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למתן  בקשה להיכלל במאגר ספקים
, שירותי אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי

, מכלי מים ושירותי משאבות כיבוי
 פחחות וצבע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ישוכפל, ולא  מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא

 יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת מענה לבקשה.



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  2עמוד 

למתן שירותי הרשות הארצית לכבאות והצלה  של ספקים במאגר להיכלל בקשה
 אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי, משאבות כיבוי, מכלי מים ושירותי פחחות וצבע

 
 כללי  .1

 , העומדים בקריטריונים המפורטים מטה,בזאת ספקיםמזמינה  הרשות הארצית לכבאות והצלה .1.1

 כיבוי משאבות, כיבוי רכבי למרכביושיפוצים  שבר אחזקת שירותימתן ל במאגר ספקים להיכלל

 וצבע לרכבי הכיבוי. פחחות ושירותי מים מכלי, צנטריפוגליות לחץ נמוך/לחץ גבוה

 הבאים: מהסלים לאחד או יותרלהיכלל במאגר  בקשהניתן להגיש  .1.2

 הכיבוי רכבי למרכבי שבר אחזקת .1.2.1

 הכיבוי למשאבות שבר אחזקת .1.2.2

 הכיבוי לרכבי וצבע פחחות עבודות .1.2.3

 מים מכלי תיקון .1.2.4

 

  הגדרות .2

 יה.צרופותעל כל  הבקשהמסמכי  – "להיכלל במאגר ספקים בקשה" .2.1

 ו/או ועדת המכרזים. הרשות הארצית לכבאות והצלה – "הרשות" .2.2

אשר  זו, פנייה במסגרת הרשות ידי על ותנוהל שתוקם ספקים רשימת – "מאגר ספקים" .2.3

, משאבות כיבוילאחזקת  ,רכבי כיבוי למרכבי אחזקת שבר שירותי מתן לצורך ספקים תכלול

הרשות הארצית לכבאות עבור  לתיקון מכלי מים ולעבודות פחחות וצבע לרכבי הכיבוי

 .והצלה

 משאבות, כיבוי רכבי למרכבי שבר אחזקתשירותי  – "השירותים"/  "השירות המבוקש" .2.4

והכל כמפורט במסמכי  הרשותעבור  וצבע לרכבי הכיבוי פחחות ושירותי מים מכלי, כיבוי

  .פנייה זו

 .תאגיד רשום, אשר התאגד כדין בישראל הינו –" המציע"/ "הספק" .2.5

אשר נבחר להיכלל  ספק לבין הרשות בין שייחתם הסכם – "הסכם התקשרות"/ "הסכם" .2.6

 .זו פנייה למסמכי 'זכנספח  ומצורף הספקים, במאגר

ספציפי  למתן שירות הרשות , ונבחר על ידיספק שנכלל במאגר הספקים –" נבחרספק " .2.7

 מכלי המים ועבודות פחחות וצבע ,משאבת הכיבוי ,לביצוע אחזקת שבר במרכב רכב כיבוי

רה על ידי ושיהספק וא לבקשת, בהתאם במסגרת הליך בקשה להצטרפות למאגר הספקים

 .הרשות

כל פעולות האחזקה הנדרשות במסגרת השירותים, על ידי הספק, בגין  –" אחזקת שבר" .2.8

 פעולות, והכל כמפורט במסמכי פנייה זו. וכיוצ"ב , שיפוץ, שדרוגתקלה, קלקול, שבר

משמעו עד ועד  -הביטוי "עד..." לעניין זמן, מקום או מובאה  –  "מניין ימים על פי ההזמנה" .2.9

 בכלל.

אותו יום לא יבוא  - מיום פלוני מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות

תסתיים בחודש האחרון,  -תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני  במניין.

בסוף היום האחרון  -בסוף היום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה חסר אותו יום 

פי חיקוק, זולת אם -במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל של החודש.

 הם הימים האחרונים שבתקופה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
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 עדכון המאגר .3

 יחויבו כך לצורך. לשנה אחת לפחות ויעודכן הרשות של המכרזים ועדת ידי על ינוהל המאגר .3.1

 .למשרד ולמסרו פרטים עדכון טופס למלא במאגר הכלולים הספקים

 תחת לשונית "מכרזי רכש בכתובות: הרשות של (האינטרנטהמרשתת ) באתר יפורסם המאגר .3.2

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders  

 שמות הספקים במאגר התחזוקה יפורסמו באתר הרשות. .3.3

 

 ושירותים נדרשים הוראות כלליות .4

 אחד או יותר מהשירותים הבאים: להעניק שביכולתם ספקים מאגר להקים הרשות בכוונת .4.1

 האחזקה שרות תחום 
 הספקים מספר

 בקטגוריה המקסימאלי
 מקצועיים סף תנאי

 .7.2.1סעיף  הגבלהאין  כיבויהאחזקת שבר למרכבי רכבי  .1

 .7.2.2סעיף  אין הגבלה אחזקת שבר למשאבות הכיבוי .2

 .7.2.3סעיף  אין הגבלה עבודות פחחות וצבע לרכבי הכיבוי .3

 .7.2.4סעיף  אין הגבלה תיקון מכלי מים  .4

 

 הסף תנאי בכלה עמד אשר, בקשה להצטרפות למאגרכל  – אופן בחירת ספק למאגר .4.2

 תיפסל. -שלא עמדה בתנאי הסף  בקשהלהלן.  7 בסעיף כהגדרתם, הנדרשים

 .לשנה אחת ולפחות שוטף באופן הרשות י"ע תיבדק הסף עמידה  בתנאי .4.3

להלן יפורטו סוגי רכבי הכיבוי המצויים בשירותי  - הכיבוי למרכבי שבר אחזקת שירותי .4.4

הכיבוי. הכבאות, אשר על כל אחד מהם מותקן מרכב כיבוי, וכן איפיון כללי של מרכבי 

 יובהר, כי הרשימה והמידע שלהלן, אינם מלאים וממצים וממילא אין לראותם ככזה:

 סוגי רכבי הכיבוי המצויים בשירותי הכבאות: .4.4.1

 ליטר; 3,000רכב כיבוי  –סער  .4.4.1.1

 ליטר; 13,000רכב כיבוי  – דאש .4.4.1.2

 רכב לטיפול בחומרים מסוכנים; –אלמוג  .4.4.1.3

 רכב חילוץ; –געש  .4.4.1.4

 רכב מרכב סגור )אמבולנס(; –וולקן  .4.4.1.5

 רכב סולם הידראולי; –נץ  .4.4.1.6

 ליטר לשטחים פתוחים; 3,000רכב כיבוי  –אלון  .4.4.1.7

 רכב מנוף כיבוי; –נשר  .4.4.1.8

 רכב כיבוי התערבות מהירה; –רותם  .4.4.1.9

אלומיניום,  ם עשוייםאפיון כללי של מרכבי הכיבוי: מרכבי הכיבוי בנויים מפרופילי .4.4.2

התאים סגורים באמצעות תריסים לרכבי (, GRPנירוסטה או חומרים מרוכבים )

בים כיבוי. בתוך מרכבי הכיבוי מצויים מערכות חשמל ומיתקונים שונים, הן מסתוב

 נות, מדפים, מגירות, וכיוצ"ב.והן נשלפים, כגון דרגשים, בוכ
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, ROZENBAUERתריסי רכבי הכיבוי המותקנים ברכבי הכיבוי הינם מתוצרת חברת  .4.4.3

ZIEGLER ,DOVER ,MAGIRUS ,WISS ,MCD עבורם נדרשת שירותי תחזוקה כגון .

 החלפת מוט אחיזה, החלפת קפיצים, החלפת חלקי המכלול והתריס וכיוצ"ב.

יובהר כי שירותי אחזקת שבר למרכבי כיבוי הנדרשים במסגרת פנייה זו כוללים כל  .4.4.4

מערכות המצויות המרכבי הכיבוי ושדרוג של  או/ושיפוץ  או/וטיפול  או/ותיקון 

  .5.3.2בסעיף  כמפורט לעיל רכבי הכיבוי השוניםבמ

סוגי משאבות הכיבוי המצויות בשירותי  להלן יפורטו – כיבוי למשאבות שבר אחזקתשירותי  .4.5

, אולם יובהר כי הרשימה פעולות העיקריות לאחזקת השבר עבור משאבות הכיבויהכבאות וה

 .במסגרת תיקוני שברשלהלן אינה מלאה וממצה ויתכנו פעולות נוספות שיידרשו 

 סוגי משאבות הכיבוי הקיימות בשירותי הכבאות הינם כמפורט להלן: .4.5.1

 .Yדגם  KRONENBURG משאבת צנטריפוגליות/לחץ גבוה מתוצרת חב'  .4.5.1.1

 VOLKAN VEPN-H\VEPN משאבת צנטריפוגליות/לחץ גבוה מתוצרת חב'  .4.5.1.2

200. 

 .OERTZEN  250-32מתוצרת חב'  משאבת לחץ גבוה  .4.5.1.3

 .ROZENBAUER NO\NH30משאבת  .4.5.1.4

 ZIEGLERמשאבות צנטריפוגליות/ לחץ גבוה מתוצרת חב'  .4.5.1.5

 .HAMENIAמשאבות צנטריפוגליות מתוצרת  .4.5.1.6

 .ככזו לראותה אין וממילא וממצה מלאה אינה דלעיל הרשימה כי, יובהר .4.5.1.7

 :כיבוי למשאבות השבר אחזקת פעולות עיקרי להלן .4.5.2

 פירוק המשאבה מרכב הכיבוי; .4.5.2.1

 מכני קדמי ואחורי;תיקון / החלפת אטם  .4.5.2.2

 תיקון / החלפת מיסבים; .4.5.2.3

 תיקון ' החלפת מאיצים; .4.5.2.4

 תיקון / החלפת גוף המשאבה; .4.5.2.5

 תיקון  / החלפת ברזי סניקה; .4.5.2.6

 ;שונים שעונים החלפת/  תיקון .4.5.2.7

 תיקון / טיפול במערכת ההפעלה של משאבת הכיבוי; .4.5.2.8

רכבי הכיבוי, תא כוללות ביצוע תיקוני פחחות וצביעה למרכבי  - וצבע פחחות עבודותשירותי  .4.6

 הנהג, תא צוות, החלפת מדפי אלומיניום, עבודות פחחות בתוך תאי הציוד וכיו"ב.

תיקוני אטימה, חידוש, עיבוי וכיו"ב עבור מכלים העשויים  –שירותי תיקון למכלי מים  .4.7

 .רכב(, פוליפרופילן ופיברגלס המותקנים על גבי שלדת GRPמחומרים מרוכבים )

 

 תקופת ההתקשרות  .5

תקופת " -( ממועד חתימת אחרון המורשים על ההסכם )להלן 1) תקשרות הינה לשנה אחתהה .5.1

 "(.ההתקשרות הראשונית
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את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את ההתקשרות  ת לעצמהשומר הרשות .5.2

,  ובסה"כ לתקופה מצטברת (או חלקה לשנה אחת תקופה)כל  תונוספ יםשנ 4 עד בתקופה של

מימוש הזכות להארכות ההתקשרות כאמור נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של  ,שנים 5של עד 

 5בסעיף והכל בהתאם ובכפוף לאמור  ,"(תקופת ההתקשרות המוארכת" –)להלן  הרשות

 .'זכנספח "ב הסכם המצל

 

 תנאי סף .6

המפורטים להלן  כל התנאים המקדמייםרשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים באופן מצטבר על 

 בסעיף זה. אי עמידה בכל התנאים האלה תביא לפסילת הצעת המציע.

 :הבאים המסמכים את להצעתו יצרף הספק

המכיל את פרטי המבקש לשם בקשה להיכלל במאגר  נספח א'על הספק לצרף את נוסח טופס  .6.1

 הספקים.

מסמכי הבקשה  להוראות בהתאם – הנדרשים השירותים את יכולתו לספק על הצהרת הספק .6.2

 .ב' נספח את להצעתו המציע יצרף זה בתנאי עמידתו הוכחת לצורך .להיכלל במאגר הספקים

 בהתאם כתאגיד הרשומה מ"בע חברה היותו על אישור או מורשה עוסק היותו על תקף אישור .6.3

  .התאגדות תעודת לצרף 1975-ו"התשל מוסף ערך מס לחוק

 לזכות או אותה ולחייב החברה בשם לחתום רשאישהמציע  ד"עו/ח"רו : אישורעבור תאגיד .6.4

  .ועניין דבר לכל זו, בחתימה אותה

במידה והספק הינו חברה או שותפות הרי  –העדר חובות לרשות התאגידים : עבור תאגיד .6.5

שאינו חייב בחובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו. בנוסף, היה והספק 

. חברה מפרת חוק או מצויה בהתראה לפני רישום כמפרת חוק הינו חברה, הרי שהחברה אינה

 .נסח עדכני מאת רשות התאגידיםעל הספק לצרף  –להוכחת תנאי סף זה 

-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים והתצהירים האישורים כל של קיומם .6.6

 :הבאים האישורים לרבות, 1976

 חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד, מס יועץ או חשבון רואה, מורשה פקיד אישור .6.8.1

 שהוא או 1975-ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק[ חדש נוסח] הכנסה מס פקודת פי על

 מס למנהל מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד לדווח נוהג ושהוא מלנהלם פטור

 .ג' נספח במסגרת – מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך

 אישור על ניכוי מס במקור. .6.8.2

, זרים עובדים חוק לפי בעברות הרשעות העדר בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .6.8.3

 .ד' נספח במסגרת – 1987-ז"תשמ, מינימום שכר חוק ולפי 1991-א"תשנ

 לחוק בהתאם מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .6.8.4

 שוויון ולחוק 2016-ו"התשע( שעה והוראת 10' מס תיקון) ציבוריים גופים עסקאות

  .ה'נספח  במסגרת – 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות

 בקשר נוספים, ונתונים אסמכתאות ולצרף להוסיף מהמציעים לדרוש רשאית תהא הרשות .6.7

 ההצעות הגשת לאחר הוכנו או שנוצרו אסמכתאות לרבות, הסף בתנאי עמידתם להוכחת

 .המציע עמד בתנאי הסף, בעת שהגיש את הצעתו למכרז כי שיוכח ובלבד, למכרז

 3כנספח על הספק להגיש תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בהתאם לנוסח המצורף  .6.8

 , נאמנות ושמירת סודיות.על העדר ניגוד עניינים להסכם
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 מקצועיים סף תנאי .7

 להתקיים במציע במועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר הספקיםהנדרשים להלן רשימת תנאי הסף 

 : בהתאם לסוג השירות אליו הוא מגיש הצעתו

 הכיבוי רכבי למרכבי שבר אחזקת .7.1

ניסיון לפחות, שקדמו למועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר  שנות 5 בעל הינו המציע .7.1.1

משאיות מרכבים המותקנים על גבי  20שירותי אחזקת שבר בלפחות  במתן הספקים,

שונות בנויות מפרופילים שונים והתאים בהם סגורים בתריסי גלילה בהתאם לאפיון 

לעיל. ]הבחינה בדבר מספר המרכבים אשר תוקנו על ידי  5.3הכללי המפורט בסעיף 

לצורך בחינת תנאי הסף  תעשה ביחס לכלל התקופה הנקובה לעיל  –הספק הרלוונטי 

  שנים([.  5)

אחת לפחות למתן שרותי תחזוקה בשטח של תחנת ניידת שרות למציע  .7.1.1.1

 הכיבוי.

 המצורף לנוסח בהתאם הספק יצהיר זה, 7.2.1בסעיף  סףה תנאי להוכחת .7.1.1.2

 .'וכנספח 

 כיבוי  למשאבות שבר אחזקת .7.2

ניסיון לפחות, שקדמו למועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר  שנות 5 בעל הינו המציע .7.2.1

 5.4שירותי אחזקת שבר, ובכלל זה רשימת הפעולות המנויות בסעיף  במתן הספקים,

]הבחינה בדבר מספר  .לעיל 5.4משאבות, מהסוגים המנויים בסעיף  15לעיל, בלפחות 

תעשה  –לצורך בחינת תנאי הסף  –המשאבות אשר תוקנו על ידי הספק הרלוונטי 

  שנים([.  5ביחס לכלל התקופה הנקובה לעיל )

שרות אחת לפחות למתן שרותי תחזוקה בשטח של תחנת למציע ניידת  .7.2.1.1

 הכיבוי.

 המצורף לנוסח בהתאם הספק יצהיר זה,  7.2.2בסעיף  סף תנאי להוכחת .7.2.1.2

 .'הכנספח 

 הכיבוי לרכבי וצבע פחחות עבודות .7.3

 במאגר להיכלל הבקשה הגשת למועד שקדמו, לפחות ניסיון שנות 5 בעל הינו המציע .7.3.1

לעיל,  5.5, לרבות אלו המנויות בסעיף וצבע פחחות עבודות בביצוע ,הספקים

 . מיוחדים מרכבים עם במשאיות

 המצורף לנוסח בהתאם הספק יצהיר ,זה  7.2.3בסעיף  סף תנאי להוכחת .7.3.1.1

 .ו' כנספח

  מים מכלי תיקון .7.4

 במאגר להיכלל הבקשה הגשת למועדשנות ניסיון לפחות, שקדמו  5המציע הינו בעל  .7.4.1

(, GRPמחומרים מרוכבים ) העשויים למכלים תיקון עבודות בביצוע ,הספקים

המותקנים על גבי שלדת לעיל,  5.6, לרבות אלו המנויות בסעיף פוליפרופילן ופיברגלס

 רכב.

 המצורף לנוסח בהתאם הספק יצהיר זה,  7.2.4בסעיף  סף תנאי להוכחת .7.4.1.1

 .'וכנספח 
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לבחינת עמידת הצעת  הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך סיור במתקן/ני מציע .7.5

המציע בדרישות המקצועיות של הרשות המחויבות מבעל עסק מקצועי ומיומן. חיווה דעתו נציג 

  .הצעתו תיפסל על הסף ,הרשות כי המציע אינו עומד בדרישות אלו

 

 תיוערבו .8

 ערבות הצעה .8.1

 אין ערבות הצעה במכרז זה.  .8.1.1

 ערבות ביצוע .8.2

 למרכבי שבר אחזקתלי הפעילויות הספקים לסספקים שיבחרו להיכלל במאגר  .8.2.1

, ידרשו הספקים לצרף ערבות ביצוע הכיבוי למשאבות שבר הכיבוי ואחזקת רכבי

 כדלהלן:

 חתימת במעמד ספקה יעביר, להתקשרות הספק התחייבויות כל להבטחת .8.2.1.1

 הרשות לפקודת. ₪ 20,000 סך על מותנית ובלתי אוטונומית ערבות, החוזה

 המצורף הנוסח לפי, פנים לביטחון המשרד – והצלה לכבאות הארצית

 . להסכם ההתקשרות 'א כנספח

 מטעמה או, מוכר ישראלי בנק מטעם בנקאית ערבות תהיה הביצוע ערבות .8.2.1.2

 חוק פ"ע בביטוח לעסוק רישיון שברשותה ישראלית ביטוח חברת של

 הכללי החשב י"ע אושרה ואשר 1981-א"תשמ, הביטוח עסקי על הפיקוח

 .ממשלתיים למכרזים ערבויות למתן באוצר

 וצבע פחחות עבודותספקים שיבחרו להיכלל במאגר הספקים לסלי הפעילויות  .8.2.2

ביצוע הספקים לצרף ערבות  לא ידרשו, מים מכלי הכיבוי תיקון לרכבי

 להתקשרות.

 

 הבקשהשת גאופן ה .9

, בכתובת שד' רחבעם זאבי למכרז ועדת המכרזים ורק אך להגיש יש בקשות להיכלל במאגר .9.1

 .7( ראשון לציון, קומה ב' חדר מספר מרילנד)פינת שד' 

 .בדואר הבקשה את לשלוח אין .9.2

ס"מ" בעל שתי טבעות עם  5יוגשו כאשר הם מתויקים בקלסר משרדי "גב  הבקשהמסמכי  .9.3

 מנגנון מנוף )לא כרוך( ומחולקים בחוצצים לפי הסדר המפורט להלן:

 שם החוצץ 

 הנדרשיםהמסמכים 

 )המסמכים יתויקו בקלסר לפי הסדר המפורט בטבלה(

 פרטים על המציע. – נספח א'  פרטי המציע. –ראשון  עמוד .1

 (.11עד  1מסמכי הבקשה )עמודים   .הבקשהמסמכי  –חוצץ ראשון  . 2

 טופס הצהרה על יכולות הספק. -נספח ב'   תנאי סף. –חוצץ שני  .3

 מ"בע חברה היותו על אישור או מורשה עוסק היותו על תקף אישור. 

 עדכני חברה נסח : הצגתעבור תאגיד. 

 החברה בשם לחתום שהמציע רשאי ד"עו/ח"רו אישור: עבור תאגיד. 
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 העדר חובות לרשות התאגידים: אישור עבור תאגיד 

  'אישור ניהול ספרים. -נספח ג 

 אישור על ניכוי מס במקור 

 קודמות לפי חוק עובדים זרים.תצהיר בדבר העדר הרשעות  – ד' נספח 

  'מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר תצהיר -נספח ה. 

תנאי סף  –חוצץ שלישי  4

 מקצועיים

 'הצהרת ניסיון המציע. - נספח ו  

 הסכם. –נספח ט"ו   ההסכם  – רביעיחוצץ  5

  ערבות ביצוע –להסכם  1נספח. 

  אישור עריכת ביטוחים. –להסכם  2נספח 

  טופס הצהרה על שמירת סודיות וניגוד עניינים. –להסכם  3נספח 

 נוהל המאגר.  .נוהל המאגר – חמישיחוצץ  .6

 

לעיל  כאמור הרלוונטיים המסמכים כל בצירוף בעותק אחד מקורי להגיש יש הבקשה את .9.4

 קיי(.-און-גבי דיסק צרוב או על גבי זיכרון נייד )דיסק-סרוק על ובעותק דיגיטלי

 .המציע מטעם החתימה מורשה חתימת את יישא המכרז ממסמכי אחד כל של עמוד כל .9.5

הרשות תהא רשאית . מלאה של להיות הבקשה על  – חלקית להיכלל במאגר איסור בקשה .9.6

 המכרזים ועדת תוכל, הרשות של הבלעדי דעתה שיקול לפי, לחילופין. חלקית לפסול בקשה

 השלמות. לבקש

 במידה. באנגלית או בעברית – להצעות שיצורפו והאישורים, העברית בשפה תוגש בקשה .9.7

המאושר  לעברית תרגום יצורף, אנגלית או עברית אינה אשר בשפה, במקורם הם שהאישורים

 .נוטריון בחתימת חתימת

 

 הרשותזכויות  .10

 סוג מהווה אינו במאגר רישום .זה במאגר שייכלל ספק עם להתקשר תמחויב איננה הרשות .10.1

 להתקשרות הרשות מצד כלשהי התחייבות זה ברישום ואין הרשות עם התקשרות של

 .עתידית

 וזאת חלקה או כולה, זו פנייה לבטל, הבלעדי דעתה שיקול פי על, עת בכל תרשאי הרשות .10.2

 גורם לכל או מציעל הסברים מתן ללא, אחרת סיבה מכל או ארגוניות, תקציביות מסיבות

 .מוקדמת הודעה וללא אחר

הזמנה  יקבל לא אם, שהוא וסוג מין מכל תביעה או/ו דרישה או/ו טענה תהיה לא למציע .10.3

 .הרשות מאת לביצוע

שנכללו במאגר הספקים  ,מספקים הצעות לקבלת היפניה במסגרתים מציע אל הרשות פניית .10.4

. לעת מעתלצרכיה  ובהתאם הרשות של הבלעדי השיקול דעת פי על תתבצע נשוא הזמנה זו,

 ספקים עם או/ו במאגר הכלולים הספקים עם שירותים לצורך קבלת להתקשר הרשות תוכל

יובהר כי מבלי לגרוע  .אחרים לתחומים או שירות תחומי דעתו לאותם שיקול לפי אחרים

מרכב רכב אחזקת שבר של ל יפיספצ שירות  ספק למתןבחירת מכלליות האמור לעיל הרי ש

תבוצע יכול ו ,ו/או עבודות פחחות וצבע ו/או תיקון מיכלים ו/או משאבת הכיבוי כיבוי

הספקים כל מהספקים המצויים במאגר ובין אם לחלק אם לבין  ,במסגרת הליך פנייה

 :כמפורט להלן ,ולנוהל המאגר הרשותוהכל בכפוף להחלטת  הרשומים במאגר,
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 ליתן הצעת, מהספקים שנכללו במאגר הספקיםלבקש מכל אחד  תרשאי הרשות .10.4.1

 ו/או משאבת הכיבוי מרכב רכב כיבויאחזקת שבר של מחיר עבור שירות ספציפי ל

, אשר יגישו הצעותיהם, . הספקיםו/או תיקון מכל מים ו/או עבודות פחחות וצבע

, אך לא תרשאי הרשות תהיה .הרשותייבחנו על ידי במסגרת הליך פנייה תחרותית, 

לשקול  הרשות תרשאי תהיהל זה, , לקבל את ההצעה הזולה ביותר, אולם בכלתחייב

של  וכישוריהם , ריחוק גיאוגרפי מתחנת הכיבויעל בסיס ניסיונםשיקולים נוספים 

 .וכיוצ"ב, םמתן השירותים הספציפייבתחום  הספקים שהגישו הצעות

 ובהתאם הצרכי יפל ע, הרשות ל ידיע יוזמנו העבודותמתן השירותים במסגרת  כי יובהר .10.5

 .ונוספים תקציביים ושיקולים הדעת לשיקול

 .מאגרל הרישום לעניין ודרישה תנאי כל עת בכל להוסיף הזכות את הלעצמ תשומר הרשות .10.6

הסכם למתן שירותי  על הרשות עם לחתום ים שיבחרו להיכלל במאגר הספקים יתחייבוספק .10.7

על פי נוסח , ועבודות פחחות וצבע ם, משאבות כיבוי, מכלי מילמרכבי רכבי כיבויאחזקת שבר 

 .'זנספח כההסכם המצ"ב כדוגמא 

 .הבקשה כיבמסמ המפורטים התנאים לכל הסכמה משמעה, במאגר כללילה הבקשה הגשת .10.8

הספקים הרשומים במאגר, לדווח באופן מידי על כל שינוי באופן ההתאגדות )כגון: רכישת  על .10.9

תאגיד אחר, מיזוג, פיצול, שינוי בעלות, שינוי שם התאגיד וכו'(, רישיונות הנדרשים מתוקף 

עבודתו ועל פי החוק או כל שינו אחר אשר עשוי להשפיע על עמידתו בתנאי ההצטרפות בכלל 

 ו. או על ניסיונ

 

 וגריעתם ספקים השעיית .11

שבהם ניתן להשעות להלן המקרים , מהמאגר ספקים או לגרוע להשעותתהיה רשאית  הרשות .11.1

 המאגר: מספקים או לגרוע 

פלילי, אתי, כזה הגורם לדחיית מועדי  –חמור או חריג שבו היה מעורב הספק  אירוע .11.1.1

 ביצוע, לנזק כספי, כלכלי או תדמיתי למשרד וכדומה. 

 .דין כל פי על המאגר נשוא במקצוע לעסוק אחר ֵהיֵתר או מקצועי רישיון שלילת .11.1.2

 הנדרשת מספק מקצועי . האיכותברמת/עמידה של הספק  אי .11.1.3

 אי עמידה בתדירות התיקונים הנדרשת. .11.1.4

 אי עמידה בלוח הזמנים הנדרש. .11.1.5

 מתן שירותים לקויים. .11.1.6

 או חוסר תגובה. הרשותחוסר הענות לפניות  .11.1.7

 אי הגשת הצעות. .11.1.8

עדכון או אי אישור של נתונים הנוגעים לתנאי ההצטרפות למאגר, לסיווג רמת  אי .11.1.9

בין  –ההתמחות, או לבחירתו לביצוע עבודה, למתן השירות או להספקת טובין 

 לספק לעדכון נתוניו ובין שלא פנה.  המיזמת הרשות התשפנ

פעמים ברציפות, בהיעדר הנמקה  3לקבלת הצעות  הרשותמענה של ספק לפניית  אי .11.1.10

 סבירה.  

 . הרשותשל ספק לבצע התקשרות עם  סירוב .11.1.11
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של הספקים ינומקו ויירשמו או גריעתם ועדת המכרזים לעניין השעייתם  החלטות .11.2

 בפרוטוקול. 

ועדת המכרזים תקבע את תנאי ההשעיה, את משך ההשעיה ואת התנאים לחידוש הפעילות  .11.3

 ר. ולחזרה למאג

 . הותציין את נימוקיהחלטתה המכרזים תודיע לספק על  ועדת .11.4

 

 הבהרות .12

 איש הקשר מטעם הרשות:  .12.1

 shaulo@102.gov.il  -רו"ח שאול אור, דוא"ל  .12.1.1

אל לפנות  או כל חלק מהם מוזמן מאגר, מסמכי ההמאגרמציע שיש לו שאלות, בקשר לתנאי  .12.2

, הספקהפנייה תכלול את שם  , באמצעות הדוא"ל בלבדלעיל,  12.1כאמור בסעיף  הקשראיש 

לא יענו פניות טלפוניות או והפקס שלו.  שם הפונה מטעמו, מען המציע ומספרי הטלפון

 וכן פניות שיתקבלו לאחר המועד האמור. אחרות

 אופן הפנייה: .12.3

יש להפנות בכתב בלבד את כל השאלות והברורים הנדרשים באמצעות הדואר  .12.3.1

)לא יתקבלו מסמכים סרוקים בלבד בטבלה במבנה הבא  WORDהאלקטרוני ובקובץ 

 (.PDFאו מסמכים בפורמט 

 פירוט השאלה מספר העמוד והסעיף במכרז מס"ד

   

   

 

 פורטל ספקים .13

 לצורך הנדרשים וחשבונות דיווחים להגיש, הרשות של דעתה לשיקול בכפוף, יידרש הספק .13.1

 ם"התכ להוראות לב בשים, הממשלתי הספקים פורטל במסגרת, עבודתו עבור תשלום

 ימציא לחילופין. הספקים בפורטל שימוש חוזה על ויחתום הרלוונטיות הכללי החשב והנחיות

 הכרוכות העלויות בכלל יישא הספק, יודגש. הספקים בפורטל שימוש העושה כספק אישור

 ם"התכ בהוראת למצוא ניתן בנושא נוסף מידע. הממשלתי הספקים לפורטל בהתחברות

7.16.1. 

 

 

 

 

 

mailto:shaulo@102.gov.il
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 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  11עמוד 

 הבקשה להקמת מאגר הספקיםסמכות השיפוט והדין החל על  .14

לבתי המשפט המוסמכים בירושלים, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  .14.1

בקשה זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי הבקשה להקמת מאגר הנובע מהליכי 

 .הובין לאחר שנקבערשימת הספקים המאגר  ה, בין טרם נקבעלמאגר

זה ו/או כל עניין הקשור בקשה להקמת מאגר ספקים כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי  .14.2

 ,הובין לאחר שנקבערשימת הספקים המאגר  ה, בין טרם נקבעבקשהו/או הנובע ממסמכי ה

אשר  , בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלהבלבד כפוף לדיני מדינת ישראליהיה 

 .יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר

 

 

 ,בכבוד רב                                                                                                                    

 טפסר בכיר שמעון בן נר
 נציב כבאות והצלה סגן

 ויו"ר ועדת מכרזים
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 בקשה להיכלל במאגר ספקים -' אנספח 
 המציע על פרטים

  ___________________________________________________________________ : המציע םש .1

  _____________________________________________________ : עמותה/  שותפות/  חברה מספר .2

  ______________________________________________ (:עמותה/  שותפות/  חברה) התארגנות סוג .3

  ______________________________________________________________ : התארגנות תאריך .4

 (:שותפות או חברה של במקרה) הבעלים שמות .5

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 :המציע של בשמו ולהתחייב לחתום המוסמכים של. ז.ת ומספרי שמות .6

  ____________________ .: ז.ת,  ______________________________________________ : שם

  ____________________ .: ז.ת,  ______________________________________________ : שם

  ___________________________________________________________ : הכללי המנהל של שמו .7

  ____________________________________________________ (: מיקוד כולל) המציע של כתובתו .8

  __________________________________________________________________ : טלפון מספרי .9

  ______________________________________________ :זו הצעה לצורך המציע מטעם הקשר איש .10

  _____________________ : פקסטלפון נייד: _________________ .מס: ____________, טלפון. מס .11

  ___________________________________________________________________ : פקס מספר .12

  ________________________________________________________ :אלקטרוני דואר של כתובת

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  
 

  עו"ד וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך
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 הנדרשים השירותים את יכולתו לספק על הצהרת הספק - 'בנספח 
 

 לכבוד,

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 

אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי, למתן שירותי  1/2017מאגר ספקים מס' ב בקשה להיכלל
 משאבות כיבוי, מכלי מים ושירותי פחחות וצבע

 

 הגשת בקשה: .1

 ,באתר המרשתת של הרשותכפי שפורסמה  לבקשה להיכלל במאגר ספקים,בהמשך  1.1

 .מאגר הספקיםהיכלל במועמדתו למתכבד הח"מ להגיש את 

, הטפסים והמסמכים אשר נוסח הבקשהכחלק בלתי נפרד הימנה,  לבקשהמצורפים בזה  1.2

 .הבקשהלהגיש במסגרת התבקשנו 

 

 התחייבויות והצהרות: .2
 :המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי

קרא אותם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם  הבקשה,קיבל לידיו את מסמכי  2.1

סמכי הפנייה שתוצא בעתיד על מואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )לרבות כל הבהרה ל

 .עדת המכרזים( ובפרט הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים, ללא סייגידי ו

הגשת בקשה זו אושרה כדין על ידי כל בעלי המניות במציע ועל ידי כל אורגן אחר של  2.2

 המציע, והיא תקפה ומחייבת את המציע.

כל הגורמים העלולים להשפיע על  זו מוגשת לאחר שבחן והעריך, בעיני מומחה אתבקשה  2.3

ביצוע הפרויקט והתחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות הסיכונים המשפטיים, הטכניים, 

להגשת הבקשה הלוגיסטיים, הביטחוניים, התפעוליים וכל סיכון אחר הקשור ים, הפיננסי

 .להיכלל במאגר הספקים

 פי הסכם זה. בידי המציע כל הסמכויות הנדרשות לביצוע התחייבויותיו על 2.4

מטעם המציע הם נכונים, מלאים  בקשהכל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים ב 2.5

כל פרט אשר יש בו כדי  מהבקשה, ולא הושמט הבקשהומדויקים ומעודכנים למועד הגשת 

 להשפיע על שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

ע מההצהרות זה כדי לגרו בנספחלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהצהרות האמורות  2.6

 והמצגים המפורטים בהסכם. 
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 הצהרת הספק על יכולת לספק את השירותים הנדרשים –נספח ב' 
 ולראיה באנו על החתום:

 

 

  

 חתימה                 תפקיד                  שם פרטי ומשפחה        

 

 

  

 חתימה                תפקיד                  שם פרטי ומשפחה      

 

 

 

 

  

 תאריך                  חותמת המציע            

 

 עו"ד אישור

 

_, __________, עורך דין, מרחוב _____________________________הח"מ __ אני

________, ___________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ______מאשר/ת בזאת כי ביום __

_________, __המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ___המוסמך לחתום מטעם 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

     

  
 

  עו"ד וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך
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אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  - נספח ג' 
 1976-התשל"ו
 

אני הח"מ ________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות  .1
, רואה חשבון / יועץ מס ]מחק את המיותר[ מדווח בזאת כי 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

  למיטב ידיעתי: 
 

 "(הספק_____________________       _____________________      )להלן: "
 מס תאגיד רשום של המציע            שם המציע                       

 

מנהל / פטור מלנהל ]מחק את המיותר[ את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי  .א
 .1976-התשל"ופקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  .ב
 חוק מס ערך מוסף.

 

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה  .2
ם של כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינות

 הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום __________. .3
 
 
 
 

____________      _____________     _____________     _______________ 
 ן                     חתימהשם מלא                        תואר                      מס' רישיו           

 
 
 

 תאריך __________

 

 יש לצרף אישור על גבי נייר מכתבים של רואה החשבון הספק 
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 העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בדבר תצהיר - נספח ד'
 1976-תשל"והלפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 

הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר  אני
שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 

 ום"( לחתהמציעידי ____________________ )להלן: "-הנני מצהיר כי הוסמכתי כדין על .1
מתן שרותי שעניינו  ,1/2017מאגר ספקים מס' לבקשה להיכלל בבתמיכה  ,זה תצהירעל 

 שפורסם אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי, משאבות כיבוי, מכלי מים ושירותי פחחות וצבע
 "(.הפנייה)להלן: ". רשות הארצית לכבאות והצלההידי -על

 

 :מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה יהננ .2

 זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.המציע ובעל  .א

לא הורשעו המציע ובעל בקשות להיכלל במאגר הספקים, עד למועד האחרון להגשת  .ב
 זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  קהאם המציע או בעל זי .ג
כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד אני מצהיר  -עובדים זרים  

 האחרון להגשת הצעות. 
 

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. .א

לא הורשעו המציע ובעל בקשות להיכלל במאגר הספקים, האחרון להגשת  עדעד למו .ב
 זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  .ג
האחרונה ועד המועד כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה אני מצהיר  -שכר מינימום 

 האחרון להגשת הצעות.

 לעיל: 3-ו 2סעיפים  לעניין

-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 
 כל אחד מאלה:  -; "בעל זיקה" 1981

 

 ידי הספק; -חבר בני אדם שנשלט על .1

בני אדם שהרכב בעלי  בר)ב( חאם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו;  .2

ניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר מ

בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום 

 שכר העבודה; 
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שליטה  חבר בני אדם אחר, שנשלט -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 .מי ששולט בספק בידי מהותית

  31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) - "הורשע", בעבירה

 (; 2002באוקטובר 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -"חוק עובדים זרים" 

 . 1991-התשנ"א

 ; 19876-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" מוםשכר מיני"חוק 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -"שליטה מהותית" 

 האדם; 

 

 

 ה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמתז
 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 עו"ד אישור

_, __________, עורך דין, מרחוב _____________________________הח"מ __ אני

________, ___________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ______מאשר/ת בזאת כי ביום __

_________, __המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ___

הקבועים בחוק אם לא  ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

  
 

  עו"ד וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך
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 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  18עמוד 

 
 מוגבלות עם עובדים העסקת תצהיר בדבר – נספח ה'

 

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

"( המבקש להתקשר עם המציע"  :__________ שהוא המציע )להלן______הנני נותן תצהיר זה בשם _________
. _______________________________לאספקת  _____ פרמסהרשות הארצית לכבאות והצלה במסגרת מכרז 

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. אני 

 :במשבצת המתאימה( )סמן  

 על המציע. חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 נדרש לסמן  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 
 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( עובדים או יותר נדרש לסמן 100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 ובמקרה  ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך

  הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל  

, הוא פנה כאמור ואם קיבל 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות  פעל ליישומןהנחיות ליישום חובותיו 

 ה נתן התחייבות זו(.שלגבי

והשירותים  הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע
 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  
 

  עו"ד וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך

 



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  19עמוד 

 הצהרת ניסיון המציע - 'ונספח 
 

 

ם במסגרת סלי השירות שירותי מתןל 1/2017מאגר ספקים מס' בקשתנו המצורפת הינה להיכלל ב
ניתן להגיש הצעה לסל שירות אחד או יותר. יש לסמן את סל/י השירות להם הוגשה שלהלן, 
 ההצעה.

  -יש לסמן ב סל השירות
את סל השירות 

לו הוגשה 
 ההצעה

  כיבויהאחזקת שבר למרכבי רכבי 

  אחזקת שבר למשאבות הכיבוי

  עבודות פחחות וצבע לרכבי הכיבוי

  תיקון מכלי מים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  21עמוד 

 מרכבי הכיבוי -הצהרת ניסיון המציע  לאחזקת שבר 

 :הבא הפורמט לפי הלקוח אצל קשר איש ופרטי, כמויות, לקוחות רשימת לציין בקשמה על

 שנה 

 מספר 
המרכבים להם 
ניתנו שירותי 

 תחזוקה

דגם 
 המרכב

עבודת התחזוקה פירוט 
 שבוצעה במרכב

 דוא"ל  מספר טלפון שם איש קשר שם הלקוח )החברה(

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 

 חותמת משרד רואה החשבון לצורך זיהוי בלבד: _________________



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  21עמוד 

 

 :בתנאי הסף עמידה במשבצות להלן לציון  לסמן יש

  .ברשותי ניידת שרות אחת לפחות למתן שירותי תחזוקה בשטח תחנת הכיבוי 

  להיכלל הבקשה הגשת למועד שקדמו ,לפחותים שנ חמש של ניסיון בעלי אנו כי מצהירים אנו 

 משאיות גבי על המותקנים מרכבים 20 בלפחות שבר אחזקת שירותי במתן, הספקים במאגר

 הכללי לאפיון בהתאם גלילה בתריסי סגורים בהם והתאים שונים מפרופילים בנויות שונות

 . לעיל 5.3 בסעיף המפורט

 

  



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  22עמוד 

 משאבות כיבוי  –הצהרת ניסיון המציע  לאחזקת שבר 

 :הבא הפורמט לפי הלקוח אצל קשר איש ופרטי, כמויות, לקוחות רשימת לציין המבקש על

 שנה 

משאבות  מספר 
הכיבוי להם 
ניתנו שירותי 

 תחזוקה

דגם וסוג 
 המשאבה

 שם הלקוח )החברה(

עבודת התחזוקה פירוט 
 שבוצעה במשאבה

 דוא"ל  מספר טלפון שם איש קשר )החברה(שם הלקוח 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 

 חותמת משרד רואה החשבון לצורך זיהוי בלבד: _________________

 



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  23עמוד 

 :בתנאי הסף עמידה לציון במשבצות להלן  לסמן יש

  .ברשותי ניידת שרות אחת לפחות למתן שירותי תחזוקה בשטח תחנת הכיבוי 

  שקדמו למועד הגשת הבקשה ,  לפחות שנים חמש של ניסיון בעלי אנו כי מצהירים אנו
שירותי אחזקת שבר, ובכלל זה רשימת הפעולות המנויות בסעיף  במתן להיכלל במאגר הספקים,

  לעיל. 5.4משאבות, מהסוגים המנויים בסעיף  15לעיל, בלפחות  5.4

 

  



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  24עמוד 

 עבודות פחחות וצבע  –הצהרת ניסיון המציע  לאחזקת שבר 

 :הבא הפורמט לפי הלקוח אצל קשר איש ופרטי, כמויות, לקוחות רשימת לציין המבקש על

 שנה 

 מספר 
המשאיות להם 
ניתנו שירותי 
 פחחות וצבע

דגם וסוג 
המרכב לו 

בוצע 
 העבודה

עבודת הפחחות וצבע פירוט 
 במרכב שבוצעה

 דוא"ל  מספר טלפון שם איש קשר שם הלקוח )החברה(

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 

 חותמת משרד רואה החשבון לצורך זיהוי בלבד: _________________



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  25עמוד 

 בתנאי הסף: עמידה במשבצות להלן לציון  לסמן יש

  הבקשה הגשת למועד שקדמו, לפחות ניסיון שנות שחמ של ניסיון בעלי אנו כי מצהירים אנו 
לעיל,  5.5, לרבות אלו המנויות בסעיף וצבע פחחות עבודות בביצוע ,הספקים במאגר להיכלל

 .מיוחדים מרכבים עם במשאיות

 

  



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  26עמוד 

 לביצוע עבודות תיקון במכלים הצהרת ניסיון המציע  

 :הבא הפורמט לפי הלקוח אצל קשר איש ופרטי, כמויות, לקוחות רשימת לציין המבקש על

 שנה 
 מספר 

המכלים בהם 
 בוצע תיקון

קיבולת 
והחומר ממנו 
 עשוי המיכל

 דוא"ל  מספר טלפון שם איש קשר שם הלקוח )החברה( פירוט העבודה שבוצעה

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 

 חותמת משרד רואה החשבון לצורך זיהוי בלבד: _________________



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  27עמוד 

 

 הסף: בתנאי עמידה לציוןבמשבצות להלן   לסמן יש

 

  להיכלל הבקשה הגשת למועדשקדמו , לפחות יםשנ שחמ של ניסיון בעלי אנו כי מצהירים אנו 

(, פוליפרופילן GRPמחומרים מרוכבים ) העשויים למכלים תיקון עבודות בביצוע ,הספקים במאגר
 לעיל, המותקנים על גבי שלדת המשאיות. 5.6ופיברגלס, לרבות אלו המנויות בסעיף 

 

  



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  28עמוד 

 אנו, מורשי חתימה אצל המציע, מאשרים כי המידע שנמסר על ידינו הוא נכון ומהימן:

 

-----------------------------                  ----------------------            --------------------------- 
 שם פרטי ומשפחה                                   תפקיד                                       חתימה        

 
 

-----------------------------                  ----------------------            --------------------------- 
 שם פרטי ומשפחה                                   תפקיד                                       חתימה        

 
 

 

 

 

  

 תאריך                  חותמת המציע            

 
 
 
 
 

 'ואישור רו"ח חשבון לנספח 

 אני רו"ח _________________ מצהיר כדלקמן:

בקשה להיכלל במאגר ספקים ביקרתי את הצהרת המציע __________________ עבור 
המצורפת באשר להיקפי העבודות כאמור בנספח ו' למסמכי הבקשה,  01/2017מס'  לתחזוקה

 .בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד

הריני לחוות דעתי המקצועית כי בדקתי את ההצהרה הנ"ל וכי בהתבסס על בדיקתי אני מאשר 
 ' למסמכי המכרז.ושבנספח  ניסיון המציעכאמור בטבלת  העבודותאת היקפי 

בדיקתי נעשתה בהתאם לתקני ביקורת רו"ח המקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש לתכנן 
 להשיג מידה סבירה של בטחון, שאין בהצהרה הנ"ל מצג מטעה.את הביקורת ולבצעה במטרה 

 ביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

הריני לאשר כי הצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול 
 בה.

 

 

  
  

  רו"ח וחותמת חתימה מספר רישיון שם רו"ח תאריך

 

 



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  29עמוד 

 לדוגמאהסכם התקשרות - 'זנספח 
 

 הסכם

 

 _____ בשנתיום ___ בחודש ______ עיר ______ בשנערך ונחתם ב

 

: להלן) והצלה לכבאות הארצית הרשות -הפנים לביטחון המשרד -ישראל  מדינת :  בין
 כבאותנציב , דדי שמחי טפסררב  בשמו להתחייב המורשים באמצעות( "הרשות"

 .הפנים לביטחון המשרד תחשב סגן, איחלזון פיליפ ומר והצלה

 ("הרשות" -יחדיו להלן שיכונו)

 מצד אחד;

מנהליה  ________________________________________ באמצעות : לבין
_________________ , והמצהירים בזאת כי הם מוסמכים לחתום בשם ___________
 לכל דבר ועניין. ספק, וכי חתימתם תחייב את ההספק

 ("הספק" -להלן) 

 ;מצד שני

 

 1/2017 הזמנה להיכלל במאגר ספקים מס'פרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה ו הואיל
אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי, משאבות כיבוי, מכלי מים ושירותי שירותי  למתן

והוא  כאמור למתן השירותים להזמנהבמענה  בקשהוהספק הגיש , פחחות וצבע
 ;רשותנכלל במאגר הספקים של ה

אחזקת שבר למרכבי רכבי להתקשר עם הספק למתן שירותי  נתמעוניי רשותוה והואיל
 הכל כמפורט בהסכם זה;ו, כיבוי, משאבות כיבוי, מכלי מים ושירותי פחחות וצבע

יש בידו את כל האמצעים כל התנאים והדרישות וכי מצהיר, כי הוא עומד ב והספק והואיל
חומרי כישורים, הניסיון, ה ידע,המקצועי, הרקע הא בעל ו, והמתן השירותיםל

ספק את שירותי התחזוקה לציוד מומחיות הדרושים על מנת להו אדםה כוחהגלם, 
לפי הסכם זה ברמה המקצועית הנאותה,  וואת כל התחייבויותיהמפורט בהסכם זה 

  ;זה הסכם תנאי פי ועל

 .להלן זה הסכם להוראות בהתאםהצדדים להסדיר את היחסים ביניהם,  וברצון  והואיל

  



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  31עמוד 

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן הוסכם לפיכך

 כללי .1

 .הימנוהמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לפרש הוראות     1.2

 הסכם זה על פיהן.

נקבה משמע האמור ביחיד, גם ברבים משמע וההיפך, האמור בלשון זכר, גם בלשון  1.3

 וההיפך.

 :זה להסכם שיצורפו הנספחים פירוט 1.4

 .הבקשה מסמכי - 1נספח  1.4.1

 .הספקים כלל במאגרילה ______מיום המכרזים ועדת החלטת -2 נספח  1.4.2

)בהתאם לנוסח מצורף  עניינים קיום ניגוד ואי סודיות על הצהרה -3 נספח  1.4.3

 .כנספח ג' להסכם(

 .)בהתאם לנוסח מצורף כנספח א' להסכם( בנקאית ביצוע ערבות -  4נספח  1.4.4

 .)בהתאם לנוסח במצורף כנספח ב' להסכם( ביטוח -5 נספח  1.4.5

 , נספחים ועדיפות בין מסמכיםהגדרות .2

 :הגדרות 2.1

הספקים כלל במאגר נלבין ספק ש הרשות הסכם שייחתם בין  -" ההסכם" .2.1.1

 נשוא הסכם זה;

והמשמש כסמכות הוסמך על ידי נציבות הכבאות מי ש –" המפקח הטכני" .2.1.2

 להלן. 7בסעיף מקצועית אל מול הספקים והכל כמפורט 

 ועדת המכרזים או הרשות הארצית לכבאות והצלה; –" "הרשות .2.1.3

שבעה מחוזות )מחוז צפון, מחוז  –" הכבאות מחוזות" או "המחוז" .2.1.4

, מחוז דן(  איו"שירושלים, מחוז חיפה, מחוז מרכז, מחוז דרום, מחוז 

 ות המחוזיות כפופה לנציבות הכבאות.כאשר כל אחת מהסמכוי

כל פעולות האחזקה הנדרשות במסגרת השירותים, על  –" שבר אחזקת" .2.1.5

ידי הספק, בגין תקלה, קלקול, שבר, שיפוץ, שדרוג וכיוצ"ב פעולות, והכל 

 כמפורט במסמכי פנייה זו.

כלל השירותים הנדרשים מהספק על פי הסכם זה, ולרבות   –" השירותים" .2.1.6

ותי אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי, אספקת חלקי חילוף, שיר -אך לא רק 

עבודות פחחות וצבע ותיקון  המצויים בשירותי הכבאותמשאבות הכיבוי 

 ;מכלי מים

, אשר תכלול רשותהתנוהל על ידי שרשימת ספקים  –" ספקים מאגר" .2.1.7

אבות שולמ אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבויך מתן שירותי ספקים לצור

 .הכיבוי
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כל המועדים הקבועים בהסכם זה הינם על פי  –בהסכם זה  –" ימים מניין" .2.1.8

 .קלנדארייםימים 

למתן  הרשותספק שנכלל במאגר הספקים, ונבחר על ידי  –" נבחר ספק" .2.1.9

, ו/או משאבת הכיבוי שירות ספציפי לביצוע אחזקת שבר במרכב רכב כיבוי

במסגרת הליך פנייה תחרותית, בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על ידי 

  .ואושרה על ידי הרשותהספק 

     להסכם. 5בסעיף כהגדרתו  –" ההתקשרות תקופת" .2.1.10

משמעות וכיוצ"ב בין -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי - עדיפות בין מסמכים .2.2

 ה המחמירההוראה אתה בהצעת הספק,לבין הוראה המופיעה  הסכם,הוראה שב

 . על ידי הצדדיםובכתב עדיפה וגוברת, אלא אם נקבע במפורש אחרת 

 מהות ההתקשרות .3

ומשאבות  הסכם זה הינו הסכם למתן שרותי אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי .3.1

 , והכל בכפוף למפורט בתנאי הסכם זה.כיבוי

הספק מתחייב לבצע את כלל העבודות הדרושות למתן השירותים על פי הסכם זה,  .3.2

 בצורה מקצועית, תוך עמידה בלוחות זמנים ורמות השירות שיפורטו להלן. 

 מתן השירותים אופן .4

ו/או משאבת  לאחזקת שבר למרכב רכב כיבוי ספציפי שירות ספק למתןבחירת  4.1
מהספקים חלק אם לבין  תחרותית, תבוצע במסגרת הליך פנייהיכול ו ,הכיבוי

והכל בכפוף להחלטת  הרשומים במאגר,הספקים כל המצויים במאגר, ובין אם ל
 :כמפורט להלן ,הרשות

ליתן , ספקים שנכללו במאגר הספקיםהמלבקש מכל אחד  תרשאי הרשות 4.1.1
ו/או  הצעת מחיר עבור שירות ספציפי לאחזקת שבר של מרכב רכב כיבוי

 .משאבת הכיבוי

 הרשות תהיה .הרשות, אשר יגישו הצעותיהם, ייבחנו על ידי יםהספק 4.1.2
, לקבל את ההצעה הזולה ביותר, אולם בכלל זה, ת, אך לא חייבתרשאי
 ,על בסיס ניסיונםלשקול שיקולים נוספים  הרשות תרשאי תהיה

  .וכיוצ"ב ריחוק גאוגרפי מתחנת הכיבוי ,של הספקים כישוריהם

  תקופת ההתקשרות .5

ממועד חתימת אחרון המורשים )או חלק ממנה(  ( 1) הינה לשנה אחתההתקשרות  5.1
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונית" :על ההסכם )להלן

הבלעדי, להאריך את  האת הזכות, על פי שיקול דעת הלעצמ תשומר רשותה 5.2
. מימוש ות )שנה או חלקה בכל פעם(( נוספ4)ים שנארבע ההתקשרות בתקופה של 

 רשותהבלעדי של ה הות כאמור נתונה לשיקול דעתהזכות להארכות ההתקשר
 "(. תקופת ההתקשרות המוארכת" )להלן:

מובהר בזאת, כי כל תקופת הארכה כאמור, במסגרת תקופות ההתקשרות  5.3
 7.4.15, בהתאם להוראת תכ"ם הרשותהמוארכת, כפופה לאישור תקציבי שנתי של 

א יאושר תקציב שנתי והספק מוותר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ול
 .הרשותכנדרש להארכת ההתקשרות על ידי 
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, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות, תרשאי הרשות 5.4
כדי  הרשותיום מראש ובכתב. יובהר כי אין בביטול ההסכם על ידי  60בהודעה של 

היפך ככל ול הספקכלפי  לרשותלגרוע ו/או למעט מחובות ו/או זכויות הקיימות 
 שהעילה לאמור קמה עובר למועד בדבר הפסקת ההתקשרות. 

להפסיק את ההתקשרות, בכל עת, מכל  הרשותאין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות  5.5
 סיבה שהיא הקשורה עם טיב השירותים הנדרשים. 

 התחייבויות הספק .6

, כי השירותים על פי הסכם זהאת כל האמצעים ליתן את הספק מתחייב כי יש בידו  6.1
א בעל רקע והכי ו התקשרות,ה לביצועהוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלוונטיים 

, כוח אדם שהוסמך לכך, חומרי גלם, חלפים, אמצעי כישורים ,מקצועי, ידע, ניסיון
לפי  וומומחיות הדרושים על מנת לבצע את השירותים ואת כל התחייבויותי בדיקה

 נאי ההסכם., ועל פי תברמה המקצועית הנאותה הסכם זה

הספק מתחייב כי כל השירותים נשוא הסכם זה יסופקו על ידו בלבד, ו/או על ידי  6.2
עובדיו / שלוחיו או מי מטעמו, אשר הינם בעלי ההכשרה, הידע ו/או ההשכלה ו/או 
ההכשרה המקצועית המתאימה, בעלי כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים 

ומנים, כשירים ,מתאימים ובעלי הסמכות הנדרשים, בעלי ניסיון מתאים, מי
 והיכולת המקצועית לביצוע השירותים מאת היצרן והכל על פי הסכם זה.   

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה הספק מתחייב כי  6.3
ולבצע את זה בהסכם  הרשות, להתקשר עם הספק או מסמכי היסוד של

על פי  ןהמנוגדת להתחייבויות שנת וכל התחייבות של על פיו, אין והתחייבויותי
על פיו משום הפרה  ועל הסכם זה או בביצוע התחייבויותי וואין בחתימתזה הסכם 

, , לרבות תקנה, פסק דין או צו, וכל דיןול שיששל הסכם או התחייבות אחרים 
ר תוגש בגין כל תביעה ו/או דרישה אש הרשותחויב לפצות ולשפות את י, שווידוע ל

 הפנימיים נהליו פי על כדין זה הסכם אישר וכי, בקשר עם הפרת הצהרתו זו וכנגד
 .שלו ההתאגדות ומסמכי

 כל - נגדו להינקט עתידה לא גם ידיעתו ולמיטב - נגדו ננקטה לא כיהספק מתחייב  6.4
 או מחיקתו, עסקיו חיסול, פירוקו ,האפשרית תוצאתה או ,שמטרתה ,פעולה

 .אחרת דומה תוצאה

כי ו ,הבין אותם הם,ודרישותיההסכם, תנאי  לכי הוא קרא את כלהספק מתחייב  6.5
למרכבי  אחזקת שבר יש ביכולתו לקיימם ולבצעם ככל הדרוש לאספקת שירותי

שירותי הכבאות, על פי הדרישות והתנאים מערך עבור ומשאבות כיבוי  רכבי כיבוי
על  ,העבודותהשירותים ומתחייב לבצע את והמועדים שנקבעו בהסכם זה. הספק 

בדייקנות, ביעילות, ההסכם וזאת  בהתאם לכל תנאי ודרישות ם,כל חלקיה
 . הרשותובמיומנות לשביעות רצון  במומחיות

את  ומלאהספק מתחייב כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו י 6.6
 נםיווניס הם, ידיעותיהםבכישורי ושתמשיבנאמנות ובמסירות, ו יהםתפקיד

 .  והמדינה הרשותלתועלת 

הספק מתחייב כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל  6.7
 דין, לניהול פעילותו העסקית בכלל, ולביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם בפרט.

 אלה ודרישות צרכים כי, הודרישותי הרשות צרכי את הבין הוא כיהספק מתחייב  6.8
 הרשות לצרכי בהתאם, השירותים את לספק הספק של בכוחו וכי ,להשגה ניתנים

 .הרשותובהתאם להצעת הספק כפי שאושרה על ידי 

הספק מתחייב כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או  6.9
המסמכים שניתנו ו/או הוגשו ו/או הוצגו על ידו, הנם נכונים, מדויקים ומלאים וכי 



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  33עמוד 

את מלוא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את  הרשותהוא הציג בפני 
 מלוא המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בהסכם זה. 

הספק מתחייב כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת כלכלית מספקת לביצוע  6.10
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ן לאספקת הספק מתחייב לקבל את כלל האישורים הדרושים על פי כל די 6.11
 השירותים.

הספק מתחייב כי הוא אחראי לאיכות טיב העבודה, לחוזק והאמינות של הציוד  6.12
אותו הוא מספק  ו/או מתחזק, על מרכיביו, כי יספק את השירותים בהתאם לנוהל 

ובהתאם ללוחות הזמנים כאמור בהסכם  הרשותהזמנת העבודה שתועבר לספק ידי 
 זה.

ה במסמכי ההסכם, יפנה הוא ללא עיכוב, למשרד, גילה הספק סתירה או אי התאמ 6.13
 שיורה לו כיצד עליו לנהוג.

 המפקח הטכני .7

לפקח  רשותהטכני או מי מטעמו, הינו הגורם המקצועי אשר מונה על ידי ההמפקח  7.1
 על טיב ואיכות העבודה של הספק.

הספק מתחייב לסייע למפקח הטכני ו/או לכל מי מטעמו לבצע את תפקידו כמוגדר  7.2
ף זה ולאפשר לו לקיים את הבדיקה והפיקוח וליתן בידיו כל נתון אותו הוא בסעי

 לקבל בהקשר עם השירותים נושא הסכם זה. , לרבות ביקור בחצרי הספק,מבקש

הספק יאפשר למפקח הטכני לבצע בדיקות ברכבי הרשות אשר נמצאים בתיקון או  7.3
על מנת לחוות דעתו על עומדים להיכנס לתיקון או סיימו תיקון, ככל שיידרש וזאת 

טיב/רמת/איכות התיקון שבוצע או על מנת לחוות דעתו על הצעת מחיר שהתקבלה 
 .מהספק

מובהר בזאת כי במקרה שבו לטענת המפקח הטכני מטעם  –תיקונים חוזרים  7.4
הרשות נדרש ביצוע תיקון חוזר לרכב הכיבוי, שכן התקלה בגינה נכנס אותו רכב 
לביצוע עבודת אחזקה אצל הספק לא נפתרה במסגרת התיקון הראשון, יהיה חייב 
הספק בביצוע חוזר של התיקון עד לקבלת אישורו של המפקח הטכני ושלביעות 

 צונו וזאת ללא תמורה נוספת.ר
 

 השירותים .8

אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי, משאבות כיבוי, למתן שירותי הספק מתחייב  8.1
  .ברשותהמצויים   מכלי מים ושירותי פחחות וצבע

מוסכם ומודגש כי כל תיקון המבוצע על ידי הספק, לרבות שימוש בחלקי חילוף  8.2
 יבוצע באמצעות חלקי חילוף מקוריים בלבד.

 

 היקפי אחריות לתיקונים / טיפולים .9

הספק מתחייב ליתן אחריות על כל תיקון שיבוצע על ידו לרבות, חלפים שהותקנו  9.1
 מיום ביצוע הפעולה. חודשים 6על ידו, למשך 

כל תיקון שיידרש במסגרת תקופות האחריות המנויה לעיל, ואשר אינו נובע  9.2
ללא תשלום נוסף ובמסגרת הספק  , יטופל על ידישנגרם בזדוןמשימוש לקוי או נזק 

 .תקופות האחריות
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 איסור הסבת הסכם .10

ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר לאחר, הסכם זה  להסב רשאי אינו הספק  10.1
חובה הנובעים מהסכם  לאחר כל זכות ו/או ולא להעביר או למסור ,כולו או חלקו

 כאמור לעיל. הסכמה הרשותזה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב של 
 מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. הספקאינה פוטרת את 

 צורך ללא זה הסכם פי על ווחיובי וזכויותי את להמחות תרשאי הרשות תהיה 10.2
 פי על הספק בזכויות תפגע לא כאמור מחאההשה ובלבד, הספק אישור בקבלת
 .זה הסכם

 קיזוז ניכוי ועיכבון .11

מכל זכות או סעד העומדים לו לפי הסכם זה או לפי  הרשותמבלי לגרוע מזכויות  11.1
לקזז ו/או לעכב כל תשלום, פיצוי מוסכם, חוב, נזק, או  הרשות תכל דין, רשאי

תשלום אחר אשר יגיעו לספק ממנו, או כל סכום מהם, כנגד סכומים אשר יגיעו 
 מהספק.  לרשות

ל זכות לקיזוז ו/או לעיכבון והוא לא יהיה מובהר בזה, כי לספק לא תעמודנה כ 11.2
, לעכב תחת ידיו הרשותרשאי, בכל מקרה, לרבות מקרה של מחלוקת כספית עם 

 כל סכום מגיע למשרד ממנו.

 אופן ביצוע הזמנת עבודה לספק .12

על ידי המפקח הטכני או מי מטעמו או על ידי  הזוכה הזמנת עבודה תונפק לספק 12.1
, באופן ובדרך שתוגדר הארצית לכבאות והצלה הרשות מי שהוסמך לכך על ידי

 .הזוכה לספק

תהא בהתאם להצעת המחיר אשר אושרה  הזוכה כל הזמנת עבודה שתונפק לספק 12.2
 כהגדרתו בנוהל המאגר. , במסגרת הליך הפנייההרשותעל ידי 

הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן מעת לעת את נוהל  12.3
 המאגר.

 התמורה ותנאי תשלום  .13

לספק, תהא כפי תוצאת הליך הפנייה שפורט  הרשותהתמורה שתשולם על ידי  13.1
באשר לטיב התיקון אשר ניתן על  הרשותלעיל. ובכפוף לשיקול הדעת של  4בסעיף 

 .הרשותידי הספק לטובת 

. בדבר "מועדי 1.4.3את התשלום לספק על פי הוראת חשכ"ל  הרשות תבצע 13.2
 תשלום". 

כוללים  במסגרת הפנייה התחרותית יהיוצוינו בהצעת הספק יחירים שכלל המ 13.3
 מע"מ. 

לבד מן האמור לעיל, לא יהא זכאי הספק לכל תמורה נוספת לרבות כל הוצאה  13.4
ישירה או עקיפה המתחייבת ממתן השירותים על ידו ולרבות עלויות זמן נסיעה, 

להדרכות, הובלות וכיו"ב, הדפסת חומרים  חומרים,, סוציאליים תנאים נסיעות,
או בהליך הפנייה התחרותית למתן  אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה

 .שירות ספציפי לאחזקת שבר של מרכב רכב כיבוי

הספק יעביר את החשבוניות לתשלום לגוף שהנפיק לו את הזמנת העבודה. הספק  13.5
עיכוב  יגיש את החשבוניות כאמור, כשהן תואמות את הסכומים בהצעתו. כל
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לפצות על כך  הרשותבתשלום עקב אי התאמה כאמור, לא יהא בו כדי לחייב את 
 את הספק ולספק לא תעמוד כל טענה בשל כך. 

התמורה הנזכרת בסעיף זה מהווה תמורה סופית למילוי מלוא התחייבויות הספק  13.6
 על פי הסכם זה.

 :תשלום עבור נסיעות 13.7

ם ביצוע תחזוקה, יהיה  ת הכיבוי לשעבור הגעה ממקום העבודה לתחנ 13.7.1

מע"מ ₪ +  1.4בגובה של  30 -זכאי הספק לתשלום החל מהקילומטר ה

שייתכן ותתעדכן מעת לעת  13.9.2.2בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם מס' 

 לחיוב או לשלילה.

המרחב בין מקום עבודת הספק לתחנת הכיבוי ייקבע בהתאם לטבלת  13.7.2

 הכללי. המרחקים המפורסמת ע"י חטיבת השכר באגף החשב

 לא תהא הצמדה לשער/מט"ח/מדד בהסכם התקשרות זה.: הצמדה 13.8

 בנקאית המחאה/  ערבות .14

 שבר אחזקתלסלי השירותים  זה הסכם פי על ספקה התחייבות כל להבטחת 14.1
 חתימת במעמד הספק יעביר, הכיבוי למשאבות שבר הכיבוי ואחזקת רכבי למרכבי
נוסח  – 'א בנספח כמפורט לנוסח בהתאם מותנית ובלתי אוטונומית ערבות ההסכם

 8 בסעיף למפורט בהתאם שסוכמה ההסכם למסמכי ב"מצ ערבות לביצוע בהעתקו
 לפקודת, הארכה ואופציות מיסים, מ"מע לרבות, המכרז של להזמנה להציע הצעות

 חברת של או בנקאי מוסד של תהא הערבות. והצלה לכבאות הארצית הרשות
 מהמועד ימים 90 עד של בתוקף תהיה והיא ערבויות למתן המורשית ביטוח

 .ההתקשרות לביצוע האחרון

, ויחולט בהסכם האמורות בהתחייבויותיו הספק לעמידת כבטוחה תשמש הערבות 14.2
 מזכותה לגרוע מבלי זאת אלו בהתחייבויותיו יעמוד לא אם, מראש מוסכם כפיצוי

 .נוסף פיצוי או/ו סעד כל לתבוע הרשות של

 ביטוח .15

 י שירותים :לסלסעיף הביטוח  15.1

 הכיבוי רכבי למרכבי שבר אחזקת 15.1.1

 הכיבוי למשאבות שבר אחזקת 15.1.2

לרכוש ולקיים  את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו הספק מתחייב  15.2
הרשות הארצית  -המשרד לביטחון הפנים  -ולטובת מדינת ישראל 

לכבאות והצלה ולהציגם לרשות הארצית לכבאות והצלה, כשהם כוללים 
ים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו את כל הכיסוי
 מהמצוין להלן:

 
 ביטוח חבות מעבידים .14.2.1

ו, בביטוח חבות החוקית כלפי עובדי ובטח את אחריותי הספק .א
 המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
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דולר ארה"ב לעובד,  5,000,000 -גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .ב
 הביטוח )שנה(.למקרה ולתקופת 

 -המשרד לביטחון הפנים  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ג
היה  ונטען לעניין קרות תאונת  הרשות הארצית לכבאות והצלה
 לפי מיכ הם נושאים בחבות מעביד עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי 

 .מעובדי הספק
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .14.2.2

יטוח אחריות על פי דיני מדינת הספק יבטח את אחריותו החוקית בב .א
ישראל כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל  

 והשטחים המוחזקים. 

   1,000,000  -גבול האחריות למקרה ולשנת ביטוח לא יפחת מסך .ב
 דולר ארה"ב.

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 כוש צד שלישי.רכוש מדינת ישראל ייחשב ר .ד

כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או  .ה
 יבוטל.     -כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו

 -המשרד לביטחון הפנים   –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ו
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או הרשות הארצית לכבאות והצלה 

 עמו. מחדלי הספק והפועלים מט
 

 ) PRODUCTS LIABILITYביטוח חבות המוצר ) .14.2.3

למרכבי הספק יציג ביטוח חבות המוצר בגין  תיקון ואחזקת שבר  .א
 .על כל מערכותיהם ואביזריהם רכבי כיבוי ו/או למשאבות כיבוי

הכיסוי יכלול נזקים הנובעים מ: תיקון, טיפול, שיפוץ, שדרוג, פירוק, 
עבור  כולל אספקת והתקנת רכיבים וחלקי חילוף החלפות, אחריות, 

, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת הרשות הארצית לכבאות והצלה
 .     הרשות הארצית לכבאות והצלה -המשרד לביטחון הפנים   –ישראל 

נוסח  –פקודת הנזיקין דין לרבות על פי הכיסוי בפוליסה יהיה על פי  .ב
 ;1980-פגומים למוצרים חדש וכן על פי חוק האחריות

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  250,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .ג
 בגין נזק לגוף ולרכוש; הביטוח )שנה(

 ;CROSS LIABILITY  -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ד

 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .ה

 -המשרד לביטחון הפנים  –לשפות את מדינת ישראל  ורחבמהביטוח  .ו
 לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגםהרשות הארצית לכבאות והצלה 

רשות הארצית לכבאות והצלה עבור התוחזקו סופקו ומוצרים אשר ב
 ם.הפועלים מטעמעל ידי הספק/היצרן וכל 
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בגין כלי הרכב של הרשות הארצית לכבאות והצלה  -ביטוח רכוש  .14.2.4
 שבתחומי חצרי הספק

 

בגין סיכוני אש מורחב לרבות יסוי הרחבת ביטוח אש מורחב לכלול כ .א
ו/או משאבות  וחלקיהם הכיבוירכבי סיכוני פריצה ושוד לגבי  בגין 

על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה  לספק שנמסרוהכיבוי 
הספק, לרבות של בחצרי  מצאםהי בעתו של הספק אחריותבנמצאים ו

תיקון, התקנות, אחזקת לצורך ביצוע עבודות קבלני המשנה שלו 
  ושירות. תקנה, טיפוליםה הרכבה,שבר, טיפול, שיפוץ, שדרוג, פירוק, 

 -לחילופין הרחבת הכיסוי במסגרת פוליסת צד שלישי 

דולר ארה"ב  350,000כיסוי על פי דין, בגבול אחריות שלא יפחת מ 
ו/או רכב של הרשות הארצית לכבאות והצלה  המכסה נזקים לכלי

תיקון,  הנמצאים בחצרי הספק לצורך ביצוע עבודותכיבוי למשאבות ה
תקנה, ה הרכבה,התקנות, אחזקת שבר, טיפול, שיפוץ, שדרוג, פירוק, 

כלי הרכב ייחשבו כרכוש צד שלישי, יבוטל  ושירות. טיפולים
בהשגחתו ובשליטתו של  הסייג/החריג לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוחו,

 הקבלן ו/או מי מטעמו.

יקבע במפורש כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין בפוליסה  .ב
 משועבדים למשאבות הכיבוי ו/או וחלקיהםהכיבוי ים לרכבי נזק
הרשות הארצית  –המשרד לביטחון הפנים   - ובת מדינת ישראל לט

המשרד אלא אם יורה חשב ישירות הם ל וישולמו כבאות והצלהל
 בכתב אחרת. ההרשות הארצית לכבאות והצל -לביטחון הפנים 

 

 כללי 15.3
 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .14.3.1

המשרד  -מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :  .א
 בכפוף להרחבי הרשות הארצית לכבאות והצלה,   -לביטחון הפנים 

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה  .ב
יום  60להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 

 . הרשות הארצית לכבאות והצלהלפחות במכתב רשום לחשב 

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור  .ג
על פי תנאי מוטלות על המבוטח ההפוליסות ולמילוי כל החובות 

 הפוליסות.

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה  .ד
 בלעדית על הספק.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את  .ה
ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת  חריות המבטח כאשר קייםא

       ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה במלוא        
 הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .ו
הרשות הארצית לכבאות המשרד לביטחון הפנים,  –מדינת ישראל 
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ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא  יחול לטובת אדם שגרם  לנזק  והצלה
 מתוך כוונת זדון.

, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .ז
להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל, "פוליסות נוסח ביט", בכפוף 

 ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.

 
העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים  .14.3.2

בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור  יומצאו על ידי הספק לרשות 
 ית לכבאות והצלה עד למועד חתימת  ההסכם.הארצ

 –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  .14.3.3
הרשות הארצית לכבאות והצלה וכל עוד אחריותו  -המשרד לביטחון הפנים 

קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות 
כל  עוד  ההסכם עם מדינת הביטוח תחודשנה  על ידו מדי שנה בשנה, 

ישראל בתוקף. הספק  מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, או אישור  
קיום ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י המבטח לרשות הארצית לכבאות 

 והצלה, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

החלה אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה  .14.3.4
עליו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של 

הרשות הארצית לכבאות והצלה  -המשרד לביטחון הפנים  -מדינת ישראל 
 על כל זכות  או סעד  המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

 י שירותים :סעיף הביטוח לסל 15.4

 .הכיבוי לרכבי וצבע פחחות עבודות .16.4.1

 .מים מכלי תיקון .16.4.2
 

 לטובתו בזה המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע, מתחייב הספק 15.5
 הארצית הרשות – הפנים לביטחון המשרד – ישראל מדינת ולטובת
 את ולהם והצלה לכבאות הארצית לרשות ולהציג והצלה לכבאות

 גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים
 .להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות

 

 ביטוח חבות מעבידים .14.5.1

ו, בביטוח חבות החוקית כלפי עובדי ובטח את אחריותי הספק  .א
 המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.                                                                             

דולר ארה"ב לעובד,  5,000,000 -גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .ב
 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.

 -המשרד לביטחון הפנים  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ג
היה  ונטען לעניין קרות תאונת  הרשות הארצית לכבאות והצלה
 לפי מיכ הם נושאים בחבות מעביד עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי 

 .מעובדי הספק
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 מוסכים אחריות ביטוח .14.5.2

 ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח ן השירותיםנות .א
 והשטחים ישראל מדינת תחומי כלבאחריות מוסכים  בביטוח

 המוחזקים, הכולל: 

 אחריות כלפי צד שלישי; .1

 אחריות לרכב במוסך; .2

                    אחריות לשרות, טיפול ותיקון.   .3

 ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב
 (; שנה) הביטוח

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

 בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .ד
 ;ועובדיהם משנה  קבלני, קבלנים  של פעילות

המשרד   – ישראל מדינת את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ה
ככל שייחשבו  הרשות הארצית לכבאות והצלה –לביטחון הפנים 

  .מטעמו והפועלים נותן השירותים מחדלי או/ו למעשי אחראים
 

בגין כלי הרכב של הרשות הארצית לכבאות והצלה  -ביטוח רכוש  .14.5.3
 שבתחומי חצרי הספק

בגין סיכוני אש מורחב הרחבת ביטוח אש מורחב לכלול כיסוי גם  .א
  שנמסרו וחלקיהם הכיבוירכבי סיכוני פריצה ושוד לגבי  לרבות 

ו של נמצאים באחריותעל ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה ו לספק
הספק, לרבות של קבלני המשנה שלו בחצרי  מצאםהי בעתהספק 

 . פחחות וצבעלצורך ביצוע עבודות 

 - מוסכים אחריות ביטוחכיסוי במסגרת פוליסת הרחבת החילופין ל

דולר ארה"ב  350,000כיסוי על פי דין, בגבול אחריות שלא יפחת מ 
ו/או רכב של הרשות הארצית לכבאות והצלה  המכסה נזקים לכלי
 הנמצאים בחצרי הספק לצורך ביצוע עבודותלמשאבות הכיבוי 

כלי הרכב ייחשבו כרכוש צד שלישי, יבוטל הסייג/החריג  .פחחות וצבע
ו/או  הספקבהשגחתו ובשליטתו של  ו,לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוח

 מי מטעמו.
 

בפוליסה יקבע במפורש כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין  .ב
  - ובת מדינת ישראל לט משועבדים וחלקיהםהכיבוי ים לרכבי נזק

 וישולמו הרשות הארצית לכבאות והצלה –המשרד לביטחון הפנים 
הרשות  -הפנים המשרד לביטחון אלא אם יורה חשב ישירות הם ל

 בכתב אחרת. הארצית לכבאות והצלה

 כללי 15.6
 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .14.6.1
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המשרד  -מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :  .א
 בכפוף להרחבי הרשות הארצית לכבאות והצלה,   -לביטחון הפנים 

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה  .ב
יום  60להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 

 . הרשות הארצית לכבאות והצלהלפחות במכתב רשום לחשב 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה  .ג
הרשות הארצית , פניםהמשרד לביטחון ה  –כלפי מדינת ישראל 

 יתור לא יחול לטובת אדם וובלבד שהו , ועובדיהם לכבאות והצלה
 כוונת זדון;   שגרם לנזק מתוך 

כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור בלעדית אחראי  הספק .ד
המבוטח על פי תנאי  הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על 

 הפוליסות;

 נהבכל פוליסה ופוליסה תחול ותת הנקובות העצמייוההשתתפו .ה
 ;הספקבלעדית על 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את  .ו
ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת  אחריות המבטח כאשר קיים

במלוא הזכויות על  בחזקת ביטוח ראשוני המזכהביטוח הינו ישראל ו
 פי הביטוח.

 ;ככל שקייםחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל  .ז
 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים  15.7
בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור  יומצאו על ידי הספק לרשות 

 הארצית לכבאות והצלה עד למועד חתימת  ההסכם.

 –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  15.8
הארצית לכבאות והצלה וכל עוד  הרשות -המשרד לביטחון הפנים 

אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי 
פוליסות הביטוח תחודשנה  על ידו מדי שנה בשנה, כל  עוד  ההסכם עם 
מדינת ישראל בתוקף. הספק  מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, 

המבטח לרשות  או אישור  קיום ביטוחים מאושרים וחתומים  ע"י
הארצית לכבאות והצלה, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת 

 הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה  15.9
עליו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של 

והצלה  הרשות הארצית לכבאות -המשרד לביטחון הפנים  -מדינת ישראל 
 על כל זכות  או סעד  המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

 

  הפרות וסעדים .16

מוסכם על הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה  16.1
בכל הזכויות המוקנות לו על פי כל דין, במקרה של הפרה  הרשותויזכו את 

 יסודית:
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פעולה במסגרת הליכי הוצאה לפועל הוטל עיקול זמני או קבוע או כל  16.1.1
לגבי נכס מהותי של הספק, והעיקול או הפעולה כאמור לא הופסקו או 

 יום ממועד ביצועם. 30הוסרו לחלוטין בתוך 

מונה לנכסי הספק, כולם או חלקם, נאמן או כונס נכסים זמני / קבוע או  16.1.2
 מפרק זמני / קבוע.

כולם או חלקם, או נתקבלה  ניתן כנגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, 16.1.3
על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או ניתן 
כנגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, 
או שהוא פנה לנושיו למען קבלת אורכה או פשרה למען הסדר עימם על 

 "ג.לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ 233פי סעיף 

 כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם. הרשותשל  הוכח להנחת דעתה 16.1.4

הוכחות להניח את דעתו כי הספק או אדם אחר  הרשותכשיש בידי  16.1.5
מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, שי או טובת הנאה כלשהי בקשר עם 

 הסכם זה או עם ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במסגרת הסכם זה אינה  16.1.6
או שהספק לא גילה למשרד עובדה מהותית אשר לדעתו היה בה  נכונה

 כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

מבלי לגרוע מכל סעד ת רשאי הרשות פר הספק הסכם זה, בהפרה יסודית, תהיהה 16.2
   .או תרופה המוקנים לו על פי כל דין, לבטל את ההסכם

ם על ידו, אלא אם בזכויות על פי הסכם זה כביטול ההסכ הרשותשימוש בלא יראו  16.3
על כך במפורש ובכתב והספק יהיה חייב לעמוד בכלל התחייבויותיו  הרשות תודיע

 .הרשותעל פי הסכם זה כל עוד לא ניתנה הודעת ביטול על ידי 

יום לא יהווה הפרה של הסכם זה והספק לא יהא  14איחור בתשלום שלא יעלה על  16.4
 זכאי לפיצוי כלשהו בין כספי ובין אחר בגין האיחור כאמור. 

 

 וניגוד עניינים שמירת סודיות .17

 סודיות  17.1

 כל לידיעת להביא או ולמסור להודיע, להעביר ולא לשמור מתחייב הספק 17.1.1
 כי מצהיר והוא ,זה הסכם ביצוע עם בקשר אליו שהגיעה ידיעה על, אדם
 לחוק 118 סעיף לפי עבירה תהווה זו התחייבות מילוי שאי לו ידוע

שלו . הספק מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה 1997"ז תשל, העונשין
 , יפעלו בהתאם לאמור לעיל.ומי מטעמם ועובדיהם

 עניינים ניגוד 17.2

 ניגוד איסור בדבר והמגבלות הכללים את מכיר הוא כי בזה מצהיר הספק 17.2.1
 של, שלו עניינים לניגוד חשש כל זה הסכם חתימת במועד אין וכי עניינים
 הסכם נשוא השירותים ביצוע עם ביחס מטעמם מי ושל מטעמו אחראי

 .זה

 שיתבקש ובמידה אם כי הספק מתחייב האמור מכלליות לגרוע מבלי 17.2.2
 האחראי או/ו שהספק זה לפרויקט ביחס שירותים או/ו מוצרים לספק

, אליהם הנוגעים שירותים או/ו מוצרים מספקים מטעמם מי או/ו מטעמו
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 מכלליות לגרוע ובלי, לרבות) אחר גוף או אדם לכל, בעקיפין או במישרין
 הוא( אחר ממשלתי גוף או ממשלתית זוכה, מקומית רשות לכל, באמור

 או/ו מוצר כל יספק ולא הרשות של המשפטי לזוכה מיידית כך על יודיע
 אליו זיקה מטעמם למי או/ו מטעמו לאחראי או/ו לו שיש שירות כל יבצע

 .כאמור

. עניינים ניגוד איסור בדבר והגבולות הכללים על לשמור מתחייב הספק 17.2.3
 במהלך, עניינים לניגוד חשש יתעורר בהם מצבים וייווצרו ובמידה אם

 או/ו לזוכה ביחס, מהם כתוצאה או זה הסכם פי על השירותים ביצוע
 ראש מיידית כך על להודיע מתחייבהספק, מטעם או/ו מטעמו האחראי

 .ברשות אנוש ומשאבי מינהל אגף

 לרבות –" מטעמם מי או/ו מטעמו האחראי או/והספק , "זה סעיף 17.2.4
 האחראי/הספק של משפחה בני, מטעמם/מטעמו ומועסקים עובדים
 בני או ומועסקים עובדים, מטעמו האחראי/שהספק ותאגיד מטעמו

 יפורשו" עניין בעל"ו" משפחה בן" בהם עניין בעלי הינם כאמור משפחה
 .1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתם זה בסעיף

 לחתוםהספק  מתחייב, זה הסכם פי עלהספק  התחייבות מילוי להבטחת 17.3
 פי על השירותים בביצוע שיעסוק מטעמו מי וכל מטעמו האחראי את ולהחתים

 זהה בנוסח עניינים ניגוד היעדרשמירת סודיות ו על הצהרה טופס על זה הסכם
 .למכרז ב"המצ' ג לנספח

 

 שונות .18

 המשפט בבתי ורק אך ידון, זה מהסכם הנובע עניין כל - השיפוט סמכות 18.1
  .בישראל הנוהג הדין פי על ירושלים עירהמוסמכים ב

הסכם זה, הסכמים נלווים לו ומסמכים אחרים בין  - הסכם מבטל וממצה 18.2
הצדדים שתאריכם כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמת הצדדים והם 

פה, בין הצדדים -מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה קודמת, בין בכתב ובין בעל
  בעניינים נשוא הסכם זה.

אין  ,אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו-אי - אכיפה אינה פוגעת בזכויות-אי 18.3
או על הזכות לתבוע )לרבות אכיפה( בגין  ,רזכויות כאמוהמשמעותה ויתור על 

במועד  ,הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד
 לאכוף המבקש צד כלפי תשמעולא  ,או בגין הפרה אחרת של ההסכם ,מאוחר יותר

 . מניעות או שיהוי טענת כאמור זכויותיו

 ידי-על חתום, בכתב יעשו ינויוש או זה להסכם תיקון כל - ושינויו ההסכם תיקון 18.4
 .זה להסכם הצדדים כל

 בפקסימיליה או רשום בדואר תשלחנה זה להסכם בקשר הודעות - הודעות משלוח 18.5
 לעיל הנקובים הצדדים מעני פי על, ביד תימסרנהבאמצעות דואר אלקטרוני או  או

: הבאים במועדים התקבלה כאילו הודעה כל ויראו(, להלן כאמור ששונו כפי או)
 מועד לאחר אחד עסקים יום. ביד נמסרה אם, מסירתה לאחר אחד עסקים יום

 או. או אישור מסירה בדוא"ל בפקסימיליה שוגרה אם, משלוח אישור כנגד שיגורה
 בדואר נשלחה אם, למשלוח נמסרה בו מהמועד עסקים ימי חמישה חלוף עם

 את לשנות, זה סעיף הוראות לפי שתימסר בהודעה, הזכות שמורה צד לכל. רשום
 .זה שבהסכם העתקים למשלוח הכתובת ואת כתובתו

 טפסר/מ לאוניד שיימן.לצורך ביצוע הסכם זה הינו  הרשותנציג  18.6



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה
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החתום על הצדדים באו ולראיה  

 

___________________                           _________________ 

 החברה                                             דדי שמחיטפסר רב   

    נציב כבאות והצלה   

 

 

__________________                                                       _________________ 

 תאריך                                       מר פיליפ איחלזון     

                           המשרד לבט"פ                         תס. חשב

 

  



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה
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 להסכם ההתקשרות  - 1נספח 

 נוסח ערבות ביצוע

 ________________ הביטוח חברת/הבנק שם

 ________________________ הטלפון' מס

 : ________________________הפקס' מס

 

 ערבות כתב

  לכבוד

  הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד לביטחון הפנים

 '____________מס ערבות: הנדון

 (עשרים אלף שקלים חדשים במילים)ש"ח  20,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 בקשר"( החייב" להלן: ____________________________________________)מאת תדרשו אשר

 משאבות, כיבוי רכבי למרכבי שבר אחזקת שירותי למתן ספקים במאגר להיכלל בקשה 1/2017הסכם נשוא מכרז  עם
 .וצבע פחחות ושירותי מים מכלי, כיבוי

 או רשום בדואר במכתב אלינו שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו
 לעמוד שיכולה שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, ידנית במסירה

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב

 _______________  תאריך עד בתוקף תהיה זו ערבות

 __________________________שכתובתו הביטוח' חב/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 הביטוח' חב/הבנק שם                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

  הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת                                         הסניף' ומס הבנק' מס                  

 

 

                  ________________                       ________________               ________________ 

 החתימה רשהמו וחותמת חתימת                    מלא שם                                     תאריך          

 

  



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה
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 להסכם ההתקשרות  -2נספח 
 

 ים:נספח ביטוחים לסל

 הכיבוי למשאבות שבר אחזקת/או הכיבוי ו רכבי למרכבי שבר אחזקת 

 

 לכבוד 

 המשרד לביטחון הפנים, הרשות הארצית לכבאות והצלה  –מדינת ישראל 

 א.ג.נ.,

 

 .אישור קיום  ביטוחיםהנדון:                                                               

 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________)להלן 
 "הספק"( 

 

 לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן שירותי 

 בר למרכבי רכבי כיבוי ו/או למשאבות כיבוי )מחק את המיותר(,אחזקת ש

 

המשרד  -עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל 
 הרשות הארצית לכבאות והצלה, את הביטוחים המפורטים להלן: -לביטחון הפנים 

 

 ביטוח חבות המעבידים

 ____________________________מספר פוליסה: 

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל   והשטחים המוחזקים.  .1

דולר לעובד, למקרה  ולתקופת  5,000,000גבולות האחריות לא יפחת מסך    .2
 הביטוח )שנה(.

הרשות  -המשרד לביטחון הפנים  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .3
הארצית לכבאות והצלה  היה ונטען לעניין  קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע 

 כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.
 
 
 
 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה
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 מספר פוליסה: ____________________________

 

ריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף אחריותו החוקית בביטוח אח .1
 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.   

דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,   1,000,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך    .2
 )שנה(. 

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

 ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.רכוש מדינת  .4

פק או כל איש שבשירותו כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהס .5
 יבוטל.     -פעלו בופועלים או 

הרשות הארצית  -המשרד לביטחון הפנים  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .6
 פק והפועלים מטעמו. לכבאות והצלה ככל  שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי הס

 

 ) PRODUCTS LIABILITYביטוח חבות המוצר )

 מספר פוליסה: ____________________________

ביטוח חבות המוצר בגין  תיקון ואחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי ו/או למשאבות כיבוי )מחק  .1
  את המיותר( על כל מערכותיהם ואביזריהם.

הכיסוי יכלול נזקים הנובעים מ: תיקון, טיפול, שיפוץ, שדרוג, פירוק, החלפות, , אחריות,  
כולל אספקת והתקנת רכיבים וחלקי חילוף עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה, בהתאם 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה.      -המשרד לביטחון הפנים  –למכרז והסכם עם מדינת ישראל 
נוסח חדש וכן על פי חוק  –על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  הינו הכיסוי בפוליסה .2

 ;1980-למוצרים פגומים האחריות
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין  250,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .3

 ;נזק לגוף ולרכוש       

 ;CROSS LIABILITY  -כלל סעיף אחריות צולבת נבפוליסה  .4
 חודשים;   6קופת הגילוי לפחות הארכת ת .5
הרשות הארצית  -המשרד לביטחון הפנים  –ורחב לשפות את מדינת ישראל מהביטוח  .6

עבור הרשות תוחזקו סופקו ומוצרים אשר ב לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגםלכבאות והצלה 
 על ידי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם.הארצית לכבאות והצלה 

 

 כלי הרכב של הרשות הארצית לכבאות והצלה שבתחומי חצרי הספק בגין -ביטוח רכוש 

 מספר פוליסה: ____________________________

בגין סיכוני אש מורחב לרבות לכלול כיסוי פוליסת ביטוח אש מורחב של הספק מורחבת  .1
י על יד לספק שנמסרוו/או משאבות  הכיבוי  וחלקיהם הכיבויסיכוני פריצה ושוד לגבי  רכבי 

מצאם בחצרי הספק, ה הרשות הארצית לכבאות והצלה ונמצאים באחריותו של הספק בעת
תיקון, התקנות, אחזקת שבר, טיפול, לרבות של קבלני המשנה שלו לצורך ביצוע עבודות 

  ושירות. תקנה, טיפוליםה הרכבה,שיפוץ, שדרוג, פירוק, 

 

 הכיסוי במסגרת פוליסת צד שלישי לחילופין הרחבת

 פוליסה: ____________________________מספר 



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה
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רכב  דולר ארה"ב המכסה נזקים לכלי 350,000כיסוי על פי דין, בגבול אחריות שלא יפחת מ 
הנמצאים בחצרי הספק לצורך ו/או למשאבות הכיבוי של הרשות הארצית לכבאות והצלה 

תקנה, ה הרכבה,תיקון, התקנות, אחזקת שבר, טיפול, שיפוץ, שדרוג, פירוק,  ביצוע עבודות
כלי הרכב ייחשבו כרכוש צד שלישי, יבוטל הסייג/החריג לעניין רכוש  ושירות. טיפולים

 בהשגחתו ובשליטתו של הקבלן ו/או מי מטעמו. בחזקתו, בפיקוחו,

 

הכיבוי ח בגין נזקים לרכבי קבע במפורש כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטנבפוליסה  .2
המשרד לביטחון הפנים   -ובת מדינת ישראל  לט משועבדים למשאבות הכיבויו/או  וחלקיהם

הם ישירות אלא אם יורה חשב המשרד לביטחון ל הרשות הארצית לכבאות והצלה וישולמו  –
 בכתב אחרת. הרשות הארצית לכבאות והצלה -הפנים 

 

 כללי

 נכללו התנאים הבאים:ביטוח  הנ"ל בפוליסות ה

 -המשרד לביטחון הפנים –מדינת ישראל  לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:  .1
 בכפוף להרחבי  השיפוי כמפורט לעיל.הארצית לכבאות והצלה, הרשות 

וקף אלא אם בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל ת  .2
חשב  הרשות הארצית יום לפחות במכתב רשום ל  60מוקדמת של  ידינו הודעה ניתנה על 

 לכבאות והצלה.

המשרד  -אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל .3
ור לא יחול לטובת לביטחון הפנים, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועובדיהם, ובלבד  שהווית

 זדון. מתוך כוונת אדם שגרם  לנזק 

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות   .4
 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.המוטלות 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.  .5

יות המבטח, כאשר כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחר .6
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח  הינו  בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה 

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

תנאי "פוליסות נוסח ביט",  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי .7
 נה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל, ולביטול חריג כוו בכפוף

 נו במפורש על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שו

 בכבוד רב,                                                                                                                     

                  

                                                                                   _____________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח                      תאריך______________                   

 
 



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה
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 להסכם ההתקשרות  -2נספח 
 

 ביטוחים לסלים:נספח 

 מים. מכלי הכיבוי ו/או תיקון לרכבי וצבע פחחות עבודות

 

 לכבוד 

  הרשות הארצית לכבאות והצלה -המשרד לביטחון פנים  –מדינת ישראל 

 א.ג.נ.,

 

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

 

 לתקופת הביטוח )להלן "הספק"(________________ הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 

 מיום _________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי עבודות פחחות וצבע 

המשרד  –רז והסכם עם מדינת ישראל עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה, בהתאם למכ
 הרשות הארצית לכבאות והצלה, את הביטוחים המפורטים להלן: -לביטחון הפנים 

 

 ביטוח חבות המעבידים

 ________________________מספר פוליסה: ____

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.  .1

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך    .2
 )שנה(.

משרד האוצר, ושאר משרדי הממשלה, יחידות  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל   .3
הסמך וגופים נלווים היה ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם 

 כלפי מי  מעובדי ומועסקי הספק. נושאים בחבות מעביד כלשהם

 

 מוסכים אחריות ביטוח
 

 מספר פוליסה: ____________________________

 מדינת תחומי אחריות מוסכים, בכל בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו .1
 -המוחזקים, הכולל:  והשטחים ישראל

 אחריות כלפי צד שלישי; .א

 אחריות לרכב במוסך; .ב

     אחריות לשרות, טיפול ותיקון.   .ג

                

 (;שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה
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 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .3

 , קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .4
 ועובדיהם משנה  קבלני

 הרשות –ביטחון הפנים המשרד ל  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .5
 נותן השירותים מחדלי או/ו למעשי ככל שייחשבו אחראים הארצית לכבאות והצלה

  .מטעמו והפועלים

 בגין כלי הרכב של הרשות הארצית לכבאות והצלה שבתחומי חצרי הספק -ביטוח רכוש 

 מספר פוליסה: ____________________________

בגין סיכוני אש מורחב לכלול כיסוי גם פוליסת ביטוח אש מורחב של הספק מורחבת  .1
על ידי הרשות  לספק שנמסרו וחלקיהם הכיבויסיכוני פריצה ושוד לגבי  רכבי לרבות 

הספק,  מצאם בחצרי הי הארצית לכבאות והצלה ונמצאים באחריותו של הספק בעת
 . פחחות וצבעלרבות של קבלני המשנה שלו לצורך ביצוע עבודות 

  מוסכים אחריות ביטוחת לחילופין הרחבת הכיסוי במסגרת פוליס

 מספר פוליסה: ____________________________

רכב של  דולר ארה"ב המכסה נזקים לכלי 350,000כיסוי על פי דין, בגבול אחריות שלא יפחת מ 
הנמצאים בחצרי הספק לצורך ביצוע ו/או למשאבות הכיבוי הרשות הארצית לכבאות והצלה 

 .פחחות וצבע עבודות

בהשגחתו  יג לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוחו,ייחשבו כרכוש צד שלישי, יבוטל הסייג/החרכלי הרכב 
 ו/או מי מטעמו. הספקובשליטתו של 

הכיבוי קבע במפורש כי תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזקים לרכבי נבפוליסה  .2
צית הרשות האר –המשרד לביטחון הפנים   -ובת מדינת ישראל  לט משועבדים וחלקיהם

-המשרד לביטחון הפנים הם ישירות אלא אם יורה חשב ל וישולמו לכבאות והצלה
 בכתב אחרת. הרשות הארצית לכבאות והצלה

 כללי

 בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

הרשות  –המשרד לביטחון הפנים  –:   מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים 
 ., בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעילוהצלההארצית לכבאות 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  .1
הרשות יום לפחות במכתב רשום לחשב   60אם  ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  

 .הארצית לכבאות והצלה

 -אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל  .2
ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור  הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד לביטחון הפנים

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

כל הפוליסות ולמילוי  כל  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור .3
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.החובות 

                               ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.               .4

שהיא את אחריות המבטח, כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל  .5
יטוח ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו  בחזקת  בשר קיים כא

 על פי הביטוח.ראשוני המזכה במלוא הזכויות 
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 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .6

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. 

 

 

                     בכבוד רב,                                                                                       

 

 

                                                                                    ___________________________ 

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח                      תאריך______________                 
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 עניינים וניגוד נאמנות, סודיות על הצהרה טופס - להסכם ההתקשרות  - 3נספח 
 

 עניינים וניגוד נאמנות, סודיות על הצהרה

 (שישנו ככל מטעמו העובד י"וע המציע י"ע ייחתם)

 שנת_______שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 

 _______________________ על ידי

 ____________ת.ז. _____________

 מכתובת ______________________

 

        כהגדרתם  הטובין/וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים הואיל
 להלן;

 ;הספקת הטובין/למתן השירותיםוהנני מועסק בקשר   והואיל

 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;  והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות.1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 - רק לא אך ולרבות, זה הסכם פי על מהספק הנדרשים השירותים כלל – "הטובין/"השירותים
 המצויים הכיבוי כיבוי, משאבות רכבי למרכבי שבר אחזקת שירותי, חילוף חלקי אספקת

 ;הכבאות עבודות פחוות וצבע ותיקון מכלי מים בשירותי

 כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין. - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

הספקת /נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים
 ,אלקטרונית ,בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית הטובין

 או אחרת. מגנטית ,אופטית

הספקת /כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים - קצועיים""סודות מ

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע  הספקת הטובין/, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותיםהטובין
 כל גורם אחר או מי מטעמו.  ,הרשותבכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י 

 

 שמירת סודיות .2
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לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש  הנני מתחייב

. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע אספקת הטובין נושאי מכרז זה/אך ורק לצורך מתן השירותים
בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את 

 ים.המידע או הסודות המקצועי

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי 
 .1977 -חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה 
לחוק הגנת  5פי סעיף -בירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין עללהוות פגיעה בפרטיותו של אדם, ע

 .1981-הפרטיות התשמ"א

 

 . היעדר ניגוד עניינים3

אנו, הח"מ, המורשים להתחייב ולחתום בשם המציע ____________________ )להלן: 
 "( מצהירים ומתחייבים בשם המציע כדלקמן:המציע"

עניינים בין השירותים המבוקשים בפנייה  לא קיים כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד .1
למתן שירותי אחזקת שבר למרכבי רכבי כיבוי, משאבות  1/2017למאגר ספקים מס' 

כיבוי, מכלי מים ושירותי פחחות וצבע, לבין כל פעילות אחרת של המציע, של בכירים 
ורים במציע של נושאי משרה במציע או של כל אחד מגופים / קבלני משנה / יועצים הקש

 למציע.

לרבות ניגוד  -במישרין או בעקיפין  -לא קיים כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים  .2
ו/או המדינה ו/או מערך שירותי  הרשותלבין  ן המציעמקצועי או עסקי, ביאישי, עניינים 

 הכבאות או מי מטעמם בקשר עם הפנייה למאגר ספקים.

המציע מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים  .3
בקשר למתן השירותים, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד 

 . הרשותאותו במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי 

המציע מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי וללא כל דיחוי, על כל נתון או מצב שבגינם  .4
המציע, בעלי תפקידים בכירים במציע, או מי מטעמו או מטעמם, העלולים להימצא 
במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, בקשר למתן השירותים 

ם היוודע למציע עליהם, בכל שלב משלבי הפנייה או נשוא הפנייה הנ"ל, וזאת מיד ע
 עימו.והרשות תתקשר , במידה הרשותההתקשרות עם 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם  .5
 תקשר עימו. והרשות תלאחר סיום מתן השירותים המבוקשים, במידה 

ומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, ידוע למציע כי ההחלטה בדבר קי .6
ולרבות התקופה שלאחר סיום ההתקשרות, נתונה למזמין, באופן בלעדי, והמציע מתחייב 

 לפעול בהתאם לנחיותיו, בכל עת.

בעניינים הנוגעים להצהרה זו, לפי  הרשותהמציע יקבל על עצמו לבצע כל החלטה של  .7
, לרבות החלטה על הפסקת התקשרות בינו הרשותעדי של והבל תהמוחלט השיקול דעת

או בין המציע לבין צד ג' אחר כלשהו, ולרבות החלטה על הימנעות  הרשותלבין 
ולתקופה  הרשותמהתקשרות עם צד ג' כל שהוא, והכל במהלך תקופת ההתקשרות עם 

 שלאחריה.



____________________ 
 חותמת וחתימה בר"ת

 בקשה להיכלל במאגר ספקים לתחזוקת רכבי הכיבוי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 53מתוך  53עמוד 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

   

 חתימה                 תפקיד                  שם פרטי ומשפחה        

 

 

  

 חתימה                תפקיד                  שם פרטי ומשפחה      

 

 

  

 תאריך                  חותמת המציע            

 

 

 

 

 עו"ד אישור

_, __________, עורך דין, מרחוב _____________________________הח"מ __ אני

________, ___________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ______מאשר/ת בזאת כי ביום __

_________, __המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ___

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 תו דלעיל וחתם עליה בפני.יעשה כן, אישר את נכונות הצהר

 

 

     

  
 

  עו"ד וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך

 

 


