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 כללי

2.  

תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים  החברה .2.1

ומתחייב לבצע את , קיבל את כל ההסברים אשר ביקש, הבין את תוכנם, לעיל והוא קראם

 .אם הצעתו תבחר כזוכה במכרז, י תנאי ההסכם המצורף להם"עבודתו עפ

למכרז ובהשתתפות במכרז  הכרוכות בהכנת ההצעה, מכל מין וסוג שהוא, כל ההוצאות .2.2

 .תחולנה על המשתתף

אלא לצורך הגשת ההצעה במסמכי המכרז המשתתף אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו  .2.3

 .במכרז

 או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן, שגיאות, סתירות, מכרזמסמכי משתתף בהבאם ימצא  .2.4

בכתב ותשובה תישלח לכל  ל החברה"מנכ לאעליו לפנות , של איזה סעיף או פרט המדויק

 .אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה החברה . המשתתפים במכרז

 
 3.1.13 לא יאוחר מיום, ל החברה"מנכ לא, בכתב, יגיש שאלותיו, המבקש לקבל תשובות

יש  ;0053663-03 :'פקס מסאו באמצעות  kalkaliyahud@gmail.com  ל "בדוא 12:00בשעה 

 ;03-6311100: 'טלב הפניותלוודא קבלת 

בין לבקשת משתתפים בכוח במכרז , או שינויים למסמכי המכרז/בכל מקרה של הבהרות ו .2.5

, לידיעת המשתתפים בכוח במכרז, בכתב, יובאו שינויים והבהרות אלה, ובין מיוזמת החברה

ומסמכים אלה יהוו , או בפניה בכתב/בהתאם לפרטים שיימסרו על ידם בישיבת ההבהרות ו

יחד עם , חתומים על ידם, רז ויוגשו על ידי המשתתפים במכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי המכ

 . הצעתם למכרז

 עיקרי ההתקשרות ונתונים כלליים .3

יחד עם זאת . מקומות חניה 750 -מונסון כ -מובא בזאת לידיעת משתתפי המכרז כי בעיר יהוד .3.1

או /ו או להפחית/להוסיף ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, מונסון רשאית -עירית יהוד

ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענות , לשנות את אזורי החניה המוסדרת בתחומי העירייה

והוא לא יהיה זכאי לכל שיפוי , או העירייה/כלפי החברה ו, כספיות או אחרות, או תביעות/ו

 .כאמור, או פיצוי בגין יישום מדיניות העירייה/ו

 מדחני חניה 31, ימת החוזה עימומיום חתימים  90יספק ויתקין בתוך  המשתתף הזוכה .3.2

 .במיקומים עליהם תורה החברה

mailto:kalkaliyahud@gmail.com
mailto:kalkaliyahud@gmail.com
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חוזה היום ממועד חתימת  90בתוך , על חשבונו והוצאותיו, מתחייב לבצעהמשתתף הזוכה  .3.3

כך שניתן יהיה , הצבת תמרורים ושילוט, צביעתם, את סימון אזורי החניה המוסדרים,  עימו

 . הימים האמורים 90בתוך מונסון  -להפעיל מערך חניה מוסדר בעיר יהוד

 

את מועדי ריקון מדחני , על בסיס רבעוני לפחות, מעת לעת, ימסור לחברהכה והמשתתף הז .3.4

אלא , לפחות אחת לחודש, ריקון מדחני החניה יבוצע. שהצטברו בהם, החניה מהתשלומים

בימים ובשעות ,  אם המנהל יקבע מועד קצר יותר בשל הצטברות כספים במדחני החניה

ילות של הבנקים בישראל כך שמיד עם ריקונם של מדחני החניה מהתשלומים שהצטברו הפע

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי כל תשלום שיצטבר . בהם יועברו אלה לחשבון הבנק

, רכוש החברה בלבד, המשתתף הזוכהביחסים שבין החברה לבין , במדחני החברה הינו

אלא לצורך העברתם לחשבון יעודי של , ם אלהאינו רשאי להחזיק בכספי משתתף הזוכהוה

 .מייד עם ריקונם ממדחני החניה, העירייה

 .יבוצע בנוכחות פקח עירוני וביחד יופקדו הכספים בחשבון הבנקהחניה כל ריקון של מדחני  .3.5

 .לתקינות מדחני החניה במשך כל תקופת החוזה, באחריות מלאה ובלעדית, הקבלן אחראי .3.6

 .הסכם ההתקשרותהחל ממועד החתימה על חודשים  36תקופת ההתקשרות תהא למשך  .3.7

ימים ממועד אישור  45בתוך , מדי חודש, התמורה תשולם למשתתף הזוכה בהתאם להצעתו .3.8

ימים מיום  14אישור המנהל יינתן בתוך )י המשתתף הזוכה "המנהל לחשבון אשר יוגש ע

 (.הגשת החשבון

  שתתפות במכרזהתנאים ל .4

 

, במועד הגשת ההצעות במכרז, העומדים, תאגידים הרשומים כדין בישראלרשאים להשתתף במכרז 

 :בכל התנאים המפורטים להלן

שלם "בשיטת  מדחני חניה 50תפעול ותחזוקה של לפחות , התקנה, באספקהניסיון בעל  .4.1

 .ברשות מקומית אחת לפחות, לפחות 2012 -ו 2011בשנים , "והצג

ניתן ) 2011-2012ח בכל אחת מהשנים "מליון ש 5כספי שנתי של לפחות למשתתף מחזור  .4.2

 (.לפי מאזן בוחן 2012להציג היקף בשנת 

המציע הינו היצרן של מדחני החניה או שהינו נציגו המוסמך או המורשה של היצרן לעניין  .4.3

 . התקנה ותחזוקת מדחני החניה, שיווק

למדחני מקוריים ואספקת חלקי חילוף  הציג התחייבות היצרן למתן תמיכה טכניתהמציע  .4.4

 .ממועד אספקתם שנים לפחות 5החניה למשך 
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  .להלן 7כנדרש בסעיף  להצעה במכרז צורפה ערבות בנקאית .4.5

במשך חמישה ימים  8:00-20:00ין השעות בהפועל למשתתף מערך למתן שירותים ואחזקה  .4.6

 .לפחות, בשבוע

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום )המשתתף מחזיק בתעודה לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים  .4.7

 . ובכל האישורים והמסמכים הנדרשים על פיו 1976-ו"התשל, (חובות מס

 .מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק"המשתתף עוסק מורשה לצורך מע .4.8

, נושאה פיסקאליאו חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה ש/המשתתף נעדר הרשעה ו .4.9

זולת אם ', אי מתן קבלות רשמיות וכד, אי דיווח לרשויות המס, אי העברת ניכויים, כגון

היה ; 1981-א"התשמ, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, חלפה תקופת ההתיישנות

היעדר הרשעה כאמור גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו  -המעוניין להשתתף במכרז תאגיד 

 .למסמכי המכרז' המסמך ב כ"בהתאם לנוסח התצהיר הרצהבכירים 

  .מפגש ההבהרותהמציע השתתף ב .4.10

 . המציע רכש את מסמכי המכרז .4.11

 אופן הגשתההצעת המשתתף ו .5

יהיו על שם , כמפורט לעיל, ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת וכל המסמכים הנדרשים .5.1

 .  אותה ישות משפטית בלבד

גם עומד בתנאי סף אלו כ משתתףחשב ילעיל י 4.1-4.2סעיפים לעניין כי , יחד עם זאת יובהר .5.2

 :בהתקיים האמור להלן

 -המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב (1
 .עומד בתאני הסף אלו – מהבעלות בו 30%

 30% -ב המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק (2
 .עומד בתנאי הסף אלומהבעלות בתאגיד 

עומדים בתנאי סף המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר  (3
 .לעיל (2  -ו (1 ק "בסלרבות ניסיון מכוח האמור , אלו

שיעור בדרך של נקיבת , 'זהוא מסמך , המשתתף ינקוב בהצעתו על גבי מסמך הצעת המשתתף .5.3

תקופת  במהלךהתמורה הנדרש על ידו מתוך הכספים אשר יצטברו במדחני החניה 

 .י מורשי החתימה של המשתתף"ותיחתם ע, בעט בלבדההצעה תירשם . ההתקשרות

ביצוע מלא ומושלם על המשתתף לקחת בחשבון בהצעתו את כל הרכיבים הנדרשים לצורך  .5.4

 .לבצע על פי מסמכי המכרזז על הזוכה במכרשל כל הפעולות וההתחייבויות ש
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 .בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך, על המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז .5.5

בין על ידי שינוי , כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם .5.6

עלולים לגרום לפסילת , או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

 .ההצעה

 :המשתתף יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים .5.7

 .מפרט ותשריט של דגם מדחן החניה המוצע על ידו .5.7.1

 .הצעת המשתתף בשני עותקים .5.7.2

תפעול , התקנה, יות לאספקה/ות מקומיתי/י ההתקשרות עם רשות/חוזה .5.7.3

ניתן למחוק מהחוזה את סכומי התשלומים )ותחזוקה של מדחני החניה 

 4.1לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף , (הכספיים

 .  לעיל

, למסמכי המכרז' ח ותצהיר המשתתף בנוסח האמור במסמך ד"אישור רו .5.7.4

 .לעיל 4.2להוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

תצהיר מטעם מנהל המשתתף על קיומו של מערך למתן שירותים ואחזקה  .5.7.5

 .לפחות, במשך חמישה ימים בשבוע 8:00-20:00בין השעות הפועל 

 .להלן 7ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .5.7.6

ההתקנה ותחזוקת , אישור יצרן כי המציע הינו נציגו המורשה לעניין השיווק .5.7.7

האישור יכלול התחייבות של היצרן למתן תמיכה טכנית . מדחני החניה

 . שנים לפחות 5למשך  למדחני החנייהולאספקת חלקי חילוף 

על פי הנוסח הצורף , 1976-ו"התשל, תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .5.7.8

 .למסמכי המכרז

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  .5.7.9

 .על שם המשתתף, 1976-ו"תשל, (אכיפות ניהול חשבונות)ציבוריים 

 .על שם המשתתף, אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור .5.7.10

הוגשה ההצעה על ידי תאגיד יצורפו להצעה אישורים מתאימים לגבי רישום  .5.7.11

תעודת רישום תאגיד והעתק מסמכי ההתאגדות של . המשתתף התאגיד

 .המשתתף
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של המשתתף מורשי החתימה או עורך דין בדבר זהות /אישור רואה חשבון ו .5.7.12

 .לחייב את המשתתף בחתימתםהמוסמכים 

אחר שנשלח על ידי החברה מסמך הבהרות פרוטוקול מפגש הבהרות וכן כל  .5.7.13

 .כשהם חתומים על ידו, בקשר עם המכרז

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .5.7.14

 

אין ) בלבדידנית במסירה  11/ 2013' במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מסההצעה תוגש  .5.8

במשרדי ,  חברהשל ה בתיבת המכרזים, 12:00עד לשעה  ,11.1.13עד ליום ( לשלוח בדואר

 .מונוסון –יהוד  10זאב וינהויז ' רח, החברה

  תוקף ההצעה .6

ולמשך שלושה חודשים  ממועד הכנסתה לתיבת המכרזיםהצעת המשתתף תהא בתוקף  .6.1

להאריך , לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית החברה .מהמועד האחרון להגשת הצעות

, הודעה החברהנתנה . פיםלמשתת, בכתב, בהודעה, נוספתת לתקופה והצעהאת תוקף 

שהומצאה על ידו בקשר עם , כתב הארכה לערבות לחברהמשתתף כל ימציא , כאמור

 .הת ההארכלתקופ, השתתפותו במכרז

תהא העירייה רשאית , החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים, משתתף אשר יחזור בו מהצעתו .6.2

 .לחלט את הערבות אשר צורפה להצעה

 ערבות בנקאית .7

להבטחת קיום תנאי מסמכי  לצורך אשר תוגש יחד עם הצעת המשתתף בנקאיתהערבות ה .7.1

( כללי)צמודה למדד המחירים לצרכן , 100,000₪על סך של , אוטונומית תהא ערבות, המכרז

 ,על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף שהוצאה, מהמדד הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז

 .השם המופיע בערבות יהיה שם המציעכאשר 

כהגדרתו העדכנית על ידי בנק ישראל )ניתנת למימוש בתוך יום עסקים אחד  תהא הערבות .7.2

הקבוע לפי נוסח הערבות  הערבות תנוסח .(כולל) 16.9.13עד ליום  בתוקףו, (במועד המימוש

 .למסמכי המכרז 'ובמסמך 

וזאת בהתאם , הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו ףעל המשתתף יהיה להאריך את תוק .7.3

תיחשב הצעתו כפסולה , ולא יעמוד בדרישה זו, משתתף שיידרש לעשות כן. החברהלדרישת 

 .במידה ותוקף הערבות יפוג
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יה כל אימת שהמשתתף לא ירשאית להגיש את הערבות לגב יההחברה תהמובהר בזאת כי  .7.4

ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים  זיעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכר

 . וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין, מראש

 .ולא תובא לדיון, תיפסל על הסף, הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל .7.5

 בחינת ההצעות .8

או הבהרות נוספות /או מסמכים נוספים ו/רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו חברהה .8.1

, חוסנו הכלכלי, לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף

 .ויכולתו לבצע את חוזה ההתקשרות ניסיונו המקצועי

יקול דעתה לפי ש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .8.2

או /להשלים מידע ו, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, הבלעדי

, בין היתר, או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע וזאת/המלצות ו

 . בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל, לצורך עמידתו של המציע

תוספת או הסתייגות , או כל שינוי/מקום הטעון מילוי ו או אי השלמת/אי הגשת הצעת מחיר ו .8.3

לא יובאו בחשבון , בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, ביחס למסמכי המכרז

עלולים לגרום לפסילת , ועדת המכרזיםבלעדי של ועל פי שיקול דעת  ,בעת הדיון בהצעה

 .ההצעה

תנאיה או בשל , י סבירה בשל מחירהרשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלת החברה .8.4

 .מונע הערכת ההצעה כדבעי החברהחוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של  החברה .8.5

 .המשתתף לבצע את החוזה המוצע

  .ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה זולהאינה חייבת לקבוע את ההצעה ה החברה .8.6

 .מובהר כי החברה תהא רשאית לערוך משא ומתן עם הזוכה במכרז .8.7

 

 כשיר שני והשבת ערבות מכרז, חתימת החוזה .9

כתנאי . למשתתף הזוכה החברהתודיע על כך , כזוכה במכרז, הצעתו של משתתף נקבעה .9.1

על המשתתף הזוכה להמציא לחברה את כל המסמכים הנדרשים , להשתכללות ההתקשרות

 .הזכייה הודעת ממועדימים  7תוך , כמפורט בהודעת הזכייה, י ההסכם"עפ
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המכרז כנדרש במסמכי , י המשתתף הזוכה"הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע לא .9.2

 וערבותזכייתו במכרז תבוטל , הצעתוביחשב המשתתף כמי שלא עמד , ובהודעת הזכייה

המשתתף מוותר בזאת באופן ; המכרז תחולט כאמור בסעיף ערבות המכרז המפורט לעיל

 . או תביעה בעניין חילוט הערבות במקרה כזה/או דרישה ו/בלתי חוזר על כל טענה ו

אם וככל , לבעל ההצעה הכשרה השניה במדרג תמסור החברה הודעה מתאימה גם, בנוסף .9.3

 .שיוחלט על בחירתה

כשיר . רשאית אך לא חייבת לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי המכרזים ועדת .9.4

כלשהיא לא יחתום הכשיר  מסיבה אםיוכרז כזוכה במכרז , ייבחראם וככל שאכן , שני

 .בהסכם כהגדרתהלך תקופת הניסיון או יסתיים עימו החוזה במה/הראשון על חוזה במועדו ו

 : יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן במכרז משתתף .9.5

למעט בעל ההצעה , משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז .9.5.1

 .עם קבלת הודעה כאמור –הכשרה השנייה במדרג 

ים הנדרשים עם המצאת כל המסמכים והנספח -משתתף שנבחר כזוכה במכרז  .9.5.2

 .בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה, לרבות ערבות ביצוע וביטוחים

אם וככל שועדת )משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג  .9.5.3

לאחר השלמת ההתקשרות עם  –( המכרזים תחליט להכריז על כשיר שני

במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף , לחילופין; המשתתף הזוכה

ימים מיום שנמסרה ההודעה לכשיר השני ולאחר המצאת כל  7הזוכה תוך 

בהתאם לתנאי , המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים

 .ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה

 

 

 

  ,בכבוד רב 

 

 מ"בע( 1991)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד          
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 'מסמך ג

 לניסיון הנדרש ח והצהרת המשתתף"רונוסח אישור 
 

 לכבוד

_________________ 

 ,.נ.ג.א

 2011-2012הכנסות בשנים  :הנדון

ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של החברה בביצוע עבודות , לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם
הכלולים , 2012-2011בשנים " שלם והצג"בשיטת תפעול ותחזוקה של מדחני חניה , התקנה, אספקה

 .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. החברהבהצהרת 

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ביקורת . הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס . ת התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרהכוללת בדיקה של ראיו
 .נאות לחוות דעתנו

 .את היקף פעילות החברה כאמור, מכל הבחינות המהותיות, הצהרת החברה משקפת באופן נאות, לדעתנו

 

 

 

 ,בברכה

 

______________________ 

 רואי חשבון
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 לכבוד

 מונוסון -החברה הכלכלית יהוד 

 

 

 2012-2011בשנים " והצג םשל"טת יתפעול ותחזוקה של מדחני חניה בש, התקנה, הכנסות מאספקה

 

תפעול ותחזוקה של מדחני , התקנה, אספקההריני להצהיר כי המחזור הכספי של החברה בביצוע עבודות 
, כולל 2012עד שנת ו 2011החל משנת , בשנתיים האחרונותברשויות מקומיות " שלם והצג"חניה בשיטת 

 .(מ"כולל מע)₪  5,000,000 -הינו בהיקף כספי כולל שאינו נמוך מ
 

, תפעול ותחזוקה של מדחני חניה, התקנה, מבצעים אספקה/להלן פירוט הרשויות המקומיות עבורן בצענו
 : התואמת את האמור לעיל, להוכחת ההיקף הכספי, לרבות היקף כספי ואנשי קשר

 

 

 

 

__________________ 

 חתימה+ המציע שם 

 

אנשי  שם המזמין 
 קשר 

תפקיד 
איש 
 קשר

היקף כספי  טלפון
כולל  לשנה

 מ"מע

מדחנים ' מס
שהוצבו 

ומתוחזקים 
 על ידינו

מועד 
תחילת 

ביצוע 
 העבודות 

מועד 
סיום 
ביצוע 

 העבודות
שנת 
2011 

 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

שנת 
2012 
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 'מסמך ה 

 מ"בע( 1991)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

 11/ 2013' מכרז פומבי מס

 תפעול ותחזוקה של מדחני חניה, בתקנה, אספקה

 

     לכבוד

 מ"בע( 1996)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

          

 

 "(החוק: "להלן) 1911-ו"תשלה, חוק עסקאות גופים ציבורייםלפי  הרההצ
 

את  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר__ ________ז שמספרה "ת ת/בעל______________ מ "אני הח
 :כדלקמן, ה בזאת בכתב/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/וכי אהיה צפוי, האמת

 
 –להלן )שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו ______________  מציעבשם ה/אני עושה תצהירי זה בשמי

  (. המציע
 

  (: מחק את המיותר)מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה  במציע
  

.ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום לא הורשעוובעל זיקה אליו  המציע
  
 

 ,ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום הורשעוובעל זיקה אליו  המציע
    .אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 
, 1976-ו"התשל, הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים

 :שחלק מהן מובאות להלן
 

-א"התשמ, (רישוי)כמשמעותם בחוק הבנקאות  -" שליטה"ו" החזקה", "אמצעי שליטה" .1
1981; 

 

 :כל אחד מאלה -" בעל זיקה" .2

 ;המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי  *

  :אחד מאלה, הוא חבר בני אדם המציעאם  *

 ;בעל השליטה בו- 
מור דומה במהותו להרכב כא, ןהעניילפי , חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו- 

תחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של ו, המציע של
 ;המציע

 ;על תשלום שכר העבודה המציעמי שאחראי מטעם - 
שנשלט שליטה , חבר בני אדם אחר –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  המציעאם  *

 ;במציעששולט   מהותית בידי מי

 

  ןבחשווה "בעבירה שנעברה אחרי יום כ, הורשע בפסק דין חלוט –בעבירה , "הורשע" .3

 ; (2002באוקטובר  31)ג "התשס
 
 



- 12 - 

 

 

 

 ;על התקנות שתוקנו מכוחו, 1991-א"התשנ, חוק עובדים זרים –" חוק עובדים זרים" .4

 

 ; 1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום -" חוק שכר מינימום"  .5

 

המועד האחרון להגשת  –התקשרות בעסקה בעקבות מכרז לעניין  –" מועד התקשרות" .6
  ;ההצעות במכרז

 

 ;עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום –" עבירה" .7

 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה  –" שליטה מהותית"  .8
  ;בחבר בני האדם

 
  .רי זה אמתזו חתימתי ותוכן תצהי, שמי ואני מצהיר כי זה

 
 

 
 ה/המצהיר

 
 

 אישור
 
 

 
, (___________. ר.מ)ד "עו, ___________ ה בפני/הופיע__________ הנני מאשר בזה כי ביום 

שמספרה . ז.ת ת/נושא' ________________ גב/מר_________________________ במשרדי שברחוב 
עליה להצהיר את האמת /ה כי עליו/שהזהרתיוולאחר , ת לי באופן אישי/המוכר/_______________

אישרה את /אישר, תעשה כן/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/בלבד וכי יהיה
 .וחתמה עליו בפני/תצהירה דלעיל וחתם/נכונות תצהירו

 
 
 
 
 

 ד"עו ,
 

 ___________. ר.מ

 חותמת 
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 'המסמך 

 

 או שנושאן פיסקאלי/בעבירות שיש עימן קלון ואו חקירה /תצהיר בדבר העדר הרשעה ו

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי ____________, .  ז.ת______________, מ "אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/אהיה צפוי

 

. ר.ע./צ.ח./פ.ח/זיהוי' מס_____________ הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע  .1

או מי ממנהליו לא /או מי מבעלי השליטה בו ו/ו( "המציע": להלן)____________________ 

אי דיווח , כגון אי העברת ניכויים, או בעבירות שנושאן פיסקאלי/הורשע בעבירות שיש עימן קלון ו

לפי חוק המרשם , זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות', מתן קבלות רשמיות וכדאי , לרשויות המס

 ;1981-א"התשמ, הפלילי ותקנות השבים

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות  –" בעל שליטה" –בתצהיר זה 
 . ככל שהמציע הינו תאגיד, דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד

 

 . זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי הנני מצהיר כי .2

 
________________ 

 חתימת המצהיר 

 
 ח"רו/ד"אישור עו

 

' גב/ה בפני מר/הופיע_______ ת כי ביום /מאשר, (________. ר.מ)ד "עו______________, מ "אני הח

ה /שהזהרתיובמציע לאחר __________________ המכהן כ _____________, . ז.ת____________,  

, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/כי עליו

 .ה עליו בפני/ה לעיל בחתמו/ה בפני את תוכן תצהירו/אישר

 

        ________________ 
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 'ומסמך 

 לכבוד

 מ"בע( 1996)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

 מונסון-יהוד, 10זאב וינהויז 

   

 נ.א.ג

 כתב ערבות :הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם ( "מבקשה" -להלן )__________  .ז.ת/.פ.ח____________ על פי בקשת 

בתוספת הפרשי "( סכום הערבות: "להלן)( ₪מאה אלף : במילים)₪  100,000כל סכום עד לסך  קלסילו

' במכרז מסהמבקש  השתתפותוזאת בקשר עם "( הפרשי הצמדה: "להלן)הצמדה למדד כמפורט להלן 

 .והתחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז 11/ 2013

 

כהגדרתו העדכנית )עסקים אחד תוך יום בל "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

מבלי להטיל עליכם לבסס , דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו מועדמ( י בנק ישראל במועד הדרישה"ע

 בקשאו לדרוש את הסכום תחילה מאת המ, או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

 בקשומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למ, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

 

שכל אחת , ל בפעם אחת או במספר דרישות"הסכום הנאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של 

 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 

 :במכתבנו זה

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר , משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן -" מדד"

 .כלכלי

 :כדלקמןהפרשי הצמדה יחושבו 

, "(המדד החדש" -להלן )על פי ערבות זו , אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל

 או במועד סמוך לכך 15.4.2013שפורסם ביום  2013מרץ כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

ווה להכפלת המדד החדש יהיו הפרשי ההצמדה סכום הש"( המדד היסודי" -להלן )נקודות _______ היינו 

 .ל מחולק במדד היסודי"בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ

 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 .ועד בכלל (כולל) 15.9.13ד ערבות זו תישאר בתוקפה ע

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

      : בנק         : תאריך
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 'זמסמך 

 מ"בע( 1991)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

 11/ 2013' מכרז פומבי מס

 תפעול ותחזוקה של מדחני חניה, התקנה, אספקה

  המשתתף תעהצ

 

מ לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים אליו ובין שאינם "אנו הח

 :מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן, ממסמכי המכרזמצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד 

כי אנו , אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם .1

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה 

 .כאמוראו אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות /ו

 תהפטנטים וכל הזכויות הקנייניו, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי אנו בעלי זכויות היוצרים .2

 ,מתן רשות שימוש הפצה, שיווק, שבהצעתנו במכרז לרבות זכויות מכירההחניה  מדחניהאחרות ב

, לשווק, רלמכו, כאמור, י הזכויות/או כי אנו מורשים על ידי בעל/ושל מדחני החניה  תפעול ותחזוקה

או בביצוע /אין בהצעתנו במכרז זה ו. לתפעל ולתחזק את מדחני החניהלתת רשות שימוש , להפיץ

או /או בהתקשרות עימנו בחוזה שבמסמכי המכרז פגיעה בזכויות יוצרים ו/התחייבויותינו על פיו ו

. מין וסוג שהואמכל , או בזכויות הקניין של צד שלישי כלשהו וכי אין כל מניעה/בסודות מסחריים ו

' על ידי צד ג, אם תוגש, בגין וכנגד כל תביעה שתוגש החברהאנו מתחייבים בזאת לפצות ולשפות את 

 . כלשהו בגין הפרה של איזו מזכויותיו

כי הצעתנו זו עונה על כל , אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .3

וזאת , נשוא המכרז העבודותמקבלים על עצמנו לבצע את הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו 

 . בהתאם לתנאים שמסמכי המכרז

או הליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל /אנו מצהירים כי לא מתנהלים נגדנו הליכי פירוק ו .4

 .שיש בהם כדי לפגוע ביכולתנו לקיים את כל ההתחייבויות שבהתאם למסמכי המכרז

 .הצעה זו מוגשת ללא תיאום עם משתתפים אחריםאנו מצהירים בזה כי  .5

ממועד הכנסתה לתיבת הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .6

ידוע לנו כי אם נחזור . האחרון להגשת הצעות למכרזעד המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמו

 .המהצעתנו תהא החברה רשאית לחלט את הערבות אשר צורפה ל

 .להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז .7

לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות , אך לא חייבים, אנו מסכימים כי תהיו זכאים .8

 .בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם



- 16 - 

 

 

 

ערבות ביצוע בידכם ימים מיום הודעתכם נפקיד  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  .9

 .כנדרש בהסכם ההתקשרות, י חברת הביטוח"ואישור על קיום ביטוחים חתום ע

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם  .10

הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים 

 .מראש

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת  .11

כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או חוזה , ההצעה

 .לחתימתנו על הצעה זו

מושלם של כל תפעול ותחזוקה של מדחני החניה ומילוי מלא ו, התקנה, אספקהביצוע תמורת  .12

מציעים להעמיד את התמורה אשר תשולם לנו על סך התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז אנו 

מהכספים אשר יצטברו במדחני ( אחוזים_________________  :במילים)_______  %השווה ל 

 "(. התמורה: "להלן) במהלך תקופת ההתקשרות החניה

 (.לאחר הנקודה העשרוניתספרות  2הצעת המחיר תהיה עד   -הערה) 

 .מ"כי התמורה להלן כוללת מע, מובהר

ההתחייבויות והמטלות שבמסמכי  הצעתנו כוללת את כל האמצעים הנדרשים לביצוע כל העבודות .13

 .הכול כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות כל ההוצאות הכרוכות בביצועם, המכרז

 .מכי המכרזשבמסההתקשרות תנאי ההתקשרות יהיו בהתאם למפורט בחוזה  .14

   

          : שם המשתתף

      : טל      :כתובת  

          : חתימה וחותמת  

 

 ד"אישור עו

 

מאשר בזה "( המשתתף: "להלן) _______________________ד של "עו,  ______________מ "אני הח

כי אצל , המשתתףבשם __________________ ה "חתמו בפני על הצהרה זו ה___________כי ביום 

המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל 

 .ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף"דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה

 

_______________ 

 ד"עו             



- 17 - 

 

 

 

 'חמסמך 

 חוזה 

 של מדחני חניהתפעול ותחזוקה , התקנה, אספקה

 

 2013ת שנ_______לחודש ___ביום מונוסון -ביהודשנערך ונחתם 

 

 -בין  -

 

 מ"בע( 1991)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

 יהוד מונסון, 10זאב וינהויז ' מרח

 " (החברה": להלן) 

 ;מצד אחד            

 

- לבין  -

 

      

 "(הקבלן" :להלן)

 ;מצד שני            

 

 

מכרז פומבי מספר , תפעול ותחזוקה של מדחני חניה, התקנה, אספקהפרסמה מכרז ל החברהו  הואיל

 ;כרזסמכי המעל פי התנאים המפורטים במ 11/ 2013 

 

קבעה את הצעתו כהצעה הזוכה  החברהוהקבלן הגיש הצעה למכרז וועדת המכרזים של  והואיל

 ;וזאת בכפוף לתנאים כמפורט בחוזה זה להלן, במכרז

 

והתמורה שתשולם לקבלן יהיו  העבודותוהצדדים מסכימים ומצהירים כי תנאי ביצוע   והואיל

 ;לקבלן יחסי עובד מעביד החברהולפיכך אין ולא יהיו בין , במסגרת של קבלן עצמאי

 

 ;העבודות ביצועוהצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את תנאי   והואיל

 כללי .1

 .יו מהווים חלק בלתי נפרד ממנוהצהרות הצדדים בו ונספח, המבוא לחוזה זה .1.1

כותרות הסעיפים בחוזה זה נעשו אך ורק לנוחיות ולא יהיה בכך כדי לפגוע בכללי הפרשנות  .1.2

 .אשר יחולו על החוזה כולו
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בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור  .1.3

 .אלא אם מחייב הקשר הדברים אחרת, השמאלי

 

למועד . כאזור חניה מוסדרת, כדין, מעת לעת, יוכרז/שהוכרז אזור "אזור חניה מוסדרת"  

 .'בנספח אחתימת חוזה זה אזורי החניה המוסדרת מפורטים 

 

תפעול ותחזוקה של , התקנה, אספקהל 11/ 2013' מס מכרז פומבי"המכרז"  

.החברהשפורסם על ידי , מדחני חניה

  

 

 

לפיקוח  החברהכנציג  לשמשאו מי שימונה על ידו ל החברה "מנכ "המנהל"  

 .על פי חוזה זה החברהעל מילוי כל התחייבויות הקבלן כלפי 

   

עירית יהוד"העירייה"   אשר הסמיכה את החברה לשמש רשות חניה , מונסון -

 .בתחומה והמפעילה ומנהלת את מערך החניה בעיר עבור העירייה

 

 ,מורשיו המוסמכים, שליחיו, עובדיו, של הקבלןלרבות נציגיו        "הקבלן"  

  .החברהשאושר על ידי , שלו ולרבות כל קבלן משנה

  

תפעול ותחזוקה של מדחני החניה לרבות ביצוע , התקנה, אספקה "עבודותה"  

כל ההתחייבויות והמטלות המוטלות על הקבלן על פי הוראות 

אפילו , ורה בהןאו קש/חוזה זה ולרבות כל פעולה ומטלה הנובעת ו

המטלות , לא פורטו לעיל ולרבות ביצוע של כל הפעולות

 .וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות חוזה זה ונספחיו

  

 יםהמנפיק ,PAY AND DISPLAYמסוג , אזוריים כרטיס נימדח"חנייה נימדח"  

כרטיסי חנייה למשלם להצגה על חלון המכונית בהתאם לסכום 

.ששולם על ידו

  

 

חוק עזר ליהוד "חוק העזר"   כפי , 2010 -ע"תש, (העמדת רכב וחניתו)מונוסון   –

 .מעת לעת ,שיעודכן

 

בו יופקדו על ידי הקבלן כל , על שם העירייה, חשבון בנק יעודי "חשבון הבנק"  

  .מיד עם ריקונם, ממדחני החניההתשלומים שירוקנו 

 

 ,פלישת אויב, מלחמה: רשימת המקרים המנויים להלן בלבד"כוח עליון"  

 מלחמה בין שהוכרזה)מדינת אויב  עם כוחות מזוינים של קרבות

 כי גיוס למען הסר ספק מובהר בזאת. אסון טבע ,(שלא ובין

.עליון והשבתות אינם נחשבים ככוח שביתות מילואים
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 :הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה .1.4

 .אזורי חניה מוסדרת  'נספח א

 .ני חניהמדח -מפרט טכני  'בנספח 

 .הנחיות והוראות בטיחות  'גנספח 

 .אישור על קיום ביטוחים  'דנספח 

לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק . הפרשנות יחול על החוזהחוק  .1.5

 .ל"הנ

 המנהל וסמכויותיו .2

על ידי  העבודותוהוא יפעל לפקח על ביצוע , לעניין חוזה זה החברההמנהל ישמש כנציג  .2.1

להוראות  העבודותאיכות טיב ו, התאמהלבדוק ולפקח על , מוסמך לבקר יהיה המנהל. הקבלן

 .חוזהה

 העבודותזה ו חוזהאו הנובע לעניין /בכל ויכוח או אי הבנה בקשר לכל עניין ודבר הנוגע ו .2.2

החלטתו של המנהל תהיה המכרעת , לול בוהכו, העבודותין טיב ילרבות לענ, בו יםהכלול

 .לפי שיקול דעתו, זאת מבלי לפגוע בזכותו של הקבלן לפנות לערכאות המשפטיות, והסופית

 והקבלן, העבודותביצוע  יאת סדר ,לפי שיקול דעתו, מעת לעת, לשנות המנהל יהיה רשאי .2.3

 .העבודותסדרי ביצוע ציית ולהישמע להוראות המנהל בכל הנוגע למתחייב ל

 החברהמהתחייבויותיו כלפי  הקבלןשחרר את כדי ל החברהשל המנהל מטעם פיקוח אין ב .2.4

אינה מקטינה את  וביקורתו ,להוראות החוזה העבודותוהתאמת איכות , טיבומאחריותו בגין 

 .חוזהוהתאמתן להוראות ה, איכותן, טיבן, לביצוע העבודות הקבלןאחריותו של 

עומד בתנאי חוזה זה והחלטתו  העבודותביצוע בעל הסמכות היחידה לאשר כי  המנהל יהיה .2.5

 . בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת

 .על פי חוזה זה העבודותהקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר לביצוע  .2.6

על  אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו מנהלאות בזכות הפיקוח שניתנה לאין לר .2.7

הן במידה והמדובר מזמין וקבלן עצמאי ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין , הקבלןידי 

לאופן ביצוע הקבלן והן מבחינת אחריות , הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר

 .ות הביצועולתוצא החברההתחייבויותיו כלפי 

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .3

כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים , הקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו .3.1

על פי  העבודות ביצועלוכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש  חוזה זהוהדרישות שב

 .והמפורטים בובמועדים התנאים , הדרישות
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לרבות ביצוע סיורים בשטח , יםהדרוש העבודותהיטב את היקף  מאשר כי למדהקבלן  .3.2

וכי לא , העבודות ביצועלמד את כל הנתונים הדרושים לו והקשורים ב, העירייההשיפוט של 

באי , בין היתר, שמקורן, החברהכלפי , כספיות או אחרות, או תביעות/תהיינה לו כל טענות ו

 .הואו אי הבנה של תנאי או נתון כלש/ידיעה ו

הכישורים , הניסיון, המיומנות, הידע, הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית .3.3

בהתאם להוראות  העבודות ביצועהדרושים ל, המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן

, להתקשרותו בחוזה זה, משפטית או אחרת, חוזה זה ועל פי הוראות כל דין וכי אין מניעה

 .ל פי חוזה זה לא יהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהםוביצוע התחייבויותיו ע

החומרים וכוח האדם המקצועי , ציודהאת כל , על חשבונו והוצאותיו, הקבלן מתחייב לספק .3.4

במשך כל במועדים שנקבעו שם ו, על פי הוראות חוזה זה, העבודותביצוע לצורך  יםנדרשה

, שיסופקו, העבודותוכל הנדרש לביצוע החומרים , כל הציוד. קופת תוקפו של חוזה זהת

 . תקן והוראות רשות מוסמכת, יעמדו בדרישות כל חוק, על ידי הקבלן, כאמור

לשם או חוזה הדרושים על פי כל דין וההיתרים שיונות יהקבלן מצהיר כי הינו בעל כל הר .3.5

האמורים יהיו בני וההיתרים לכך כי כל הרישיונות  והוא מתחייב לדאוג, העבודות ביצוע

 .מיד עם דרישתה הראשונה, החברהכל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת , תוקף

כל הקשור ל ,או בעקיפין/במישרין ו ,הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס .3.6

 .עזרהחוק לרבות , בביצוע העבודות

על פי חוזה זה והוא  העבודותביצוע יהיה האחראי הבלעדי להקבלן מצהיר ומתחייב כי  .3.7

וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום העברת , העבודותהנושא באחריות המלאה לביצוע כל 

שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה , או לקבלן משנה כלשהו/כלשהו ו' אחריות לצד ג

 . עניין שבחוזה זהבכל דבר ו, לחברהוכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית 

בחומרים ובכוח , במכונות, או שינוי בציוד/הקבלן מצהיר ומתחייב כי ככל שיידרש לתוספת ו .3.8

מכל סיבה , תהיה עלותם אשר תהיה, האדם הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה

תמורה הרי הוא לא יהיה זכאי לכל , או שינויים טכנולוגיים/לרבות שינויים בדין ו, שהיא

 .או לשיפוי כלשהם/או לפיצוי ו/נוספת מעבר לתמורה המפורטת בחוזה זה ו

מוקד המאויש על ידי עובד אחד , בכל תקופת תוקפו של חוזה זה, הקבלן מתחייב להפעיל .3.9

על מנת לתת מענה ופתרון לפניות הציבור הרחב , בשעות בהן מופעלת חניה מוסדרת, לפחות

 .של מדחני החניה ב"בעיות תפעול וכיו, בכל תקלה

הקבלן מתחייב . אם הייתה, חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים .3.10

שעילתן בהתקשרויות קודמות , או תביעות כספיות או אחרות/ומצהיר כי אין לו כל טענות ו

ממועד , קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, אם נעשו, או התחייבויות שנעשו/או במצגים ו/ו

 . מסדיר באופן מלא וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים, חתימתו
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 אספקת והתקנת מדחני החניה .4

מדחני חניה  31, יום ממועד חתימת חוזה זה 90בתוך , לספק ולהתקיןהקבלן מתחייב  .4.1

מדחני כך ש, חתימת חוזה זהימים ממועד  7תוך שיימסרו לו על ידי החברה ב, במיקומים

וניתן יהיה להפעיל , הימים האמורים 90ם לרשות הציבור הרחב מיד בתום החניה יהיו זמיני

 .הימים האמורים 90בתום , מערך חניה מוסדרת בעיר יהוד מונסון

או ישנו הסדרי החנייה הקיימים /היה ויסודרו מקומות חנייה חדשים על ידי העירייה ו .4.2

קבלת הודעה על כך יום מ 30 -לא יאוחר מ, מתחייב הקבלן, במהלך תקופת ההתקשרות

, יום 30במשך , ארצית ומקומית, פרסום בעיתונות, על חשבונו והוצאותיו, פרסםל, מהחברה

שילוט , או השינוי כאמור/קבלת הודעת החברה על העדכון ויום ממועד  30וכן יתקין בתוך 

ויחלק פליירים לתושבים ובעלי העסקים באזורי החניה , מונסון -מתאים ברחבי העיר יהוד

במטרה להביא לידיעת הציבור הרחב את הנהגת הכול ו, או אזורי החנייה ששונו/ו המוסדרת

באופן ובנוסח שיאושר על ידי וזאת , או השינוי שחל בהסדרי החנייה/והחניה המוסדרת 

 . מראש ובכתב, המנהל

מדחני החניה שיסופקו ויותקנו יהיו מהדגם האחרון המיוצר על ידי היצרן ובכל מקרה דגם  .4.3

, הראש האלקטרוני, מנעוליו, גוף מדחן החניה, השנים האחרונות 5 -מדחן החניה יהיה מ

חודשים ממועד  6בסיס המדחן והחומרה יהיו חדשים ומתאריך יצור שאינו עולה על 

 .'נספח ב, ויעמדו בדרישות המפרט הטכני האספקה וההתקנה

המנהל ולאחר תיאום עם הקבלן מתחייב לבצע את עבודות התקנת מדחני החניה בהתאם  .4.4

 .וכל גורם אחר, משטרת ישראל, חברת בזק, חברת חשמל: הרשויות השונות לרבות

תכנון מפורט של עבודות , יום ממועד חתימת חוזה זה 14תוך , לאישורה, הקבלן יגיש לחברה .4.5

לקליטה מיטבית  -דרום -כיווני ההתקנה, סוג ביטון, ההתקנה של מדחני החניה לרבות מידות

 .קרני השמששל 

יש לכסות , לאחר ביצוע ההתקנה של כל מדחן חניה. ההתקנה תעשה על בסיס בטון מחוזק .4.6

 .הצורה והצבע שמסביב למקום הצבתו ,את השטח שסביב המדחן ולצפותו באותו החומר

לסלק כל פסולת וחומרים שהשתמש , הקבלן מתחייב בגמר עבודות התקנה של כל מדחן חניה .4.7

 .הכול לשביעות רצון המנהל, להשאיר את אתר ההתקנה נקי ומסודרבהם לצורך העבודות ו

של מדחני  או קלקול אשר נגרם במהלך עבודות ההתקנה/הקבלן מתחייב לתקן כל פגם ו .4.8

באתרי ההתקנה ובסמיכות להם ולדאוג להחזירם למצבם כפי שהיה , וכתוצאה מהןהחניה 

 .לפני תחילת ביצוע עבודות ההתקנה
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לצורך בדיקת , מיד עם סיום עבודות ההתקנה של מדחני החניה, הלהקבלן יזמן את המנ .4.9

. ימי עבודה 7המנהל ישלים את הבדיקה בתוך . מדחני החניה שהותקנו ועבודות ההתקנה

מצא המנהל את מדחני החניה ועבודות התקנתם מתאימים לתנאי חוזה זה ומשביעים רצונו 

המנהל כי יש לבצע החלפה של מדחני  מצא"(. תעודת השלמה,:להלן)יאשר זאת לקבלן בכתב 

הקבלן מתחייב לבצע את . בכתב, או תיקונים ימסור זאת לקבלן/ו, כולם או חלקם, החניה

עם . הכול על חשבונו והוצאותיו, או התיקונים תוך התקופה אשר יקבע המנהל/ההחלפה ו

לן תעודת בהתאם להוראות המנהל ימסור המנהל לקב, או התיקונים/סיום ביצוע ההחלפה ו

 .השלמה

או בכל מתקן או חפץ /או בכביש ו/הקבלן מתחייב להימנע ככל האפשר מלפגוע במדרכה ו .4.10

. או לגרום להפרעה לתנועת רכבים או הולכי רגל/ו החניה הנמצאים במקום התקנת מדחני

, או כל מתקן אחר במקום ביצוע העבודות/או הכביש ו/בגמר העבודות לתקן את המדרכה ו

 .צורה וצבעים שהיו במקום קודם לביצוע עבודות ההתקנה, יםבאותם חומר

הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לכל דין מתחייב  עבודות ההתקנהבביצוע  .4.11

הקבלן . אנשים המורשים לכך על פי כל דין יולבצע כל עבודה על יד, ובהתאם לדרישות המנהל

תמרורי , שילוט: על ידו לרבות ותהעבודהנדרשים במהלך ביצוע בכל אמצעי בטיחות ישתמש 

או רשות /ו ובכפוף להוראות כל דין, המשטרהו מנהלההכול בהתאם להנחיות , הכוונת תנועה

 .מוסמכת

על ידי  הקבלן מתחייב להיות זמין בכל עת באמצעות מכשיר קשר או בדרך אחרת כפי שיקבע .4.12

 .המנהל

או מדחן חניה /תמרור ואו /שילוט ואו להזיז /או לעקור ו/הקבלן לא יהא רשאי להוציא ו .4.13

או /ו םאו מדחן החניה לאחר הקמת/תמרור ואו /שילוט ואו לשנות את מיקומו של /ממקומו ו

 .בכתב ומראש, את הסכמת החברה, אלא אם קיבל לכך, יםאו שיפור יםכל שינוי הםלהכניס ב

רוש מהקבלן לד, בתקופת החוזה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה תהיה רשאית .4.14

ללא , נוספים חניה של מדחני, בהתאם להוראות חוזה זה, הפעלה ותחזוקה, התקנה, אספקה

בכפוף לחריגים שיקבעו על ידי , מקומות חניה 20 -כ על בסיס של מדחן לכל, מגבלת כמות

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי לא יהיה בדרישה . על פי שיקול דעתו הבלעדי, המנהל

או עילה /או תקופתו ו/נוספים כדי לשנות מהוראות חוזה זה ו חניה בת מדחנילהצ, כאמור,

 .של הקבלן, כספית או אחרת, לדרישה

לדרוש מהקבלן , בתקופת החוזה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה תהיה רשאית .4.15

לבטל קיומם של מדחני חניה ולהקטין את מספר מדחני החניה לעומת מספר מדחני החניה 

לעומת מספר מדחני החניה  25%דרישה להקטנה בשיעור של עד . לעיל 4.1פורטים בסעיף המ

עלה שיעור ההקטנה . של הקבלן, כספית או אחרת, לעיל לא תהווה עילה לדרישה 4.1שבסעיף 

אם , יקיימו הצדדים דיון באשר להשלכות הכספיות 25%על , כאמור, של מדחני החניה

 . כאמור, של הקטנה ,קיימות
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 הצבת תמרורים ושילוט ותחזוקתם, סימון וצביעת מדרכות וכבישים .5

את ,  יום ממועד חתימת חוזה זה 120בתוך , על חשבונו והוצאותיו, הקבלן מתחייב לבצע .5.1

כך שניתן יהיה להפעיל , הצבת תמרורים ושילוט, צביעתם, סימון אזורי החניה המוסדרים

  .הימים האמורים 120מונסון בתוך  -מערך חניה מוסדר בעיר יהוד

 צביעת שפת המדרכותוכבישים סימון עבודות  ,והוצאותיועל חשבונו  ,הקבלן מתחייב לבצע .5.2

 :מפורט להלןוזאת על פי ה ,באזורי החניה המוסדרת

שפת המדרכות תבוצענה על ידי הקבלן לפי כבישים והעבודות לצביעת סימוני  .5.2.1

בהתאם , ידי המנהלת עבודה ולוח זמנים שתקבע על ידו ותאושר על ותכני

כל סטייה מהתכניות או טעות בביצוע . ועדת התנועה והמנהל, להוראות כל דין

. מיד עם קבלת דרישה מהמנהל, על חשבונו והוצאותיו, תתוקן על ידי הקבלן

הקבלן יבצע מחיקה של הסימון שנעשה שלא על פי התכניות המאושרות ותיקון 

 .הסימון כנדרש

אשר יאושר , עמיד העומד בתקן מכון התקנים הישראליהצביעה תבוצע מחומר  .5.2.2

לסימון הכבישים יעשה הקבלן שימוש בצבע המתאים לכבישי  .על ידי המנהל

של מכון  953' אשר יעמוד בדרישות תקן מס, אספלט ולכבישי בטון כאחד

" לק"מסוג , לסימון אבני השפה חייב הקבלן להשתמש בצבע סינתטי. התקנים

על הקבלן להשתמש בצבע לסימון . תכונות של ייבוש מהיר ועם 756לפי תקן 

על הקבלן . כבישים ממפעל מאושר עם תו תקן של מכון התקנים הישראלי

 .להשתמש בצבע מקורי מקופסאות סגורות ומקוריות של המפעל

ב "לכלוך שמן וכיו, לפני ביצוע הצביעה ינוקו הכביש ואבני השפה היטב מאבק .5.2.3

 .934בהתאם לתקן 

ת הצביעה תבוצענה בידי בעלי מקצוע מיומנים לעבודות צביעה לאחר עבודו .5.2.4

 .צבעספק ה/יצרן פעולות ניקוי והכנה שיבוצעו על פי ההנחיות של

 -ו ד 15 -בתמרור ד)אבני השפה / הקבלן יהיה אחראי לבצע את צביעת הכבישים .5.2.5

של מכון התקנים הישראלי ובהתאם לתקנות  935, 934' בהתאם לתקנים מס( 20

  .אחריות זו הינה מוחלטת ותחול כל ימות השנה. תעבורהה

לאחר ביצוע . 934' הצביעה תבוצע במכונה בלבד בהתאם לתקן ישראלי מס .5.2.6

מחיקה או כל , שברים, הצביעה יהיו הסימונים שלמים וברורים בלי כתמים

/ קו התיחום בין הסימון לבין שטח הכביש. ניקוי אחר שפוגע בשלמות בסימון

 .שאינו צבוע חייב להיות חד וישראבן השפה 
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על הקבלן לבצע חסימת שטח העבודה בזמן ביצוע הצביעה ולדאוג להטיית  .5.2.7

על ידי הצבת , במידה ונדרש בהתאם לאישורים של משטרת ישראל, התנועה

 .תמרורים ואביזרי בטיחות תקניים

הצביעה תבוצע . 935, 934' הצביעה תבוצע על פי הנחיות תקן ישראלי מס .5.2.8

אין לצבוע על . יש לוודא כי פני השטח יבשים לחלוטין. עות ציוד תקיןבאמצ

חידוש סימון / למרות האמור על הקבלן לבצע סימון. משטחים לחים או רטובים

, 934גם בעונת החורף בימים לא גשומים ותוך קיום כל הוראות היישום של תקן 

935. 

 .השפה אין להוסיף מדלל כלשהו לבצע לסימון הכבישים או אבני .5.2.9

יש לצבוע את אבן השפה . צביעת אבני השפה תכלול ניקוי האבנים במברשת .5.2.10

 .בשני צדדיה

אבן / קו התיחום בין הסימון לבין שטח הכביש. כל הסימון יבוצע בקווים ישרים .5.2.11

 .השפה שאינו צבוע חייב להיות חד וישר

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אישור מכון התקנים על טיב הצבע אינו  .5.2.12

 .הצביעה/ותר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לקיום שלמות הסימוןפ

, אבני השפה לפחות פעמיים בשנהסימון הכבישים והקבלן מתחייב לחזור ולבצע צביעה של  .5.3

 . הכול בהתאם לדרישת המנהל

 הצביע/ תיקוני צבעאת סימון אזורי חניה , על חשבונו והוצאותיו, הקבלן מתחייב לתחזק .5.4

, או לפי דרישת המנהלהדבר בכל פעם שיידרש  ,נמחק/קומות בהם הצבע דההמשל  מחדש

הכול כדי שהסימנים ימלאו אחר  .שהסימון והצביעה ישמשו להסדרת החניההכול על מנת 

 .מטרתם להסדיר החניה

באזורי החניה ושילוט התקנה של תמרורים , על חשבונו והוצאותיו, הקבלן מתחייב לבצע .5.5

 :וזאת על פי המפורט להלן, יום ממועד חתימת חוזה זה 120בתוך , המוסדרת

על  1970 -ל"התש, (קביעת תמרורים)התמרורים יותקנו לפי פקודת התעבורה  .5.5.1

 .תיקוניה ולפי כל דין

מחזירי ) 190' כל התמרורים יהיו תואמים לדרישות מפרטי מכון התקנים מס .5.5.2

 .בגרסתם העדכנית ביותר( תמרורים) 28' ומס( אור
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המדבקות יהיו עשויות מחומר . מ"מ 2התמרורים יהיו עשויים אלומיניום עובי  .5.5.3

E.G בדרכים בהן אין תאורת לילה באופן . מחזיר אור למעט הכתיב השחור

יש להשתמש בתמרורים שחומר הציפוי מחזיר האור יהיה מסוג , קבוע או זמני

 .לפחות"  HIGH INTENSITIY"רב עוצמה "

תקינים ונקיים מאבק ומלכלוך , ההצבה כשהם חדשיםהתמרורים יובאו לאתר  .5.5.4

 .אחר

 .מ"ס X50 50 -1 -ג -ו 43 -א. מ"ס 50קוטר  -29 -ב -ו 28 -ב: גודל התמרורים .5.5.5

 3אורך . מ"מ 1.2עובי דופן  3"קוטר , התמרורים יותקנו על עמודי צינור מגולוון .5.5.6

 .מטר לשני תמרורים 3.8, מטר לתמרור אחד 3.3עמודים 

, דסקיות ואומים מתאימים, חיבור התמרורים לעמודים יהיה על ידי ברגים .5.5.7

 . בשתי נקודות חיבור של העמוד לכל תמרור

קצה התמרור החיצוני . מפני המדרכה' מ 2.2גובה קצה תחתון של התמרור יהיה  .5.5.8

פני התמרור יופנו לכיוון . מ מקו המסעה"ס 35לצד הכבש יהיה במרחק של 

 .ימההתנועה בזווית המתא

התאם לתכנית התמרור או לפי הוראת המנהל יותקנו התמרורים על עמודי ב .5.5.9

חיבור התמרור . הנמצאים ליד מקום הצבת התמרורים, תאורה או עמודי רמזור

 .הרמזור יהיה על ידי טבעת מגולוונת המתאימה לקוטר העמוד/לעמוד התאורה

בתחתית . מ"ס 50מ ובקוטר "ס 50בעומק  B-105העמוד ייקבע בבסיס בטון  .5.5.10

בסיס . מ לקיבוע בתוך הבטון"ס 25מ ובאורך "ס 4העמוד יחובר ברזל שטוח 

יש למלא עד לגובה המדרכה יציקת . מ מפני המדרכה"ס 4הבטון יהיה נמוך ב 

 .אספלט קר

שלטי מודיעין כחולים המכוונים אל , על חשבונו והוצאותיו, בנוסף יתקין הקבלן .5.5.11

 .כל העת, חזוקתם התקינהמקום התקנתם של מדחני החניה ולת

או /או היתר לגבי תמרורים הטעונים רישיון ו/הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו .5.5.12

וזאת קודם , או גורם רלוונטי אחר/היתר להתקנתם מכל רשות מוסמכת ו

 .להצבתם

 את  ,תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר, על חשבונו והוצאותיו, תחזקהקבלן מתחייב ל .5.6

שעות  48בתוך , תיקונםאו /החלפתם ווכן , ניקויים השוטף מלכלוךלרבות , התמרורים

 .התקלה/מאירוע הנזק
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עמודי תמרורים פגועים יוחלפו על ידי הקבלן בכל מקרה של פגיעה שמעקמת את העמוד או  .5.7

במקרה של פגיעה בעמוד שמשחררת את הקיבוע בבסיס או שמוציאה . מערערת את יציבותו

 .בלן להרוס את הבסיס ולקבוע את העמוד בבסיס בטון חדשעל הק, את העמוד ממצב אנכי

, של סימון הכבישים או החידוש/ואו ההחלפה /וכי התיקון , מובהר בזאת, למען הסר ספק .5.8

על , על ידי הקבלן ויבוצע, על פי הוראות סעיף זה, התמרור והשילוט, צביעת המדרכות

נגרמו כתוצאה מרשלנות הקבלן זק או הנ/ואו התקלה /בין אם הפגיעה ו, והוצאותיו חשבונו

או בשל כל /או חבלה ו/או פגעי מזג האוויר ו/לרבות פגיעה שמקורה בכוח עליון ו, ובין אם לאו

 .בשליטתו של הקבלן האף אם אינה מצוי, סיבה אחרת

את או להחליף /ולתקן  ,ימי עבודה 2לאחר מתן התראה לקבלן של , תהיה רשאית ההעיריי .5.9

, שלא בוצעו על ידי הקבלן, או השילוט/או התמרור ו/ו צביעת המדרכות וא/הכבישים וסימון 

או /לחייב את הקבלן בהוצאות התיקון ו, בהתאם להוראות סעיף זה ובמועד שנקבע לכך

ולנכות סכומים אלה מכל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה זה או מכל התקשרות , החלפהה

 .או העירייה/אחרת של הקבלן עם החברה ו

לבצע , על חשבונו והוצאותיו, ל מקרה בו שינתה העירייה את אזורי החניה מתחייב הקבלןבכ .5.10

התמרור , הן הרחבת הסימון, בהתאם לשינוי באזורי החניה, את הסימון התמרור והשילוט

תמרור ושילוט באזורי חניה , והשילוט לאזורי החניה המוסדרת הנוספים והן ביטול סימון

 .ועל פי הוראות חוזה זה, יום ממועד השינוי 14בתוך והכול , מוסדרת שבוטלו

 החניה מדחניתפעול  .6

לחניה  אישורי חניה , בכל עת, החניה כך שיספקו מדחניאת , מעת לעת, הקבלן מתחייב לעדכן .6.1

 .בחוק העזרבתעריפים הקבועים 

את מועדי ריקון מדחני החניה , על בסיס רבעוני לפחות, מעת לעת, הקבלן ימסור לחברה .6.2

אלא אם , לפחות אחת לחודש, ריקון מדחני החניה יבוצע. שהצטברו בהם, מהתשלומים

בימים ובשעות הפעילות  , המנהל יקבע מועד קצר יותר בשל הצטברות כספים במדחני החניה

ריקונם של מדחני החניה מהתשלומים שהצטברו בהם  של הבנקים בישראל כך שמיד עם

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי כל תשלום שיצטבר במדחני . יועברו אלה לחשבון הבנק

והקבלן אינו רשאי , רכוש החברה בלבד, ביחסים שבין החברה לבין הקבלן, החברה הינו

מייד עם ריקונם , האלא לצורך העברתם לחשבון יעודי של העיריי, להחזיק בכספים אלה

 .ממדחני החניה

 .וביחד יופקדו הכספים בחשבון הבנק כל ריקון של מדחני יבוצע בנוכחות פקח עירוני .6.3

מיד עם ריקון בנק הלחשבון  החניה ת מדחניוהקבלן יפקיד את כל הכספים שיצטברו בקופ .6.4

 .מדחני החניה
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והפעולות הכרוכות בריקון מדחני החניה מהתשלומים שהצטברו בהם והפקדתם עמלות הכל  .6.5

 .באחריות הקבלן ועל חשבונובחשבון הבנק יהיו 

תשלומים שנמצאו במדחני החניה לעומת אין התאמה בין סכום הבכל מקרה בו יתברר כי  .6.6

הגבוה הסכום את בחשבון הבנק יפקיד הקבלן , החניה סכום הרישום בדוחות מדחני

יפקיד הקבלן את שאז , ני החניהאו אבדו כספים ממדח/באם נגנבו והוא הדין  .ביניהםמ

 .ני החניההסכומים כמופיע בדוחות מדח

למעט סיבות שבאחריותה , כלשהןאינו פעיל מסיבות חניה אחד או יותר  מדחןבו מקרה כל ב .6.7

ל מספר את סכום המכפלה שבחשבון הבנק יפקיד הקבלן , הישירה והבלעדית של החברה

כפול הפדיון , עד למועד בו הובהר החסר הכספי, הימים שחלפו ממועד ההפקדה האחרונה

י /על אף שסכומים אלה לא שולמו במדחן. י חניה/היומי הממוצע לחודש הקודם באותו מדחן

ה תמורתשלום הלצורך  י החניה/שולמו במדחןאילו יחשבו סכומים אלה כ, בפועלהחניה 

 .קבלןהמגיעה ל

 החניה שכל הכספים ששולמו עבור חנייה באמצעות מדחני החברהאחראי כלפי  הקבלן .6.8

או /ו, נאבדו, נשדדו, לא תשמע כל טענה מצד הקבלן כי כספים נעלמו. בנקהיופקדו בחשבון 

או שלא /בין אם הדבר ארע באשמתו של הקבלן ו, ב טענות"כי היו טעויות בהפקדה וכיו

 .באשמתו

שינויים כלשהם באישורי החניה המונפקים על ידי מדחני  הקבלן לא יהיה רשאי לעשות .6.9

יום מיום חתימת  14בתוך , על ידי המנהל, בכתב, לעומת האישורים שיוצגו ויאושרו, החניה

 .מראש ובכתב, אלא אם קיבל לכך את אישור המנהל, חוזה זה

רת כלל אשר יאפשר העב, ים מטעמו בתפעול מדחני החניה במסופון/הקבלן יצייד את העובד .6.10

באופן שיאפשר הפקת דוחות מפורטים , הנתונים ממדחני החניה למחשב שבמשרדי החברה

העברת הנתונים תתבצע באופן שוטף בהתאם להוראות . על הפעולות השונות במדחני החניה

 .המנהל

 תחזוקת מדחני החניה .7

. לתקינות מדחני החניה במשך כל תקופת החוזה, באחריות מלאה ובלעדית, הקבלן אחראי .7.1

, כשומרים ,במישרין או בעקיפין ,לא יחשבו, ןאו שלוחיה/ו ןאו עובדיה/ואו העירייה /והחברה 

, והקבלן מתחייב לבטח את מדחני החניה בחברת ביטוח, של מדחני החניה, מכל סוג שהוא

 .ןשלוחיהו ןעובדיה, העירייה, והתחלוף כלפי החברה, בובשתוותר על זכות השי

, או ניזוק/חניה שהתקלקל וכל מדחן , בהתאם לצורך, או להחליף/ולתקן מתחייב הקבלן  .7.2

 נימדחכל  ושבמשך כל תקופת החוזה יהיכך , ממועד גרם התקלה או הנזקשעות  24תוך וזאת 

  .נים וניתנים לשימוש על ידי הציבור הרחבתקיהחניה 
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הכרוכות בתחזוקת מדחני החניה יהיו באחריות הקבלן , מכל מין וסוג שהוא, כל ההוצאות .7.3

 .בלבד ועל חשבונו

  וביקורת דוחות .8

שיכלול , כדרישת המנהל, ח מפורט"דו, הקבלן יגיש למנהל ידי חודש ביום האחרון לחודש .8.1

 .בנקהבחשבון  שנרשמו במדחני החניה וכן את הסכומים שהופקדולפחות את כל הסכומים 

, הנזקים/התקלותשבו יפורטו כל , ח בכתב"דו ,יםחודששלושה מידי , לחברההקבלן יגיש  .8.2

מועדי , הנזקים/מועדי גילוי התקלות, שנתגלו במדחני החניה בשלושת החודשים שחלפו

 .לפי דרישת המנהל, ב פרטים"התיקון וכיו

ות פתע לשם ספירה /ורתביק, בכל עת, לערוך, לפי שיקול דעתה, החברה תהיה רשאית .8.3

, והקבלן מתחייב להשתתף בכל ביקורת פתע, מדויקת של הכספים המצויים במדחני החניה

 .מיד עם דרישת החברה, כאמור

 והעסקת קבלני משנה יסור הסבת זכויותא .9

או להמחות כל זכות או חובה המוטלת עליו מכוח /מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להסב ו .9.1

 .מראש ובכתב, החברהאלא בהסכמה מפורשת של , חוזה זה

או , כולו או חלקו, או להעביר את החוזה/או לשעבד ו/או להמחות ו/הקבלן אינו רשאי להסב ו .9.2

או /או להמחות ו/או לשעבד ו/ו, א בתמורהבין בתמורה ובין של, כל טובת הנאה על פיו לאחר

אלא אם קיבל לכך את אישור , כולן או חלקן, או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה/להסב ו

 .מראש ובכתב, החברה

בין אם , לעומת השליטה במועד הגשת ההצעה במכרז, מהשליטה בקבלן 50%עברת ה .9.3

. מראש ובכתב של החברה, טעונה אישור, ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים

-שהינו חברה הנסחרת בבורסה בתל, על אף האמור לעיל בהוראת סעיף זה לא תחול על קבלן

 .אביב

מראש ובכתב , החברהאלא אם קיבל את אישור , הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה .9.4

תו המלאה למילוי אישורה לא  יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריו החברהנתנה . לכך

, י משנה/לקבלן, שהועברו, לרבות ההתחייבויות החברהכל ההתחייבויות על פי חוזה זה כלפי 

 . כאמור, החברהבאישור 

על לחזור ולבטל כל אישור שנתנה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, תהיה רשאית החברה .9.5

 .לעיל 9.4ף פי סעי

 אחריות וביטוח .10
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לכל נזק או וכלפי העירייה  החברההקבלן אחראי בלעדית כלפי בנוסף לאמור בכל דין יהיה  .10.1

, ןמיאו בקשר ע עבודותשייגרמו תוך כדי ביצוע ה, מכל סוג שהוא, אובדן או תאונה או חבלה

או מי מטעמו לגופו או /או עובדיו ו/או מחדל של הקבלן ו/בשל מעשה ו, וסוג שהוא מכל מין

. והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם, או של העירייה החברהלרכושו של אדם כלשהו או של 

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  החברה

עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי והמוחלט , כאמור, הקבלן בגין נזק או אובדן

 .לשביעות רצונה

בגין נזק , מנהאו שתשל, לשלם נהשתחויב על כל סכוםואת העירייה  החברההקבלן ישפה את  .10.2

לשלם סכום או העירייה  החברהנדרשה  .לעיל 10.1להם אחראי הקבלן על פי סעיף , או אובדן

 ןישפה אות, עבודותאו מי מטעמו במסגרת ביצוע ה/כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו

שתשאנה בהן בקשר  לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות, מנההקבלן על כל סכום שתשל

תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו  החברה. כאמור, לדרישה

עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן , כאמור, נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן

כאמור  ,או דרישה/ר לקבלן הודעה על תביעה ויתעב החברה. סופי ומוחלט לשביעות רצונה

 .ותינתן לו אפשרות להתגונן בפניה,לעיל 

בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית של ואת העירייה  החברההקבלן ישפה את  .10.3

. או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/הקבלן ו

 .ת החוזהאחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופ

מכל סוג  ,או לציוד/ומדחני החניה נזק או קלקול ל, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן .10.4

, את העירייה, החברההקבלן פוטר את . עבודותהנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע ה ,שהוא

  .כאמור, או נזק לציוד/מכל אחריות לכל אובדן ו, ןרותיוכל אדם הנמצא בש ןאת עובדיה

על פי דין לעובד או לכל אדם אחר  מנוב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן מתחיי .10.5

או  עבודותהנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע ה

קבלני משנה , חומרים או מוצרים, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, בקשר אליהם

של הקבלן והן של קבלני המשנה והוא פוטר בזאת  ספקים ועובדים עצמאיים הן, ועובדיהם

 יהתה החברה. מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו או מטעמוואת העירייה  החברהאת 

רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק 

 .החברהומוחלט לשביעות רצון עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי , כאמור, או תאונה

או מי /לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ואו העירייה /ו החברה החויב .10.6

הקבלן על כל סכום  ןישפה אות, או בקשר אליהם/ו עבודותמטעמו במסגרת ביצוע ה

. כאמור, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתשאנה בהן בקשר לדרישה, מנהשתשל

ייה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד תה החברה

עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט , הקבלן בגין נזק או אובדן כאמור

ותינתן  ,כאמור לעיל ,או דרישה/לקבלן תימסר הודעה על כל תביעה ו. החברהלשביעות רצון 

 .לו אפשרות להתגונן מפניה
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מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי  .10.7

, לטובתו, על חשבונו הוא, לפני תחילת העבודה, מתחייב הקבלן לבטח, חוזה זה ועל פי כל דין

ולהחזיקם בתוקף במשך , את הביטוחים המפורטים להלן, ולטובת העירייה החברהלטובת 

או עלולה /ו ביצוע העבודותוכל עוד עלולה להיות לו אחריות בקשר לכל תקופת חוזה זה 

 .ביצוע העבודותלהיות כלפיו חבות שבדין בקשר ל

 :פוליסות הביטוח תהיינה על פי המפורט להלן .10.8

או הנובע מביצוע /בקשר ו, על פי כל דין, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .10.8.1

( חודשים 12)קרה ותקופה תובע מ: ובגבולות אחריות שלא יפחתו מסך עבודותה

 .ב"ארה$ 500,000

קבלני משנה ועובדים המועסקים על ידי , ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים .10.8.2

 .הקבלן בביצוע העבודות

קבלנים  ,החברה ,המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיה הקבלן .10.8.3

ביטוחי החבות יכלול גם סעיף אחריות צולבת לגבי כל . וקבלני משנה

בכל הביטוחים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף של מבטח כנגד כל . מבוטחיםה

 .העובדיה וכל הבאים מטעמ, החברהלרבות , יחידי המבוטחים

בפוליסות החבות יבוטלו כל החריגים המתייחסים לתביעות על פי חוק הביטוח  .10.8.4

, מעליות מכשירי הרמה, הלאומי למעט התביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

, עבודת נוער, זיהום תאונתי, חפירות, דרכים, בנינים, יסודות, ופריקהטעינה 

 .החברהובכלל זה רכוש  עבודותרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בזמן ביצוע ה

אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות  החוזה או שלא , לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח .10.9

 :תחולנה   ההוראות הבאות, יטוחאו במועדן את כל דרישות חוזי הב/קיים במלואן ו

חמישה ) 15לאחר שניתנה לקבלן התראה של , רשאית אך לא חייבת החברה .10.9.1

לרבות , או לשלם דמי הביטוח/להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו, ימים( עשר

 .לפי חוזה הביטוח, ריבית והפרשי הצמדה, דמים

ן והיא תהא יחולו הוצאותיה על הקבל לעיל 10.9.1בסעיף כאמור  החברהעשתה  .10.9.2

לפי , זכאית לנכות כל סכום ששילמה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא

ורשאית היא לגבות סכום זה מהקבלן , או לפי חוזה אחר או לפי דין/החוזה ו

וכל זאת בצירוף ריבית בשיעור ריבית הפיגורים המפורסמת על , בכל דרך אחרת

תשלום על ידה ועד מועד מחושבת ממועד ביצוע ה, ידי החשב הכללי באוצר

 .גבייתו בפועל מהקבלן
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או כדי , אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה .10.9.3

 .חבות כלשהי החברהלהטיל על 

או לצמצם /ביטוחי הקבלן יכלו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו .10.9.4

הודעה בדואר  לחברהאלא אם כן מסר המבטח , או שלא לחדשם/את היקפם ו

 .יום מראש 60רשום על כוונתו לעשות כן 

 הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה .10.9.5

לרבות הצטרפותו , אשר יידרש לעשותה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך

 .אם נדרש לכך על ידה, על פי חוזה זה, החברהלתביעה של 

שא בכל נזק עקב יבסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן י, כל מקרהב, שאיהקבלן י .10.10

עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על , קבלני המשנה, או מחדל של הקבלן/מעשה ו

 .ידי פוליסות הביטוח של הקבלן

אישור חתום של , חתימת חוזה זהיום ממועד  7תוך , החברההקבלן מתחייב להמציא לידי  .10.11

הביטוחים בתנאים כנדרש  קיוםעל  ,'ונספח , המצורף לחוזה זה נוסחהיטוח על פי חברת הב

 . האישור כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. בחוזה זה

כשהוא חתום על ידי   לחברהל "הקבלן לא יתחיל לבצע כל עבודה לפני שיומצא האישור הנ .10.12

 .מבטחיו

כן מתחייב  .ם על פי האמור בסעיף זההקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכי .10.13

 .לשם שמירה ומימוש של זכויותיה על פיהם החברההקבלן לשתף פעולה עם 

או /ו החברהאו זכויות /הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו .10.14

ולא תהיינה לו כל  ,באופן מלא ובלעדי, אלההקבלן אחראי לנזקים  יהיה, זכויות העירייה

, כאמור, מנוע מלהעלות כל טענה יהכלפיהן והוא יה, כספיות או אחרות, או טענות/תביעות ו

 .על פיהן

או כל חוק /על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו .10.15

משנה וכן לדווח לביטוח הלאומי על קבלני ה, אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 .מטעמו

תהיה בכפוף לפסק דין  10.6-ו 10.4, 10.3, 10.2חובת השיפוי של הקבלן כמפורט בסעיפים  .10.16

ותסכים , תודיע לקבלן על כל תביעה בסמוך לקבלתה אצלה החברה. שביצועו לא עוכב

 .להצטרפות הקבלן לתביעה

 יחסי הצדדים ועובדי הקבלן  .11
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 ווחלה עלי, עצמאיקבלן הוא של  חוזהלצורך  ו של הקבלןכי מעמד, מובהר ומוסכם בזה .11.1

 ביצועואין ב ,מיאו /ו ומנהליהעסקת מי מבכל הנוגע ל, החברהכלפי האחריות המלאה 

ביישומם , או בכל תנאי מתנאיו/זה ו חוזהאו באמור בהוראות  קבלןעל ידי ה עבודותה

או על /ו החברהאו חובה של מעסיק על /כדי להטיל כל אחריות ו, ולא יהא בהם, ובביצועם

קבלן מנהלי המי מובין או העירייה /ו החברהאו כדי ליצור יחסי עובד מעסיק בין /והעירייה 

 החברהערכאה מוסמכת תמצא לנכון להטיל על /היה ורשות .וי מטעממאו /ו ועובדימ או מי/ו

 .להלן 11.15יחול האמור בסעיף , על אף האמור לעיל, מחויבותאו העירייה /ו

לעבודה , כדין, המורשיםעובדים אך ורק  סיק לצורך ביצוע העבודותהקבלן מתחייב להע .11.2

 .בישראל

לכך שכל העובדים , על חשבונו והוצאותיו, החברההקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפי  .11.3

רשימת  .מהימנות אישיתומיומנות , ןניסיו, כישוריםבעלי , עובדיםשיועסקו על ידו יהיו 

וכן כל מידע נוסף או אחר , בציון פרטיהם העבודותיצוע קבלן בבהעובדים שיועסקו על ידי ה

 . מנהלתימסר ל, מעת לעת ,המנהלשיידרש על ידי 

 .הקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובדים ידאג לעובד מחליף באופן מיידי .11.4

יצייתו להוראות כל  הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על ידו .11.5

 . דין

 החברהפצה את יו, ליושרם האישי, והיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיי קבלןה .11.6

או כל מעשה או מחדל , או חבלה או הפרת אמון, כתוצאה מגניבה הבגין כל נזק שייגרם ל

 .הםמ ל ידי מישנגרמו ע

לחדול מלהעסיק בביצוע , בין בעל פה ובין בכתב, קבלןלהורות ל תרשאיתהיה  החברה .11.7

 החברהזאת מבלי שו ,את עבודת העובד סייםהיה חייב לי קבלןוה, וכל עובד מעובדי עבודותה

או הפסדים /נזקים ו, בגין הוצאות החברהאו לפצות את /ו הדרש לנמק את הוראתתי

יהא , היה והקבלן תחליט עקב כך על פטורי העובד מעבודתו בה .עקב כך ושעלולים להיגרם ל

 . זה על דעתו בלבד והוא מתחייב לעשות זאת על פי כל דין וחוזה

 ןלגביה ביצוע העבודותהוא במסגרת  החברהכי ביצוע עבודתם עבור  ויידע את עובדי קבלןה .11.8

בד מעסיק הקיימים ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עו, החברהכלפי  קבלןהתחייב ה

 .ולעובדי קבלןבלעדית בין ה

בכל הקשור לעובדיו לקיום יחסי עבודה הוגנים ותקינים , החברהכלפי , היה אחראיי קבלןה .11.9

, הכוללים הקפדה יתרה על קיום כל ההוראות והנורמות הרלוונטיות להעסקת עובדים

וההסכמים  הפסיקה, ולרבות הוראות החוק, תשלום שכרם ושמירת זכויותיהם ככלל

והכול כפי שיעמדו , הקיבוציים צווי ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים על העסקת עובדיו

 . מעת לעת, בתוקפם וכפי שישונו
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את כל , לשלם לעובדיו, החברהכלפי , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה הקבלן אחראי .11.10

שלא )ות שכר עבודה ולרב, התשלומים המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין

תשלום בגין , מעת לעת, כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן, (יפחת בכל מקרה משכר המינימום

הפרשות   דמי חגים, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית, עבודה בשעות נוספות וחריגות

וכל התנאים ( אם לא ניתנה כזו בפועל)פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת , סוציאליות

 . ציאליים ונלווים אחרים החלים על עובדים אלההסו

בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר , מיד עם קבלתם לעבודה, הקבלן יתקשר עם עובדיו .11.11

ואשר , ומפורט והעולה בין השאר בקנה אחד עם הוראות חוק הודעה לעובד על תנאי עבודתו

הם עותק מחוזה העסקתם וכן תיתן ל, בו יוגדרו מלוא זכויותיהם על פי כל דין וחוזה

 . ומההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיו

תלושי שכר שישקפו את השכר והזכויות , מדי חודש בחודשו, הקבלן מתחייב להנפיק לעובדיו .11.12

ויעמוד לרשותם , שיהיו ערוכים  באופן בהיר נהיר ומובן לעובדים, המגיעים להם כאמור לעיל

למען הסר ספק התלוש יכלול בין השאר סיכום . הסבר או הבהרה בנוגע לכך בכל עתלכל 

 .שעות העבודה שבוצעו בחודש הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה

לרבות מס , הקבלן ינכה משכר עובדיו את כל הסכומים שמעביד חייב לנכותם על פי דין .11.13

הקבלן יבצע את כל . עודתםואלה יועברו לת, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, הכנסה

לקרנות , התשלומים והניכויים שעליו לבצע בגין עובדיו ויעביר את כל הניכויים לגופים

 .ולרשויות המתאימות לא יאוחר מהמועדים המתחייבים על פי החוק

לא יחול בכל צורה משתמעת בין קבלן כלפי עובדיו כל חיוב מחיובי ה, למען הסר ספק .11.14

 ואו מי מעובדי/א ווה -הא מנוע מלהעלות בעתיד י קבלןוה ,החברהעל  במישרין ובין בעקיפין

כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי  - ואו חליפי/ו ואו משתמשי/ו ואו שליחי/ו

 .החברהעל  ,על פי סעיף זה ,קבלןה

גורם כל ערכאה משפטית או  ל ידיע או יורה בדין או לעיל ייקבע בסעיף זה אם למרות האמור  .11.15

יחסי עובד  קביעה או הוראה שעניינה קיום, אשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא, מוסמך אחר

או /ו עובדי הקבלן לבין החברהבין אחרים או יחסים חוזיים /ו, במשותף או לחוד, דיבמע

מי  כלפי החברה שלאו חבות חוזית /או חבות נזיקית ו/חבות מכוח דיני עבודה ו וםקי

הראשונה בגין כל  המיד עם דרישת החברהלשפות את  קבלןיב המתחי, האמורים לעילמ

כל לרבות , במישרין או בעקיפין, לשלם בשל כך תהא חייבתשלם או ת החברהסכום ש

תודיע לקבלן מבעוד מועד על קיומה ותסכים  החברהובלבד ש, עקב כך הההוצאות שנגרמו ל

מובהר כי היה , לעיל ובנוסףמבלי לגרוע מהאמור  .ככל שיהא, להצטרפותו להליך המשפטי

לערכאה המשפטית הנוגעת  קבלןודיע הי מי מעובדי הקבלן ל ידיע החברהותוגש תביעה נגד 

 .על הסף החברהסכים לדחיית התביעה נגד י/עתוריו, א הנתבע האמיתיוכי ה, בדבר
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הקבלן לשלם לעובדיו את השכר והתנאים  .11.16

הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין לרבות בהתאם לחוק שכר מינימום 

חוק  ;1976-ו"חוק דמי מחלה תשל ;1951-א"חוק שעות עבודה ומנוחה התשי; 1987 -ז"התשמ

חוק עבודת ; 1988 -ח"התשמ, הזדמנויות בעבודהחוק שוויון  ;1950-א"חופשה שנתית התשי

 -ג"התשי, חוק עבודת נוער; 1951 -א"התשי, חוק שיווי זכויות האישה ;1954-ד"נשים התשי

חוק  ;1988-ח"התשמחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ; 1953 -ג"התשי, חוק החניכות; 1953

הודעה מוקדמת לפיטורים חוק  ;1983-ג"חוק פיצויי פיטורין תשכ ;1958-ח"הגנת השכר תשי

חוק הגנה על ; 2002 -ב"התשס( תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד ; 2001 -א"התשס, והתפטרות

חוק ; 1997 -ז"התשנ( חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין) עובדים 

 -ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לעובדים עם מוגבלויות; 1998 -ח"התשנ, למניעת הטרדה מינית

, 1994 -ד"התשנ ,וחוק ביטוח בריאות ממלכתי( נוסח משולב)חוק הביטוח הלאומי ; 1988

לרבות כל חוק נוסף בתחום יחסי העבודה והוראות רשות ; מעת לעת, הכול כפי שיעודכנו

, תנאי העסקתם, ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, מוסמכת בעניין

 .בטחון ובטיחות, ביטוח, ציאליותהפרשות סו, ביטוח לאומי

גם לאחר ו ביחס לתקופת החוזה, תחולנהזה  ףמכוח סעי קבלןת היוהתחייבולמען הסר ספק  .11.17

 .ללא הגבלת זמן, חוזהאו פקיעת ה/סיום ו

ו /ו החברהלא יועסקו על ידו עובדים שהנם עובדי  עבודותהקבלן מתחייב כי בביצוע ה .11.18

 .העירייה

 שמירת זכויות .12

הינם קניינה מדחני החניה כל המידע והנתונים במוסכם בין הצדדים כי ביחסים ביניהם  .12.1

 . החברההבלעדי של 

זה יהיו חוזה אשר יוכנו במסגרת , מכל מין וסוג שהוא, זכויות היוצרים בכל המסמכים .12.2

 .בהתאם לחוק, בכולן או בחלקן, והיא תהיה זכאית להשתמש בהן לחברהשייכים 

 תהפטנטים וכל הזכויות הקנייניו, חייב בזאת כי הינו בעל זכויות היוצריםהקבלן מצהיר ומת .12.3

תפעול , מדחני החניההפצה ושימוש ב, שיווק, לרבות זכויות מכירה דחני החניההאחרות במ

להפיץ ולתת , לשווק, למכור, כאמור, י הזכויות/או כי הינו מורשה על ידי בעל/ו ותחזוקה

כי אין בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה . לם ולתחזקםדחני החניה לתפערשות שימוש במ

או בזכויות הקניין של צד /או בסודות מסחריים ו/משום פגיעה כלשהי בזכויות יוצרים ו

 . לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, מכל מין וסוג שהוא, שלישי כלשהו וכי אין כל מניעה

פי חוזה זה יהוו נשוא של תביעה או הליך על על ידי הקבלן כפי שיסופקו מדחני החניה אם  .12.4

, מדחני החניהביוטל איסור על השימוש  גינםאשר ב, בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו

 :רשאית לפעול באחת או יותר מהאפשרויות שלהלן החברהתהיה 
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את הזכות להוסיף , בכתב, יום מיום דרישתה 30בתוך , לדרוש מהקבלן לרכוש .12.4.1

 .בהתאם להוראות חוזה זה, י החניהמדחנבולהשתמש 

העומדים , מדחני החניה במדחני חניה אחריםיחליף את לדרוש מהקבלן ש .12.4.2

 .הפרה שכזאת הםאשר אין ב ,לפי קביעת המנהל, בדרישות חוזה זה

בגין וכנגד  החברהלעיל מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את  12.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .12.5

תודיע  החברה. זכויותיוהפרה של איזו מל' טענה של צד גבגין , שביצועו לא עוכב, כל פסק דין

 .לקבלן על התביעה ותסכים להצטרפותו להליך

הקבלן מאשר ומסכים כי ידוע לו כי מדיניות אכיפת דוחות החניה הינה בשיקול דעתה  .12.6

הוראה כי  תתל, הבלעדישיקול דעתה לפעול לפי  ,רשאיתהעירייה . הבלעדי של העירייה

או , או להמיר דוחות בהתראות, התראות במקום דוחות ויינתנ, באזורים מסוימיםמועדים וב

להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לגבי מדיניות אכיפת החניה באזורי החניה המוסדרת או 

או /ו החברהכלפי , תות או אחרוכספי, ותאו תביע/ו ותקבלן לא תהיה כל טענלו ,אי אכיפתם

 .אמורכ, עירייההאו פיצוי בגין יישום מדיניות /והוא לא יהיה זכאי לכל שיפוי ו, העירייה

או /להוסיף ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, תהיה רשאיתעירייה הידוע לקבלן כי  .12.7

ולקבלן לא תהיה כל , עירייההאו לשנות את אזורי החניה המוסדרת בתחומי /להפחית ו

והוא לא יהיה זכאי לכל , או העירייה/כלפי החברה ו, כספיות או אחרות, או תביעות/נות וטע

 .כאמור, או פיצוי בגין יישום מדיניות העירייה/שיפוי ו

 ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהעירייה רשאית ותפעיל .12.8

מעבר , אמצעי תשלום ושיטות אחרות לתשלום אגרות חניה ,בתקופת תוקפו של חוזה זה

דוגמת , כרטיסי חניה אלקטרוניים, לרבות כרטיסי חניה מניר, למדחני החניה שעל פי חוזה זה

או /ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו, ב"כרטיסי חניה ארציים וכיו, חניה סלולארית, איזי פארק

או החברה בגין כך והוא לא /כנגד העירייה ו, מכל עילה שהיא, כספיות או אחרות, תביעות

או /או שיפוי בגין הכספים שיתקבלו אצל החברה ו/או פיצוי ו/יהיה זכאי לכל תשלום ו

  .העירייה בגין השימוש באמצעי התשלום והשיטות האחרות לתשלום אגרות חניה

 התמורה .13

קבלן זה זה יהיה הלמילוי וקיום כל התחייבויותיו על פי חותמורה בהקבלן מתחייב כי כל  .13.1

מהכספים ( מ כדין"כולל המע) __  %בשיעור של , על פי הצעתו במכרז, תשלוםזכאי ל

 (."התמורה": להלן) במהלך תקופת ההתקשרות שיצטברו במדחני החניה

בשלושה , חשבון מפורט, לחברהיגיש הקבלן , קלנדארי בכל חודש 10 -ל 1-בין ה, אחת לחודש .13.2

את , יום ממועד בו הוגש לו החשבון 14בתוך , אשרהמנהל י. המנהללאישור , עותקים

לחשבון יצורף דוח מפורט של הכספים שהצטברו במדחני החניה . בחלקובמלואו או , החשבון

 .לפי דרישת המנהל, שהופקדו בחשבון הבנק בצירוף אסמכתאות, וכן הכספים
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 . אישורו על ידי המנהלשנקבע למועד היום מ 45תוך  ישולם לקבלן, כאמור, המאושרהחשבון  .13.3

לעבוד בשעות הלילה הוא , לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה, בכל מקרה בו יידרש הקבלן .13.4

 .לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או פיצויי בגין כך

ככוללים את התשלום  התשלומים לקבלןיראו בכל מקרה את , אם לא נקבע במפורש אחרת .13.5

, עולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזההפ, העבודותהמלא עבור ביצוע כל 

 :ובין היתר את כל האמור להלן

 .תפעול ותחזוקה של מדחני החניה, התקנה, אספקה .13.5.1

לרבות כל התשלומים , העסקת עובדי הקבלן הנדרשים לביצוע העבודות .13.5.2

 .בגין העסקתם, צו הרחבה וחוזה קיבוצי, המתחייבים על פי כל דין

 .דרש על פי הוראות חוזה זה לשם ביצוע העבודותאספקת כל הציוד הנ .13.5.3

 .על פי החוזה ותחומרים הדרושים לביצוע העבודהכל אספקת  .13.5.4

 .פי חוזה זהל עבודותהנדרשות לביצוע ה, מכל מין וסוג שהוא, כל ההוצאות .13.5.5

, מס קניה, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, דמי הביטוח למיניהם .13.5.6

 .מכל מן וסוג שהוא ,והיטליםאגרות , מיסים, בלו, מכס

התחייבויותיו על פי כל כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי  .13.5.7

 .החוזה

או , או הקשורות עמם, על כל פרטיהם זה כל יתר ההוצאות המתחייבות מחוזה  .13.5.8

, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות, הנובעות מהם

בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה , בויותלרבות הוצאות המימון והער

 .לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד

 .רווחי הקבלן .13.5.9

לקזז ולהפחית , לחלט, לעכב החברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של  .13.6

 .כל סכום המגיע לה ממנו, מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה

 בטחונות .14
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במעמד חתימת חוזה , לחברההתחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן  להבטחת ביצוע כל .14.1

, י נוסח ערבות המכרז"נוסח הערבות יהיה עפ. ₪ 100,000ערבות בנקאית על סך של , זה

יום קודם  30לפחות , מעת לעת, הקבלן מתחייב להאריך את הערבות. בשינויים המחויבים

פת החוזה וכן בתקופת החוזה הנוספת כך שזו תהיה בתוקף כל תקו, למועד פקיעתה

 .יום 30בתוספת , לפי העניין, האריכה את תקופת החוזה החברהככל ש, הראשונה או השנייה

רשאית לחלט את  החברהתהיה , לעיל 14.1כקבוע בסעיף , לא האריך הקבלן את הערבות .14.2

 . להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, הערבות ולהחזיק סכומה תחת ידיה

 תרופותהפרות ו .15

ינם ה 10.12 -ו 10.11, 10.7, 9.2, 9.1, 5.5, 5.1, 4.3, 4.2, 4.1 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים .15.1

תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את 

ח כשהם צמודים למדד מהמדד "ש 100,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  החברה

תהא זכאית  החברה .הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל

המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם  לנכות את סכום הפיצויים

ניכוי הפיצויים המוסכמים  .לפי שיקול דעתה הבלעדי להכו ,בכל דרך חוקית אחרת

 .תשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זההמ

בגין ההפרות מוסכמים  זכאית לפיצויים החברהלעיל תהיה  15.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .15.2

 :המפורטות להלן כמפורט בצידם

, הנזק/שעות מגרם התקלה 24בתוך , חניה למדחן נזק/אי ביצוע תיקון תקלה .15.2.1

 .למקרה  ₪ 500 בסך של

 .ליום₪  1,000 –ימי עבודה לביצוע עבודות צביעה  7איחור מעל  .15.2.2

 .למקרה₪  1,000 -אי הצבת או החלפת תמרור .15.2.3

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים  15.2-ו, 15.1בסעיפים וע מהאמור מבלי לגר .15.3

בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של  החברהיחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את 

 :הפרה יסודית

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .15.3.1

והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו , כולם או חלקם, הקבלן

 .יום ממועד ביצועם 14לחלוטין תוך 
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או נתקבלה על ידו , כולם או חלקים, ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו .15.3.2

החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק 

או שהוא פנה לנושיו , או חלקם, ו כולםאו שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושי

לפקודת החברות  233למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-ג"תשמ( נוסח חדש)

כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או , כולם או חלקם, מונה לנכסי הקבלן .15.3.3

 .קבוע

 .כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה החברההוכח להנחת דעתה של  .15.3.4

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן , ןלהנחת דעת, הוכחות החברהכשיש בידי  .15.3.5

דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או , מענק, או הציע שוחד

 .ביצועו

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה  .15.3.6

היה בה , החברה לדעת, עובדה מהותית אשר לחברהאו שהקבלן לא גילה , נכונה

 .כדי להשפיע על ההתקשרות עמו

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה , זכאית החברהתהא , הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית .15.4

להשבת הסכומים ששולמו , לבטל את החוזה, המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין

סמת על ידי החשב לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפור

מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיה , הכללי באוצר

 .ולהשלים את ביצוע העבודה על ידי קבלן אחר

בכל  ,על פי חוזה זה ועל פי כל דין לחברהכל תרופה וסעד אחרים המוקנים מבלי לגרוע מ .15.5

 החברה יהתהזה באופן הקבוע בחוזה או /במועדים ו ותמקרה בו הקבלן לא ביצע את העבוד

בגין כל  החברהוהקבלן יפצה את , ותרשאית להכניס מיידית קבלן אחר לביצוע העבוד

תהיה רשאית  החברה. 17% תקורה בשיעור של בתוספת, בגין כך לחברהההוצאות שיהיו 

 .ממנו בכל דרך חוקית אחרת לגבותםאו קבלן מכל תשלום המגיע ללנכות סכומים אלה 

וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  החברהספרי  .15.6

 .לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן, ומועדיהם

אלא אם  החברהבזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  החברהלא יראו בשימוש  .15.7

ד בכל התחייבויותיו על והקבלן יהיה חייב לעמו, הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן החברה

 .כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה, פי החוזה
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יום לא יהווה הפרה של  14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  .15.8

ובכלל כך לא , כאמור, בגין איחור, כספי או אחר, חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי

 .או לריבית כלשהי/יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו

 תקופת החוזה .16

: להלן)החל ממועד החתימה על חוזה זה חודשים  36בתוקף לתקופה של יהא חוזה זה  .16.1

 (."החוזה תקופת"

בתנאי חוזה , להאריך את ההתקשרות על פי חוזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות לחברה .16.2

, בכתב, וזאת בהודעה ,בכל פעם בתקופה של עד שנתיים נוספות, בשתי תקופות נוספות, זה

  .יום קודם לתום תקופת החוזה או תום תקופת החוזה הנוספת הראשונה 30לקבלן לפחות 

לבעלות הקבלן  עבירי, מכל סיבה שהיא, בתום ההתקשרות שבין הצדדים על פי חוזה זה .16.3

כשהם  ,וכל הקשור והנלווה אליהםהצביעה , השילוט ,התמרוריםאו העירייה /ו החברה

מדחני החניה יפורקו על ידי הקבלן ומקומות  .תמורהכל ללא וזאת , תקיניםושלמים 

 -וזאת לא יאוחר מ, באופן ובצבע התואם את מקומות התקנתם, התקנתם יתוקנו בחומרים

  . יום מתום ההתקשרות בין הצדדים 14

, כןאו הו/וכל חומר שהועבר אליו ו, התכניות, המסמכים, הקבלן יעביר לידי החברה כל מידע .16.4

תוך  -או ביטולו כאמור/עד למועד גמר החוזה ו, תוכנן ובוצע על ידו בקשר עם ביצוע חוזה זה

כמו כן יסייע הקבלן בהעברה מסודרת של תפקידו לקבלן . שבועיים ימים מיום סיום החוזה

 .על ידי החברה שככל שיידר, שלו נמסר המשך ביצוע העבודה כאמור, או לגורם אחר, חדש

החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום טרם תום תקופת , לעיל על אף האמור .16.5

 .יום מראש כתב 60בהודעה בכתב בת , מכל סיבה שהיא, החוזה

אם ייווצר מצב שבו לא ניתן יהיה להמשיך על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה הרי  .16.6

או /עין שיפוטית ואו מ/או הוראות אחרות של רשות שיפוטית ו/בביצוע החוזה וזאת עקב צו ו

, לאלתר, סיים את ההתקשרות עם הקבלןרשאית ל החברהתהיה , רשות מוסמכת אחרת

בגין סיום  החברהכלפי , כספיות או אחרות, או תביעות/ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו

יחולו גם על סיום  ,לעילכמפורט , ההוראות לעניין סיום ההתקשרות. כאמור, ההתקשרות

 .סעיף זהההתקשרות על פי 

 שונות .17

בין על פי חוזה זה , כל סכום המגיע לה ממנו קבלןזכאית לקזז מהכספים המגיעים ל החברה .17.1

 .ובין מכל עילה אחרת שהיא
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לא תהיה  החברהוכי , נאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואות .17.2

, פה-בכתב או בעל, הסכמים והתחייבויות, מצגים, הצהרות, פרסומים, קשורה בכל הבטחות

כל ויתור או הסכמה או . קודם לחתימתו, אם נעשו, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו

, שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים

 .ן שלא נעשה בדרך האמורהימלהעלות כל טענה בעני יהא מנוע קבלןוה

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום  .17.3

נתקבלה אילו הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כ. לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה

 .שלחה מבית דואר בישראלמועד בו נשעות לאחר ה 72

ן הנובע מחוזה זה תהיה לבתי המשפט ייפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניסמכות הש .17.4

 .בלבד יפו-תל אביבהמוסמכים בעיר 

 

 

 :ראיה באו הצדדים על החתוםול

 

 

 

___________________________    _______________________________ 

 מ"בע( 1996)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד        הקבלן  
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 'נספח א

 אזורי חניה מוסדרת
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 'בנספח 

 ני חניהפרט טכני מדחמ

 כללי .1

, (Pay & Display" )שלם והצג" מסוג, אזורי חניה כרטיס ני חניה הינם מכשירימדח .1.1

 .על פי סכום הכסף ששולם במדחן, להצגה על חלון המכונית, חנייה אישוריהמספקים 

ובנוי באופן , להיות מעוצב כך שיהיה ידידותי ומשתלב בריהוט הרחוב מחד מדחני החניהעל  .1.2

 .חומרים העומדים בתנאי מזג אויר קשים ובניסיונות פריצה וחבלה מאידךמו

המדחן ובסיסו יהיו עשויים מפלדה או מחומר חזק אחר העמידים בפני ניסיונות חבלה ופגיעה  .1.3

 (.וונדליזם)מכוונת לגרימת נזק 

 .תהיינה מעוגלות למניעת שריטת עוברים ושבים י החניהנפינות מדח .1.4

, חלודה, שמש, חום, עמיד בפני מים, או יצופו בחומר שלא ידהה ויתקלף/המדחנים יצבעו ו .1.5

, צבע המדחן יהיה מסוג אשר אפשר להסיר ולמחוק ממנו בקלות ציורים. ב"ונדליזם וכיו

 .או מדבקות שהודבקו עליו" גרפיטי"ציורי צבע 

פתחיו ולחיציו יהיה בגובה נוח לשימוש תוך עמידות גבוהה מפני פגעי מזג אויר , מדחןגובה ה .1.6

 .או ניסיונות פגיעה או חבלה

 אמצעי תשלום .2

 .כרטיסי אשראיו שטרות כסף, המדחן יקבל תשלום באמצעות מטבעות .2.1

פתח כניסה לשטרות , המדחן יהיה בעל פתח הכנסת מטבעות אחד לכל סוגי המטבעות .2.2

 .יהיה בעל אפשרות להחזרת עודףלא המדחן  .אשראיוכרטיסי 

 וכרטיסי אשראי, קורא המטבעות שטרות .3

המדחן יזהה את כל המטבעות והשטרות התקפים בלבד ולא יקנה זמן חניה על ידי מטבעות  .3.1

 .הילך חוקי בישראלאו שטרות שאינם 

ביצוע . קורא המטבעות או השטרות יזהה את המטבעות והשטרות באופן אלקטרוני בלבד .3.2

 .על ידי תכנות ללא החלפת הקוראייעשה והוספת תכונות של המטבעות או השטרות שינויים 

 הקורא יבדוק ויזהה את המטבע תוך כדי נפילתו ואת השטר עם הכנסתו .3.3
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כל לזהות את , ןבשלב הראשו, ויתוכנת, ותמטבעות לפח ששה סוגיהקורא יהיה מסוגל לזהות  .3.4

על הספק לברר את התצורות הרשמיות של כל המטבעות , המטבעות הישראליים התקפים

₪  50, ₪ 20את השטרות בערכים של כמו כן יזהה הקורא . בהתאםהחניה  ניולתכנת את מדח

 .₪ 100 -ו

כרטיס אשראי  קורא וכןשטרות ואת המטבעות ה שבמדחני החניה הקולטת את ההיחיד .3.5

בפני מים ולא תיפגם באם יוזרמו מים דרך חריץ הכנסת אמצעי התשלום  העמידתהיה 

 .רטוביםמטבעות או שטרות או כרטיסי אשראי או אם יוכנסו /לסוגיהם ו

 דרישות טכניות .4

ייצור  . האלקטרוניים והמכנים יהיו ברמה התעשייתית הגבוהה ביותר מדחני החניהחלקי  .4.1

הזמן הממוצע בין תקלות  .שנים 10וד תקין ואמין לתקופה מינימום של  המדחן יבטיח תפק

 .חודשים 4 -לא ירד מ

 .מדחני החניה יהיו עמידים לפעולה בכל תנאי מזג אוויר .4.2

 50-למעלות צלזיוס ועד  5 מינוס בין: טמפרטורה: בתנאים חיצונים ו גםיעבדמדחני החניה  .4.3

 .עמידות בתנאים קיצוניים של גשם ואבק: גשם ואבק, HR 80%לחות עד , מעלות ויותר

 .פגיעת קרני השמשעמידות בפני קרינה ו: UVקרינת מדחני החניה יהיו עמידים כנגד  .4.4

 אנרגיה .5

לוחות פוטו או /מצברים ועל בסיס , יעבדו על בסיס מתח חשמלי עצמאי החניה מדחני .5.1

חברת  מערכת החשמל העירונית או שלהתחברות ל ,בשום מקרה, לא תותר .וולטאים

 .החשמל

על המצברים להיות בעוצמה שתאפשר פעילות . תסופק ממצברים ני החניההאנרגיה למדח .5.2

 .המדחן ברציפות שנה שלמה ללא צורך בהחלפה או בהטענה חיצונית

יותקן באופן או בשיפוע שלא יתאפשר להניח עליו  ני החניהפאנל התאים הסלולארים במדח .5.3

 .ולאריים יהיה מוגן בפני וונדליזםפאנל התאים הסל. ב"יוחבילה וכ, חפץ

תאים הפוטו וולטאים לשם רציפות טעינת ות הי תקופתי של לוחוהקבלן יהיה אחראי לניק .5.4

 המצברים על ידי קרינת השמש

. בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, הקבלן יהיה אחראי לסילוק בטוח של המצברים .5.5

 .תאי המצברים יהיו נטולי כספית
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, על הקבלן יהיה לאפשר. תתריע גם על מצבר חלש ני החניהל תקלה במדחנוריות האזהרה ע .5.6

של החברה או מי מטעמה  מערכת המחשובבקריאה זו קליטת , על חשבונו והוצאותיו

 .המשמשת את רשות החניה

על מסך מדחני החניה  את כל נתוני נהאשר תשמור ,תות גיבוי נפרדוסוללמדחני החניה יכללו  .5.7

גיבוי זה . נפילת מתח של המצבר העיקריאו /והחלפה או /כל מקרה של תקלה והנתונים ב

 .נפילת מתחאו /או החלפה ו/מועד התקלה ומלפחות יום  14ישמור על הנתונים במשך 

 מדחני החניה פתחי .6

ך שניתן מדחני החניה או מצידם כחזית פתחי מדחני החניה לצורך תפעול ותחזוקה יהיו ב .6.1

 .לקירי החניה בצמוד מדחניהיה להתקין את 

צירי הדלתות יהיו  .התחזוקה הננעלפתח דרך  ,גישה להתקנה ופירוק תהיה מתוך המדחן .6.2

 .מוסתרים ליתר עמידות בפני ניסיון פריצה וחבלה

 פתח הכנסת מטבעות .7

יהיו מוגנים מפני וונדליזם ( שטרות וכרטיסי אשראי, מטבעות)פתחי הכנסת אמצעי התשלום  .7.1

 (.ב"יוקצף וכ, דבק)בקלות במקרה של הכנסת עצמים או הזרקת נוזלים וניתן יהיה לנקותם 

השטרות או , ניסיונות להשחתת פתחי הכנסת אמצעי התשלום לא ישפיעו על מזהה המטבעות .7.2

 .קורא הכרטיס או כל חלק פנימי אחר של המדחן

 התרעה על תקלות .8

סוללה  :ת להתרחשותקלה העומדלפחות ארבע סוגי על מדחני החניה יכללו אמצעי התרעה  .8.1

ניסיון פריצה או חבלה בפתחי , קופת מטבעות ושטרות מלאה, גמר הנייר במדפסת, חלשה

 .הכנסת אמצעי התשלום

או באמצעי חיצוני אחר הנראה ממרחק של שני מטר  LEDההתרעה תתבצע על ידי נוריות  .8.2

של במערכת הממוחשבת קליטת ההתרעה , על חשבונו והוצאותיו, יאפשר הקבלן. לפחות

 .יםמחובר ני החניהמדח ואליה יהיהחברה 

 מדחני החניה ימחשב .9

, מספר סידורי: כדלהלן, את כל התשלומים במדחן םבזיכרונ מוירש ני החניהמחשב מדח .9.1

 .סכום כסף בקופה כולל פירוט לסוגי המטבעות וגרסת תוכנה, תאריך ושעה

מפני אובדן  חחשב המדחן או נפילת מתהנתונים שבמחשב המדחן יהיו מוגנים בכשל של מ .9.2

 .ושינויים
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 .שעון המדחן יהיה מדויק ברמת סטייה שלא תעלה על שנייה בשבוע .9.3

 .נתוני מחשב המדחן יודפסו אוטומטית ובאופן בלתי נשלט עם ריקון המדחן .9.4

 .יישומים עתידייםצורך למדחני החניה זיכרון מחשב ניתן יהיה להרחיב את  .9.5

 יהי מדחני החנתכנות מחשב .10

 .בשטח ני החניהשעות וכל שינוי תוכנתי אחר יעשו במדח, תאריכים, שינוי תעריפים .10.1

התעריפים יכולים להיקבע , מחיר שעת חנייה. יתוכנתו הדברים הבאים ני החניהבמחשב מדח .10.2

תשלום פרוגרסיבי או רגרסיבי ועל פי אופן  -משך החניה, יום בשנה, יום בשבוע, השעה: על פי

זמן חנייה : לפי סכום התשלום ביחס לתעריף לעיל חושבי זמן החנייה .מטבעות -התשלום

 .יזמן חנייה מקסימאל, ימינימאל

המדחן יחשב  -מדחן מופעל לפי שעת חובת התשלום, מדחן כבוי, מדחן מופעל: זמני פעילות .10.3

כל הזמנים לעיל ניתנים לתכנות כמשתנים לפי . את משך החניה ממועד תחילת חובת התשלום

 .כל הפרמטרים לעיל יהיו ניתנים לשינוי בדרך של תכנות .וימים בשבוע ובשנהשעות 

-או לפי היות המשתמש תושב עירית יהוד/ולפי  החניה הפרמטרים יהיו שונים בין מדחני .10.4

 השינויים יוגדרו לכל קבוצת מדחני, החברהולפי שיקולי י החניה אזור, מונסון או תושב חוץ

 .בנפרד חניה

 .חניה כמפורט לעיל לא יארכו יותר ממספר שניות בכל מדחן םיישינויים תוכנית .10.5

 מניעת הונאה .11

 .מפני הונאה, יש להגן על מדחני החניה ועל המערכת ככלל

 כתוביות מידע והסבר .12

 יזמן חניה מקסימאל, תעריף, החברהסמל : ובייכתבה תווית תודבק על גוף המדחן  .12.1

, של סדר הפעולה לרכישת תווית חנייה איורים ברוריםליווי הוראות הפעלה ב, יומינימאל

 .הזיהוי של המדחן' ומס₪  200הבהרה שהמדחן נותן עודף ואין להכניס שטרות בערך של 

 .רוסית וערבית, ההודעות יכתבו בעברית. התוויות יהיו ברורות וקלות לקריאה והבנה .12.2

_____________________ 

 חתימת הקבלן
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 'גנספח 

 הנחיות והוראות בטיחות

 הצהרת הקבלן .1

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה  .1.1

קיבל הדרכה בנושאים , לפני שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה

( הנספח דנן)כללי  -קרא והבין את נספח בטיחות, בטיחותיים הנוגעים לעבודתה וסביבתה

ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות , בפני הממונה על הבטיחותוחתם על הצהרה 

כללי ומתחייב לפעול בביצוע  -קרא את נספח הבטיחות, הבין אותה, כמפורט לעיל

נספח הבטיחות והוראות , הוראות הממונה על הבטיחות ל פיהתחייבויותיו נשוא חוזה זה ע

 .הדין

לחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ו .1.2

 .בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהו במסגרת מכרז זה

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל התחייבויותיו נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות  .1.3

הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות בעירייה ונספח הבטיחות , על פי הוראות הדין, והגהות

 .כללי

  

 בטיחות דגשיםנושאי  .2

על הקבלן לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על  .2.1

נוסח )ופקודת הבטיחות בעבודה "( חוק ארגון הפיקוח: "להלן) 1954 -ד"התשי, העבודה

 .והתקנות על פיהם"( פקודת הבטיחות: "להלן) 1970 -ל"התש, (חדש

לשמירת רווחתם , תיו נושא חוזה זה באופן בטיחותיעל הקבלן לפעול במילוי התחייבויו .2.2

לקיים את כל הוראות , או גוף שהוא/וכל אדם ו החברהעובדי , שלומם ובריאותם של עובדיו

 .ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות בעירייה

סביבתו עקב ביצוע הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה ו .2.3

הציוד והחומרים אשר הנם , המבנים, התהליכים, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, העבודות

ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את , בשימוש

 .עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה
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אחראי בהקשר לעבודות נשוא מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה והנספח דנן יובהר כי הקבלן  .2.4

קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים , לבטיחות ולשלום עובדיו, חוזה זה

 .נשוא המכרז תלביצוע ההתחייבויו

לסמן באופן בולט ובשלטי , על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, מבלי לפגוע באמור לעיל .2.5

, או הנוצרים במהלך העבודה/יימים ואזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הק

בהתאם להוראות )לגדר לבטח , כלשהו' או לרכושו של צד ג/העלולים להוות סיכון לגופו ו

ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים , חומרים, מכונות( פקודת הבטיחות

מתחייב כן . למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה, הדרושים למניעת התלקחות חומרים

 .הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן על ידי מי מטעמו האמון על כך ובהתאם  .2.6

 .הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום, לדרישות הדין

מנת שהציוד וכלי העבודה הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על  .2.7

ללא פגמים או , במצב טוב ותקין, המצויים בשמשו במסגרת חוזה זה יהיו באיכות טובה

 .וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים, ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .2.8

 .גרת ביצוע העבודות נשוא חוזה זהסמצא בו במילה

או למניעת פגיעה באדם /הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו .2.9

הכול בהתאם להוראות , וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא

 .הדין וכללי הבטיחות

או /היה לגרום לפגיעה בגופו ואו עלול /או מפגע אשר גרם ו/במקרה בו התרחשה תאונה ו .2.10

ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי לממונה על הבטיחות 

כהגדרתו " הממונה"או /ו" מנהל"או ל/נשוא מכרז זה ו" בחוזה"למפקח כהגדרתו , בעירייה

 (.במידה והדבר נדרש על פי כל דין)ולמפקח מטעם משרד העבודה " חוזה"ב

לממונה על  עגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירומבלי לפ .2.11

לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת  עשעות ממועד האירו 72הבטיחות בעירייה תוך 

 .קרות אירועים דומים בעתיד
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במידה וימצא הממונה על הבטיחות בעירייה כי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי הקבלן מפר  .2.12

באמצעות המנהל ליתן  החברהתוכל , יא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנןהתחייבות כלשה

ימים ממועד קבלת  7היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך . התראה בנוגע לאמור לקבלן

ועל פי הנחיות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו , באמצעות המנהל החברהתוכל , ההתראה

ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד , ה זהלהפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי חוז

יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר , למען הסר ספק. קבלת ההודעה

 .פ הוראות הדין"במסגרת חוזה זה וע החברההסעדים והתרופות העומדים לרשות 

 ,ם ניתנוככל וא, העירייאו ב/חברה וובתדריך הממונה על הבטיחות ב, אין בהוראות נספח זה .2.13

כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן 

 .במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא חוזה זה

או פוטרת אותו מן /ל אינה משחררת ו"יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ, כמו כן .2.14

יות החלות על הזוכה במכרז זה החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפ

 .והארגונים להם היא כפופה

 ציוד ומיגון אישי .3

בהתאם להוראות כל דין ובפרט , הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי .3.1

תקנות ציוד מגן : "להלן) 1997 ז"התשנ, (ציוד מגן אישי)בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

 .ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד"( אישי

באיכות נאותה חזק , הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל .3.2

בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא , ועמיד

 ".ציוד מגן אישי"ל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות וע, למנוע

 .הקבלן יוודא כי ציוד מגן אישי מוחזק במצב נקי ותקין .3.3

, באמצעות המנהל החברהתוכל , על פי סעיף זה ובמידה והקבלן לא ימלא התחייבויותי .3.4

לאחר מתן התראה לביצוע , בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו הבלעדי

 .להפסיק את עבודת הקבלן, ימים 7התחייבות אשר לא מולאה תוך 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך .4
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ב ובכלל זה מכונות "האביזרים כלי העבודה וכיו, המכונות, על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד .4.1

צריכים לעבור בדיקת " פקודת הבטיחות"הרמה שבהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות 

תקינות על ידי בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות יבדקו על ידי בודק מוסמך כנדרש 

ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת "אביזר וכיו, מכונה, במידה ופריט ציוד. ובמועד

עד אשר יותקנו ויוכשרו וימצאו  שעל הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימו, בודק מוסמך

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ונספח זה הקבלן . ל בודק מוסמךתקינים בבדיקה חוזרת ש

או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי /או רכוש של כל גורם ו/ישא באחריות לכל נזק לגוף ו

 .בהתאם למפורט בסעיף זה והתחייבויותי

' האביזרים וכיוב, הציוד, כי כל המכונות אחובה על הקבלן לווד, מבלי לפגוע באמור לעיל .4.2

אי ביצוע הוראות חוזה זה יבדקו מדי יום /או בחזקתו בקשר לביצוע /ויים בבעלותו והמצ

כשיר ובטיחותי על ידי הגורמים המוסמכים , כי הם במצב תקין אומדי תקופה על מנת לווד

מבלי לפגוע . היצרן וכללי מקצוע מקובלים, ל בהתאם להוראות הדין"לבדוק המכשור הנ

או רכוש של כל גורם /ה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ובשאר הוראות החוזה ונספח ז

 .בהתאם למפורט בסעיף זה ואו אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותי/ו

על הקבלן להמציא לממונה על הבטיחות בעירייה מדי שבוע אישורים של הגורמים  .4.3

ן חשמלאי מוסמך או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגו/בודק מוסמך ו)המוסמכים 

על ידי הגורם , ב נבדקו במועד"האביזרים וכיו, המכונות, המעידים על כך כי הציוד( ב"וכיו

לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא  2-ו 1בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים , המוסמך

 .פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא

 ת חשמליות ניידותכלים ומערכו, ציוד, הפעלת מכונות .5

ב "המערכות וכיו, הכלים, האביזרים, הציוד, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות .5.1

ממוגנים "אי ביצוע ההתחייבויות נשוא חוזה זה יהיו ' המצויים בשמשו במסגרת ביצוע

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל , מבלי לפגוע באמור לעיל. וכנדרש על פי כל דין" לבטח

אי ' במסגרת ביצוע שב המצויים בשימו"וכיו, המערכות, הכלים, האביזרים, הציוד, המכונות

ולא  ניתן , נשוא חוזה זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות תביצוע ההתחייבויו

 .יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם

רך מפסק כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה ד, מבלי לפגוע באמור לעיל .5.2

 .ומגן לעומס יתר( פחת)מגן לזרם דלף 

או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי /על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו .5.3

(. ב"בודק וכיו, הנדסאי מוסמך)המתאים לסוג העבודות המתבצעות , כאשר הדבר נדרש בדין

 .על פי דרישתו םאו עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיה/הקבלן ו
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לרבות על , או על ידי מי מטעמו/הקבלן מתחייב כי כל  עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו .5.4

תקנות . יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, ידי קבלני משנה

ותקנים ישראליים שעניינם חשמל כמשמעותו  1986 -ו "התשמ, (חשמל)הבטיחות בעבודה 

או /לגוף ו, או פגיעה לאדם/הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו. 1953 –ג "התש, התקנים בחוק

 .לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן

או במתקני חשמל יבוצעו /הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו .5.5

בתנאי בטיחות , הוראות הדיןאו במתקני חשמל יבוצעו על פי /בקרבת מוליכים חיים ו

 .נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל התקנות על פיו

פ כל "יופעלו אך ורק על ידי הגורם המוסמך ע" פקודת הבטיחות"מכונות הרמה כהגדרתם ב .5.6

פ "ע החברההתעודות יוצגו לנציג . דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך

 .דרישתו

 עבודות בניה .6

על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתם , גוע בכל דין ובשאר הוראות החוזה דנןמבלי לפ .6.1

ובכלל זה , 1961 -ב"התשכ, (עבודות בניה הנדסית)בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה 

 -ח"התשמ( עבודות בניה)בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה , עבודות חפירה ותיעול

 (.בודות בניהתקנות הבטיחות ע: "להלן) 1988

עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים , הקבלן ידאג כי עבודות חפירה .6.2

אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים , מתקנים או חלק מהם, פגיעה ביציבות מבנים, וברכוש

ינקוט הקבלן , כמו כן. לרבות גידור ותאורה נאותה, הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש

אדים , זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמליבאמצעי 

 .גזים או התפרצות מים, מזיקים

, חומרים רכאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרד, הקבלן .6.3

וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת , ישתמש בשיטות עבודה

 .אבנים או חומרים כאמור באדם או הרכוש, סלעים

תקנות "הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע על ידי מנהל עבודה כקבוע ב .6.4

דרשים לרבות גידור והצבת שלטי ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנ(" עבודות בניה)הבטיחות 

 .ועל פי כל דין(" עבודות בניה" )תקנות הבטיחות"אזהרה כקבוע ב

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין  .6.5

ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות (" עבודות בניה)תקנות הבטיחות "לרבות 

 .אש
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עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך , וע בשאר הוראות המכרז והדיןמבלי לפג .6.6

פקודת "שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות , "מקום מוקף"

 ".מקום מוקף"בנוגע ל" הבטיחות

 עבודות במתקני לחץ גבוה .7

תבוצע על פי הוראות היצרן ( 'דמשאבות וכ, מדחסים)על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה 

 .והוראות הבטיחות על פי כל דין

 

 

 

 גיהות תעסוקתית .8

אשר יבטיחו ויגנו , פ כל דין"הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע .8.1

, או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה/מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו

במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא , בחומרים ובציוד, במבנים, במתקנים, בתהליכי העבודה

 .חוזה זה

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים  .8.2

בתהליך יצור או בכל גורם , בחומר, מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד

 .אי ביצוע העבודות נשוא חוזה זה/ צועאחר במקום העבודות ובקשר לבי

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .8.3

וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת , הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת חוזה זה

 .ל"למנוע הסיכונים הנ

 

_______________________ 

 חתימת הקבלן           

 

  



- 52 - 

 

 

 

 'דנספח 

 אישור על קיום ביטוחים

 

 לכבוד

 מ"בע( 1996)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

 מונסון-יהוד, 10זאב וינהויז 

 

 נ.א.ג

 

 עם חוזהבקשר "( הקבלן: "להלן)_________ ____________ישור על קיום ביטוחים של א: הנדון

 "(עבודותה: "להלן  11/ 2013' מכרז פומבי מס, תפעול ותחזוקה של מדחני חניה, התקנה, אספקהל

 

 :מ מאשרים בזאת כדלקמן"חברה לביטוח בע, ___________ מ"אנו הח

 :כמפורט להלן עבודותאנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסת ביטוח בקשר עם ביצוע ה .1

ובקשר לכל פעולה  אחרת  עבודותבקשר עם ביצוע ה, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי .1.1

 .עבודותאו קשורה לביצוע ה/הנובעת ו

 (ב"דולר ארה)$  500,000  מקרה

 (ב"דולר ארה)$  500,000 קופהת

קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן                , ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים .1.2

                     -ב למקרה ו"ארה$  1,500,000 -מ בגבולות אחריות שלא יפחתו, עבודותבביצוע ה

 (.חודשים 12)ב לתקופה "ארה$  5,000,000

 (.כולל)_______________ועד ___________________  -תקופת הביטוח היא החל מ  .2

 

 :ל נכללים התנאים הבאים"אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנ .3

 . קבלןהבפוליסות  פותנוס ותמבוטחכ נהלתיכלוהעירייה  החברה .3.1

 .ןאו מטעמ/ו ןוכל הפועלים בשמ כלפי העירייה, החברהכלפי  התחליףביטול זכות  .3.2

 .ביטוחי חבות נכלל סעיף אחריות צולבתב .3.3

קבע כי הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום השתתפות עצמית נ .3.4

 .למקרי נזק



- 53 - 

 

 

 

מגביל בדרך כלשהי את אחריות המפקיע או מקטין או ( אם יש כזה)נקבע כי סעיף בפוליסות  .3.5

הביטוחים על פי  ןולגביה ותהנוספ ותהמבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המבוטח

במלוא הזכויות לפי תנאי  ןהמזכה אות" ביטוח ראשוני"ל הם בחזקת "הפוליסות הנ

 .הפוליסות

 לחברה רשתימסנכלל סעיף הקובע שביטול הביטוח או אי חידושו יעשה בהודעה מוקדמת  .3.6

 .יום לפחות לפני מועד הביטול או אי חידוש הביטוח 60רשום  דוארב

 -המתייחס לתביעה על פי חוק הביטוח הלאומי ( אם קיים כזה)בטלים ומבוטלים כל חריג בפוליסות  .4

, מגבילים הכיסויהכל חריג או הוראה המפקיעים או : למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

מלבד חבות )כלי רכב , טעינה ופריקה, מכשירי הרמה, מעליות, למנופים כאשר התביעה מעוגנת

זיהום , בהלה, שיטפון, אדים, אש  התפוצצות, (המכוסה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

, בעלי חיים, (חוק ל פיבכפוף להעסקה ע)עבודת נוער , קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים, תאונתי

 .שבו פועל הקבלן או מי מטעמואו העירייה /ו החברהאופניים ורכוש של 

ולפיכך לא יחול בו או , דוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזהי .5

 .בפוליסה שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

______________ 

 המבטח              

 

 


