי  

10 

לשמירת    .ה אפשרות 
 קורקינט 

קורקינט   של  "שמירה"  המאפשר  משתתף 
לרכיבה (בתשלום או שלא בתשלום) יהא זכאי  

 נקודות.  10לסך של 

10 

 

ביותר המתקבל מהטבלה   .9.2 הגבוה  הניקוד  שקיבלה את  על ההצעה  ועדת המכרזים  ככלל תמליץ 
 שלעיל. 

המשתתף   .9.3 על  שלילית  המלצה  תהא  העירייה  שבידי  ככל  כי  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
לזמנו  ממזמין שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל העירייה  

 לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו. 

הקבועים   .9.4 ההעדפות  כללי  פי  על  העירייה  תפעל  זהות,  יהיו  ביותר  הטובות  ההצעות  בו  במקרה 
לרבות העדפת עסק בשליטת אישה (רק במידה והוגשו    1987-בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח

ן מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית ועדת  הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדין). ככל שאי
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המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או  
כללי ההגרלה    –לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז (או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור)  

 יועברו למשתתפים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה.  

מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  אי השלמת  .9.5
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה    לגרום לפסילת ההצעה  יםעלול 
 . ע"י ועדת המכרזיםאחרת, כפי שייקבע 

  אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  .9.6
 .או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

רשאית  כל הצעה שהיא כזוכה, כן  אינה מתחייבת לקבוע    למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .9.7
 .  ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

או   .9.8 לדון בהצעת משתתף  ועדת המכרזים רשאית שלא  לעיל, תהא  לפגוע בכלליות האמור  מבלי 
יסוד סביר לחשוש   יש לה  ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי  לפסלה אם  לב  שפעל בחוסר תום 

או   הו יהי  שכוונתו מכרז,  שולל את  להוליך  ידי  ותה  על  או  במתכוון  שנעשו  שגיאות  ידי  על  עדה 
נושא המכרז או על הנחות   תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של 

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

ם המשתתפים בפרטי הצעתם,  רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון ע  טעמה)מו מי  (א עדת המכרזים  ו .9.9
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת  
ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות,  

 וכיו'.   מע"מ ודו"חות ניכויים

שיקולי .9.10 בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  ניסיונו,  ועדת  אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  ה 
וגופים   מקומיות  רשויות  ושל  העירייה  של  ניסיונה  ואת  המציע,  של  הפיננסית  יכולתו  כישוריו, 
אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא  

 יה, ככל שיידרש. ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירי

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10

 . הבמכרז תודיע על כך העירייה לזוכ ה עם קביעת הזוכ .10.1

כל   .10.2 את  הזוכה  ימציא  כאמור,  במכרז  הזכייה  על  העירייה  בהודעת  נקוב  שיהיה  המועד  עד 
 המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז.  

לעיל, תוך התקופה האמורה שם    10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף   .10.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו  

מבלי לגרוע מכל זכות   וזאתמהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, 
נוספי סעד  רשאית  ו/או  תהא  כן  הזוכה.  התחייבויות  של  זו  הפרה  נוכח  לזכותה  העומדים  ם 

העירייה במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא 
-פי המכרז ו/או על - לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 פי כל דין.  

לעי .10.4 מהאמור  לגרוע  הזכייה  מבלי  בעקבות  מהתחייבויותיו  איזו  קיים  לא  שהזוכה  במקרה  ל, 
העירייה   תהא  הזכייה,  את  לבטל  שלא  החליטה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  והעירייה,  כאמור 



 

 29מתוך  12עמוד 
 חתימה+ חותמת: ______________ 

 .למתן זכות להפעלה והצבה של קורקינטים חשמליים שיתופיים במרחב הציבורי בעיר אופקים 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 

₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום    1,000זכאית לסך של  
ד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל  דלעיל ועד למוע  10.2המועד הנקוב בסעיף  

 האישורים.  

 העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  .10.5

 ידי העירייה.   - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .10.6

ת את  ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראו .10.7
כל מקרה של  במכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה.  

בנסיבות    סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה  

 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 

 ביטול המכרז  .11

העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  .11.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו  

 בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.  בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי 

אך לא חייבת   –בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית  .11.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך  .11.2.1
ראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לשירותים, וזאת בהסתמך על המחיר ו/או מהמחיר שנ

אותו נוהגת העירייה לשלם עבור השירותים, מושא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית 
 שאושרה לקבלת השירותים. 

ו/או   .11.2.2 התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה 
טעות   שנפלה  ההצעות,  פתיחת  או  לאחר  במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט 

 שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

פעלו   .11.2.3 ו/או  מחיר  הצעות  תיאמו  חלקם,  או  כולם  שהמציעים,  להניח  סביר  בסיס  יש 
 בניסיון ליצור הסדר כובל. 

החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי   .11.3
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. 

 איציק דנינו                    

  העירייה ראש
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 פרטי המשתתף  -) 1('מסמך א

 פרטים על המשתתף  .1

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף (כולל מיקוד): .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:   .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:   .1.8

 

 פירוט עמידה בתנאי הסף: .2

, בהשכרת קורקינטים 2021  –  2017בעלי ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך השנים   .2.1
 שיתופיים בשתי רשויות מקומיות לפחות בישראל. 

 מס' שנות הניסיון: ______ שנים.

 :רשויות מקומיות בישראל לדוגמא

קשר  שם הרשות איש  שם 
 ברשות

קשר   איש  טלפון 
 ברשות

ניסיון   שנתיים 
 2021 – 2017במהלך 

שנת       ____ מחודש 
ועד    _____
שנת   חודש____ 

 _____ 
שנת       ____ מחודש 

ועד    _____
שנת   חודש____ 

 _____ 
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 .לעיל 2.4להשכרת קורקינטים העומדת בכל הדרישות בסעיף   (אפליקציה) יישום מפעיל .2.2

 שם האפליקציה בחנות האפליקציות: _________________________.

 

          ______________ 

 חתימת המשתתף           
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 תצהיר קיום דיני עבודה  –) 2מסמך א'(

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

  –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ (להלן   .1
"גוףה" או  הנני  המשתתף "  כי  מצהיר/ה  אני  אופקים.  עיריית  של  למכרז  הצעה  להגיש  המבקש   ("

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

ובעל זיקה בתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2 ב לחוק עסקאות  2" כהגדרתם בסעיף  עבירה"   -" 
תנאי לעסקה עם    –"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  החוק"  -(להלן   1976  –גופים ציבוריים, התשל"ו  

 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין  2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  .3
או לפי    1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א  - חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  

) או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה  31.10.00, שנעבר לאחר יום  1987  -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
עבירה    -ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  2אליו (כהגדרתו בסעיף  

, שנעבר לאחר יום  1987  -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-אעפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"
 ), אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.00

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                            

 אישור

י, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  יהריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפנ 
פן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באו

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו  
 בפניי.

 

                  
        __________________________                                               __________________      

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                               תאריך        
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 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –) 3מסמך א'(

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

(להלן   ע.מ. ___________   / ח.פ.  בשם ________________________  זה  תצהיר  נותן    –הנני 
ני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת "). אהרשות(להלן: "  עיריית אופקים") המבקש להתקשר עם  הגוף"

 לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 אני מצהיר כדלקמן: 

(להלן: "חוק שוויון    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   �
 זכויות") לא חלות על הגוף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  �

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  
לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

הגוף  (ג) לחוק שוויון זכויות, 9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –הצורך 
מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום 

 ההנחיות כאמור.  

והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד  של  למנהל הכללי  זה  מתצהיר  להעביר העתק  מתחייבים  אנו 
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

                     _______ _____________ 

 חתימת המצהיר                                                                  

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר  
אישי, ולאחר שהזהרתיו  משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן  

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות  
 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 _________________    __________________ 

 תימת עוה"דחותמת + ח                                                               תאריך    
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 לחבר מועצה או לעובד רשות  רבהיתצהיר היעדר ק –) 4מסמך א'(

 לכבוד  

 אופקים  עיריית

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשותהנדון: 

 עיריית אופקים הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 הקובע כדלקמן : ],נוסח חדש[א׳ (א) לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, 

 רה, בן או בת, אח או אחות״. בן זוג, הו -״קרוב״ 

 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:  12כלל  .1.2

חבר מועצה  -״חבר מועצה״    ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,
) (ב)  1(  1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף  

 ) (ב)״. 1( 2 -ו

 הקובע כי:  ש],נוסח חד[(א) לפקודת העיריות   174סעיף  .1.3

זוגו או -די עצמו או על ידי בן״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על י
 שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״. 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או   .2.1
 שותף.

חבר   .2.2 או  אין  בהונו  אחוזים  עשרה  על  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה, 
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש   .2.4
 לא נכונה. 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5

) לפקודת העיריות,  3א׳ (  122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .2.6
חבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף מ  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של  

 א׳ (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122

 __________________ 

 חתימת המציע        
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 הצהרת המשתתף   -מסמך ב' 
מגישים בזאת הצעתנו למכרז מספר   אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  של עיריית אופקים   24/2021

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי    ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים  

 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  הכרוכות בביצוע  הוצאות ההמשפיעים על  

זו .2 בהצעתנו  הסתמכנו  ידי    לא  על  פה  בעל  שנעשו  כלשהם  הבטחות  או  אמירות  פרסומים,  מצגים,  על 
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי  העירייה  

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  
 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.   אי הבנה ואנו

העבודות   .3 לביצוע  הדרושים  והכישורים  ההיתרים  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעלי  אנו 
 מושא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

ה על כל הדרישות שבמסמכי  הצעתנו זו עונואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .4
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור    המכרז

 מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.  

 לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.  אנו מקבלים על עצמנו  .5

ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה    כי .6
 במפורש במסמך זה. 

 אום עם משתתפים אחרים.  י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .7

יום מהמועד  שעים)  (ת  90ותהא תקפה במשך    ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי  נה הצעתנו זו הי .8
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  האחרון להגשת הצעות במכרז.  

, והכל  (תשעים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו  90
   כל דין. פי  -על או /פי המכרז ו-על  העירייהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

חוזרת, כאמור  בסעיף  -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .9
 לביניכם.    מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם ,   1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג  3

  ביצוע   על  בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים,  שהוא  סוג  מכל,  חובה  תשלום,  היטל,  מס  כל  כי  לנו  מובהר  כן .10
  לנו   שיגיעו  מהסכומים  עירייהה  כה תנ,  כך  לצורך.  ידינו  על  וישולמו  עלינו  יחולו,  זה  חוזה  י"עפ   העבודות

 .לנו  תשלום תהווה לזכאי  אלו סכומים והעברת,  דין כל לפי לנכות  שעליה סכום כל

 אום עם משתתפים אחרים.  י תאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או   .11

מתחייבים   .12 אנו  תתקבל,  והצעתנו  ידכם,היה  על  לכך  שנידרש  במועד  המסמכים נ  כי  כל  את    מציא 
לרבות ההסכם, חתום כדין, והאישור על עריכת    ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו  והאישורים שעלי

 ביטוחים.  

נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלו .13 זו הרינו  לים במסמכי המכרז והננו מוותרים  בעצם הגשת הצעה 
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז    בזאת ויתור

 לרבות דרישותיו. 
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 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא

 

 מטעם המציע : החותמיםפרטי 

   _______________ ת.זשם פרטי ____________ משפחה_____________ 

   _______________ ת.זשם פרטי ____________ משפחה_____________ 

 

 חתימת המשתתף: _________________ 

 אישור עו"ד

") מאשר  המשתתף(להלן: "ח.פ./ע.מ ________________      ___________________עו"ד של  אני הח"מ
כ ה"ה    י יבפנ מו  חת__________    יוםב י  בזה  זו  הצהרה  ;  על   ___________________

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על  בשם המשתתף________________  
פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו והגשת מסמכי המכרז  

 . לצורך מכרז זה וההתקשרות מכוחו  רטים לעיל מחייבת את המשתתףוכי חתימת ה"ה המפו

 _____________________                                                            __________________                     

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 חוזה התקשרות   - מסמך ג'  
 2021שנת  __ביום ______ לחודש   באופקים שנערך ונחתם

 

 -בין-

 עיריית אופקים

 ) העירייה"": (להלן

 ;מצד אחד            

 

 -לבין-

 ________________________ 

 ח.פ ____________________ 

 כתובת: ______________________ 

 ___________________  טלפון: ________________ פקס:

 ") החברה" :להלן(

 ;מצד שני            

 

קורקינטים חשמליים  למתן זכות להפעלה והצבה של    24/2021והעירייה פרסמה את מכרז מס'   הואיל 
 ;) המכרז(להלן: " שיתופיים במרחב הציבורי בעיר אופקים

  חברההצעה למכרז ובהתאם להמלצת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר, הצעת ה  ההגיש  והחברה והואיל
 במכרז; הזוכההיא ההצעה  

 ;וכחלק מתנאי המכרז נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם התקשרות זה המסדיר את יחסי הצדדים והואיל

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: כךלפי

 מבוא .1

 . ת תנאיוק ובחז  חלק בלתי נפרד הימנו הזה מהוו להסכם המבוא .1.1

 .זה לפיהן  הסכם באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסעיפים  כותרות .1.2
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או   "החוזה"המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו כולם יחד לשם הקיצור   .1.3
 "ההסכם": 

 

 . דרישות ביטוח – 'אנספח 

 . שתתףהצעת המ – 'בנספח 

 

 החברה  הצהרות .2

 : החברה מצהירה בזאת כדלקמן

 . כי קראה את ההסכם ומסמכי המכרז על סממכיהם ונספחיהם, הבינה אותם והסכימה לתנאיהם .2.1

 העירייה. כי אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה עם  .2.2

הידע,   .2.3 הניסיון,  בעלת  היא  (קורקינטים)כי  הרכב  לקיום  כלי  והאמצעים  הפיננסית  היכולת   ,
 .התחיבויותיה על פי הסכם זה

 בהסכם זה.  הלזכויות הניתנות ל  הרלוונטיים את כלל החוקים, התקנות, הנהלים ה א מכיריכי ה .2.4

העירייה ו/או על כל מידע  לבין    ה בינעלול להיווצר    אשרודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים תכי   .2.5
על פי    הוכל לבצע איזה מהתחייבויותית, לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא  השיהא ברשות

 הסכם זה.  

 מהות ההתקשרות  .3

לחברההעירייה   .3.1 להציב     מעניקה  הציבורי  חשמליים  קורקינטיםזכות  במרחב  עיר  ב  שיתופיים 
   בסוף יום אשר עליו יסוכם בין העירייה לזוכה. םוכן מקום/אתר לאיסוף הקורקינטי  אופקים

צרכיה   .3.2 לפי  איסוף  מקומות  מספר  לקבוע  או  האיסוף  מקום  את  להחליף/לשנות  תוכל  העירייה 
 ושיקול דעתה. 

, לרווחת התושבים  אופקים  בעיר ימים לאחר חתימת הסכם זה, תציב החברה 30-עד ולא יאוחר מ .3.3
 . והמבקרים בעיר, קורקינטים חשמליים במספר לפי הצעתו במכרז לפחות

 שיוצבו בעיר יעמדו בקריטריונים הבאים:  םהקורקינטי .3.4

 . 2021חדשים שנת ייצור   .3.4.1

 לכל קורקינט תוצמד קסדה.  .3.4.2

 ואחוריים. מאובזרים באורות בטיחות קדמיים   .3.4.3

יכולות הבאות  ב מתאפיינת   רתעשה באמצעות יישום/אפליקציה ייעודית אש םהשכרת הקורקינטי .3.5
 לפחות: 
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 או מערכת איתור אחרת. GPSאיתור קורקינטים באמצעות  .3.5.1

 חיווי מצב סוללה ו/או כמות ק"מ לרכיבה.  .3.5.2

 תשלום באמצעות האפליקציה ו/או רכישת קרדיט.  .3.5.3

 מדריך שימוש. .3.5.4

 תקלה. אפשרות לדווח על  .3.5.5

אפשרות להגבלת מקום חניה של הקורקינט (קיימת אפשרות שהעירייה תאסור על חניות   .3.5.6
 באזורים שונים של העיר).  םשל הקורקינטים/השארת הקורקינטי

 קבלת דיווח על גובה התשלום לאחר נסיעה.   .3.5.7

 היסטורית נסיעות.  .3.5.8

השעה   .3.6 עד  יום,  כל  הקורקינטי24:00בסוף  של  איסוף  יבוצע  העיר    ם,  החברה  מרחבי  ידי  על 
 למקום/ות איסוף עליהם יסוכם בין העירייה לחברה. 

 ותוודא את תקינותם טרם הצבתם חזרה במרחב הציבורי.  ם החברה תטעין את כלל הקורקינטי .3.7

החברה תדאג כי כלל הקורקינטים יהיו במצב טוב ותחליף על חשבונה כל קורקינט תקול או שבור   .3.8
 שלא ניתן לעשות בו שימוש.  

כי   .3.9 צד בהסכמים שבין  מובהר  במסגרת הפעלת    בקורקינטיםלמשתמשים    החברה העירייה אינה 
הקורקינטי השכרת  לא    והחברה  ם מערך  והאחריות    תציגאף  אלו  בהסכמים  כצד  העירייה  את 

 . החברה בלבד לרבות מבחינת ביטוח וכיו'הכוללת על תפעול המערך כאמור חלה על 

לתושבי העיר ולמבקרים בה בהתאם למחירי הצעתה במכרז או    םהחברה תשכיר את הקורקינטי .3.10
במחירים נמוכים יותר. ככל שהחברה תמכור מנויים מסוגים שונים, מחיריהם יהיו כאלו שיבטאו  

 הנחה או הפחתה מהמחירים שהוצעו במכרז.

, לביטוחים הנדרשים ולטיב  ידהאשר יושכרו על    םלקורקינטי  החברה תהא האחראית הבלעדית  .3.11
ייגרם  רותהשי אם  שייגרם  נזק  לקורקינטיולכל  אופן  בשום  אחראית  אינה  העירייה  ו/או    ם . 

 . ו/או  במשכירים וכיו בחברהלתקינותם ו/או לכל נושא הקשור בהם ו/או 

לרבות   .3.12 עימו  ההתקשרות  אמצעי  את  באפליקציה  או  שלו  אינטרנט  באתר  יפרסם  במכרז  הזוכה 
 טלפונים וכתובות.

איש   .3.13 יעמיד  של  הזוכה  שונים  בנושאים  טיפול  על  אמון  יהא  אשר  העירייה  מול  אל  קבוע  קשר 
 ההתקשרות מול העירייה. 

נתונים סטטיסטיי .3.14 לבקש מהספק  תוכל  ברחבי    םהעירייה  בקורקינטים  לגבי השימוש  וכמותיים 
 העיר בחתכי נתונים שונים לרבות הכנסות, מועדי שימוש, מאפייני שימוש וכיו'.  
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 סכםקופת ההת .4

שמורה זכות הברירה להאריך את ההתקשרות  חודשים, כאשר לעירייה    24  -תקופת ההסכם תהא ל   .4.1
 בתקופות נוספות, עד לתקופה כוללת של  חמש שנים. 

ללא כל צורך במתן נימוק,    ההסכם ולהביאו לכלל סיוםהעירייה תוכל לבטל את  על אף האמור לעיל,   .4.2
 .  ימים 60מכל סיבה שהיא, בהתראה של 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל מקרה   .4.3
 של הפרת ההסכם באופן יסודי.

 

 ושיפוי בנזיקין אחריות .5

העירייה וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או   .5.1
שיגרמו   פגיעה  ו/או  מטעמההפסד  מי  ו/או  משים  תלמשו/או    הקורקינטיםלשוכרי  ו/או    לחברה 

 .  בקורקינטים

עובדיה  העירייהכלפי  בלעדית    תאחראי  תהא  החברה .5.2 שוכרי    ו/או  ו/או    הקורקינטיםו/או 
לרכוש  ו/או  או נזק לגוף  /וו/או תאונה ו/או חבלה ו/או קלקול  לכל אובדן    בקורקינטיםהמשתמשים  

לשוכרי  ו/או  למשתמשים  ו/או  ה  מטעמ  הבאיםו   ה עובדילעירייה,  שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או  
 . השימושממימוש זכויות השימוש למטרת הנובע בקשר או כתוצאה    הקורקינטים

ו/או לשימוש בהם תיכנס החברה    לקורקינטים ככל שתוגש לעירייה כל דרישה ו/או טענה בנוגע   .5.3
דרש העירייה לשלם  יבאופן מיידי בנעלי העירייה. החברה תשפה את העירייה בגין כל תשלום שת

ה  על תביעה שתוגש נגד  חברההעירייה תודיע ל.  בגין התנהלות לקויה, במעשה או במחדל של החברה
 . הלהתגונן מפניה על חשבונ  הכנ"ל ותאפשר ל 

 

 העברת זכויות .6

תקופת   .6.1 כל  במשך  כי  ומוסכם  רשאית  ההסכםמובהר  תהא  לא  את    החברה  זכויותיה  למסור 
,  בזכויותיה בהם, לשתף אחר  בהם  ה , ו/או להעביר את זכויותיהםב  ה לשעבד/למשכן את זכויותי

, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין במישרין  בחלקםבכלל מקומות החניה או  וכל זאת בין שמדובר  
 ובין בעקיפין.  

 בניגוד לאמור לעיל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.  החברההועברו זכויות  .6.2

 

 חביטו .7

או  /ו  עירייהל ,  לעובדיה,  לעצמה  שייגרמו  אובדן   ולכל,  גוף  או  רכוש,  נזק  לכל  אחראית  תהיה  החברה .7.1
  מי או  /ו  ידה  על  העבודות   מביצוע   עקיפהאו  /ו  ישירה  כתוצאה  שהוא  שלישי  צד   כלאו  /ו  מטעמה  מי

  ראשונה  דרישה  עם  מיד,  כאמור  עקיףאו  / ו   ישיר  נזק  כל  בגין  עירייהה  את  תפצה  החברה .   מטעמה
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,  כזו  דרישהאו  /ו  תביעה  לכל  בקשר  בהן  עמדה   עירייהשה  ההוצאות  כלה   לרבות,  עירייהה  של
 .כזו  תביעה בפני להתגונן הצורך  ובשל,  פליליתאו  /ו  אזרחית

החברה לערוך ולקיים    ת מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב .7.2
  בלתי   כחלק  המצורף ")  הביטוח  דרישות(להלן: "  'א  בנספחביטוחים המפורטים  האת    העל חשבונ 

  עירייה ה  את  להוסיף   ומתחייב, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין,  זה  מהסכם  נפרד
 .העבודות ביצוע תקופת משך לכל, אלו בביטוחים כמבוטחת

אישור על עריכת    עירייהההחברה להמציא לידי    ת לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב .7.3
 להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.   'אלנספח  הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם 

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת  ב .7.4
 החברה לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. ת, מתחייבעירייהה

ו/או   .7.5 נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  החברה  ולדעת  הנ"ל  היה  לביטוחים  כלשהם  משלימים 
החברה לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר    תמתחייב 

על זכות תחלוף כלפי   יורחב שם    עירייההויתור  ו/או  ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש 
ת, בכפוף לסעיף אחריות  ן ביטוחי חבויויו/או הפועלים מטעמה לעני   עירייה ה המבוטח לכלול את  

 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

ידי   .7.6 על  ביטוח הנערך  מפורש לפיהם הינם קודמים לכל  יכללו תנאי  וכי    עירייההביטוחי החברה 
. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי  עירייהההמבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  

ב המבטח כי ביטוחי החברה לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה  לפיו מתחיי
 יום מראש.  30,  העירייהכתובה על כך בדואר רשום לידי 

ו/או מי מטעמה    עירייהה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ההחברה מצהיר .7.7
לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית    תה זכאית לשיפוי עבורו, או שהי ת א זכאיי בגין נזק שה

מאחריות לכל    עירייההבזאת את    תא פוטריעל פי הסכם זה, וה  ה הנקובה בפוליסות הנערכות על יד
 נזק כאמור לעיל. 

מתחייב .7.8 דמי    ת החברה  את  ובמועדם  במלואם  ולשלם  הביטוחים  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים 
 הביטוח. 

לעיל. בכל מקרה של אי  ת  עירייההלבקשת   .7.9 פוליסות הביטוח המפורטות  עביר החברה עותק של 
החברה לגרום לשינוי    תהתאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב

 וראות הסכם זה. הביטוחים על מנת להתאימם לה

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי החברה, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת   .7.10
ו/או להוות אישור בדבר    העירייה העתקי הפוליסות על ידי החברה כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.  ההתאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את החברה מאחריות 

רשאית,    עירייההלערוך על פי הסכם זה, תהא    הבצע החברה את הביטוחים אשר עלי תם לא  א .7.11
הפרמיות   לרבות  הביטוח,  דמי  את  ולשלם  החברה  תחת  הביטוחים  את  לערוך  חייבת,  לא  אך 

תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום    עירייהההשוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, ו
ל  ממנה  זמן    חברהשיגיע  אין  בכל  אחרת.  דרך  בכל  מהחברה  לגבותם  רשאית  תהא  וכן  שהוא 

חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור החברה, והחברה    העירייהבאמור לעיל כדי להטיל על  
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נגד    ת מוותר טענה  כל  על  טיבם    העירייה בזה  כאמור,  הביטוחים  עריכת  אי  או  עריכת  בדבר 
 והיקפם.

הינם תנאים    העירייה ים והמצאת האישור לידי  מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוח .7.12
יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו  

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

, וקבלני המשנה  ה, עובדי ההחברה מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהלי .7.13
ערוך עם קבלנים וקבלני משנה  תלכך כי בחוזי ההתקשרות ש  החברה לדאוג  ת. כן מתחייב השל

דרישות   יופיעו  זה,  הסכם  ביצוע  עם  זה.  בהתאם  ביטוח  הבקשר  הסכם  פי  על  הדרישות  לכל 
לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של    עירייהלהמציא ל   תהחברה מתחייב

 בביצוע הסכם זה.  הקבלני המשנה הפועלים מטעמ

 
 

 הפרה ותרופות   .8

לעירייה,   .8.1 הנתונים  זכות,  או  תרופה  מכל  לגרוע  דיןמבלי  כל  ולפי  זה  חוזה  אחד    ,לפי  בכל  הרי 
תת התראה, לבטל את  מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ל 

 ה:חוזה ז 

כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל (זמני או קבוע), או    ה ו/או לנכסי  לחברהימונה  במידה ו .8.1.1
 ;אם הוגשה בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור 

בקשה לפירוק, או    נגדהפירוק מרצון, או כשהוגשה  -החלטה על  התקבלה על ידי החברה אם   .8.1.2
 ; מפרק קבוע או מפרק זמני לה צו פירוק או שמונה  נגדהשניתן  

אחד  מבלי   .8.2 בכל  הרי  דין,  כל  ולפי  זה  חוזה  לפי  לעירייה,  הנתונים  זכות,  או  תרופה  מכל  לגרוע 
, לבטל את חוזה  וללא התראה  מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 :זה 

 ; כולן או חלקן, ת זכויותיה על פי הסכם זהכשהחברה הסבה א .8.2.1

 ;לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים מסרה החברההתברר כי   .8.2.2

לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת חוזה,  אין במקרים המנויים לעיל, כדי   .8.2.3
 פי כל דין. -פי כל דין וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על -על

 

 י כלל .9

לרבות ניגוד    –במישרין או בעקיפין    –החברה מצהירה, כי היא אינה נמצאת במצב של ניגוד עניינים   .9.1
 . העירייה והיא מתחייבת להימנע מלגרום לכךעניינים מקצועי או עסקי, בינה לבין 

הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   .9.2
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 
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הנוגע   .9.3 בכל  העירייה  מנקיטת אמצעים מצד  או מחדל  מפעולה  הימנעות  הנחה, ארכה,  ויתור,  כל 
 העירייה באופן מפורש בכתב.  ויתור על זכויות העירייה, אלא אם כן ויתרהויחשבו כ לזכויותיה, לא  

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי העירייה לא   .9.4
תהיה קשורה בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות בין בע"פ  

נכללים בחוזה זה ושנעשו אם בכלל, לפני חתימתו. כל שינוי או תיקון לחוזה זה  ובין בכתב, שאינם 
 וכל תוספת לחוזה זה יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים. 

זה    סמכות .9.5 בבאר  לבית המשפט המוסמך    נתונההשיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם 
 שבע.

במכתב רשום לפי הכתובת של הצד    כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי הסכם זה, תינתן  .9.6
השני, המפורטת במבוא להסכם, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר, דינה  

 שעות מזמן מסירתה בדואר.  72כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 ________________       _________________ 

 החברה        העירייה 
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 דרישות ביטוח –' אנספח 

 
(להלן   , אופקים38עיריית אופקים ו/או חברות עירוניות ו/או עמותות קשורות, מרחוב הרצל  על החברה להמציא לידי  

האישור" (אק"ב)  מבקש  ביטוחים  קיום  אישור  זה ")  נספח  בסוף  המופיעה  הטבלה  הביטוחים  בנוסח  את  הכולל   ,
 המפורטים להלן: 

 
 ביטוח רכוש  א. 

של החברה, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים  הו/או באחריות הוכן ציוד נלוה בבעלות
נזקי  ), 313(נזקי טבע  ), 316(המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 

י טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן  ידי כל-נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
   ). 314(פריצה 

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ב

של החברה על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות (ומבלי לגרוע    ה.    לכיסוי אחריות1
 ). 322(מכלליות האמור) מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: . 2
 הרעלה,   .2.1

 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,   .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת  .2.4

 קרות מקרה הביטוח,   
 ) 307( חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 ). 315(אומי תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח ל .2.6

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך  .3
 . ) 321) ( 304) (302(בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 . )309(הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . )328(ע"י מבקש האישור או עבורו ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך  .5
 ). 329(רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.   6,000,000גבולות האחריות:  .7

 
 ביטוח חבות מעבידים . ג

 , בגבולות אחריות כנקוב להלן. ה לכיסוי חבות החברה על פי דין כלפי כל המועסקים על יד . 1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2

 עבודות בגובה ובעומק,   . 2.1
 פיתיונות ורעלים,   . 2.2
 העסקת נוער כחוק,  . 2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. . 2.4

 ). 319(די החברה מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעוב . 3
 ). 328(ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 . )309(הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪20,000,000 לתובע,   6,000,000גבולות האחריות:  .6
 

 כללי לכל הביטוחים  . ד
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים  .1

- לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ
600,000  .₪ 

מבטחי החברה לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור  על   .2
 בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות  .3
 המבטח עפ"י דין. 

יום למבקש האישור,    30ויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינ .4
 בדואר רשום. 

 
   :הלתשומת לב החברה ומבטחי

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון  
בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן  ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של החברה באק"ב של החברה.

שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של החברה (הרחבה של הפוליסה 
 לטובת המבוטח).

 
 



 

 29מתוך  28עמוד 
 חתימה+ חותמת: ______________ 

 .למתן זכות להפעלה והצבה של קורקינטים חשמליים שיתופיים במרחב הציבורי בעיר אופקים 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 

 
  

 )DD/MM/YYYY( האישורתאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*
עיריית אופקים   שם: 

ו/או חברות עירוניות 
 ו/או עמותות קשורות 

 נדל"ן ☐ שם: 
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים ☐
 ______ אחר: ☐

הפעלה והצבה של 
קורקינטים חשמליים  

שיתופיים במרחב 
 הציבורי בעיר אופקים 

 משכיר                                ☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☐
 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ:  ת.ז/ח.פ: 

 מען:  , אופקים 38הרצל מען: 

 כיסויים
 סוג הביטוח 

לפי   חלוקה
אחריות   גבולות

 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

לטובת    -309 ₪    ביט   רכוש תחלוף  על  ויתור 
האישור,   בגין   -313מבקש  כיסוי 

פריצה כיסוי גניבה    -314נזקי טבע,  
אדמה,   -316ושוד,   רעידת  כיסוי 

 ראשוניות -328
 'ג צד

 
הרחבת    -304אחריות צולבת,    -302 ₪  6,000,000   ביט 

קבלנים וקבלני   -צד ג'  -307שיפוי,  
תחלוף   -309משנה,   על  ויתור 

כיסוי   -315לטובת מבקש האישור,  
המל"ל,   מבוטח   -321לתביעות 

מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף 
האישור,    -המבוטח   - 322מבקש 

ג'  כצד  ייחשב  האישור  מבקש 
זה,   - 329ראשוניות,    -328בפרק 

 ש האישור ייחשב כצד ג'כוש מבקר
 אחריות

 מעבידים 
ויתור  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 

על תחלוף לטובת מבקש האישור, 
מבוטח נוסף היה וייחשב  -319

כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 
 ראשוניות -328

  ₪    ביט  אחר

 *: המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין  פירוט השירותים
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 046

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 חתימת האישור 

 המבטח:



 

 29מתוך  29עמוד 
 חתימה+ חותמת: ______________ 

 .למתן זכות להפעלה והצבה של קורקינטים חשמליים שיתופיים במרחב הציבורי בעיר אופקים 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 

 עה במכרז הצ –' בנספח 

מציעים לעירייה בגין הזכויות הניתנות לנו אנו הח"מ, לאחר שקראנו והבנו את כל דרישות המכרז  
 במכרז זה כדלקמן: 

 
 מחיר בש"ח ללא מע"מ  השירות מס"ד

  
 מחיר לדקת רכיבה 

 
 .₪ ______ 
 

  
 . "לפתיחה"מחיר 

ייחשב  אפשרות  סומנה  לא  האפשרות.  את  לסמן  (יש 
לפתיחה מחיר  מבקש  לא  המציע  יחייב והדבר    כאילו 

 . )זכה במכרזאותו ככל שי
 

 
 ללא. 

 
 .₪ ______ 

 

באופן   בעיר  להצבה  קורקינטים  למספר  התחייבות 
 מיידי.

 
 

 
 לפחות.  _______

רכישה של "מנוי" יומי או חודשי או  האם קיימת  אפשרות    
 ? שעתי

 
ייחשב  אפשרות  סומנה  לא  האפשרות.  את  לסמן  (יש 

 . )מאפשר רכישה של מנויכאילו המציע לא 
 

 לא. 
 

 כן: 
 

 יש לפרט על סוגי המנויים:
 .__________________ 

 
של  אפשרות  קיימת   לרכיבה    האם  קורקינט  של  "שמירה" 

 . (בתשלום או שלא בתשלום)
 

ייחשב  אפשרות  סומנה  לא  האפשרות.  את  לסמן  (יש 
לא   המציע  של מאפשר  כאילו  קורקינט   "שמירה" 

 .)בהלרכי
 

 לא. 
 

 כן. 
 

 
 
 
 
         ________________ 

 חתימת המשתתף             
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