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 2021גוסט  באו 19יום חמישי 
 

 לכבוד
 מסירה אישית          

 _______________________ 
 

 _______________________ 
 

 _______________________ 
 
 א.נ.,ג.

 שירותי רכב עם מנוף למתן הזמנת הצעות מחירהנדון:  
 
 

מטר   15ם מנוף בגובה  רכב עתי  מתן שירועיריית סח'נין מזמינה בזה, בשיטת המעטפה הסגורה, הצעות מחיר ל
 לעבודות חשמל ותחזוקה.לפחות ך אור

 
 על המשתתף לעמוד בתנאים שלהלן 

 
להצעה   .1 לצרף  יש  כחוק.  ספרים  ולנהל  מורשה  עוסק  וכן  להיות  מורשה  עוסק  ניהול תעודת  על  אישור 

ם חובות מס(  פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלו
 בתוקף. במקור אישור לצורך ניכוי מס . כמו כן יש לצרף 1976 –של"ו הת

 
אישורים והמלצות . יש לצרף להצעה  של שנתיים לפחות  להיות בעל ניסיון מוכח בתחום זה של עבודות .2

 להוכחת ניסיון כאמור לעיל.

 

יון להצעה העתק מרישלצרף  . יש  לפחות  מטר  15להיות בעל רכב עליו מותקן מנוף שמתרומם לגובה של   .3
 הרכב בתוקף ואישור להתקנת מנוף.

 

יש לצרף להצעה צילום של תעודת ביטוח חובה וביטוח צד ג' לפחות בתוקף המכסה את כל הסיכונים  .4
 הכרוכים בהפעלת המנוף. 

 

 העבודה תהיה לפי יום עבודה כמורט בהצעה הכספית המצורפת. .5
 

 ן.רשים לא תידוהאישורים הנדכל הצעה שלא יצורפו אליה  .6
 

וזאת אשר יכניס אותן לתיבת המכרזים  הצעות יש להגיש במעטפה סגורה לידי מנכ"ל העירייה  את ה .7
 רה תהיה אישית. אסור לשלוח הצעות בפקס או בדואר. המסי 12:00עד השעה  28/08/2021 שבתביום 

 
  מספר   לפקסבכתב  הרה  או לשלוח בקשת הב  052-8901455נייד  לבירורים נוספים ניתן להתקשר לטלפון   .8

04-6788893.  
 בכבוד רב

 ספואת אבו ריא ר ד"
 ראש העירייה
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 משתתףפרטי ה
 

 
 

 _____________________________   שם: 
 

 _______________________ ______ ח.פ. / ת.ז.  
 

 _____________________ ________   כתובת: 
 

 _____________  ________________  טלפון:
 

 ___________ __________________  פקס.
 

 ________________ _____________  נייד. 
 

 @__________ _________________  דוא"ל:
 

**************** 
 להצעה יש לצרף בין היתר:

 
 רישיון נהיגה מתאים בתוקף. .1

 קף.רישיון רכב בתו .2

 תעודת ביטוח חובה בתוקף .3

 פוליסת ביטוח צד ג' / מקיף בתוקף.  .4

 ור הפעלה בתוקף.מנוף / איש אישור התקנת .5

 אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור בתוקף. .6
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  ההצעה הכספית 
 ותנאי התשלום 

 
 
 

שירותי   ולספק  הנדרשות  העבודות  את  לבצע  בזה  מציע   ________________________ הח"מ  אנו 
 מנוף מעת לעת לפי הזמנת העירייה בתמורה של:

 
 סכום אומדן לפני מע"מ 

 שעות   8דה של עבו ליום
 סכום הצעה לאחר הנחה ולפני מע"מ  אחוז הנחה מוצע 

 
 

   ₪ 2,000סכום של 
 

 
________ % 

 
 _________________₪  

 
 
 

 ___________ (._________________ __ )במילים: _______________
 

 למחיר הנ"ל יתווסף מע"מ כדין. 
 

 לאישור העירייה.יום עבודה משמע שמונה שעות עבודה בהתאם להזמנת ו
 

 . 10%בתוספת  שעות אהיה זכאי לתמורה באופן יחסיחמש ככל שהעבודה תימשך פחות מ
 

 מספר השעות )פחות מחמש(   X המחיר ליום    X   1.1  התמורה המגיעה   =     
        8 

 
 שעות אך פחות משמונה שעות התמורה תהיה יחסית ללא כל תוספת.  5ודה מעל עב

 
 מספר השעות )פחות מחמש(     X המחיר ליום =      התמורה המגיעה  

       8 
 
 

 ______________   _______________   ______________ 
 . חתימה   חותמת     תאריך 
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 מנוף  - קבלניות  עבודות לביצוע הסכם
 _______________  שנערך ונחתם בסח'נין ביום  

 
 בין:

 עיריית סח'נין
 20173ין , סח'נ35ת.ד. 
 6788826, פקס. 6788820-04טל. 

 מצד אחד      )להלן: "העירייה"(  
 

 לבין:
 

 _______________________ 
 

 _______________________ 
 

 _______________________ 
 להלן: "הקבלן"( 

 מצד שני
 

ועבודות הואיל: ותחזוקה  חשמל  עבודות  לביצוע  מנוף.  שירותי  בשכירות  מעוניינת  כלליות    והעירייה 
, )להלן: "העבודות"(, לפחות    מטר  15אחרות ומגוונות בעזרת רכב מנוף המתרומם לגובה של  

 קבלנים.צורך זה היא הזמינה הצעות מחיר מארבעה ול
 

היא  וביותר  ולאחר פתיחת ההצעות התברר כי הצעתו של הקבלן הייתה ההצעה הכשרה הזולה   והואיל:
כזוכה   ועדת  הוכרזה  מיום  רכשה  /המכרזים  ע"י  התמורה   ____________  בישיבתה  כאשר 

 .כחוק מע"מבצירוף ₪  _____________  היומית היא בסך של
 

בב והואיל: כי  מצהיר  ייצור   והקבלן  משנת  מנוף  ברשותו  ו/או  רישו________  עלותו  י מספר 
והוא     ________ לעיל  כאמור  העבודות  את  לבצע  מסכים  והוא  העבודות  לביצוע  המתאים 

, הכלים והיכולות והמיומנויות לביצוע העבודות על הצד הטוב םר כי יש לו את הכישורימצהי
 ביותר ולשביעות רצונה של העירייה.

 
הקבלן יל:והוא המיו  וברשות  את  לו  ויש  המנוף  להפעלת  וההיתרים  האישורים,  הרישיונות,  נויות מכל 

כללי הבטיחות,   על  תוך שמירה  ביותר  על הצד הטוב  זאת  לעבוד  הולעשות  נכונות  הביע  קבלן 
 במחיר כאמור לעיל הכל בכפוף להוראות ותנאי הסכם זה.

 
 והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם הכל ע"פ ובכפוף לתנאי הסכם זה. והואיל:

 
 1743000750, ובסעיף  1743000740ולהוצאה הכרוכה בקיום חוזה זה יש כיסוי תקציבי בסעיף   והואיל:

 .ייה המאושר לתקציב העיר
 
 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
 מבוא:

 
 .ענייןל דבר ו ומחייב את הצדדים לכ המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1
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 הצעת הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין הצדדים.  .2
 

 ההתקשרות:
 

ור לעיל והקבלן מסכים ומתחייב לספק  העירייה שוכרת בזה מאת הקבלן ומוסרת לו ביצוע העבודות כאמ .3
מנוף,   שירותי  עצמו  לעירייה  על  בזה  של ומקבל  לדרישותיה  בהתאם  הכל  הנ"ל  העבודות  את  לבצע 

 העירייה.

 

 עבודות תבצענה בהתאם להזמנת העירייה ותתכנה עבודות בשעות בלתי שגרתיות.ה .4

 
 הצהרות הקבלן: 

 
ולפי .5 כחוק  ספרים  מנהל  הוא  כי  בזה  מצהיר  כל   הקבלן  ברשותו  וכי  הכנסה,  מס  ותקנות  הוראות 

ורים ו/או ההיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס האיש
 במקור בתוקף. 

 

הו .6 כי  מצהיר  ו/או  הקבלן  הכישורים  כל  לו  יש  וכי  זה  חוזה  ע"פ  לבצע  שעליו  העבודות  את  מכיר  א 
אד כוח  ברשותו  וכי  את המיומנויות  לו  ויש  ביותר,  הטוב  הצד  על  העבודה  לביצוע  ומספיק  מתאים  ם 

 הכלים והציוד המתאימים לכך.

  

כי  .7 מצהיר  ל  הקבלן  וכי  ומורשה,  תקין,  מנוף  רשות  מנוף  ברשותו  מאת  בתוקף  הוא  רישיון  וכי  הרישוי 
מבוטח בביטוח חובה ובביטוח אחריות צד ג' המכסה את כל הסיכונים הקשורים ו/או הנובעים מביצוע 

ייה העתק מרישיון העבודה הן באופן ישיר והן באופן עקיף. עם החתימה על הסכם זה ימציא הקבלן לעיר
 רכב בתוקף, תעודת ביטוח חובה בתוקף, וכן פוליסת ביטוח בתוקף. 

 
המפ .8 הנו  המנוף  ברישיון עיל  להחזיק  המפעיל  על  הקבלן.  ע"י  ישולם  שכרו  אשר  מעובדיו  מי  ו/או  קבלן 

 נהיגה מתאים. 
 

מובהר בזאת ומוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן הנם עובדיו בלבד וכי העירייה אינה מעסיקתם ו/או  .9
טח את מכך. הקבלן מתחייב לבמעבידתם ולא מתקיים בינם לבינה יחסי עובד ומעביד על כל המשתמע  

 עובדיו לרבות במוסד לביטוח לאומי.
 

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ע"פ הוראות הממונה מטעם העירייה ו/או מהנדס העירייה.   .10
 

הקבלן יהיה זמין בכל עת לקריאות העירייה והוא יתייצב לעבודה מייד עם קבלת הקריאה. הקבלן יהיה  .11
עבודה כל  לבצע  ונוכן  אחה  זמין  בשעות  גם  עליון שיידרש  כוח  של  במקרה  רגילות.  לא  בשעות  ו/או  "צ 

 יעמוד הקבלן לרשות העירייה כל עוד יש צורך בכך. 
  

 התמורה ותשלומים:  
 

לקבלן  .12 העירייה  תשלם  זה  הסכם  ע"פ  התחייבויותיו  כל  ולקיום  לעיל  כאמור  העבודות  לביצוע  בתמורה 
מע"מ בצירוף  (    ₪_____________________ ₪ ליום עבודה  )במילים:    _________תמורה בסך של  
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יום לכל  העירייה   כחוק  אל  נסיעה  זמן  כולל  לא  בפועל  עבודה  שעות  שמונה  משמע  עבודה  יום  עבודה. 
 ובחזרה ממנה. 

 

מ .13 בפחות  תסתיים  שהעבודה  ככל  עבודה.  שעות  שמונה  משמע  עבודה  שעות  יום  העירייה חמש  תשלם 
 .10%יחסי בתוספת תמורה באופן לקבלן 

 

העבודה   .14 יובמהלך  הצדדים  ומספר ינהלו  ומהותה,  מקומה  העבודה,  ביצוע  מועד  יפורטו  בו  עבודה  מן 
ביומן  נרשמה  עבודה שלא  כל  העירייה.  ונציג  ע"י הקבלן  ייחתם  יומן העבודה  עבד הקבלן.  בהן  השעות 

 מייד עם סיומה לא תאושר ולא תשולם ע"י העירייה.

 

עו באותו חודש, ולאחר אישור החשבון ע"י מהנדס בסוף כל חודש יגיש הקבלן חשבון לגבי העבודות שבוצ .15
ימים מיום אישורו, וזאת כנגד המצאת חשבונית   90תשולם תמורתו תוך  ו/או מי שיסמיך לכך  העירייה  

 מס כדין, ולאחר ניכוי מס במקור ע"פ חוק. 
 

אלא   תאושר  לא  לעיל  כאמור  עבודה  ע"כל  בוצעה  היא  כן  העירייה  אם  מהנדס  של  מפורשת  דרישה  פ 
 בהזמנה כדין חתומה על ידי כל מורשי החתימה. 

 
 אחריות הקבלן: 

 
במידה ויתברר לאחר בדיקה כי קיימים ליקויים כלשהם בעבודות שביצע הקבלן ו/ו נגרמו נזקים כלשהם  .16

ע מייד  חשבונו  על  אלה  נזקים  ו/או  ליקויים  לתקן  הקבלן  על  יהיה  לרכוש,  או  העירייה, לגוף  דרישת  ם 
העי תהיה  כן  לא  ו/או שאם  הליקויים  תיקון  עלות  את  לקבלן  המגיעה  התמורה  מן  לקזז  רשאית  רייה 

הנזקים לפי הערכתה, כן תהיה העירייה רשאית לקזז ולהפחית מן הסכומים המגיעים לקבלן כל סכום  
 אשר הקבלן חייב לעירייה. 

 

דות מן הסוג הבטיחות המתחייבות ו/או הכרוכות בעבוהקבלן מתחייב בזה לקיים את כל כללי ודרישות   .17
 הזה כן הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות לרבות סימון, שילוט וגידור מקומות מסוכנים. 

 

של  .18 לרכושם  וכן  אדם  כל  של  ו/או  עובדיו  של  ולשלומם  לביטחונם  באחריות  בלעדי  באופן  נושא  הקבלן 
בגין   לפצותם  מתחייב  והוא  שלישיים  בצדדים  והן  במישרין  הן  להם  שייגרם  נזק  כתוצאה כל  עקיפין 

 מביצוע העבודות. 
 

מביצוע  .19 כתוצאה  כלשהו  שלישי  צד  כלפי  בו  שתחויב  תשלום  כל  בגין  העירייה  את  ויפצה  ישפה  הקבלן 
 העבודות ע"י הקבלן וזאת מיד עם דרישתה. 

 
 תקופת ההתקשרות:  

 
ים חתימה על הסכם זה ותסתיים החל ממועד השחוד  24-בכפוף לאמור לעיל, תקופת ההתקשרות הנה ל .20

לעיל    24בחלוף   כאמור  מיום  החודשים  יאוחר  ובתנאי   28/8/2023ולא  נפרדת,  בהודעה  צורך  כל  ללא 
 . לכל שנת עבודה לעיל 18שסכום ההתקשרות הכולל לא יעלה על הסכום הנקוב בסעיף 

 
רשאית   .21 תהיה  ההתקשרותהעירייה  תקופת  את  פעם    להאריך  נוספים  24עד  מדי  תהיה חודשים  כן   .

הפרה של להפסיק את ההתקשרות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהדבר יהווה ית העירייה רשא
 ימים מראש. 14ההסכם, ובלבד שתודיע על כך לקבלן 

 



  

   נין'סח עיריית                             ـن سخني بلـدية  
   35.  ת.ד ،3081000מיקוד   ،ניןסח'             SAKHNIN MUICIPALITY           35. ب.ص – 3081000 دالة سخنين 
 04-6788888. וןפטל                    tel. 04-6788888                   04-6788888 تلفون        

 04-6788889פקס.               fax. 04-6788889                               04-6788889. فاكس       
 office@sakhnin.muni.ilדוא"ל 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 כללי:
 

מנהל הפרויקט והאחראי על ביצוע הסכם זה מטעם העירייה יהיה מהנדס העירייה ו/או נציגו אשר ימונה  .22
 ע"י העירייה.

 
בקשר לביצוע חוזה זה תוכרע ע"י מהנדס העירייה, ובמקרה והתגלעה מחלוקת כל מחלוקת ו/או סכסוך   .23

 בין הצדדים מתחייב הקבלן להמשיך את העבודות באופן סדיר הכל ע"פ לוח הזמנים שנקבע ע"י המנהל.  

 

התאם להוראות תקנות מאחר ומדובר בהתקשרות ללא מכרז על בסיס הצעות מחיר כאמור לעיל, הרי ב .24
₪ בצירוף    65,000,  ערך העבודות ע"פ חוזה זה לא יעלה על סך של  1987  –ים( התשמ"ח  העיריות )מכרז

 .  וכל חריגה מסכום זה לא תאושר ולא תשולם ע"י העירייה.( ₪ )ששים אלף  מע"מ כחוק
 

הוענקו .25 אשר  הפנים  משרד  מטעם  מלווה  חשב  מונה  שלעירייה  לו  ידוע  כי  בזה  מצהיר  כל   הקבלן  לו 
חוק   ע"פ  שאינה הסמכויות  התקשרות  וכל  העירייה  מתקשרת  בהם  חוזים  על  לחתום  הסמכות  לרבות 

 חתומה ע"י כל מורשי החתימה בטלה ומבוטלת. 

 
בסעיף   תקציבי  כיסוי  יש  זה  חוזה  בקיום  הכרוכה  ובסעיף  1743000740להוצאה  לתקציב   1743000750, 

 ורשי החתימה.בודה בלי הזמנה כדין חתומה על ידי מלא תבוצע אף ע .העירייה המאושר
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 _______________      ________________  ראש העירייה
 הקבלן                             

        ________________ גזבר העירייה 
 

 ________________ החשב המלווה
 
 

 לעירייהאישור היועץ המשפטי 
 

לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(,   7סמכותי ע"פ סעיף חוזה זה הוכן ונבדק על ידי, ובהתאם ל
 אני מאשר בזה כי אין מניעה חוקית להתקשר ע"פ חוזה זה.  1975 –תשל"ו 

 
 _______________________ 

 שאדי גנטוס, עו"ד 
 היועץ המשפטי לעירייה 
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