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 12/2019מכרז פומבי מס' 
 

 ותחזוקת זרנוקיםה אספק

 עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה
 

 טבלת ריכוז מועדים

 הפעילות מועד

29/07/2019 
 

 ובאתר המרשתת )אינטרנט( של הרשות בכתובת בעיתונות המודעה פרסום
https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tend

ers  
18/08/2019 

 
 מהמציעים. הבהרה שאלות לקבלת אחרון מועד, בדיוק 12:00בשעה 

22/08/2019 
 

 הבהרה. לשאלות הרשות מענה לפרסום אחרון תאריך

2/09/2019 
 

 המכרזים. בתיבת הצעות להגשת אחרון מועד, בדיוק 12:00בשעה 

 יגברו, המכרז בגוף המופיעים אחרים מועדים לבין לעיל בטבלה המועדים בין סתירה של במקרה
 .זו בטבלה המועדים

 

  

 

 

  

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

 יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת הצעה למכרז.

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
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 כללי .1

 הצעות לקבל מבקשת ("הרשות: ")להלן פניםה לביטחון שבמשרד, והצלה לכבאות הארצית הרשות .1.1

  (."המוצרים": )להלן ותחזוקת זרנוקים לכיבוי שריפות באירועי כבאות והצלה לאספקת 

 ללא, למכרז זה ד"יבנספח כאמור  מסמך תכולת העבודה דרישות בכל יעמדו לרשות ואספקתםהמוצרים  .1.2

  .ד"ינספח ל היא הכוונה", המפרט הטכני" נאמר בו להלן מקום ובכל, הכלל מן יוצא

 בהתאם ,במפרט הטכניהמפורטים  המוצרים את לספק ביכולתם אשר מציעים במכרז להשתתף רשאים .1.3

 .המכרז להוראות

 זרנוקים בקטרים שונים. 10,000 -כ הוא הראשונה ההתקשרות בתקופת המוערך הכולל ההזמנות סך .1.4

 ההזמנה לביצוע הרשות מצד התחייבות משום בו לראות ואין בלבד והערכה לידיעה מובא האמור ההיקף

 .כלשהו בהיקף

 להשתמש בתוצאות מכרז זה רשאים יהיו ושירות בתי הסוהר ישראל המשרד לביטחון הפנים, משטרת .1.5

המציע הזוכה מאת המוצרים בכפוף לתנאי מכרז זה, ולרכוש את  לצורך רכישות עתידיות של גופים אלו

 . "(הספק" או "המציע הזוכה)להלן: "

 כמפורט הממשלתי הספקים בפורטל שימוש תוך הזוכה במכרז יעשה המציע עם ההתקשרות תהליך .1.6

 .7.7.1.1 מספר" ספקים פורטל" ם"התכ בהוראת

 ., כל האמור בלשון זכר, ישמש גם בלשון נקבה וההיפךכאחד וגברים לנשים נהיה הפנייה .1.7

 תקופת ההתקשרות .2

מיום חתימת החוזה על ידי אחרון  (חודשים 24) לשנתיים הינה השירותים לאספקת ההתקשרות תקופת .2.1

 ."(הראשונית ההתקשרות תקופתמורשי החתימה של הרשות )להלן: "

 כ"בסה – נוספות תקופותב השירותים לאספקתהראשונה  ההתקשרות את להאריך הזכות שמורה רשותל .2.2

 .שנים 5 של מצטברת לתקופה עדתעמוד כל תקופת ההתקשרות הכוללת 

 הדעת לשיקול נתון, לעיל 2.1 בסעיף כהגדרתה, הראשונית ההתקשרות תקופת מלוא קיום כי בזאת מובהר .2.3

 .הרשותשל  הבלעדי

לרשות שמורה הזכות לבחור נוסף על המציע הזוכה, גם כשיר שני וכשיר   - ''שלישי כשיר''-ו "שני כשיר" .2.4

 -כ יוגדר, הזוכה המציע לאחר, בטיבו השני המשוקלל לניקוד תזכה שהצעתו המציעשלישי ולא מעבר לכך. 

 .''כשיר שלישי'' "( ובהתאם יוגדרשני כשיר)להלן: " "שני כשיר"

, למכרז בהצעתה המפורטים והתנאים המכרז ותנאי דרישות בכל הזוכה המציע יעמוד ככל שלא .2.4.1

 תהא והרשות ההתקשרות הסכם של יסודית להפרה הדבר ייחשב, עמידה בלוחות זמנים לרבות

במקומו  ולבחור, ההתקשרות את לבטל או/ו הזוכה המציע שהפקיד הביצוע ערבות את לחלט רשאית

 ".שני כשיר" שהוגדר בספק

לאחר שנחתם הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם  - מציע שזכה בדירוג נמוך יותרהתקשרות עם  .2.5

תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה, או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם 

המציע הזוכה, וזכייתו או ההתקשרות עמו תבוטל מכל סיבה שהיא, תהא הרשות רשאית לפנות למציע 

י, ובלבד שהוכרז כ''כשיר שני'' על ידי ועדת המכרזים, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם שדורג כשיר שנ

לתנאי המכרז והצעתו במכרז. לא הסכים הכשיר השני להתקשר עם הרשות, תהא הרשות רשאית לפנות 

 והוכרז כשיר שלישי כאילו היה זוכה במכרז בהתאם לתנאי המכרז והצעתובמקום הבא אחריו למציע שדורג 

במכרז. למען הסר ספק, הרשות רשאית, אך אינה חייבת, לפנות לכשיר השני או לכשיר השלישי, והכל 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ברשות ונימוקים שיירשמו, על פי נסיבות העניין.

 

 לרשות הנדרשים יםהמוצר .3

 :להלן כמפורט יםהמוצר לרשות דרושים ההתקשרות במסגרת – כללי

 .דכנספח י" המצורף להלן במפרט הטכניבהתאם לאמור  -מ"מ  25זרנוק בקוטר  .1.1
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 .דכנספח י" המצורף להלן במפרט הטכניבהתאם לאמור   -מ"מ  42זרנוק בקוטר  .1.2

 .דכנספח י" המצורף להלן במפרט הטכניבהתאם לאמור  -מ"מ  70זרנוק בקוטר  .1.3

( 12משנים עשר ) למעלה שעברו מוצרים יסופקו לא מקרה ובכל, יםחדש יהיו לרשות שיסופקוהמוצרים  .1.4

 חודשים מיום יצורם.

 מיום היותר ימים קלנדריים )לא ימי עסקים( לכל 90 בתוך לרשות הזמנות המוצרים יסופקו – הזמנות .1.4.1

 לספק. הרכש הזמנת שליחת

 ואין הבלעדי דעתה שיקול ולפי רשותה לצרכי בהתאם יהיו ההזמנות היקפי – ההזמנות היקפי .1.4.1.1

 .שהיא כמות כל לרכוש מתחייבות רשותה

 חתומה רכש הזמנת שליחת מועדמ מניין הימים לאספקת המוצרים כאמור לעיל יחל כי יובהר .1.4.1.2

 .למציע הזוכה הרשות מטעם חתימה מורשי שני ידי על

 . דבנספח י"בהתאם לאמור בתכולת העבודה להלן  תחזוקת המוצריםל אחראי יהיה הספק – תחזוקה .1.4.2

ה, תחזוקה של המוצרים בכל תחנות הרשות במדינת אספק על אחראי יהיה הזוכה הספק – אספקה .1.4.3

כך שברשותה הרשות תודיע מראש לנציג הספק על ישראל, לרבות שטחי יהודה ושומרון ורמת הגולן. 

עבור אספקה, או מתן שירותי  תמורה תוספת תינתן לא מוצרים הדרושים תיקון. בשום מקרה

נספח בבהתאם לאמור בתכולת העבודה להלן  –רוחקות ו/או מבודדות תחזוקה, לרבות בתחנות מ

 .די"

 כלליים סף תנאי .4

ולו . אי עמידה בסעיף זה המפורטים להלן כל התנאים המקדמייםרשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על 

 .לפסילת הצעת המציע בתנאי אחד מכלל התנאים

 :הבאים המסמכים את להצעתו יצרף המציע

 ערך מס לחוק בהתאם כתאגיד הרשומה מ"בע חברה היותו על אישור או מורשה עוסק היותו על תקף אישור .2.1

  .1975-ו"התשל מוסף

 לרשם אגרה שנתית חובות אין לחברה כי המעיד ,התאגידים רשם של עדכני חברה נסח : הצגתעבור תאגיד .2.2

  .שנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה בגין החברות,

 הבחתימ אותה לזכות או אותה ולחייב החברה בשם לחתום שהמציע רשאי ד"עו/ח"רו אישור: עבור תאגיד .2.3

  .ועניין דבר לכל ,זו

 '.ב נספחב בנוסח המופיע כאמור סודיות ושמירת עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה .2.4

 לרבות, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים והתצהירים האישורים כל של קיומם .2.5

 :הבאים האישורים

 1991-א"תשנ, זרים עובדים חוק לפי בעברות הרשעות עדריה בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .2.5.1

 .'ג נספח במסגרת – 1987-ז"תשמ, מינימום שכר חוק ולפי

 פקודת פי על חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד, מס יועץ או חשבון רואה, מורשה פקיד אישור .2.5.2

 לדווח נוהג ושהוא מלנהלם פטור שהוא או 1975-ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק[ חדש נוסח] הכנסה מס

 מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד

  .מוסף ערך

 אישור על ניכוי מס במקור. .2.5.3

 גופים עסקאות לחוק בהתאם מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .2.5.4

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון ולחוק 2016-ו"התשע( שעה והוראת 10' מס תיקון) ציבוריים

  .'דבמסגרת נספח  – 1998 -ח"התשנ

 לצורך .מקוריות בתוכנות ורק אך ההתקשרות לצורך שימוש לעשות המציע התחייבות על חתום תצהיר .2.6

 .'ה נספח את כנדרש ויצרף המציע ימלא זה סף-בתנאי עמידותו הוכחת

 .'ובנספח תצהיר בדבר אי תיאום מכרז כאמור בנוסח המופיע  .2.7
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 להלן. 'זבנספח בנוסח המופיע כאמור ערבות הצעה  .2.8

 עמידתם להוכחת בקשר ,נוספים ונתונים אסמכתאות ולצרף להוסיף מהמציעים לדרוש רשאית תהא הרשות .2.9

המציע עמד  כי שיוכח ובלבד, למכרז ההצעות הגשת לאחר הוכנו או שנוצרו אסמכתאות לרבות, הסף בתנאי

 .בתנאי הסף, בעת שהגיש את הצעתו למכרז

 

 מקצועיים סף תנאי .5

 כל את ולהציג, בסעיף זה להלןהמפורטים  הסף בתנאי לעמוד נדרש מציע כל כי בזאת ומובהר מודגש

או אשר  במכרז הנדרש אחר ומסמך אישור כל וכן, הסף בתנאי עמידתו הוכחת לשם הנדרשים האישורים

 .בהמשך למכרז זה ,יידרש על ידי הרשות

)משווק מורשה  נציג: המציע הינו יצרן המוצרים המוצעים מטעמו במסגרת מכרז זה או יצרן / נציג מורשה .5.1

 .'חנספח סף זה ימלא המציע ויצרף את -של יצרן המוצרים בישראל לצורך הוכחת עמידתו בתנאיאו יבואן( 

 במהלך מכר, נציג מורשה מטעמו יהיה שהמציע ביןהיצרן ו בעצמו שהוא בין, המציע :מוכח פעילות היקף .5.2

 הוכחת לצורך .הנדרשים בהליך זה זרנוקים בקטרים שונים 60,000לפחות  2018 ,2017, 2016השנים  שלוש

 .ח' נספח את ויצרף המציע ימלא זה סף-בתנאי עמידתו

 למערכת אישור בעל הוא מכרז זה מושא המוצר המוצע שיצרן כך על תעודה : המציע יצרףהבטחת איכות .5.3

. ערך שווה אישור בעל או התקנים מכון מקביל של תקן תו בעל ו/או   ISO 9001תקן לפי מאושרת ניהול

 .'ח נספח את כנדרש ויצרף המציע ימלא זה סף-בתנאי עמידתו הוכחת לצורך

 .ד"י שבנספח, הטכני המפרט סעיפי בכל העומדים דגמים יהיו המוצעים הדגמים: ותקינה טכני מפרט .5.4

יעניק שרותי  , באמצעותהלתחזוקת זרנוקים הפחותאחת לכל  מעבדת תחזוקה: למציע מעבדת תחזוקה .5.5

  מפרט תכולת העבודה – דבנספח י" כמפורט תחזוקה

   או לחליפין

תוך לזרנוקים תחזוקה  תלהקים מעבד יהיה עליו ,במכרז זה המציע מצהיר כי הינו מתחייב אם וככל שיזכה

 ויצרף המציע ימלא זה סף-בתנאי עמידתו הוכחת לצורך .ריים מיום החתימה על ההסכםימים קלנד 90

 .'ח נספח את כנדרש

 שיקול מיטב לפי סברה אם, נתמלאו לא אלה סף תנאי דרישות כי לקבוע רשאית תהיה המכרזים ועדת .5.6

   .מתאימים מקצועיים בסטנדרטים עומדים ,שהנפיקם הגורם או האישורים איןכי  ,דעתה

 

 הצעות הגשתאופן  .6

  .בדיוק 12:00 בשעה 2/092019שני ה  ביום הינו הצעות להגשת האחרון המועד .6.1

 .תובא לדיון לא תתקבל ולא הצעות להגשת האחרון המועד לאחר שתגיע הצעה .6.2

הגורמים המוסמכים במציע. לא תתקבלנה העתקי יש להגיש הצעות אשר נחתמו בחתימה מקורית על ידי  .6.3

 הצעות.

, בכתובת שד' סגורה אחת במעטפה והצלה כבאות נציבות של המכרזים בתיבת ורק אך להגיש יש הצעות .6.4

 .7 פרמס ר( ראשון לציון, קומה ב' חדמינסטרנת שד' י)פ 7 רחבעם זאבי

 – והצלה כבאותהרשות הארצית ל עבור ה ותחזוקת זרנוקיםלאספק הצעה" לרשום יש המעטפה על  .6.4.1

 ".10/2018 מכרז

 .המכרזים בתיבת פיזית להניחה אאל ,בדואר ההצעה את לשלוח אין  .6.4.2

 : סגורות מעטפות פנימיות שתי ליתכ המעטפה  .6.4.3

רשום יש ל – ('ט נספחב בנוסח המופיע) המחיר הצעת ורק אך תופיע שבה ,מחיר מעטפת .6.4.3.1

 על גבי המעטפה "מעטפת מחיר".
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 ,במכרז זה אמורכ בהגשתם מחויב שהמציע המסמכים שאר כל יופיעו שבה, איכות מעטפת .6.4.3.2

יש לרשום על גבי המעטפה  – הסף בתנאי עמידתולהוכיח  כדי בהם שיש המסמכים לרבות

 ."איכות"מעטפת 

 (כרוך לא) טבעות שתי בעל משרדי בקלסר מתויקיםמסמכי האיכות יוגשו כאשר הם  .6.4.3.3

 :להלן המפורט הסדר לפי בחוצצים ומחולקים

 שם החוצץ 
 המסמכים הנדרשים

 )המסמכים יתויקו בקלסר לפי הסדר המפורט בטבלה(

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

 דיסקנייד ) אחסוןמאוחסן בהתקן  – של מסמכי האיכות העתק דיגיטלי 

 .(קי-און

 (.13עד  1מסמכי המכרז )עמודים   מסמכי המכרז –חוצץ ראשון  . 2

 מ."בע חברה היותו על אישור או מורשה עוסקהמציע  היות על תקף אישור  תנאי סף –חוצץ שני  .3

 עדכני. חברה נסח : הצגתעבור תאגיד 

 התאגיד בשם לחתום שהמציע רשאי ד"עו/ח"רו אישור: עבור תאגיד. 

 עניינים וניגוד סודיות שמירת על הצהרה טופס –' ב נספח. 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות. – 'ג נספח 

 .אישור ניהול ספרים 

 אישור על ניכוי מס במקור. 

 מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר תצהיר – 'ד נספח. 

  הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור. – 'הנספח 

  'תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. –נספח ו 

  ז'האמור בנספח  בנוסח תצורף בתוך "שמרדף"() -ערבות הצעה. 

תנאי סף  –חוצץ שלישי  4

 מקצועיים
  עמידה בתנאי הסף  – ח'נספח. 

  מכירות זרנוקים. –טבלת לקוחות 

 .אישור נציג מורשה מטעם היצרן 

 של התחייבות מכתב לחילופין או זרנוקים לתחזוקת הסמכה תעודת 

 .זרנוקים לתחזוקת המציע לעובדי הסמכה למתן היצרן

  דף מידע טכני(Data sheet) עבורFire Hose Coupling Binding 

Machine  

 .תעודת הבטחת איכות של היצרן 

 .הצמדה –' ינספח   נספחים  - רביעיחוצץ  5

  חלקים חסויים בהצעה. – "אינספח 

  תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה. – "בינספח 

 העדפת תוצרת הארץ. – ג"י ינספח 

 מסמך תכולת עבודה. – י"ד נספח  טכני מפרט – חמישי חוצץ 6

  אישור עמידה בתקןEN-14811 CLASS 2. 

  לזרנוקים. 365אישור עמידה בתקן ישראלי 

 הסכם. –  ו"טנספח   ההסכם  – שישיחוצץ  7

 ערבות ביצוע. –להסכם  1 נספח 
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 .לשאלות הבהרה )ככל שיפורסמו(מענה   שאלות הבהרה – שביעיחוצץ  .8

  הרשות. ל ידינוספת שתפורסם עכל הבהרה 

 

עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז יישא חותמת מקורית של מורשה  כל, ההצעהחתימה על מסמכי  .6.5

 החתימה מטעם המציע.

משמע הצעה אחת שתוגש במשותף על ידי שני מציעים או  –אין להגיש הצעות במשותף  ,הצעה משותפת .6.6

 יותר, תיפסל.

 לעיל כאמור הרלוונטיים המסמכים כל בצירוף מקורי אחד בעותק להגיש יש ההצעות את דיגיטלי,עותק  .6.7

 (.קי-און דיסק) נייד אחסון מאוחסן בהתקן( המחיר הצעת כולל לא) דיגיטלי ובעותק

 למידע אחריות .6.8

 ועל הרשות של ידיעתה מיטב פי על ניתן, המכרז הליך במסגרת למציע יימסר או נמסר אשר מידע כל .6.8.1

 . המכרז פרסום במועד בידה, הקיימים הנתונים פי

 בלבד. ועליו המציע על, מקרה בכל מוטלת, אספקת המוצרים לצורך האמור המידע לבחינת החובה .6.8.2

 לפגוע או לגרוע מנת על או כלשהי אחריות הרשות על להטיל כדי האמור המידע במסירת יהיה לא .6.8.3

 .ובנספחיו ובהצעתו המכרז במסמכי כאמור הזוכה, המציע בהתחייבות

 לשאר הכספית שבמעטפת המחיר ההצעה שבין להפרדה מופנית המציע לב תשומת: הפרדת הצעת מחיר .6.9

 או העתקים לא לרבות, כלשהם כספיים נתונים האיכות במעטפת לכלול אין כי מובהר המכרז. מסמכי

 . ממנו חלק או, הכספית ההצעה טופס של צילומים

 .זה קטן סעיף הוראות אחר מילא שלא מציע, כל הסף על לפסול רשאית תהא הרשות

 עמודי בכל" למקור נאמן כהעתק" ד"עו ידי-על יאושרו, מקורי שאינו כעותק שיצורפו מסמכיםהעתקים,  .6.10

 .המסמך

 חלקית הצעהאיסור  .6.11

 . מלאה להיות המציע של הצעתו על .6.11.1

 . חלקית הצעה הגיש אשר מציעהרשות תהא רשאית לפסול הצעתו של .6.11.2

 לאמור בהתאם השלמות לבקש המכרזים ועדת תוכל, הרשות של הבלעדי דעתה שיקול לפי, לחילופין.6.11.3

 .להלן 14 סעיףב

 שפת ההצעה .6.12

 . באנגלית או בעברית – להצעות שיצורפו והמפרטים והאישורים, העברית בשפה תוגש ההצעה.6.12.1

 תרגום יצורף, אנגלית או עברית אינה אשר בשפה, במקורם הםאו המפרטים  שהאישורים במידה.6.12.2

 .נוטריון תימתהמאושר בחתימת ח לעברית

  חלקים חסויים בהצעה .6.13

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה .6.13.1

מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר  ,"איבנספח מפורשת ובולטת, במקום המיועד לכך 

כהגדרתו בחוק  , לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחריהעיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול

 או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 1999-עוולות מסחריות, התשנ"ט

 הבלעדי דעתה שיקול פי על, תחליט בבקשת המציע הרשות של המכרזים ועדת כי, בזאת מובהר.6.13.2

 של לעיונם יחשפו אשר המסמכים או הנתונים מהם, זו החלטתה לנמק שתידרש ומבלי והמוחלט,

 . לכך בקשר דרישה או תביעה טענה, כל תהיה שלמציע מבלי וזאת, האחרים המציעים

 .בשום מקרה חסויה אינה – הכספית ההצעה בטופס עשנקב כפי, המציע של הכספית ההצעה כי יובהר.6.13.3

 אםמציע בהצעתו כחסויים, יהיו בכל מקרה חסויים בפניו  נתונים או מסמכים, אשר כמותם ציין.6.13.4

 יבקש לעיין בהצעה הזוכה או בהצעות מציעים אחרים במכרז.

 המחיר הצעת .6.14
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 .'ט נספח פי-על תוגש המחיר הצעת .6.14.1

 מסמכי בכל עיין שהמציע לאחר שהוגשה כהצעה תחשב, הז מכרז פי על שתינתן המחיר הצעת .6.14.2

 .הבהרה להן ביקש הנקודות כל לו והובהרו ,ההסכם לרבות המכרז,

סופיים ה המחירים יהיו המחיר הצעת במסגרת שינקבוהמחירים  כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען .6.14.3

 .כוללת מע"מ ,וכיו"ב, ביטוח , עלויות מיסוי )ובכלל זה היטלים, מכסים(, אחריות יםכוללה

 :ההצעה תוקף .6.14.4

 המוקדם – המכרזים מוועדתבנושא  הודעה לקבלתעד בתוקפה  תעמודהצעת המציע  .6.14.4.1

 .מבניהם

תוקף ההצעה, המציעים יאריכו את תוקף הערבות בהתאם, ויציגו לרשות יוארך באם  .6.14.4.2

 כתב ערבות מעודכן.

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה, בפרק הזמן מהמועד האחרון להגשת  .6.14.4.3

 ההצעות ועד למועד חתימת הסכם עם המציע הזוכה.

 עד, זוכהההמציע  של ההצעה תוקף מאליה תוארך, רזבמכ הזוכה על הרשות הכריזה .6.14.4.4

 . ההסכם פי על הנדרשות הערבויות והמצאת הסכם חתימת לאחר

, עד למועד כניסתן לתוקף של הערבויות ההצעה ערבות תוקף את יאריךהמציע הזוכה  .6.14.4.5

 .הנדרשות בהסכם

 תיוערבו .7

 ערבות הצעה .7.1

ת, ברת חילוט, לא צמודה, על סך של ימותנבלתי אוטונומית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  .7.1.1

 שקלים חדשים(.אלף  ה עשרשיחמבמילים: )₪  15,000

ק וזהה לנוסח באופן מדוי, 'זכנספח נוסח המצורף על פי ה 2/12/2019הערבות תהא בתוקף עד ליום  .7.1.2

 . זה בלבד

בביטוח על פי  הערבות תהא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק .7.1.3

ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר  1981-א"תשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

 .7.5.1.1.1.מספר ה םלמתן ערבויות למכרזים ממשלתיים, כמפורט בקישור בהודעת תכ"

, כאמור המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה .7.1.4

 לעיל. 6.14.4.2 -ו 6.14.4.1בסעיפים 

מציע שיחפוץ בכך יהיה רשאי להעביר לאישור מוקדם של הרשות את נוסח הערבות שבכוונתו לצרף  .7.1.5

עד שבעה ימים לפני המועד  danielao@102.gov.il להצעה. את הערבות יהיה ניתן להעביר למייל 

 האחרון להגשת הצעות.

 ערבות ההצעה תוחזר למציעים שלא זכו במכרז, לאחר הודעת הרשות על הזוכה במכרז. .7.1.6

. הרשות לא תקבל צילום כתב ערבות הנושא חותמת "העתק המציע יגיש כתב ערבות מקורי בלבד .7.1.7

 נאמן למקור".

 ערבות ביצוע .7.2

, במעמד חתימת ההסכם במכרזהסכם זה, יעביר המציע שיזכה  להבטחת כל התחייבויות הספק על פי .7.2.1

 אומדן היקף הרכש המוערך לשנת ההתקשרותמ 5%של שיעור אוטונומית ובלתי מותנית ב ערבות

 המצורף הנוסח לפי, המשרד לביטחון פנים –לפקודת הרשות הארצית לכבאות והצלה  הראשונה,

  .להסכם 2 כנספח

 ביטוח חברת של, או מטעמה בארץ או בחוץ לארץמטעם בנק  בנקאית ערבות תהיה הביצוע ערבות .7.2.2

(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוקעל פי  בביטוח לעסוק רישיון שברשותה ישראלית

ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים, כמפורט  1981-א"תשמ

 .7.5.1.1.1.מספר ה םבקישור בהודעת תכ"

mailto:danielao@102.gov.il
mailto:danielao@102.gov.il
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 אופן בחירת הזוכה .8

 סף-שלב ראשון: בדיקת תנאי .8.1

 למועד עד התקבלו אשר(, המחיר הצעות מעטפות למעט) המציעים מעטפות כל ייפתחו, הראשון בשלב .8.1.1

 4 בסעיף כהגדרתם, הנדרשים הסף תנאי בכל המציעים עמידת ותיבדק ההצעות למסירת האחרון

 .לעיל 5ובסעיף 

 הסף יעברו לשלב השני.-תיפסל. ההצעות שיעמדו בכל תנאיהצעה שלא תעמוד באחד מתנאי הסף  .8.1.2

 (%100) בדיקת הצעת המחיר: שנישלב  .8.2

ויינתן ציון למחיר. הציון וייבדקו הצעות המחיר עבור המוצרים יפתחו מעטפות המחיר בשלב זה  .8.2.1

 ( נקודות.100( למאה )0( כאמור יהיה בין )Pשיוענק למחיר ההצעה )

 ויכלול מע"מ כחוק.המחיר בהצעה יהיה סופי  .8.2.2

 ( יינתן על בסיס הנוסחה הבאה:Pציון הצעת המחיר ) .8.2.3

 

𝐏 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ [𝟒𝟎% × (
𝑨𝑴𝑰𝑵
𝑨𝑬

) + 𝟑𝟎%× (
𝑩𝑴𝑰𝑵
𝑩𝑬

) + 𝟐𝟎%× (
𝑪𝑴𝑰𝑵
𝑪𝑬

) + 𝟏𝟎%× (
𝑫𝑴𝑰𝑵

𝑫𝑬
)] 

 
 כאשר:

 𝑨𝑬עם מצמדי "שטורץ"  שהוגש ע"י המציע =  20X25המחיר עבור זרנוק  .1

 𝑨𝑴𝑰𝑵"שטורץ"  שהוגש בהצעה בעלת המחיר המינימלי מבין ההצעות שהוגשו = עם מצמדי  20X25המחיר עבור זרנוק  .2

 𝑩𝑬 שהוגש ע"י המציע = עם מצמדי "שטורץ" 20X42זרנוק המחיר עבור  .3

 𝑩𝑴𝑰𝑵 שהוגש בהצעה בעלת המחיר המינימלי מבין ההצעות שהוגשו =  עם מצמדי "שטורץ" 20X42המחיר עבור זרנוק  .4

 𝑪𝑬שהוגש ע"י המציע = עם מצמדי "שטורץ" 20X70המחיר עבור זרנוק  .5

 𝑪𝑴𝑰𝑵המחיר המינימלי מבין ההצעות שהוגשו =   שהוגש בהצעה בעלת  עם מצמדי "שטורץ" 20X70המחיר עבור זרנוק  .6

 𝑫𝑬שהוגש ע"י המציע = המחיר עבור תחזוקת זרנוקים .7

 𝑫𝑴𝑰𝑵המחיר המינימלי מבין ההצעות שהוגשו =  המחיר עבור תחזוקת זרנוקים שהוגש בהצעה בעלת .8

 

 במכרז הזוכה : בחירתשלישישלב  .8.3

 הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה. (P)  המחיראת ציון שתקבל ההצעה  .8.3.1

בהו, תעניק למציע מעמד "כשיר שני", ההצעה שתקבל ו( השני בגPההצעה שתקבל את ציון המחיר ) .8.3.2

בהתאם להחלטת ועדת  ,השלישי, תעניק למציע מעמד "כשיר שלישי" וכן הלאה (Pאת ציון המחיר )

 . המכרזים

 זכיה תשלח למציעים.-הודעה בדבר זכיה או אי .8.3.3

 . הצעתו קבלת-אי על, התקבלה לא הצעתו אשר מציע לכל בכתב תודיע הרשות .8.3.4

 . מהרשות, בגין הצעתו כלשהם שיפוי או פיצוי לקבל זכאי יהא לא המציע .8.3.5

 נוספות התניות .9

. עצמאי וקבלן שירותים מזמין של יחסים יהיו הספק לבין הרשות בין היחסים – מעסיק-עובד יחסי קיום אי .9.1

 במסגרתלרשות  המוקנית זכות כל. עובדיו או עם מי הבא מטעמו ,הספק עם ומעסיק עובד יחסי ישררו לא

 אמצעי אלא אינה, או מטעמו של הספק מהמועסקים אחד לכל ולהורות להדריך, לפקח  , ובכללןזה מכרז

 עובד של זכויות כל עובדיו או מי הבא מטעמו ,לספק תהיינה לא. ןבמלוא זה מכרז הוראות ביצוע להבטיח
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 או פיצוי ,תשלוםזכות,  לכל םזכאי ויהי לא וכן, על ידי הרשות או הממשלה על ידי המועסק עובד או מדינה

 .סיומו, מכל סיבה שהיא, במשך תקופת ההסכם ולא עם הטבה

 לצמצם או ההתקשרות את עת בכל להפסיק הזכות שמורה לרשות  – היקפה וצמצום ההתקשרות הפסקת .9.2

עובדיו או מי הבא  ,ספקה . ובכתב מראש מים קלנדארייםי 30 לספק כך על ודיעתש ובלבד ,היקפה את

לא תהיה להם כל טענה, דרישה או לא יהיה זכאי לאף זכות, תשלום, פיצוי, הטבה, או שיפוי וכן  מטעמו

 .סיבה שהיא מכל ההתקשרות סיום או ביטול צמצום, עם בקשר תביעה אחרת

 ספק הסר למען .שבהצעתו םלמחירי בהתאם לספק תשולם זה מכרז מושא השירותיםמתן  עבורתמורה  .9.3

 .שהוא סוג מכל לתמורה, תוספת לכל זכאי יהיה הספק לא כי בזאת מובהר

 .1.4.0.3לאמור בהוראת חשכ"ל העברת התשלום לספק יבוצע בהתאם  – מועדי התשלום .9.4

 

 בלעדיות העדר .10

 למתן השירותים, כלשהי בלעדיות למציע הזוכה תקנה לא, עמו ההסכם וחתימת במכרז הזוכה המציע הצעת קבלת

 .השירותיםלקבלת  אחרים,או  אחר עם להתקשר, המוחלט דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהא והרשות

 

 ההסכם על חתימה חובת .11

הרשות  שהודיעה לומהמועד קלנדריים  ימים 7 הרשות, בתוך עם לחתום במכרז זכתה שהצעתו המציע על .11.1

 הרשות תבצע אותו תיקון כל לרבות, המכרז למסמכי  ט"ו כנספח המצורפים, ונספחיו ההסכם על זכייתו, על

 חתימת הספק על ההסכם כי, בזאת מובהר ספק הסר למען. המכרז הליך במסגרת(, שתבצע)ככל  בהסכם

 .זה ממכרז נפרד בלתי תנאי מהווים נספחיו, במועד האמור, וכל

 המכרז למסמכי בהתאם אחר, אופן בכל או ההבהרות במסגרת, במכרז ובהוראותיו שינויים שייעשו במקרה .11.2

 .אלה לשינויים הזוכה המציע עם ייחתם אשר יותאם ההסכם, דין כל פי עלאו 

חתום, בתוך שבעה ימים מהודעת הרשות אליו  כשהוא לרשות ההסכם את הזוכה המציע חתם והעביר לא .11.3

 עם, זה מכרז פי על ולהתקשר, זכייתו את לבטל( חייבת לא אך) רשאית על זכייתו במכרז, תהיה הרשות

ני או המציעים הכשיר הש עם ומתן משא לנהל הרשות מזכות הכשיר השני. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע

 שדורגו אחריו.

הצדדים, בצירוף מילוי כל התחייבויות הספק, כל מורשי החתימה מטעם ובשם רק הסכם חתום על ידי  .11.4

לרבות הגשת ערבות וצירוף כל האישורים הנדרשים במכרז ובהסכם, יחייבו את הצדדים בהתקשרות לפי 

 מכרז זה.

 

 המכרז ביטול .12

או  לתקנואו  המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת הרשות, ונספחיובמסמכי המכרז  האמור אף על .12.1

 של שלב בכל וזאת מלא, או חלקי באופן, במכרז הזוכה עם החוזה על לחתום לאאו  חדש במכרז לצאת

 החלטתה תהיה סופית ומוחלטת.הבלעדי.  דעתה לשיקול ובהתאם שהיא סיבה ומכל המכרזי ההליך

 לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית היא תהיה הזוכה עם להתקשר שלא תבחר אם הרשות כי, יובהר .12.2

 דין,פי -על שהיא אחרת דרך בכל לנקוטאו  חדש במכרז לצאתאו  לכשיר השני או למציעים שדורגו אחריו

 שיקול לפי והכל(, ביטולו לאחר או המכרז הליך את לבטל)מבלי  המכרז נשוא ההתקשרות לביצוע בקשר

 החלטתה תהיה סופית ומוחלטת. .הבלעדי דעתה

 

 הזוכה ובהצעה המכרזים ועדת בהחלטות עיון .13

לאחר בחירת זוכה  כפוף לכל דין,  רקב ,מציע יהיה רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה

 תרכזמלבכתב  תועבר בקשת מציע לעיון במסמכים כאמור בסעיף זה, והודעת הרשות לזוכה על זכייתו. במכרז

 .חלקים חסויים( לעיל יף)סע 6.13בסעיף זכות העיון תהיה בכפוף לאמור . של הרשות ועדת המכרזים
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 והפנייה להשלמות  שינויים .14

 ידי על בין, לגביהם הסתייגויות יביע או, המכרז במסמכי או המכרז בתנאי תוספת או שינוי מציע שיעשה .14.1

 בהתאם וזאת, הצעתו לפסילת להביא עלול אחרת, דרך בכל או לוואי במכתב ובין המכרז בתנאי תוספת

 בזכות מציע לפנות בשאלות ובירורים לרשות.  לפגוע כדי באמור אין. הרשות של הבלעדי דעתה לשיקול

ל עת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה כמהמציעים בכל אחד תה לפנות לוזכ על שומרת הרשות .14.2

פרטים או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים  ,השלמות מסמכים לביצועבדרישה או  הרותלקבלת הב

 ,תוספת ,השמטה ,בקשר עם טעות חישובית או אחרתיכולה הפניה להיות בכלל האמור,  .בהצעה שהגישו

אין בפניה  .מהמענים האמורים באיזהשנתגלו  ,או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא ליקוי ,שינוי

במסמכי  המפורטותבהתאם להוראות  ,לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות זה, כדיהאמורה בסעיף קטן 

 המכרז השונים ובהתאם לשאר הוראות הדין.

 

 כלשהי הצעה לקבלת חובה העדר .15

 מההצעות שיוגשו במכרז, כלשהילקבל הצעה כדי לחייב את הרשות  ,אין באמור במכרז זה, על כל נספחיו וחלקיו

 ., בכפוף לכל דיןזה

 

 דוגמאות הצגת .16

במסגרת  והציעש מהמוצריםדוגמאות  רשותל להציג ויידרש ,הסף בתנאי ועמדי ותיהםשהצע יםמציעה .16.1

 בחינת לשם וזאת רשותמיום קבלת פנייה מה ימים קלנדריים 15תוך "( הדוגמאות)להלן: " למכרז םהצעת

 שלב האיכות. במסגרת ההצעות

 .כל דגם מוצר אותו הציע )דוגמא לכל זרנוק מוצע( של ת ויחיד (3שלוש ) על המציע להעמיד .16.2

 המציע יספק את הדוגמאות לנציבות כבאות והצלה. .16.3

שהציע במסגרת המכרז, הצעתו תיפסל ולא תעבור לשלב השני )בדיקת  ות לדגמיםלא העמיד המציע דוגמא .16.4

 .הצעות המחיר

 ית.מובהר בזאת כי הדוגמאות יוחזרו למציע במצב משומש ולא באריזה המקור .16.5

 יהיה לא מקרה ובשום, בלבד המציע על תחולנה הדוגמאות בהגשת הכרוכות ההוצאות כל כי בזאת מובהר .16.6

 הכנת או/ו למענה בקשר לו שיגרמו נזקים או/ו הוצאות בגין שיפוי או/ו פיצוי לכל או/ו להחזר זכאי המציע

 .והגשתו המענה

 והבהרות שאלות .17

בכתב  ,יש להפנות ה, אליאור הדניאל רו"חועדת המכרזים,  תמרכז היא זה למכרז תהאחראי הרשות תנציג .17.1

 לכתובת הדוא"ל: ,באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד המבוקשים,רורים יבהאת כל השאלות ו ,בלבד

danielao@102.gov.il בקובץ יש להגיש  את הפניותWORD בטבלה במבנה הבא ,בלבד: 

 פירוט השאלה מספר העמוד והסעיף במכרז מס"ד

   

   

 PDFלא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

תיענה ותיחשב  לא, זה מועד לאחר שתישלח פניה .12:00 , בשעה18/08/2019ראשון  ליום עד תעשנה פניות .17.2

 .כאילו לא נשלחה

אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם המכרז, מיוזמתה או כמענה  ,עדכון או תוספת ,תיקון, שינוי ,הבהרה כל .17.3

ויצורפו למעטפת ההצעה חתומים  ועניין דבר לכל, המכרז ממסמכי חלק יהיולשאלות משתתפים במכרז, 

 .בכל עמוד

בכתובת  הרשות של המרשתת )אינטרנט( באתר רק ויפורסם למציעים יישלח לא ההבהרה לשאלות מענה .17.4

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

mailto:danielao@102.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
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 .לעת מעת שיפורסמו כפי ההבהרה, לשאלותמאת הרשות  מענהכי התקבל  לוודא באחריות המציעים .17.5

 הובא כאילו, ועניין דבר לכל יחשב של הרשות המרשתת )אינטרנט( אתר באמצעות ההבהרות פרסום .17.6

 .מהמציעים אחד כל של לידיעתו

 לא הרשות את יחייבו של הרשות המרשתת )אינטרנט( באתר שיפורסמו הבהרות רק כי, בזאת מובהר .17.7

 .הרשות של האינטרנט באתר מופיעה בכתב, כלשהי שלא התחייבות על אמירהאו /ו טענה כל תתקבל

 המועד טרם סביר, זמן תוך שתפורסם מוקדמת בהודעה עת, ובכל דעתה הבלעדי שיקול לפי, רשאית הרשות .17.8

 ותנאים מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד את לשנות, במכרז ההצעות האחרון להגשת

 .זו לפנייה הנוגעים אחרים

 

 מפגש מציעים .18

 לא יתקיים מפגש מציעים במכרז זה. 

 

 הסבה איסור .19

 או צורה בשום, לאחר להמחות או להסב ,להעביר אינם רשאים, המציע הזוכה לרבות, מהמציעים אחד כל .19.1

וכן  שייחתם. ככל שייחתם, ההסכם או המכרז מסמכי לפי מזכויותיהם זכות כל, בעקיפין או במישרין, אופן

 מסמכי פי על חובה או זכות כל קבלת לשם אחר, תאגיד ליצור או שותף אף לצרף או להוסיף מתחייבים לא

 .הרשות מאת ובכתב מראש הסכמה כך לשם שקיבלו לאחר אלא, שייחתם ככל שייחתם, ההסכם או המכרז

שתחליט בנושא לפי שיקול , הרשות של ובכתב אישורה מראש את תקבל שלא ,19.1 בסעיף כאמור פעולה .19.2

 בבטלות לפגוע מבלי הרשות. כלפי תוקף שום לה יהיה ולא מעיקרה ומבוטלת בטלה תהיה דעתה הבלעדי,

 (. שייחתם ככל) ההסכם הוראות של יסודית כהפרה הפעולה תיחשב, הפעולה

 

 המציע הצעת ובמסמכי המכרז מסמכי על בעלות .20

 וכן, ובנספחיו המכרז במסמכי, שהן וסוג מין מכל, האחרות הרוחני הקניין זכויות וכל היוצרים וזכויות הבעלות

, הרשות בלבד. הרשות של תהיינה, במכרז המציעים בפני הרשות תציג אותם ובמסמכים המציעים הצעתבמסמכי 

 על חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותרים המציעים שימוש. כל בהם לבצע רשאית תהיה, היתר בין

 מכל, תביעה או טענה ,דרישה כל מלהעלות ומושתקים מנועים יהיה וכן זכויותיהם במסמכי הצעתם למכרז זה

 לצורך הגשת למעט במסמכי המכרז כלשהו שימוש לעשות רשאים אינם במכרז המציעים. לכך בקשר שהן וסוג מין

 . ההצעות להגשת האחרון מהמועד יאוחר לא הרשות למשרדי יוחזרו המכרז כל מסמכי. ההצעה

 

 עידוד נשים בעסקים .21

 , ומעוניין כי תינתן לו העדפה1992-חובת המכרזים תשנ"בחוק מציע שהוא "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו ב

כדלהלן:  בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר, כקבוע בהוראות הדין. ההעדפה תינתן לפי הוראות הדין,

לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת 

של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה,  מן ההצעות היא

 אישור ותצהיר. 

ב' לחוק חובת המכרזים, 2בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 

  .ב"בנספח יכאמור  1992-התשנ"ב

 

 ומאזור עוטף עזה העדפת תוצרת הארץ .22

תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ ומאזור עוטף עזה בהתאם לדין ובכלל זה הוראות  .22.1

 (."התקנות")להלן בסעיף זה:  1995-תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ( התשנ"ה

 העדפה האמורה תינתן ככל שאינה סותרת התחייבות של המדינה באמנות בינלאומיות.ה .22.2
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בדבר שיעור מחיר המרכיב  ,על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון כתנאי לקבלת העדפה, .22.3

באשר לכל פריט ופריט  ,באופן המעיד על עמידתו בתנאים המפורטים בתקנות ,הישראלי במחיר ההצעה

לעניין העדפה של טובין מאזור (. )לרבות ציון קבוצת פריטים, מס"ד, מק"ט ושם פריט גבנספח י"מפורט ה

שהתקיימו בה דרישות  ,כהגדרתם בתקנות(, הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור עוטף עזהעוטף עזה )

 התקנות.

 לא יקבל העדפה כאמור. –יצרף הצהרות ואישור האמורים לעיל  אמובהר, כי מציע של .22.4

באשר  ,קביעת הזוכה במכרזלנכון טרם  הל מסמך נוסף שמצאכעומדת הזכות לדרוש מאת המציע לרשות  .22.5

את המסמכים הנוספים שנדרש להעביר בתוך לוח לרשות למתן ההעדפה כאמור לעיל. לא מסר המציע 

 עלול הוא שלא לקבל כל העדפה כאמור. –ה הרשותהזמנים שקבע

, בהתאם לשיקול תרשאיתהא הרשות  –זכה מציע בזכות העדפת תוצאת הארץ והעביר את הייצור לחו"ל  .22.6

להפסיק את  ,ת המציע, לקנוס את המציע, לחלט את ערבות הביצוע, לבטל את זכייה הבלעדידעת

 .כולם או חלקם – ההתקשרות עמו

  .העדפת תוצרת הארץ –ג נספחי י"את כנדרש לצורך הוכחת זכאותו להעדפה כנ"ל ימלא המציע   .22.7

 

 

 המכרז על החל והדין השיפוט סמכות .23

 מהליכי הנובע או הקשור עניין בכל לדון ייחודית שיפוט סמכות תהא, בירושלים המוסמכים המשפט לבתי .23.1

 בו שנקבע לאחר ובין במכרז זוכה נקבע טרם בין, המכרז ממסמכי הנובע או הקשור עניין בכל או זה מכרז

 .זוכה

 נקבע בטרם בין, המכרז ממסמכי הנובע או הקשור עניין כל או ,זה מכרז מהליכי הנובע או הקשור עניין כל .23.2

 והוא לעת, מעת בנוסחם, בלבד ישראל מדינת לדיני כפוף יהיה, זוכה בו שנקבע לאחר ובין במכרז זוכה

 .זר דין לתחולת המפנים ,דין ברירת כללי כל על יגברו אשר אלה, חוקים פי על יתפרש

 

 

 

 בכבוד רב,    

 טפסר שמעון בן נר

 הנציב ויו"ר ועדת המכרזיםסגן                                                                                                                      
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 המציע על פרטים -' א נספח
 המציע על פרטים

 _______________________________________________________ : המציע שם .1

 _____________________________________ : עמותה/  עוסק מורשה/  חברה מספר .2

 ______________________________ (:עמותה/  עוסר מורשה/  חברה) התארגנות סוג .3

 __________________________________________________ : התארגנות תאריך .4

 (: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

 _______________________________________________________ : פקס מספר .10

 __________________________________ :זו הצעה לצורך המציע מטעם הקשר איש .11

 _________ . טלפון נייד: _________________פקס: מס: ____________, טלפון. מס .12

 ____________________________________________ :אלקטרוני דואר של כתובת
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 עניינים וניגוד נאמנות, סודיות על הצהרה טופס –' ב נספח
  

 ערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______שנ

 

 ____________________על ידי 

 ת.ז. ______________________

 מכתובת ___________________

 

 

בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים ו הואיל

 כהגדרתם להלן;והמוצרים 

 ;והמוצרים והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

 ולאחריו;והמוצרים והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים  והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 

 .לכבאות והצלהשל הרשות הארצית  12/2019מכרז כהגדרתם במסמכי   - "המוצרים/"השירותים

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

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

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או 

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או  הספקת הטובין/הנוגע למתן השירותים

דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 

 מגנטית ו/או אחרת.

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

הספקת הטובין או לאחר מכן, /הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או 

 כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

 

 העדר ניגוד עניינים

, ובמהלך שלושה חודשים מתום המוצרים/הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים .2

 ת המכרזיםיינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדתקופה זו, ניגוד ענ

אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים 

 מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 

נשוא מתן  המוצרים/הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים .3

בין הצדדים ושלושה  המוצרים/ם, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותיהמוצרים/השירותים

 חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, הנני מתחייב להודיע  .4

 מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

, עילל 2-3הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים  .5

ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, 

כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, 

 בהקשר זה.
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 שמירת סודיות

מוש אך ורק לצורך הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שי .6

. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, נושאי מכרז זה המוצרים/מתן השירותים

 להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק  .7

 .1977 -רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה  .8

 .1981-אלחוק הגנת הפרטיות התשמ" 5פי סעיף -בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 

 

  ולראיה באתי על החתום:

 
 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 קודמות הרשעות היעדר בדבר תצהיר - 'ג נספח
 

 : המציע מטעם חתימה מורשה כל ידי-על תמולא להלן ההצהרה

 צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _______________ ז.ת_______________  מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

 הרשות עם להתקשר המבקש"( המציע: "להלן) המציע שהוא___________________  בשם זה תצהיר נותן הנני

הארצית לכבאות ותחזוקת זרנוקים עבור הרשות  לאספקת 12/2019 מספר מכרז במסגרת והצלה לכבאות הארצית

 . והצלה

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

 חוק:  "להלן) 1976-ו"התשל ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו" זיקה בעל" המונח של משמעותו, זה בתצהירי

 . אותו ה/מבין אני וכי זה מונח של משמעותו לי הוסברה כי ת/מאשר אני"(. ציבוריים גופים עסקאות

(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – "עבירה" המונח של משמעותו

 לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות ולעניין, 1987-ז"התשמ מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ

 לאותו השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם, 2011-ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת

 .חוק

 .בישראל הרשום תאגיד הינו המציע

 (המתאימה במשבצת  סמן)

 מועד: "להלן) ההצעות להגשת האחרון למועד עד עבירות משתי ביותר הורשעו לא אליו זיקה ובעל המציע 

זרנוקים עבור הרשות הארצית לכבאות לאספת ותחזוקת  לאספקת 12/2019 מספר במכרז המציע מטעם"( להגשה

 והצלה.

 ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה וחלפה עבירות משתי ביותר  דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע 

 . ההגשה למועד ועד האחרונה

 ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ולא עבירות משתי ביותר  דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע 

 . ההגשה למועד ועד האחרונה

 . אמת תצהירי ותוכן חתימתי זוהי, שמי זה

  
 

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 הדין עורך אישור

 ברחוב אשר במשרדי בפני ה/הופיע____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני

. ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' ______________ גב/מר____________  עיר/בישוב____________ 

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

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

 

  
 

  וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך
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 מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר תצהיר – 'ד נספח
 

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

 עם להתקשר המבקש"( המציע:  "להלן) המציע שהוא_________________________  בשם זה תצהיר נותן הנני
 הנני כי ה/מצהיר אני ה ותחזוקת זרנוקיםלאספק 12/2019 מספר מכרז במסגרת והצלה לכבאות הארצית הרשות
 . המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך

 (:המתאימה במשבצת  סמן) 

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

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

  לסמן נדרש המציע על חלות 1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה)
 :(המתאימה במשבצת

 עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע. 

 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע. 

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

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

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

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם

 יישום  בחינת לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 

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

 (.זו התחייבות

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

 . אמת תצהירי ותוכן חתימתי זוהי, שמי זה

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 הדין עורך אישור

 ברחוב אשר במשרדי בפני ה/הופיע____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני

. ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' ______________ גב/מר____________  עיר/בישוב____________ 

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

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

 

  
 

  וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך
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 מקור בתוכנות שימוש בדבר הצהרה - 'ה נספח

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הארצית  רשותהנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ה .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת המציעמסגרת מכרז זה )להלן: "לכבאות והצלה ב

 תצהיר זה בשם המציע. 

 12/2019 מכרז מס'הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  .2

 ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. ה ותחזוקת זרנוקים לאספק

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  זוהיזה שמי,  .3

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

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

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

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

 

 

 

 

               
 

  וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך
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 מכרזהצעות בתצהיר בדבר אי תיאום  –ו'  נספח

 

___ )שם התאגיד( ___________ העובד בתאגיד __ת"ז ___________ ___________________ מסאני הח"מ__

  כדלקמן:מצהיר 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי  .3

 :יצירת קשר עימו(

 

 שם התאגיד
תחום העבודה בו ניתנת קבלנות 

 המשנה
 פרטי יצירת קשר

   

   

   

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .4

 לעיל(.  3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

מציע הצעות במכרז זה המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

 3או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לעיל(. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 י זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
 

 :במקום המתאים  יש לסמן 

  כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא. 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

וק ההגבלים העסקיים, א לח47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 .1988-תשמ"ח

 
 

    

 חתימת המצהיר שם המצהיר חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך

 ערבות הצעה – 'זנספח 
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 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ישראל  מדינת

 הרשות הארצית לכבאות והצלה. -לביטחון הפנים משרד הבאמצעות 

 ____________הנדון: ערבות מס'

אשר תדרשו  (שקלים חדשים חמש עשרה אלף :)במילים₪  15,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 12/2019מכרז מס' עם  ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשרמאת: 

 ותחזוקת זרנוקים. הלאספק

או  יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד , מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי במסירה ידנית

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

 2/12/2019ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 

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

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

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

 

_____                       ________________               ___________________________                  ___________ 

 מורשה החתימה וחותמתת חתימ                           שם מלא                             תאריך                           
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 אישור עמידה בתנאי הסף – ח' נספח
 

מורשה חתימה בחברת  ' ________________מס ז.ת נושא___________________ ,  מ"הח אני

 עליי כי שהוזהרתי לאחר___________________________ ח.פ ________________________ 

 :כדלקמן בזאת מצהיר,  כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את להצהיר

 

 לציין עמוד/ לא עומד המציע על בדרישות עמידה להוכחת

 תנאי הסף המקצועי עמוד/ לא עומד

 

 
 

__________ 

 עבור –בישראל  המוצרים יצרן של נציג או זה מכרז במסגרת המוצעים המוצרים יצרן הנני

 .היצרן של חתום מכתב  לצרף יש בישראל נציג

 

 

 

__________ 

 שלוש במהלך מכר, מטעמו מורשה נציג יהיה שהמציע ובין היצרן בעצמו שהוא בין, המציע

 טבלת את למלא יש – שונים בקטרים זרנוקים 60,000 לפחות 2018, 2017, 2016 השנים

 '.ח לנספח המצורפת המכירות

 

 

 

 

__________ 

 שרותי יעניק באמצעותה, זרנוקים לתחזוקת הפחות לכל אחת תחזוקה מעבדת הנני בעל

  העבודה תכולת מפרט – ד"י בנספח כמפורט תחזוקה

   לחליפין או

ימים  90חזוקת לזרנוקים תוך הנני מתחייב אם וככל שאזכה במכרז להקים מעבדה לת

 זרנוקים לתחזוקת מכונה של טכני מידע דף לצרף יש – ריים מיום החתימה על ההסכם.קלנד

 .זרנוקים לתחזוקת המציע לעובדי הסמכה למתן היצרן של התחייבות ומכתב

 

 :הבאים המסמכים את' ח לנספח לצרף נדרש

 .מכתב חתום של יצרן המוצרים לנציגות בישראל 

 .דף מידע טכני למכונה לתחזוקת זרנוקים 

  מכתב התחייבות של היצרן למתן הסמכה לעובדי המציע תעודת הסמכה לתחזוקת זרנוקים או לחילופין

 לתחזוקת זרנוקים.

  דף מידע טכני(Data sheet) עבורFire Hose Coupling Binding Machine . 

 תקן לפי הסמכה תעודת  ISO 9001 ערך שוות אחרת הסמכה תעודת או.  

 

 

 

 

 

 

 

  : _________________בלבד זיהוי לצורך החשבון רואה משרד חותמת
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 מכירת זרנוקים –טבלת לקוחות 

מספר  שנה 
 הזרנוקים

 
 קוטר הזרנוק

 

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

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        
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 אני מצהיר כי החתימה בתצהיר זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.

 

   

 המציע וחותמת חתימה מלא של המציע שם תאריך

 

 

 בדבר אמיתות הנתונים עו"דאישור 

 

 הדין עורך אישור

 ברחוב אשר במשרדי בפני ה/הופיע____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני

. ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' ______________ גב/מר____________  עיר/בישוב____________ 

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

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

  

  
  

  עו"דוחותמת  חתימה מספר רישיון עו"דשם  תאריך

 

  



  12/2019 מס': מכרז
 אספקה ותחזוקת זרנוקים

 

 __________________________                                                                                                                                                            48מתוך  24עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                        

     

 מחירה הצעת –' ט נספח

 

 שם המציע:
 
 

 דוא"ל:
 

 ת"ז/ח"פ:
 
 

 כתובת:
 

 מס' טלפון:
 
 

 מס' טלפון סלולרי:
 

 

 והצלה לכבאות הארצית הרשות – המכרזים ועדת: אל

 מצהיר ואני ("המכרז מסמכי": להלן) הנספחים לרבות, המכרז מסמכי כל את בעיון קראתיהנני מאשר כי  .1

 ,המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק והמהווים הנדרשים תנאיםה כלל מסכים ושאני הדרישות את שהבנתי בזה

 .הצעתי את ערכתי לכך התאםבו

 הצעתי ושאם ,על נספחיו המכרז מסמכי בכל המפורטות הדרישות בכל לעמוד ביכולתי כי בזאת מצהיר אני .2

 .המכרז מסמכיל ףצור שנוסחו בהסכם הרשות עם אתקשר, תבחר

 .ד"י בנספח כמפורט, ואספקתם המוצרים את כולל בהצעתי המפורט המחיר כי לי ידוע .3

 במסמכי האמורים לכללים בהתאם תעשה ,זה מכרז מושא ,ואספקתם המוצרים בגין התשלום כי לי ידוע .4

 .להלן שלי המחיר להצעת בהתאם תהא נםבגי התמורה וכי המכרז

 העיון אשר ההצעה של בחלקים למעט ,הזוכה בהצעה לעיין משתתף לכל לאפשר הרשות חובת כי לי ידעו .5

 סוד מהו בשאלה ההחלטה. מקצועי או מסחרי סוד לחשוף ,הרשות של המכרזים ועדת לדעת ,עלול בהם

 .כך בגין טענה כל לי תהיה ולא בלבד המכרזים ועדת בידי תהיה מקצועי או מסחרי

 .מכרזה מסמכיל 8 בסעיף לאמור בהתאם תעשה המחיר הצעות השוואת לי ידוע .6

, מיסים, הספק עלויות כל לרבות לספק המלאה התמורה את ויכללו חדשים בשקלים יוצעו המחירים כל .7

 .מ"מע כולל ,ב"וכיוצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12/2019 מס': מכרז
 אספקה ותחזוקת זרנוקים

 

 __________________________                                                                                                                                                            48מתוך  25עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                        

     

 טופס הצעת המחיר )המשך( –' טנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 

 הפריט/ שירות שם 
יח' 

 מידה
 כולל מע"ממחיר  משקל

 

A 

 

 עם מצמדי שטורץ 25X20זרנוק 

 שם היצרן: ____________________.

 שם הדגם: ____________________.

1  
40% 

 

 

 (מ"מע כולל) ₪_________________

B 

 עם מצמדי שטורץ 42X20זרנוק 

 שם היצרן: ____________________.

 שם הדגם: ____________________.

1 30% 

 

 

 (מ"מע כולל) ₪_________________

C 

 עם מצמדי שטורץ 70X20זרנוק 

 שם היצרן: ____________________.

 שם הדגם: ____________________.

1 20% 

 

 

 (מ"מע כולל) ₪_________________

D 

 תחזוקת זרנוקים

 (כולל איסוף והחזרה לתחנת הכיבוי)

 

1 10% 

 

 

 (מ"מע כולל) ₪_________________
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 הצמדה  -' י נספח

 

 את המחירים ניתן להצמיד למדד המחירים לצרכן או למט"ח הבאים: .1

 מדד המחירים לצרכן. .1.1

 שער היורו לשקל חדש. .1.2

 שער דולר ארה"ב לשקל חדש. .1.3

 )הסכם ההתקשרות(.  ט"ובנספח  13הצמדה למדדים ולשערי המט"ח תבוצע בהתאם לאמור בסעיף  .2

 הצעת המחיר יהיו צמודים לפי הרשימה להלן: –' טעל ידינו בנספח  אנו מבקשים שהמחיר המוצע 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 סל ההצמדה הפריט שם

 עם מצמדי שטורץ 25X20זרנוק 

 שם היצרן: ____________________.

 שם הדגם: ____________________.

 

 

__________________ 

 לעיל(. 1בלבד מין השערים/מדדים בסעיף )יש לפרט שער/מדד אחד 

 עם מצמדי שטורץ 42X20זרנוק 

 שם היצרן: ____________________.

 שם הדגם: ____________________.

 

 

__________________ 

 לעיל(. 1)יש לפרט שער/מדד אחד בלבד מין השערים/מדדים בסעיף 

 עם מצמדי שטורץ 70X20זרנוק 

 ____________________.שם היצרן: 

 שם הדגם: ____________________.

 

 

__________________ 

 לעיל(. 1)יש לפרט שער/מדד אחד בלבד מין השערים/מדדים בסעיף 
 תחזוקת זרנוקים

 (כולל איסוף והחזרה לתחנת הכיבוי)

 

 מדד המחירים לצרכן
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 בהצעה חסויים חלקים - "אי נספח

 

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה מפורשת  .1

מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון  ,בנספח זהבמקום המיועד לכך ו בראש המסמך ובולטת

כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות,  בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי

 או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 1999-התשנ"ט

 :מקצועי או מסחרי סוד היותם בשל, בהצעתי הבאים בסעיפים עיון זכות תינתן שלא מבקש אני .2

 תיאור העמוד והסעיפים במסמכי המכרז מספר עמוד 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של הרשות תחליט בבקשת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי  .3

המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שתידרש לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים או 

 שלמציע תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

 אינה חסויה בשום מקרה. –של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  יובהר כי ההצעה הכספית .4

ים בפניו אם יבקש לעיין נתונים או מסמכים, אשר כמותם ציין מציע בהצעתו כחסויים, יהיו בכל מקרה חסוי .5

 בהצעה הזוכה או בהצעות מציעים אחרים במכרז.

 

, ההצעות ביתר בפני חסויים יהיו סעיפים אותם אזי, ל"הנ בקשתי את תקבל המכרזים ועדת אם כי, עלי מוסכם

 .זה למכרז שיוגשו

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 אישהתצהיר בדבר תאגיד בשליטת  - ב"י נספח

 

רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו אני  .1

  1992 –ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2בסעיף 

 / עסק ______________________ הינה:  דהמחזיקה בשליטה בתאגי .2

 

  
  

  רו"חוחותמת  חתימה מספר רישיון שם רו"ח תאריך

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

   אני _____________________________ מס' ת.ז.   _____________________

 

ב'  2מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992 –לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב 

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 מס' ת.ז  גב'
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  הארץ מתוצרת טובין על הצהרה – 1.ג"י נספח
 

 

 בשם להצהיר המוסמך. _________________, ז.ת___________________,  מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת מצהיר, המציע

 

 תוצרת העדפת) המכרזים חובת בתקנות כמשמעם הארץ מתוצרת טובין הם ההצעה מושא הטובין

 ;1995-ה"תשנ(, הארץ

 

 יצרן בידי( 1992-ב"תשנ מכרזים חובת בחוק כמשמעו) באזור או בישראל שיוצרו בטובין מדובר

 הישראלי המרכיב ומחיר, בישראל הרשום תאגיד או, בישראל קבע תושב או ישראל אזרח שהוא

 .ההצעה ממחיר לפחות 35% מהווה בהם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 :החתום על באתי ולראיה

 
 
 
 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 עזה עוטף מאזור טובין על הצהרה – 2.ג"י נספח
 

 

 המציע בשם להצהיר המוסמך. _________________, ז.ת_________________,  מ"הח אני

 בה שהתקיימו עזה עוטף מאזור טובין של היא ההצעה כי ומאשר בזאת מצהיר, _____________

 "(.התקנות)להלן: " 1995-ה"תשנ(, הארץ תוצרת העדפה) המכרזים חובת תקנות דרישות

 או ישראל אזרח שהוא יצרן בידי )כמוגדר בתקנות( באזור עוטף עזה  בישראל שיוצרו בטובין מדובר

 לפחות 35% מהווה בהם הישראלי המרכיב ומחיר, בישראל הרשום תאגיד או, בישראל קבע תושב

 .ההצעה ממחיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 ההצעה במחיר הישראלי המרכיב מחיר שיעור בדבר חשבון רואה אישור  – 3.ג"י נספח
 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 הרשות הארצית לכבאות והצלה -המשרד לביטחון הפנים 

 

 בע"מ _____המוגש על ידי חברת __________שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר הנדון: 

 

"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _______ עבור המציעלבקשת _________ בע"מ )להלן: "

בתקנות חוק חובת המכרזים מכרז ________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה 

ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת  (1995 –יתוף פעולה עסקי( התשנ"ה )העדפת תוצרת הארץ וחובת ש

בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות 

 רתנו )*(.דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקו

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה 

במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת 

ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 הכלול בה. לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע

 

 בכבוד רב,  

 

________________________ 
 

 רואי חשבון
 

 

ולא השיעור המדויק, שכן בד"כ קשה  35%יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  –)*( הערה 
בסיסי של עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק בשיעור 

35%. 

 : הערות

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל– 
 .2009אוגוסט 

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.הנספח 
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 טכני ותכולת עבודה מפרט – די" נספח
 
 

 זרנוקים. -עבור  טכני מפרט

 עבור כל זרנוק מוצע בנפרד. (Data sheet)יש לצרף דף מידע טכני  .1.1

 .בדרישה עומד לא או עומד הפריט באם דרישה כל מול לרשום בכתב ברור יש עומד לא עומד בעמודת .1.2

 הערות אנא ציין עומד/לא עומד פירוט הדרישות הטכניות שם הפריט מס'

 זרנוקים עם מצמדי "שטורץ" .1

 המפורטים מטה( 3עד  2)פריטים  

   DIN 14811 Class 2הזרנוקים בתקן  .1.1
 או לחילופין

 EN  13889 Type 2בתקן 

   יש לצרף אישור עמידה בתקן   
DIN 14811 Class 2   או 
EN 15889 Type 2 

ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה 
 עבור כל סוג זרנוק. 

  יש לצרף את דו"ח הבדיקה של
 המעבדה.

יש לצרף אישור עמידה בת"י     .365הזרנוקים יעמדו בתקן ישראלי  .1.2
ממכון התקנים הישראלים  365

 עבור כל סוג זרנוק.

הזרנוק יהיה עשוי מפוליאסטר עם ציפוי ויכלול אטמים  .1.3
 סינתטיים לסניקה.

  

   כיסוי שזור פעמיים. .1.4

   חוט מילוי שזור "רב פעמי" ומחוזק. .1.5

   אינסופית בקווים אלכסוניים.אריגה  -הייצור .1.6
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 Synthetic PU-Coating -הזרנוקים יהיו מצופים ב .1.7  
מעלות צלזיוס  100שנבדק לעמידה בחום של מעל 

 לפחות.

  

הזרוקים יהיו בעלי ציפוי גומי בצבע שחור מגן על כבלי  .1.8
 ההידוק של צוואר מצמדי השטורץ.

  

בחום, גומי שכבה אחת מעובדת בגופרית  -שכבה פנימית .1.9
 סינתטי מחוזק, צבע שחור.

  

הזרנוק יכלול שרוול גומי להגנת החיבור/ האזור שבין  .1.10
 הזרנוק למחבר.

  

ושם על הזרנוקים יהיה ירשם קוטר הזרנוק, אורכו  .1.11
 התקן.

  

2. 

 

 עם מצמדי "שטורץ" 25X20זרנוק 

 :נא למלא

 שם דגם: __________________

 היצרן:_________________שם 

המחבר  –מ"מ  25יכלול מחבר מצמד "שטורץ"  . הזרנוק2.1
מקביל למצמדי   ENאו תקן   DIN 14301יעמוד בתקן 

 שטורץ.

 DINיש לצרף אישור עמידה בתקן  

ממעבדה  EN או תקן  14301
מוסמכת ובלתי תלויה עבור כל סוג 

 מצמד.
   מטר. 20. אורך הזרנוק: 2.2

   מ"מ. 25. קוטר הזרנוק: 2.3

הרשות תהיה רשאית לשנות את   . צבע הזרנוק: לבן 2.4
צבע הזרנוק לצהוב והספק לא יהיה 

 זכאי לתוספת תשלום.

    ס"מ. 39קוטר הזרנוק במצב מגולגל לא יעלה על . 2.5
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 הנני מאשר בחתימתי כי הדגם המוצע עומד בכל סעיפי המפרט הטכני

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 עם מצמדי "שטורץ" 42X20זרנוק .3

 :נא למלא

 __________________שם דגם: 

 שם היצרן:_________________

המחבר  –מ"מ  52יכלול מחבר מצמד "שטורץ"  . הזרנוק3.1
 מקביל למצמדי שטורץ.  ENאו תקן   DIN 14302יעמוד בתקן 

 DINיש לצרף אישור עמידה בתקן  

ממעבדה  EN או תקן  14302
מוסמכת ובלתי תלויה עבור כל סוג 

 מצמד.
   מטר. 20הזרנוק: . אורך 3.2

   מ"מ 42. קוטר הזרנוק: 3.3

הרשות תהיה רשאית לשנות את   . צבע הזרנוק: צהוב.3.4
צבע הזרנוק ללבן והספק לא יהיה 

 זכאי לתוספת תשלום.

   ס"מ. 36קוטר הזרנוק במצב מגולגל לא יעלה על  . 3.5

 עם מצמדי "שטורץ" 70X20זרנוק  .4

 :נא למלא

 __________________שם דגם: 

 שם היצרן:_________________

המחבר  –מ"מ  75יכלול מחבר מצמד "שטורץ"  . הזרנוק3.1
 מקביל למצמדי שטורץ.  ENאו תקן   DIN 14303יעמוד בתקן 

 DINיש לצרף אישור עמידה בתקן  

ממעבדה  EN או תקן  14303
מוסמכת ובלתי תלויה עבור כל סוג 

 מצמד.

   מטר. 20הזרנוק: . אורך 5.2

   מ"מ. 70. קוטר הזרנוק: 5.3

הרשות תהיה רשאית לשנות את   . צבע הזרנוק: אדום.5.4
צבע הזרנוק ללבן והספק לא יהיה 

 זכאי לתוספת תשלום.
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 עבודה תכולת מסמך
  כללי .1

 :אספקת המוצרים והשירותיםלהלן יפורטו תנאי העבודה בין הספק הזוכה לרשות עבור  .1.1

 :כדלהלן תבוצע העבודה שיטת .1.2

 "י מורשי החתימה מטעם הרשות לספק.: שליחת הזמנת רכש חתומה עראשון שלב .1.2.1

 .הרשות את תחייב חתומה רכש הזמנת רק כי מודגש  

 אישור נציג הספק לקבלת הזמנת הרכש. :שני שלב .1.2.2

תאום מראש מועד האספקה עם נציג הרשות )התאום יעשה מספר ימים טרם מועד : שלישי שלב .1.2.3

 האספקה(.

 : אספקת הטובין ופריקתם ו/או מתן השירותים, בנקודה שתקבע ע"י נציג הרשות.שלב רביעי .1.2.4

נציג הרשות והחתמת נציג הרשות לקבלת הטובין ו/או העברת תעודת משלוח ל :שלב חמישי .1.2.5

 השירותים.

 : העברת חשבונית לתשלום ותעודת המשלוח חתומה בגין השירותים ו/או הטובין שסופקו.שלב שישי .1.2.6

 החשבונית שתוגש לרשות תהא לאחר חישוב הצמדה למדד או למט"ח. .1.2.6.1

יידרש להגיש חשבונית במקרה בו הספק הגיש חשבונית שאינה תואמת לתחשיב ההצמדה  .1.2.6.2

 זיכוי אשר תואמת לתחשיב ההצמדה.

: קבלת הזמנת רכש והעברת חשבונית ותעודת המשלוח תעשה באמצעות פורטל הספקים הערה .1.2.7

 הממשלתי.

 

 המוצרים והשירותיםזמני אספקת  .2

 שליחת מיום היותר לכל( עסקים ימי לא) קלנדריים ימים 90 תוךבאופן מלא  תסופק: הזמנה הזמנהאספקה  .2.1

 .הרשות ידי על ההזמנה

 מניין יחל –לספק הרשות מטעם חתימה מורשי שני ידי על חתומה רכש הזמנת שליחת לאחר רק כי יובהר .2.2

 .לעיל כאמור המוצרים לאספקת הימים

ריים מיום ימים קלנד 10הספק יאסוף זרנוקים לתחזוקה מתחנת הכיבוי תוך  :איסוף זרנוקים לתחזוקה .2.3

 איסוף מהרשות.הרשות בכתב קבלת הודעת 

 

 השירות זמינות .3

 .17:00עד  08:00נציג הספק יהיה זמין למענה טלפוני בימים א' עד ה' בין השעות : בשגרה .3.1

ימים בשבוע לרבות שבתות, חגים ומועדי  7שעות ביממה  24 נציג הספק יהיה זמין למענה טלפוני : בחירום .3.2

 ישראל.

 

  ההזמנות היקפי .4

 כל לרכוש מתחייבות הרשות ואין הבלעדי דעתה שיקול ולפי הרשות לצרכי בהתאם יהיו ההזמנות היקפי  .4.1

 .שהיא כמות

 

 אריזה ומשטוח .5

 משטחי כגון, ושינוע אחסנה אמצעי גבי על זה מכרז נשוא הטובין של ומשטוח לאריזה הנחיות מגדיר זה אפיון .5.1

 ם הקיימים בשוק ומהווה מסמך יישום המפרט את שיטת האריזה והמשטוח.סטנדרטיי שינוע

 :הזרנוקיםאריזות  .5.2

 בעת שינוע ואחסנה. הזרנוקיםיסופקו באריזות תקניות שיבטיחו את תקינות  הזרנוקיםכל  .5.2.1
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 כל זרנוק יסופק כאשר הוא מגולגל וסגורים עם אזיקון. .5.2.2

 למשטוח )במקרה ונדרש( דרישות .5.3

 ק"ג. 900עד  של מירבי לעומס המתאימים פלסטיק או עץ משטחי יהיו המשטחים .5.3.1

 '.מ 1.55 על יעלה לא מטען כולל המשטח של המרבי הגובה .5.3.2

 .דופן כל מעבר, היותר לכל מ"ס 5 עד מותרת המשטח מסיפון לרוחב חריגה .5.3.3

 סרטי 4 באמצעות או לפחות מיקרון 2 בעובי'( סטרץ) נצמד ניילון באמצעות למשטח ייקשר המטען .5.3.4

 מוגנות המטען פינות כאשר, לפחות מ"מ 12 ברוחב פוליפרופילן עשויים( 2/2 בהצלבה) מתיחה

 .מעיכות למניעת קרטון פיסות באמצעות

  ק"ג. 900משקל הציוד והמשטח לא יעלה על  .5.3.5

 רכב השינוע: .5.4

 .בתחנות הכיבוי הזרנוקיםבאחריות הספק להעמיס  ולפרוק את  .5.4.1

האמצעים הנדרשים להורדת המטען מרכב השינוע )מנוף, דופן רכב השינוע מטעם הספק יכלול את כל  .5.4.2

 .אתר הרשותהידראולי או כל אמצעי אחר על מנת להביא את המטען לנקודת הפריקה ב

באופן תקין ובטוח לרבות אופן שינוע,  הזרנוקיםהספק ייקח בחשבון את כל הנדרש על מנת לשנע את  .5.4.3

 להגעת המוצרים ליעדם.צורת האריזה, סדרי הדיווח והתיעוד וכו' ועד 

 

 אספקה .6

שטחי בתחנות הכיבוי תחנות הכיבוי של הרשות לכבאות כולל על הספק לספק את המוצרים והשירותים בכל  .6.1

 יהודה ושומרון ורמת הגולן.

 

 תחזוקת זרנוקים .7

 :מעבדת תחזוקה .7.1

 על הספק להפעיל מעבדה לתחזוקת זרנוקים פגומים. .7.1.1

זרנוק פגום הינו זרנוק בעל קרע או זרנוק שהמצמד התנתק ממנו או זרנוק שלא עומד  .7.1.1.1

 .EN-14811 CLASS 2בדרישות תקן 

( Fire Hose Coupling Binding Machineלהידוק מצמדים ) מכניתמעבדת התחזוקה תכלול מכונה  .7.1.2

המכונה לנציג הספק יידרש להציג את  –תאושר מעבדה עם מכונה ידנית להידוק מצמדים לא  –

 ימים קלנדאריים החתימה על ההסכם. 60הרשות ואת המעבדה תוך 

 ( של המכונה מכנית להידוק מצמדים.DATA SHEETהספק יצרף להצעתו דף מידע טכני ) .7.1.2.1

או תחזוקת הזרנוקים תבוצע על ידי טכנאי בעל הסמכה לתחזוקת זרנוקים של יצרן הזרנוקים  .7.1.3

הספק יידרש להציג לרשות תעודת הסמכה תוך  –הסמכה של יצרן המכונה להידוק מצמדים  לחילופין

 ימים קלנדאריים מיום החתימה על ההסכם. 90

 :איסוף זרנוקים פוגמים .7.2

 הספק יאסוף מתחנת הכיבוי זרנוקים פוגמים לתחזוקה. .7.2.1

 הרשות תודיע לספק על צורך באיסוף זרנוקים פגומים. .7.2.2

יחידות. בנוסף, הרשות תהיה  60זרנוקים לאיסוף ומתן שרות התחזוקה הינה  שלהכמות המינימלית  .7.2.3

יחידות  60רשאית לדרוש מהספק איסוף ותחזוקה לכמות זרנוקים נוספת ושאינה בקפיצות של 

 לחלק היחסי כאמור בהצעתו. ספק יהיה זכאיוהיח' וכו'(  131יח',  110)לדוגמא: 

לשם כך הספק יבצע סימון  .לתחנת הכיבוי מהם נאספו הספק נדרש להחזיר את הזרנוקים שתוקנו .7.2.4

 או הפרדה של זרונים הנאספים מתחנות הכיבוי.

 :התחזוקה הנדרשת .7.3
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הספק יבצע את כל הפעולות ויספק את כל חלקי החילוף הנדרשים )לרבות, החלפת גומיות במצמדים,  .7.3.1

ויבצע ניקוי ייסודי )הכולל נת להחזיר את הזרנוקים למצב תקין תיל הידוק, שרוול גומי וכו'( על מ

 קרצוף( של הזרנוק להורדת לכלוך )בוץ, חול, שמנים, דלקים וכיוצ"ב(.

והוא מוכן לשימוש  EN-14811 CLASS 2זרנוק תקין הינו זרנוק שעומד בכל דרישות תקן  .7.3.1.1

 באירועי כבאות והצלה.

מטר  15 -קטן מהספק לא יידרש לתחזק זרנוקים אם הפגם בהם דורש את קיצור הזרנוק לאורך ה .7.3.2

 מ"מ. 70או מ"מ  42מ"מ או  25לזרנוקים בקוטר 

)למשל במקרה של פיצוץ במספר נקודות במקרה בו קיצור אורך הזרנוק אינו מאפשר תיקון  .7.3.2.1

כאמור לעיל, יחזיר הספק את הזרנוקים לידי הרשות באריזה נפרדת לאורך הזרנוק( 

 לעיל מהזרנוקים שתוחזקו. 5בסעיף וייעודית כאמור 

 .תוחזקו כאמור לעיל אמובהר כי לא תינתן תמורה עבור זרנוקים של .7.3.2.2

 :החזרת הזרנוקים המתוקנים .7.4

 : בשגרה .7.4.1

לכל היותר מיום האיסוף מתחנת  קלנדרייםימים  10הזרנוקים התקינים יוחזרו לרשות תוך  .7.4.1.1

 הכיבוי.

 למסמך 5בסעיף התקינים לרשות באריזה ייעודית כנדרש  הספק ישנע בחזרה את הזרנוקים .7.4.1.2

 תכולת העבודה.

 הזרנוקים יוחזרו לרשות לאחר תיאום שיקבע מראש עם נציג תחנת הכיבוי. .7.4.1.3

 .17:00עד  08:00הזרנוקים יוחזרו לרשות בימים א' עד' ה' בשעות  .7.4.1.4

 בחירום: .7.4.2

 " יהיה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן:זמן חירום" – הגדרה .7.4.2.1

בהתאם לחוק התגוננות הכרזת ממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה,  .7.4.2.1.1

 .1951-אזרחית התשי"א

הכרזה על אירוע אסון המוני בשטח המדינה כולה ו/או בחלק מסוים ממנה  .7.4.2.1.2

 .1971-ב לפקודת המשטרה )נוסח חדש( התשל"א90בהתאם לס' 

 עפ"י החלטת נציב כבאות והצלה. .7.4.2.1.3

חנת לכל היותר מיום האיסוף מת ימי עבודה 3תוך בהזרנוקים התקינים יוחזרו לרשות  .7.4.2.2

  הכיבוי.

למסמך  5בסעיף הזרנוקים התקינים לרשות באריזה ייעודית כנדרש  את הספק ישנע בחזרה .7.4.2.3

 תכולת העבודה.

 הזרנוקים יוחזרו לרשות לאחר תיאום שיקבע מראש עם נציג תחנת הכיבוי. .7.4.2.4

 .וחגים שבתות לרבות יום בכל לרשות יוחזרו הזרנוקים .7.4.2.5
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 הסכם – ו"ט נספח
 

 2019  שנת_______ לחודש______ ביום לציון בראשון ונחתם שנעשה

 שמחי, דדי, רב טפסר והצלה כבאות נציבע"י  תהמיוצג ,"(הרשות)להלן: " והצלה לכבאות הארצית הרשות         :בין

   .לציון ראשון ,7 זאבי רחבעם' שד: שכתובתה  ,עידן רייכמןהמשרד לביטחון הפנים, מר  עם סגן חשב ביחד

 מצד אחד                          
 לבין

, _____________ גב' /מר המיוצגת ע"י"(, הספק)להלן: " ח.פ______________  ________  רתחב   : לבין

  _______________שכתובתה: __, להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה ת/רשאי וא/היאכי ה ה/המצהיר

 מצד שני                      

 כמפורט והכל ,עבור הרשות ותחזוקת זרנוקיםת לאספק, ("המכרז: "להלן) 10/2018 מכרז פרסמה והרשות : הואיל

 "(.המוצרים": להלן) ובנספחיו זה סכםהב להלן

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווים זה להסכם ב"מצ ,2 נספחכ המסומנים, ונספחיו המכרז מסמכי עותק

. יםהמבוקש ריםהמוצ אספקתל בספק לבחור____________ ביום החליטה הרשות של המכרזים וועדת :והואיל

 3-ו 4 נספחיםכ זה להסכם ב"מצ___ _______מיום המכרזים ועדת החלטת וכן נספחיה כל עלהספק  הצעת

 .ממנו נפרד בלתי חלקבהתאמה, ומהוות 

 לספק המתאימים והאמצעים הכישורים ובעלי מיומנים, מנוסים הם מטעמו והעובדים הוא כי מצהיר והספק :והואיל

 הרשותו לספק את המוצרים מוכן הוא וכי נספחיו על זה בהסכם לאמור בהתאם המוצרים את הרשות עבור

 .לכך הסכימה

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, רההוצ לפיכך

 וכותרת מבוא .1

, זה הסכם בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל. ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

 התאמה אי או סתירה הרשות תפרש – המכרז מסמכי לביןבין ההסכם  או לו המצורפים מהנספחים נספח לבין

 .הרשות עם המטיב באופן ,אלה

 .לפרשנותו משושי ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.2

 .נקבה בלשון גם ישמש זכר בלשון האמור .1.3

 

 :זה להסכם שיצורפו הנספחים פירוט .2

 (.לסכם 1  בנספחבהתאם לנוסח ) בנקאית ביצוע ערבות :1נספח  .2.1

 .מכרז מסמכי: 2נספח  .2.2

 למכרז(. 'טנספח ) הספק זכה ולפיה במכרז שהוגשה כפי, המחיר הצעת :3נספח  .2.3

 הזוכה  לבחירת_____ _________מיום המכרזים ועדת החלטת: 4 נספח .2.4

 .(למכרז 'ב נספח) עניינים ניגוד קיום ואי סודיות על הצהרה: 5 נספח .2.5

 למכרז( נספח י': הצמדה )6נספח  .2.6

 נאמר אם אלא, עדיפים ההסכם תנאי יהיו זה הסכם מתנאי ותנאי הנספחים מתנאי תנאי בין סתירה נתגלתה
 .אחרת רשובמפ
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 ואישורים רישיונות היתרים .3

 לרבות ,דין כל להוראות בהתאם ,התקפים ובאישורים במסמכים מחזיק הוא כי בזאת ומתחייב מצהיר הספק .3.1

 .המוסמכות הרשויות מאת התקפים והאישורים המסמכים

 .ל ידהעלכך  שיידרש עת בכל לרשות להציגם מתחייב הספק          

 בהסכם מהותי תנאי , מהוותחלקיהם כל על שהגיש במסמכים המפורטות ,הספק הצהרות של נכונותן כי מובהר .3.2

 הסכם של יסודית כהפרה יחשבת לאחריה ובין זה הסכם חתימת בעת בין, חלקן או אלה הצהרות נכונות אי. זה

 .הספק מצד זה

סוג  כלהחלטה מ על לרבות, הצהרותיו קףובת שיחול שינוי כלעל  מידיבאופן  לרשות להודיע מתחייב הספק .3.3

 להסכם בהתאם מוצרים,ה את לספק יכולתו אשר משפיעה בדרך כלשהי עלו ובין בכלל, כנגדו נה, ביןשנית שהיא

 .נספחיו כל על זה

 השירותים למתן הספק מטעם אחראי .4

_____________________ היהת/היהי, זה הסכם פי-על לאספקת המוצרים הספק מטעם ת/האחראי
 .("מטעמו  אחראי":להלן)                                          _____________.מספר סלולרי  ת"ז:__________

 הרשות נציג .5

 בכתב ידו על שיוסמך מי או ,אספקהרמ"ד  – רון בנג'ייטפסר סגן  ,רע"ן הספקה הוא זה הסכם לעניין הרשות נציג

 .לספק בכתב הודעה מסירת ידי על עת בכל הנציג את להחליף רשאית הרשות. ("הרשות נציג" או" הנציג: "להלן)

 ההתקשרות תקופת .6

חודשים( מיום חתימת החוזה על ידי אחרון מורשי  24) לשנתייםתקופת ההתקשרות למתן השירותים הינה  .6.1

 ."(ההסכם תקופת" :הלןל) החתימה של הרשות 

 ועד נוספותתקופות ב ,זה במכרז הספק עם ההתקשרות משך את להאריך האופציה את לעצמה שומרת הרשות .6.2

 שיקול פי על תיעשה התקשרות הארכת. ההתקשרות תחילת מיום ,הכל בסך שנים 5 על תעלה שלא לתקופה

 .הרשות של הבלעדי הדעת

 ההתקשרות היקף .7

 :במסגרתו ,מסגרת הסכם הינו זה הסכם     

 תקופת בכל הרכישות לסך כל בהתייחס והן בודדת ברכישה הן, בפועל שיירכשו המוצרים וסוגי כמות .7.1

 דעתה שיקול פי ועל, הרשות צורכי פי על לעת מעת ייקבעו, ומיקום אספקת המוצרים מועדוכן , ההתקשרות

 . הבלעדי

 מבלי זאת וכל, מסוים במועד להזמינם מתחייבת לא וכן המוצרים את הספקמ להזמין מתחייבת איננה הרשות .7.2

 .לכך בקשר שהם וסוג מין מכל, שיפוי או פיצוי לכל זכאי יהיה הספקש

 ביצוע ההסכם .8

   .מכרזמסמכי הל ד"י בנספח כהגדרתם המוצרים לקבלת תהא הספק עם ההתקשרות .8.1

 שומרון ורמת הגולן.וכל שטחי מדינת ישראל לרבות שטחי יהודה ב בוצעתהסכם זה  מושאהמוצרים אספקת  .8.2

 .יסופקו המוצרים היקף אם ובאיזה ההסכם תקופת במהלך לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע הרשות .8.3

 .בכמות כלשהי מוצרים להזמנת מתחייבת איננה שהרשות לזוכה ומובן ידוע .8.4

 וכן, ההסכם תקופת את לקצר או להאריך, תהבלעדי הדעת שיקול לפי, הרשות רשאית, לעיל האמור אף על .8.5

 שינוי של במקרה; הספק עם בתיאוםמראש ובכתב ו ייעשה שהדבר בלבד זאת כל, ההסכם את לחלוטין לבטל

 .המקוצרת או המוארכת ההסכם תקופת על ההסכם תנאי כל יחולו, כאמור

 .מקצתן או כולן, זה הסכם פי על זכויותיו או חובותיו את אחרגורם ל להעביר רשאי יהיה לא הספק .8.6
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או שעליו להיות  בידו המצוי ,מסמך או מידע, נתון כל לכך שיידרש עת בכל לרשות להגיש בזאת מתחייב הספק .8.7

 .זה הסכם ביצוע לעניין והקשורמצוי בידו, 

 וכל מידע ,נתונים לו ולמסור הספק עם פעולה לשתף הרשות מתחייבת ,זה הסכם מושא אספקת המוצרים לשם .8.8

 .אספקת המוצריםל הקשור ,שברשותה אחר חומר

 סוכם אם אאל, כלשהו שינוי בגיןלרבות , זה בהסכם לקבוע מעבר נוספים לתשלומים זכאי יהיה לא הספק .8.9

 .הרשות של חתימהה ימורש י"ע מהשנחת ,זה להסכם תוספת באמצעות ,הצדדים בין ובכתב מראש ,אחרת

 משנה  קבלני .9

 מגיש. אחת ותפעולית אינטגרטיבית כיחידה ומוצעת שלמה היא המוגשת ההצעה כי הצדדים על ומוסכם ברור .9.1

 אחד כל לרבות מטעמו מי כל ושל ושל והתוצרים הפעילויות לכל אחראי היהיו הראשי לקבלן יחשב ההצעה

 מקבלני אחד כל לגבי גם תקפות יהיו עובדיו לגבי והתחייבויותיו, מטעמם מי וכל, מטעמו המשנה מקבלני

 .ועובדיהם המשנה

מראש  הרשות לאישור בכפוף – וכדומה אספקת המוצרים, הובלתםך לצור משנה-קבלן להעסיק יוכל הספק .9.2

 .ובכתב

על הזוכה לצרף להסכם זה את ההסכמים/החוזים ו/או ההסכמים המותנים המעידים על ההתקשרות של הספק  .9.3

 )במידה ויהיו כאלו(. המתן השירותים הכלולים במכרז זעם קבלני המשנה לצורך 

ההסכם ו/או ההסכמים בין המציע לקבלני המשנה יהיה תואם/ים במדויק את כל תנאי מכרז זה ולא יכיל  .9.4

 הוראות סותרות או מצמצמות את זכויות הרשות על פי מכרז זה.

 רשותה של הבלעדי דעתה שיקול לפי כשיר לא שימצא משנה קבלן של החלפתו את לדרוש רשאית תהיה הרשות .9.5

 .כן לעשות חייב יהיה והספק

 הספק והתחייבויות הצהרות .10

 הספק מתחייב בזה:

 .לקיימן ומתכוון מסוגל והוא, לאספקת המוצרים בקשר הרשות דרישות לגבי מפורט הסבר קיבלכי  .10.1

 המוצרים את לספק כדי הנדרשים והעסקיים המקצועיים הקשרים, היכולת, הניסיון, המקצועי הידע בידוכי  .10.2

 .זה הסכם מושא

 מקצועית וברמה במיומנות, בנאמנות במלואם ונספחיו פרטיו כל על זה להסכם בהתאם ספק את המוצריםל .10.3

 .נאותה

 .מטעמו האחראי באמצעות לספק את המוצרים .10.4

 ולשביעות , מקצועייעיל באופן לאספקת המוצרים נחוצים שיהיו והסידורים הדרושות ההכנות כל את לעשות .10.5

 .הרשות של רצונה

לספק את המוצרים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר נדרש וסביר שספק מעולה היה עושה לצורך מתן  .10.6

 השירותים בהתאם להסכם זה.

להגיש לרשות כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהפעלת מסקנות הנובעות ממתן השירותים או יישומם, גם  .10.7

 לאחר תום תקופת הסכם זה.

 .הרשות נציגי או כשליחי עצמם יציגו לא כי מטעמו, עובדיו או מי ובשם בשמו .10.8

בשמו ובשם האחראי מטעמו כי יעשו שימוש בהתאם או בתפקידם ברשות, שלא במסגרת פעילותו על פי הסכם  .10.9

 זה.

 האישורים את לרשות ימציא וכי 1976-ו"לתשה, ציבוריים גופי עסקאות לחוק בהתאם פנקסים מנהל הוא כי .10.10

 .האמור החוק לפי הנדרשים

, יעילו מקצועי באופן אספקת המוצרים לביצוע נחוצים שיהיו והסידורים הדרושות ההכנות כל את לעשות .10.11

 .הרשות של רצונה לשביעות
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מכל סיבה שהיא  זאת תדרוש הרשות אם הנוגע לאספקת המוצרים כל מי מטעמו של מעורבותו את מיד להפסיק .10.12

 ידי.ר לספק בכתב ותיכנס לתוקף באופן מדרישת הרשות להפסקת המעורבות תועב .ולפי שיקול דעתה הבלעדי

 הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה דיני לפי, העובדים זכויות שמירת לעניין הדין הוראות בכל לעמוד .10.13

 .ביצוע הסכם זה לצורך כמעסיק, הספק על החלים

 

 התמורה .11

 להסכם 3 כנספח המסומנת המחיר הצעת פיל ספקל הרשות תשלם, זה בהסכם כאמורהמוצרים  אספקת תמורת .11.1

 .זה

 עבור אספקת המוצרים יהיה הספק זכאי לתשלום רק לאחר הגשת דרישה לתשלום. .11.2

 והאמור ההסכם דרישות פי-על המוצרים אספקת לצורך ,הספק הוצאות כל את ותכלול סופית תהיה התמורה .11.3

 .המכרז במסגרת

חתומה על ידי הגורם המוסמך  תעודת משלוח והגשת בפועל המוצרים קבלת לאחרלספק  תשולם תמורהה .11.4

 כפי שתעודכן מעת לעת. ,1.4.0.3 ם, בהתאם להוראת תכ")דרישה לתשלום( חשבונית ,ברשות לקבלת המוצרים

אמור בהסכם זה, לא בתקופת ההסכם ל פרט ,נוסף או אחר תשלום לא יהיה הספק זכאי לכל ספק הסר למען .11.5

 .ולא לאחריה

 שכר ,לוחיש ,רכב הוצאות לרבות, באספקת המוצרים הקשורות ההוצאות בכל יישא הספק כי בזאת מובהר  .11.6

אספקת המוצרים לפי הסכם  לצורך נחוצים שיהיו כלשהו בציוד שימוש אגרות ומיסים, או שכר אחר, עבודה

 .בהסכם זה המפורטת לתמורה מעבר, אספקת המוצרים בגין לו שיגרמו הוצאות החזר לכל זכאי יהיה ולא, זה

 הספק לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים מעבר לקבוע בהסכם זה. .11.7

 .1.4.0.3העברת התשלום לספק יבוצע בהתאם לאמור בהוראת חשכ"ל  –מועדי התשלום  .11.8

 

 הצמדה .12

וצעו ע"י ההמחירים המרביים שצמדו והספק רשאי לדרוש בתקופת ההתקשרות ביצוע הצמדה אשר ממנה והלאה י

 .(3 הצעת המחיר מצורפת כנספח)הספק במענה למכרז זה 

צע הצמדה רטרואקטיבית עבור תשלומים או מובהר כי ההצמדה תתבצע החל ממועד דרישת הספק ובכל מקרה לא תבו

 טרם מועד הדרישה להצמדה. דרישות לתשלום

יהיו צמודים לשער החליפין הצעת המחיר  – 3בנספח המחירים המרביים שיוצעו ע"י הספק במענה למכרז זה  .12.1

למדד המחירים לצרכן, לפי בחירת  אולשער החליפין את השקל מול היורו  אושל השקל מול הדולר האמריקאי 

 להלן, כמו כן מובהר כי ההצמדה תחול גם לחיוב וגם לשלילה. הצמדה -להסכם  6בנספח  הספק

 דולר/יורו חליפין לשער ההתאמה שיעור תחשיב .12.2

הצמדה לשער חליפין של מטבע זר )בחירת שער המט"ח תהא לפי בחירת הספק ביום הגשת ההצעה( תתבצע 

באופן שוטף ותחל מיום החתימה על החוזה כאשר מדד הבסיס הינו המועד האחרון להגשת הצעות והמדד 

 צעות במכרז.הקובע הוא תאריך הגשת חשבונית ותחושב ביחס לשער החליפין הידוע במועד האחרון להגשת ה

 תחשיב שיעור ההתאמה עבור מדד המחירים לצרכן .12.3

התחשיב לקביעת שיעור ההתאמה באשר לסעיף זה יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד  .12.3.1

 הקובע, כדלקמן:

 במכרז. הצעות להגשת האחרון המועד – הבסיס מועד .12.3.1.1

 מחושבת ההצמדה(.הבסיס )המועד שממנו והלאה  ממועד חודשים 18 – הצמדה התחלת תאריך .12.3.1.2

 המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה. –מדד התחלתי  .12.3.1.3

 .החשבוניתבתאריך המדד האחרון הידוע  – הקובע המדד .12.3.1.4
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הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת  – שלילית הצמדה .12.3.1.5

 לשיעור המדד ההתחלתי.

כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך  – המחירים לצרכן מדד .12.3.1.6

 על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

 עקרונות ביצוע ההצמדה: .12.3.2

המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית  .12.3.2.1

 לסטטיסטיקה.

מדד המחירים לצרכן( לתעריפים שיעור ההצמדה שיחושב יתווסף )או יופחת, אם חלה ירידה ב .12.3.2.2

 שזכו במכרז.

 ם מדובר בהצמדה שלילית.מדה יהיה גם במקרים שבהביצוע ההצ .12.3.2.3

 .ברשות החשבונית קבלת במועד יהיה ההצמדה ביצוע .12.3.2.4

 מנגנון ביצוע ההצמדה: .12.3.3

חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט מטה.  18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  .12.3.3.1

 ייקבע כמדד ההתחלתי.המדד הידוע ביום זה 

 ההצמדה תתבצע בתדירות חודשית )אחת לחודש(. .12.3.3.2

כל  –החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד  18אם במועד מסוים במהלך  .12.3.3.3

ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס יחל חישוב ההצמדה מנקודה  4%שיהיה גבוה בשיעור של 

 זו ואילך באופן הבא:

 וי ייקבע כמדד התחלתי.המדד הידוע ביום השינ .א

 ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור לעיל. .ב

 מועד התחלת עדכון המחיר ידחה בהתאם. –במידה והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה  .ג

עם אספקת המוצרים/ השירות/ העבודה עפ"י תנאי ההזמנה/ ההסכם, יגיש הספק חשבונית  .ד

מחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל )סעיף זה שתפרט בנפרד את ה

 רלוונטי גם להצמדה לשער מט"ח(.

החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי  .ה

לכל תוספת התייקרות או אחרת. למען הסר ספק, מובהר בזאת הספק לא יהיה זכאי 

ם. החישוב יתבצע מרגע הגשת הבקשה ע"י הספק מותנה להפרשי הצמדה רטרואקטיביי

 באישור חשב הרשות )סעיף זה רלוונטי גם להצמדה לשער מט"ח(.

וכל צו  1985כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( התשמ"ה  .ו

 שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר

 התקשרויות במשק.

 ביצוע לקיום ההתקשרות ערבות .13

 אוטונומית ערבות ההסכם חתימת במעמד הספק יעביר, זה הסכם פי על הספק התחייבות כל להבטחת .13.1

  .זה להסכם 1 בנספח מפורטה לנוסח בהתאם, והצלה לכבאות הארצית הרשות לפקודת, מותנית ובלתי

 .ערבויות למתן המורשית ביטוח חברת של או בנקאי מוסד של תהא הערבות .13.2

לרבות תקופת האופציה. יודגש כי ימים לאחר תום כל תקופת ההתקשרות בנפרד  90הערבות תהיה בתוקף  .13.3

קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות הרשות בלבד, ואין במתן ערבות לכל תקופת 

כלשהי מצד הרשות למימוש זכות האופציה ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, כדי להוות התחייבות 

 כולה או חלקה.

זה. הערבות  בהסכם האמורותוהצהרותיו  התחייבויותיוכל ב הספק לעמידת כבטוחה תשמש הערבות .13.4

 של מזכותה לגרוע מבלי זאתו ,אלווהצהרותיו  בהתחייבויותיו יעמוד לא אם, מראש מוסכם כפיצוי, חולטת

 אחר או נוסף. פיצוי או סעד כל לתבוע הרשות
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 סיקמע עובד יחסי תחולת אי .14

 ביןסיק בין הרשות למע עובד יחסי ליצור כדי הם,מתנאי בתנאי או ונספחיו זה בהסכם אין כי מצהיר הספק .14.1

 .ומטעמ אחר או עובדיו, הספק

 םכוונת למרות כי, סיומו או לאחר זה הסכם של תחילתו אחרי כלשהו במועד, כלשהי מסיבה יקבע אם .14.2

 חלים וכי, עובד כהעסקתאו חלק ממנה,  זה הסכם מושא תותקשרהה את לראות יש, הצדדים של המפורשת

, וכל תנאיו כעובד השכר כי הצדדים בין בזה ומותנה מוסכםש הרי, עובד על החלים והתנאים הדינים עליה

 . מדינה עובדי לגבי זה לעניין לקבוע בהתאם ויחושב, זה הסכם בעקבות העסקה בשל

 על שייקבע כפי, בשירות המדינה האפשר ככל דומים ודרגה תפקיד יחושבו השכר והתנאים לפי במקרה זה

 הסכם לפי ו השכר והתנאיםיחושב ,בשירות המדינה דומה או זהה תפקיד באין .המדינה שירות נציב ידי

 וייעש והתנאים השכר חישוב. המדינה שירות נציב על ידי קבעיכפי שי, לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה

הספק מתחייב להחזיר לרשות, מיד עם דרישתה, כל סכום שייקבע כמועד תחילת ההעסקה.  מיום למפרע

 . , לרבות הוצאות ושכ"ט עו"דששילמה או תשלם הרשות בגין כל תשלום כאמור

הרשות אף תהיה רשאית לקזז סכומים אלו, מכל תמורה המגיעה לספק, ככל שתגיע לו, וזאת מבלי לותר 

ף יטענה, דרישה או סעד כלשהם. הספק מוותר מראש על כל טענה, דרישה או סעד הנובעים מהאמור בסעעל 

 זה.

 תהיה לא הרשות ולכן, קבלני בסיס על לרשות את המוצרים קמספ שהוא לו ידוע כי בזה מצהיר הספק .14.3

 בפני עצמו להבטיח כדי. זה הסכם פי על אספקת המוצרים בשל לו שיגרמו לנזקים כלשהי בצורה אחראית

עבור עצמו, מנהליו והעובדים מטעמו  חב שהוא התשלומים בכל ולשאת לשלם הספק מתחייב, כאמור נזקים

 ., אחר מטעמו וצדדים שלישיים אחרים, כלפי עובדיודין כל לפי לביטוח לאומי

 סודיות .15

לעובדיו, מי מטעמו או המצויים אצלו או שיגיעו אליו,  ומסמכים שמידע לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק .15.1

 לשמור מתחייב ואהו סודיים הינם אליו,  בקשר או זה הסכם לפי התחייבויותיו ביצוע כדי תוך לאחרים,

 .בסוד יהםעל

 לידיעת זה סעיף להביאהספק מתחייב על סודיות כאמור של כל עובדיו או מי מטעמו והוא האחראי הבלעדי  .15.2

 כל מי מטעמו, הקשור להסכם זה.

 הקשור דבר כל לפרסם, אחר אדם כלל או, מטעמומי ל, לעובדיו להרשות לא וכן לפרסם שלא מתחייב הספק .15.3

ך, לכ קיבל כן אם אלא, מהם הנובע או תוצאותיהם לרבות, באספקת המוצרים מושא הסכם זה הכרוך או

 .הרשותמורשי החתימה של  הסכמת מראש ובכתב, את

ושמירת המידע  הביטחון הוראות לכל לציית מטעמומי שעובדיו ובשם כל  בשם, בשמו מתחייב הספק .15.4

 המידע והמסמכים, לשמירת בקשר והן עובדים להעסקת בקשר הןשיימסרו לו מעת לעת על ידי הרשות, 

 .להסכם זה ונספחיו יםהקשור

 בקשר לו שנמסר מסמך כל לרשות להחזיר מטעמועובדיו ובשם כל מי ש בשם, בשמו הספק מתחייב כן כמו .15.5

 .בו או השימוש הטיפול בתום מיד זה הסכם עם

 ביטחוני אישור שיקבלו לאחר ,לרשות כניסה באישור הצורך במידת יצוידו , עובדיו או מי מטעמוהספק .15.6

 .מתאימה סודיות הצהרת על ויחתמו , מאת הגורמים המוסמכים לכך ברשותמתאים

זה על ידי מי מעובדיו או אחר שלא לבצע פעולה הקשורה להסכם  הספקמ לדרוש עת בכל רשאית הרשות .15.7

 עם זה אדםהחליף ל מתחייב הספק. המוחלט דעתה שיקול ולפי נימוקים מתןצורך ב ללא וזאת מטעמו

 .ערעור ללא הרשות מאת הדרישה קבלת

 לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה ,זה סעיף פיל יוהתחייבות מילוי-שאי לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק .15.8

את הוראות הדין בעניין זה לכל עובדיו או מי  ביאבאחריותו הבלעדית לה וכי, 1977 – ז"התשל, העונשין

 מטעמו, הקשורים לביצוע הסכם זה.
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להסכם  5 לנספח זהה בנוסח סודיות על שמירהל הצהרה טופסהספק מתחייב למלא ולהעביר לידי הרשות  .15.9

 .זה

 

 הסכם ביטול .16

 ולאחר זה והסכם דין כל פי על זכויותיה על נוסף הרשות רשאית – זה הסכם מהוראות הוראה הספק הפר .16.1

 את לבטל, בהודעה שנקבע הזמן ותוך להודעה בהתאם ההפרה את לתקן נדרש בה הודעה לספק שניתנה

 בעצמה לרכוש הרשות רשאית כן. ההופר אספקתםש המוצרים עבור התשלומים כל על החזר ולקבל, ההסכם

 כל בהחזר הספק את ולחייב זה הסכם לפי ספקםל היה חייב הספקש המוצרים את אחרים באמצעות או

 . מכך כתוצאה לרשות שנגרמו נזק כל בגין פיצויכן ו הוצאה

 לפני עת בכל ,חלקו או ההסכם את לבטל הבלעדי דעתה שיקול לפי, הרשות רשאית, מהאמור לגרוע מבלי .16.2

 חלקו או ההסכם בוטל. לפחות מראש ימים 30 של, ספקל בכתב הודעה מתן ידי על ההסכם תקופת תום

 .בפועל סיפק אותם המוצרים לפי בתשלומים היחסי חלקו את ספקל הרשות תשלם, כאמור

 

 עניינים ניגוד .17

 חתימת במועד אין וכי עניינים ניגוד איסור בדבר והמגבלות הכללים את מכיר הוא כי בזה מצהיר הספק .17.1

 הסכם אספקת המוצרים מושא עם ביחס ו,מטעמ מי ושל עובדיו של, שלו עניינים לניגוד חשש כל זה הסכם

 .זה

 חשש יתעורר בהם מצבים וייווצרו ובמידה אם. עניינים ניגוד איסור בדבר הכללים על לשמור מתחייב הספק .17.2

לספק, עובדיו או מי  ביחס, מהם כתוצאה או זה הסכם פי על אספקת המוצרים במהלך, עניינים לניגוד

 .לנציג הרשות ובכתב מידית כך על להודיע מתחייב הספק, מטעמו

 בעלי שהם ותאגיד משפחה בני, מטעמו כל אדם לרבות –" הספק, עובדיו או מי מטעמו, "זה סעיף לעניין .17.3

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

 שיעסוק ,מטעמו מי כל ולהחתים לחתום הספק מתחייב, זה הסכם פי על הספק התחייבות מילוי להבטחת .17.4

להסכם  5 לנספח זהה בנוסח עניינים ניגוד היעדר על הצהרה טופס על ,זה הסכם פי על באספקת המוצרים

 .זה

 

 ונזיקין אחריות .18

שיגרמו  או נזק פגיעה לכל, שיגרמו לרשות ולכל מי מטעמה או נזק פגיעה לכל אחראי על פי דין יהיה הספק .18.1

מתן השירותים  עקב או כתוצאה, שיגרמו לצד שלישי כלשהו או נזק פגיעה וכן לכל, לספק ולכל מי מטעמו

 זה. הסכם וכל הכרוך באספקתם, לפי

 חייב יהיה וכןיקבעו או יוסכמו בגין כל פגיעה או נזק, שי הפיצוי או הנזק דמי את לשלם חייב יהיה הספק .18.2

 דרישת או מתביעה כתוצאה לשלמו תידרש הרשות אשר סכום כל בגין, התדריש עם מיד, הרשות את לשפות

 .ד"עו טרחת ושכר הוצאות לרבות, לעיל 18.1בסעיף אמור כ שנגרם נזק מחמת ,תשלום

 שעילת פגיעה או נזק, לגבי הספק מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא שהיא סיבה מכל, זה הסכם של סיומו .18.3

 .אליהם קשורה או זה מהסכם נובעת בגינם התביעה

 ביטוח .19

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח חבות  הספק .19.1

מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח 

עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים 

 על ידו. בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים 

קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול  ככל שיועסקו על ידי הספק .19.2

 בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
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וודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות י הספק .19.3

לביטחון הפנים הרשות הארצית לכבות משרד  –קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.  והצלה

נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  והמוצרים ותיםיוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירק הספ .19.4

עובדיה המשרד לביטחון הפנים הרשות הארצית לכבאות והצלה  –התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

 תקי פוליסות, לפי דרישה.המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או הע .19.5

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .19.6

 

 הסכם הסבת איסור .20

 לכל ,מקצתם או כולם, זה הסכם פי על מחובותיוחובה  או מזכויותיו זכות להעבירלהסב או  רשאי אינו הספק .20.1

 .שהוא שלישי צד

כלפי הרשות, ותהווה הפרה יסודית  תוקף כל וחסרת ומבוטלת בטלה תהא ,הספק עשהשי העברההסבה או  כל .20.2

 .של הסכם זה

 .כלשהו בשעבוד אסורות, מקצתן או כולן, ומכוחו ההסכם לפי הספק של זכויותיו .20.3

 S.L.A)) שירות אמנת .20

 :הספק בפעילות ליקויים בגין מוסכמים פיצויים

 הפיצויים ואת ההתקשרות תקופת כל במהלך מהספק הנדרשת השירות רמת את מגדירה השירות אמנת .22.1

 .המוסכמת השירות ברמת עמידה אי בגין הספק ישלם שאותם המוסכמים

 המוגדרת מהרמה החריגה מידת פי על, מסוכם פיצוי ישלם ,המוגדרת השירות ברמת יעמודלא  הספקבמידה ו .22.2

 כולל, דרך בכל לגבות רשאית הרשות תהא הפיצויים את 20.6 שבסעיף יםמהמוסכ הפיצויים לטבלת והתאם

 .מחשבונית קיזוז באמצאות

 להפסיק ,זה הסכם פי ועל דין כל פי על הל המוקנות בדרכים לפעול ,המזכויותי לגרוע מבלי ,תרשאיהרשות  .22.3

 .יובהתחייבויות דועמי לאאם  אשר הספק של עבודתו את

 התלונה.  השירות ברמת פגיעה בגין תלונותיו ואת השגותיו את לספק להעביר עת בכל אישר נציג הרשות .22.4

)להלן:  הרשות של רשמי במסמך תועדי ליקויה. בכתב ותתועד הספק לנציג פה בעל ישירה בפנייה תועבר

שם המדווח, כל פרטי ההזמנה והאספקה, : שיכלול את הפרטים הבאים (הודעה לדרישת פיצוי מוסכם""

והתייחסויות הספק, ככל  לתיקונו עד שחלף הזמן ,פניה נעשתה שאליהם הגורמים, הליקוי תאריך, הליקוי

 ליועמ"ש הרשות ולאחראי מטעם הספק. יועבר מהתיעוד העתק. שניתנו

 בהודעה לדרישת פיצוי מוסכם  המתוארים הליקויים בגין הפיצוי על הספק לנציג בכתב יודיע הרשות נציג .22.5

 להלן 20.6 שבסעיף הטבלה פי על החיוב מסכום יקוזזו
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 :השירות ברמת שונות פגיעות בגין המוסכמים הפיצויים .22.6

שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה סכום/ תיאור הפגיעה ברמת השירות )הליקוי(
 ברמת השירות בש"ח לא כולל מע"מ

מערך  25%ועד  עיכוב יום כלבגין ₪  500 אספקה בזמן עיכוב
 ההזמנה

 של אי זמינותבגין כל יום ₪  150 זמינות טלפונית-אי

 בגין כל יום של אי זמינות₪  500 חירום זמינות טלפונית בזמן-אי

 עיכוב יום כלבגין ₪  500 עיכוב באיסוף או החזרה של זרנוקים )לשירות תחזוקה(.

 עיכוב יום כלבגין ₪  500 עיכוב בהקמת מעבדה לתחזוקת זרנוקים.

מערך הפריטים הלא תקינים  160% אספקת מוצרים שאינם עומדים בדרישות המפרט הטכני
 שסופקו

 מערך החשבונית. 2% הגשת חשבונית שלא באמצעות פורטל הספקים

 

 בקביעת יהיה לא וכי, נזק הוכחת ללא לקבלו זכאית הרשות כי, מראש מוסכם זה פיצוי כי בזאת מובהר

 לכל ובהתאם הסכם זהל בהתאם ,הרשות של אחרת זכות בכל פגיעה משום ,בתשלומם או מוסכמים פיצויים

 .לרשות שיש טענה או דרישה ,תביעה כל על ויתוריראו בכך  לא וכן, דין

 :לביצוע פעולות – ופיצויים מוסכמים קיזוז .22.7

 .הביצוע ערבות של יחסי חילוט ידי על לחלופין או ספקל תחייב שהרשות תשלומים כנגד יבוצע קיזוז .22.7.1

 המוסכם.ית זיכוי בגובה סך הפיצוי חשבונ לרשות יגיש הספקתשלומים כנגד במקרה של קיזוז  .22.7.2

 שיגיע סכום כל לקזז זכאית הרשות תהיה, דין כל ולהוראות זה להסכם בהתאם הרשות מזכויות לגרוע מבלי .22.8

 .לרשות לשלם חייב יהיה הספקש סכום מכל, אחר מקור כל או זה הסכם פי על ספקל

 

 כללי .21

 לא, ברשות יהיה לא הספק, עובדיו או מי מטעמו של העיקרי העבודה מקום כי הזאת מובהר ספק הסר למען .22.1

 לרבות, הרשות מן מזכירות שירות כל לקבל זכאים יהיו לא והם, ברשות עבודה מקום או חדר להם יוקצה

 .והדפסות טלפונים

 הכלפי יצור ולא, זו זכות על לוויתורה הדבר ייחשב לא, זה הסכם לפי המזכויותי זכות תממש לא שהרשות ככל .22.2

 .מניעות או השתק

 של הפרה כל, ההסכם של יסודית הפרה בגדר היא שהפרתם, זה בהסכם אחרים מהסעיפים לגרוע מבלי .22.3

, הספק נדרש להם ובאופן ברמה השירותים למתן, וסודיות עניינים ניגוד לאיסור הנוגעים בהסכם הסעיפים

 .ועניין דבר לכל, זה הסכם של יסודית הפרה יהיו

 כוויתור ייחשב לא התנהגות של בדרך ויתור. ובכתב מראש הרשות בהסכמת יעשה נספחיו או בהסכם שינוי כל .22.4

 .זה מהסכם תוהנובעאו חובה  זכות על

 .לאמור הסכמה מהווה, זה הסכם על הספק חתימת .22.5
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 דרכי התקשרות .23

 :הבאים המענים לפי תשלח ,השני לצד לשלוחמבקש  להסכם הצדדים אחד אשר הודעה כל .24.1

 .ראשון לציון, ( מינסטר)פינת רח'  7 זאבי רחבעם' שד  – והצלה לכבאות הארצית הרשות

  yaronb@102.gov.ilדוא"ל: 

 _________.___________________:__דוא"ל,         ______'_________________רח  – הספק

, המשלוח מתאריך שעות 72 תוך הנמען ידי על נתקבלו כאילו יחשב לעיל המענים לפי נשלח אשר מכתב כל .24.2

 .דבר של היפוכו הוכח לא עוד כל

 במועד שליחתה. נשלחה באמצעות דוא"ל לכתובות הרשומות לעיל, תיחשב שנתקבלה אשר הודעה כל .24.3

 

 

 

 

 - החתום על הצדדים באו ולראיה -                                            

 

 

      _______________________                                                                         _______________________                                                                                     
 הספק                                                                                                 שמחי דדי טפסררב           

   נציב כבאות והצלה         
 

 

 

   _______________________                                                                            _______________________                                                                                        
 תאריך                                                                                                    עידן רייכמן מר          

  הפנים לביטחון המשרד תחשב גןס
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 ביצועערבות  –להסכם  1 נספח
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________מס' הפקס: 

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ישראל  מדינת

 הרשות הארצית לכבאות והצלה. -לביטחון הפנים משרד הבאמצעות 

 ____________הנדון: ערבות מס'

  (____________________ :)במילים₪ ___________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

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

 לאספקה ותחזוקת זרנוקים. 10/2018נשוא מכרז מס' 

או  יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב ידנית במסירה

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

 _______________.ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

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

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

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

 

_____                       ________________               ___________________________                  ___________ 

 מורשה החתימה וחותמתת חתימ                           תאריך                                     שם מלא                   

 

 ביטוח חברת/  הבנק סניף כתובת
 


