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 :כללי .1

הצעות  לקבל תמבקש( "רשותה" –להלן )הרשות הארצית לכבאות והצלה  - המשרד לביטחון פנים 1.1
ותכולת  כמצוין במסמכי המכרז מתוצרת חב' טטרהסע על רכבי משא -לאספקת והתקנת מתקני רמ

  הוראות הנקובות במסמכי המכרז ובנספחיהם.ל בכפוף והכלהעבודה 

לבקשה זו לקבלת  חלק ב' - ולת עבודהכתמסמך מהמציע מפורטים בירוט כלל השירותים הנדרשים פ 1.2
 .הצעות

בחוזה המצורף  בהתאמה 7 -ו 6בסעיפים  המפורטהיקף ההתקשרות יהיו על פי תקופת ההתקשרות ו 1.3
  .'דינספח כאמור כ

המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר יהיו רשאים להשתמש בתוצאות מכרז זה,  1.4
 .במסגרת תקופת התוקף שלו ולרכוש את המוצר שיבחר, מאת המציע הזוכה

רטל הספקים הממשלתי כמפורט תהליך ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז יעשה תוך שימוש בפו 1.5
 .7.7.1.1בהוראת התכ"ם "פורטל ספקים" מספר 

הפנייה במסמכי מכרז זה הינה לנשים וגברים כאחד, כל האמור בלשון זכר, ישמש גם בלשון נקבה  1.6
 וההיפך.

  מסמכי המכרז .2

  (:"מסמכי המכרז" – המסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז )בטופס זה .2.1

  .צרופותיהעל כל  זו להציע הצעותהזמנה  - חלק א' .2.1.1

ומאושר  תצהיר פרטי המציע, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע – נספח א' .2.1.1.1
 .להלן 5.1.1בהתאם להוראת סעיף  על ידי עו"ד

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק  - 'בנספח  .2.1.1.2
 .להלן 5.1.2בהתאם להוראת סעיף  1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה  תצהיר – נספח ג' .2.1.1.3
 .להלן 5.13בהתאם להוראת סעיף  וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע

בהתאם להוראות  לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים תצהיר - 'דנספח  .2.1.1.4
 .להלן 5.1.4ף סעי

 לעשיית שימוש בתוכנות מקוריותהמציע התחייבות תצהיר בדבר  – ה'נספח  .2.1.1.5
 .להלן .55.1בהתאם להוראת סעיף 

 .להלן 5.1.6ף בהתאם להוראות סעי ותסודיהתחייבות לשמירת  – ו'נספח  .2.1.1.6

 5.1.7ף בהתאם להוראות סעי היעדר ניגוד עניינים בדברהתחייבות  - ז'נספח  .2.1.1.7
 .להלן

 5.1.8ף בהתאם להוראות סעי אי תיאום הצעות במכרזתצהיר בדבר  - ח'נספח  .2.1.1.8
 .להלן
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 .להלן 5.1.9ף בהתאם להוראות סעי לגבי "עסק בשליטת אישה"תצהיר  - ט'נספח  .2.1.1.9

 להלן. .125.1טופס המענה למתן ציון האיכות בהתאם להוראת סעיף  – י'נספח  .2.1.1.10

נפרד , על נספחיו המהווים חלק בלתי מכרזהכספית בטופס ההצעה  - יא'נספח  .2.1.1.11
 טופס ההצעה הכספית(. -הימנו ותנאי מתנאיו )להלן, יחדיו 

 .להלן .135.1בהתאם להוראת סעיף  ההצעהערבות  נוסח  - יב'נספח  .2.1.1.12

 45.1.1בהתאם להוראת סעיף  תצהיר בדבר העדפת תוצרת הארץ – נספח יג'  .2.1.1.13
 .להלן

ותנאי  ממסמכי המכרזהמהווים חלק בלתי נפרד  על כל נספחיו חוזהה - 'דינספח   .2.1.1.14
 .החוזה( - מתנאיו )להלן, יחדיו

המגדיר את הדרישות הטכניות תכולת העבודה  ךהפרק הטכני / מסמ - חלק ב' .2.1.2
 .(תכולת העבודה ךמסמ - )להלן ודרישות נוספותסע והתקנתו -מתקן הרממ

שיפורסמו במהלך ו/או הבהרות  הרשותבכתב על ידי צא כל מסמך תוספת למכרז שיּו .2.1.3
 .הרשותעל ידי  בכתבהמכרז 

טבעות ולא  2)בקלסר בעל  בשני עותקים (Hard Copyעל המציע להגיש את הצעתו בפורמט כתוב ) .2.2
כשכל המסמכים כוללים  PDFעותק אחד סרוק על מדיה מגנטית כקובץ וכן בחוברת כרוכה( 

בכלל בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז , והכל וחתימות כנדרש ים, אימותיםתצהיר
 . בפרט להלן  6-ו 5 פיםובסעי

ת או יולהוסיף הסתייגובשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא,  רשאי המציע לא יהיה  .2.3
, וזאת מבלי לגרוע )לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו( במסמכי המכרזבהצעת המחיר או תנאים 

 . להלן 16מהאמור בסעיף 

 ועיון במסמכי המכרז ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .3

 כרזי: מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המ   .3.1

 תאריך פעולה

 9201/06/11 מועד פרסום המכרז.

 9201/60/23 21.2בסעיף המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כמפורט 

הרשות המועד האחרון לפרסום תשובות באתר האינטרנט של 
 .הארצית לכבאות והצלה

9201/60/26 

 9201/70/2 8.1המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כמפורט בסעיף 

 9201/10/3 .9ההצעה, כמפורט בסעיף  מועד תוקף ערבות
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ובכלל  שנותלהבלעדי,  הדעתבכל עת ועל פי שיקול רשאית  היהת , באמצעות ועדת המכרזים,הרשות .3.2
. הודעות על אחת או יותר קצובהבתקופה  לעיל 3.1הנקובים בסעיף  יםמועדהאת  ,האמור לדחות

 :של הרשות באתר האינטרנט מופורסיכאמור דחייה 

 https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders ויחולו , כמצוין לעיל
 . הלןל 16.3 ףהוראות סעיעליהן 

כל ההוראות אשר חלו על יחולו , וקבעי, במידה ויהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהמועדים החדשים על  .3.3
אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מואשר קד יםמועדה

 כלשהי.ארכה 

על  לרשותלא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת  .3.4
פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

בהתאם להוראות   הרשותשל  הזכויותימלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש 
 . לעיל 3.2קטן סעיף 

החל   כמצוין לעיל  הרשותרנט של באתר האינטאת מסמכי המכרז ניתן יהיה להוריד, ללא תשלום,  .3.5
 לעיל. 3.1מיום פרסום המכרז כנקוב בטבלת המועדים בסעיף 

 תנאי סף .4

 יםהמפורט התנאים המקדמייםכל להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים באופן מצטבר  םרשאי .4.1
 :להלן

 תנאי סף מנהליים                               

תאגיד הרשום כדין הינו  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מציע אשר .4.1.1
  .בישראל

לפי  העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בענייןחובותיו מציע המקיים  .4.1.2
 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי מציע המקיים את חובותיו  .4.1.3
 .ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת הנדרשים אישורים מציע שהוא בעל ה .4.1.4
)אישור ניכוי מס ואישור על ניהול  1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו ניהול 

 פנקס חשבונות(;

 תנאי סף מקצועיים

או ספק מורשה מטעם היצרן הזר אותו  סע-של מתקן הרמ המציע הינו יצרן ישראלי .4.1.5
 מטעמו. סע-מתקני הרמהוא מציע כיצרן של 

)במקרה והמציע הינו יצרן ישראלי( או היצרן הזר )במקרה והמציע הינו  מציע כנ"ל  .4.1.6
אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו , היצרן הזר(של ספק מורשה 

 5מכר במצטבר במהלך ייצר וואשר סע -י רממתקנשנות ניסיון לפחות בייצור  5 בעל
 .לפחות סע -מתקני רמ 30השנים האחרונות 

 בתחום עיסוקו.  ISO 9001-בעל תעודת הסמכה לעצמו מציע ה .4.1.7

שנות ניסיון  3אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו בעל  עצמו מציעה .4.1.8
תקופה ואשר התקין במצטבר במהלך  סע על רכבי משא-תקני רממהתקנת בלפחות 

 .רכבי משאכאמור על גבי  יחידות 10לפחות  זו

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
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סע הכוללת לפחות -המציע עצמו בעל תשתית למתן שירותי אחזקה למתקני הרמ .4.1.9
 מכונאי אחד, ניידת שירות אחת לפחות ומחסן חלקי חילוף.

משרד  שניתן לו על ידיבעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה להיות עצמו מציע על ה .4.1.10
 הרישיון הבא:של מועד האחרון להגשת ההצעות פחות עד בתוקף ל ,התחבורה

 4331על פי תקן ישראלי   –מערכות פריקה והעמסה עצמית למשאיות  – 0410סימול 
 .276ומפמ"כ 

  ות במסמכי המכרז ורטכי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפ ,בזה הומבהיר המדגיש הרשות .4.2
בתנאים  , אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורשאו היצרן הזר על פי העניין להתקיים במציע עצמו יםצריכ

 .המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

  אופן הגשת ההצעה והמסמכים שיש לצרף להצעה .5

באמצעות הצעתו את יגיש  ,ין להשתתף במכרזיהמעונלעיל ו 4 תנאים המפורטים בסעיףהעונה על כל ה מציע
 מעטפות כדלקמן: 3

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום עליה את  -)מעטפה טכנית(  1מעטפה מס'  .5.1
סע על רכבי משא של -לאספקת והתקנת מתקני רמ 22/2019 פומבי מס'"מכרז  המשפט הבא:

במעטפה  שום נוסף(.)ללא כל רי "מסמכי המכרז – 1מעטפה מס'  – הרשות הארצית לכבאות והצלה
 ( טבעות ולא כרוכים 2סר בעל )מתויקים בקל העתקים מכל המסמכים הבאים 2זו יכניס המציע 

 :PDFועותק אחד סרוק על מדיה מגנטי כקובץ 

וכן העתק  נספח א'ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  , חתום על ידי המציעמציעהתצהיר פרטי  .5.1.1
"העתק נאמן למקור", -כמאושר על ידי עו"ד כשהוא  של התאגיד ההתאגדותשל תעודת 

 לעיל.  4.1.1 לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

 נספח ב'בנוסח  ומאושר על ידי עו"דבעלי השליטה בו חתום על ידי המציע ותצהיר בכתב  .5.1.2
חוק לפי  העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בענייןבדבר קיום חובותיו 

של המציע בתנאי המקדמי לצורך הוכחת עמידתו  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 .לעיל 4.1.2הנקוב בסעיף 

בעניין שמירת זכויות  נספח ג'בנוסח  ומאושר על ידי עו"דהמציע  חתום על ידי בכתב  תצהיר .5.1.3
לצורך  המציעעובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על 

 .לעיל 4.1.3של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף הוכחת עמידתו 

בדבר עמידת המציע  נספח ד'בנוסח  ומאושר על ידי עו"דחתום על ידי המציע בכתב תצהיר  .5.1.4
 .4.1.10עד  4.1.5המפורטים בסעיפים  בתנאי הסף המקצועיים

התחייבות בדבר  נספח ה'חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח בכתב תצהיר  .5.1.5
 .לעשיית שימוש בתוכנות מקוריותהמציע 

 .נספח ו'לשמירת סודיות בנוסח בכתב התחייבות  .5.1.6

העדר  תצהיר בכתב חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד בדבר התחייבות המציע על  .5.1.7
 .נספח ז'ניגוד עניינים בנוסח 

בנוסח תצהיר בכתב חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .5.1.8
 .נספח ח'
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ומעוניין  1992 -מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" כהגדרתה בחוק חובת המכרזים תשנ"ב  .5.1.9
. בסעיף זה, 'טנספח בנוסח  כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר

ב' לחוק חובת 2המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף משמעות כל 
 .1992 –המכרזים, התשנ"ב 

אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,  .5.1.10
לצורך הוכחת עמידתו  )אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות( – 1976התשל"ו 

 ;4.1.4תנאי המקדמי שבסעיף של המציע ב

צירוף אישור על העדר חובות לרשם התאגידים. לצורך כך יצרף המציע להצעתו נסח חברה  .5.1.11
עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, 

בלחיצה על הכותרת "הפקת  www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarotשכתובתו: 
 "(נסח חברה

 חתום ומאושר על ידי עו"ד. 'יבנספח טופס המענה למתן ציון האיכות כמפורט  .5.1.12

ערבות )להלן: " .להלן 9ראה סעיף בהזמנה להציע הצעות,  'יבנספח בנוסח  ההצעהערבות  .5.1.13
 ."(מכרז

בהזמנה להציע הצעות במידה והמציע  נספח יג'תצהיר בדבר העדפת תוצרת הארץ בנוסח  .5.1.14
 מבקש מתן עדיפות תוצרת הארץ להצעתו.

מסמך תכולת  -חלק ברט בואת טבלאות הדרישות הטכניות ממולאות על ידי המציע כמפ .5.1.15
 עבודה וכל חומר טכני נוסף הנדרש במסמך זה.ה

, תכולת העבודה ך מסמ, להציע הצעותזו הזמנה כל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות  .5.1.16
במסגרת המכרז,   הרשותתוציא נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם 

היה חתימה מלאה, מחייבת ובת תוקף תוציא, באופן שבמקומות המיועדים לכך, תככל ש
היכן שנדרש של המציע )באמצעות מורשי החתימה הרלוונטיים והמוסמכים ובמידת הצורך 

כל וחותמת המציע בתחתית של בראשי תיבות גם חותמת המציע(, ובנוסף חתימת המציע 
 עמוד ועמוד.

על  "מקור", והעותק הנוסף יאושר  -סומן על ידי המציע כ יהיה מקורי ויעותק אחד ממסמכי ההצעה 
ק נוסף וכן עות "עותק שאינו מקורי" -"העתק נאמן למקור" ויסומנו על ידי המציע כ  -ידי עו"ד כ 

 .PDFבפורמט  סרוק על מדיה מגנטית כקובץ

 להלן הנוגע להצעה הכספית. 2להכניס למעטפה זו כל מידע הכלול במעטפה מס'  איןיודגש כי 

מעטפה שעל גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום עליה את  -)מעטפה כספית(  2מעטפה מס'  .5.2
סע על רכבי משא של -לאספקת והתקנת מתקני רמ 22/2019 פומבי מס'"מכרז המשפט הבא: 

)ללא כל רישום נוסף(. במעטפה  "הצעה כספית – 2 מעטפה מס'  –הרשות הארצית לכבאות והצלה 
, לןלה יא'ח כנספשל הצעתו הכספית על פי טופס ההצעה הכספית המצורף  עותק אחדזו יכניס המציע 

כל המידע הדרוש וכל המסמכים הנדרשים כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש, בצירוף 
במסגרתו באופן מלא, שלם ומדויק, ככל שניתן, בהתאם להוראות הטופס עצמו ולטבלה המצורפת 

 .במסגרתו

  22/2019 פומבי מס'"מכרז מעטפה שעל גבה ירשום המציע את המשפט הבא:  - 3מעטפה מס'  .5.3
הזמנה להציע  –ית לכבאות והצלה סע על רכבי משא של הרשות הארצ-לאספקת והתקנת מתקני רמ

ואת מעטפה מס'  1)ללא שם וללא כל רישום נוסף(. במעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס'  "הצעות
2. 
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 הנחיות נוספות להגשת ההצעה .6

 ה אחת בלבד.להגיש הצערשאי מציע  .6.1

 יותר.ידי שני מציעים במשותף, או -אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .6.2

תשומת לב המציע מופנית להפרדה שבין ההצעה הכספית לשאר מסמכי המכרז, ובהתאם לכך מובהר  .6.3
נתונים כספיים כלשהם, לרבות לא העתקים או צילומים של טופס  1כי אין לכלול במעטפה מס' 

וכן אין לסרוק את ההצעה הכספית לעותק הסרוק במדיה  ההצעה הכספית, או כל חלק ממנו
לפסול על הסף כל מציע שלא מילא אחר הוראות סעיף קטן זה באופן רשאית הא ת  הרשות. המגנטית

 מלא.

לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים ו/או הנוספים למילוי כדי , לעיל 6.3ף אין באמור בסעי .6.4
  שאר מסמכי המכרז, אשר מפורטים במסגרת אותם שאר מסמכים.

בכל עמודי  מקורי, יאושרו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"מסמכים שיצורפו כעותק שאינו  .6.5
 .המסמך

על פי המפורט  המציעוחותמת בראשי תיבות  המחתישא את כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז יי .6.6
 .לעיל 5.1.16בסעיף 

  הרשותוכל תעל הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית,  - הצעה חלקית .6.7
המוחלט, להחיל לגביו את ההוראות  הדעתלופין, לפי שיקול ילהחשיב את הצעתו כפסולה, ולח

 להלן. 16  ףהמפורטות בסעי

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית בלבד.  .6.8

על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, בצורה  הוסמכות הרשותשל  הדעתמבלי לגרוע משיקול  .6.9
, מהם הנתונים ו/או המסמכים טופס ההצעה הכספיתמפורשת ובולטת במקום המיועד לכך ב

הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד 
 עיון כאמור. מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם ל

דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי חליט, על פי שיקול ת  הרשותועדת המכרזים של מובהר בזאת, כי 
דרש לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, שתי

כספית של כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. יובהר כי בכל מקרה ההצעה ה יהיהוזאת מבלי שלמציע 
  .אינה חסויה -המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 

, ימוספרו במספרים טבעות, מופרד בחוצצים )לא כרוך( 2יוגשו בקלסר משרדי בעל כל עמודי ההצעה  .6.10
 עוקבים ואליהם יצורף תוכן עניינים מפורט. 

 אחריות למידע .7

שא המציע באחריות המלאה והבלעדית, לבדוק בעיני בעל מקצוע, יקודם להגשת הצעתו למכרז, י .7.1

 ומאפייניהם.  השירותיםאספקת בעצמו ועל חשבונו, את כל היבטי 

  הרשותשל  הפי מיטב ידיעתל ניתן עאשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, מידע כל  .7.2

. החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע מכרזהפרסום במועד  יהבידפי הנתונים הקיימים ל וע

לא יהיה במסירת המידע האמור על מקרה, על המציע )ועליו בלבד( ובכל  ת, מוטלהשירותיםאספקת 

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה  הרשותמנת להטיל על 

 מכרז ובנספחיהם.הכמפורט במסמכי 

 ההצעה מועד ומיקום הגשת .8
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 רשותש לתיבת המכרזים, שבמשרדי היש להגי על תכולתה כמפורט לעיל( 3 'מס מעטפה) את ההצעות .8.1

ועדת  תמרכזשל  הבמשרד A27חדר  1, ראשון לציון, קומה (שד' מינסטר)פינת  7שד' רחבעם זאבי  -

 -ה שני יוםלא יאוחר מו 15:00 -ל 09:00ה' בין השעות  –בימים א'  אור דניאלה גב'המכרזים, 

 .(המועד האחרון להגשת ההצעות - )להלן 12:00עד השעה  2/07/2019

לא  ,שנקבעו לעיל המדויקת יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה .8.2

-, תשנ"גלתקנות חובת המכרזים)ב( 20תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנת משנה 

 התקנות(. - )להלן 1993

 כרז ההצעה למערבות  .9

 חמישה עשר)ובמילים:   ש"ח 00051,בסך של , בלתי מותניתאוטונומית וערבות להצעת המציע תצורף  .9.1
על פי ההזמנה התחייבויותיו של המציע מלוא  "(, להבטחתערבות המכרז( )להלן: "חדשים שקליםאלף 

 .להציע הצעות

מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח  - הרשותלטובת ו מציעלבקשת ה -תּוצא  ההצעהערבות  .9.2
ישראלית אשר ברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

 חייב להיות המציע עצמו. ההצעה. הנערב/המבקש הרשום בכתב ערבות 1981-התשמ"א

ימה עליו תתבצע אך תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות והחתההצעה במקרה שערבות  .9.3
אשר תיערך ותיחתם  ההצעהורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות 

 ידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.-ידי סוכנות ביטוח, ולא על-על

 הצעות.הזמנה להציע ל 'יבכנספח היה בנוסח המצורף תההצעה למכרז ערבות  .9.4

לפני  מיםי( 7) משבעה, עד ולא יאוחר ההצעהאפשר להגיש לאישור מקדמי את נוסח ערבות רשות תה .9.5
 ת. במסגרת זו, שומרdanielao@102.gov.il , למרכזת ועדת המכרזים בכתובת: מועד הגשת ההצעות

 :את הזכות בין היתר רשותה הלעצמ

 לבחון בקשה שהתקבלה לאחר מועד זה.לא  .9.5.1

 יש לשנות את טיוטת הלהשיב לספקים אשר הגישו בקשה לאישור מקדמי כי לדעת .9.5.2
נוסח הערבות כדי לעמוד בדרישות המכרז ו/או לחילופין לאשר כי הינה עומדת 

 .ימים לאחר שנשלחה 3 – וזאת עד לא יאוחר מבדרישות המכרז 

לפי מסמכי המכרז או כל דין, בקשר עם  רשותלעיל כדי לגרוע מזכויות ה 9.5אין באמור בסעיף  .9.6
 ההצעות שיוגשו למכרז לרבות:

 לבחון ערבויות לקיום המכרז שלא הוגשו לאישור מראש בהתאם לאמור לעיל. .9.6.1

שאינה עומדת בתנאי מסמכי המכרז,  למכרזהצעה במקרה של הצעה הכוללת ערבות  .9.6.2
 לפסול את ההצעה כאמור במסמכי המכרז.

לעיל אינו נועד לתת למציעים אפשרות להציע שינויים בנוסח ערבות  9.5המנגנון המפורט בסעיף  .9.7
 ההצעה.

 האלא אם דרש לעיל 3.1לתאריך המצוין בטבלת המועדים שבסעיף תהא תקפה עד ההצעה  ערבות .9.8
 את הארכתה. הרשות

 בסמוך לאחר בחירת הזוכה במכרז תוחזר הערבות למציעים שלא זכו במכרז. .9.9

mailto:danielao@102.gov.il
mailto:danielao@102.gov.il
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על פי ההזמנה להציע הצעות, בין אם חזר התחייבויות המציע  הבטחתשמש כערובה לההצעה תערבות  .9.10
לאחר מכן מהצעתו רם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם הוכרז הזוכה והמציע חזר בו בו מהצעתו ט

  .החוזהו/או סרב לחתום על 

מכרז הפי תנאי ל למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו ע הרשות ההודיעלא  .9.11
מכל אחד  לדרושרשאית  הרשותהא ת ,מכרזבדיקת ההצעות להליך  חל עיכוב בהשלמת אוו/

ואף תוקף תקופת , הקבע על ידילתקופה שתההצעה תוקף ערבות מהמציעים, לפי העניין, להאריך את 
להאריך את תוקף  יםמתחייבכאמור  יםוהמציעהצעתם של המציעים תידחה לאותו מועד בהתאמה, 

  .הרשותמעבר לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת הערבות 

על פי דין, במידה  רשותלעיל או מכל זכות נוספת העומדת ל 9.10מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .9.12
ו/או לא חתם על החוזה  לקיום המכרזביצוע ערבות  הגישולא  הוכרזה כזוכהמציע במכרז שהצעתו ו

 רשאיתהא ת, ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בחוזה הרשותי ל ידמיום שנדרש לכך ע  ימים 7 תוך
ידרש לפנות ראשית למציע, לנמק את תמבלי ש ,שהוגשה סכום הערבותמלוא את  לחלט  הרשות
לפגוע בזכות לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת  הו/או להוכיח את זכויותי ההחלטת
במקרה בו הוארכה ערבות  פי כל דין.-להליכים עבלתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור   הרשות
 , תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה לאותו מועד. ההצעה

במסמכי  יהםהפרת מי מהתחייבויותלמכרז, לרבות  יםקיום הצעת המציע-כמו כן, בכל מקרה של אי .9.13
ומבלי ומבלי לפנות לערכאות, לבוררות  ים, מבלי להיזקק להסכמת המציערשאית הרשותהא תהמכרז, 
, וזאת מבלי שיהיה באמור על חלקו או אתההצעה , לגבות את מלוא סכום ערבות כלשהומו"מ  לנהל

 ציעיםכל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המ מהמציעיםלתבוע  הרשותמנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות 
 יםמנוע ובזאת באופן בלתי חוזר וכן יהי יםמוותר יםכאמור. המציע הבהליך כלשהו למימוש זכויותי

 .מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור יםומושתק

 בכפוף להוראות כל דין.לחילוט הערבות  הרשותזה, כדי לפגוע בזכויות  9אין באמור בסעיף  .9.14

 ההצעה תוקף .10

 .קבלת הודעה בנושא מוועדת המכרזיםוהצעת המציע תחשב עומדת בתוקפה עד לבחירת הזוכה 

זוכה, עד לאחר חתימת החוזה  ועל הזוכה במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של אות הרשות ההכריז
 ערבות  בנסיבות האמורות, יאריך אותו זוכה בהתאם, גם את תוקףת על פי החוזה. נדרשה תוהמצאת הערבו

 מכרז.הצעה לה

 ההזוכ הבדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצע .11

 והמציע הזוכה יחויב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה, לרבות החוזה. זוכה אחד בלבדבמכרז ייבחר 

(, להיעזר ביועצים ת)אך לא חייב רשאית  תהא, אשר הרשות בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה, ייעשו על ידי 
 :, וזאת בשלושה שלבים, באופן המפורט להלןהובמומחים חיצוניים מטעמ

 תנאים מקדמיים ותנאים נוספים עמידה ב –שלב א'  .11.1

וכן  לעיל 4 המפורטים בסעיף סףהבדבר עמידתו של המציע בתנאי   הרשותכריע תא' במסגרת שלב 
)להלן :  5הגשת המסמכים האמורים בסעיף וכמו כן  4בשאר התנאים והדרישות האמורים בסעיף 

את המסמכים אשר הוגשו על ידי בין היתר   הרשותבדוק תבמסגרת האמור,  ."התנאים הנוספים"(
מבלי לגרוע  –למען הסר ספק  –הכול לעיל ו 5.1סעיף בהתאם להוראות , 1במעטפה מספר המציע 

 להלן. 16 בהתאם להוראות סעיף רשותלמהזכות המוקנית 

למען הסר ספק  -והכול , הצעתו תפסלו/או בתנאים הנוספים  מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים
 להלן.  16 בהתאם להוראות סעיף  לרשותמבלי לגרוע מהזכות המוקנית  -

אשר עמדו בכל התנאים הצעתם של מציעים את אך ורק  הרשותבחן תג' להלן, -בשלבים ב' ו
הזמנה להציע בהתאם להוראות המפורטות בלעיל, זה  סעיףבהתנאים הנוספים כמפורט ו המקדמיים

 .וז הצעות



       
  22/2019 מס': מכרז                                                                                      
 סע על רכבי משא-אספקת והתקנת מתקני רמ                                                                                      

 

    

__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                             

10 

 (%20)משקלו בציון הסופי  ציון איכותעמידה בדרישות חובה ומתן  –שלב ב'  .11.2

המוצע על ידי המציע בדרישות החובה סע -מתקן הרמאת עמידת  הרשותבשלב זה תבחן  .11.2.1
' להזמנה להציע בהמצורף כחלק  3 -ו 2כפי שמפורטות במסמך תכולת העבודה בפסקאות 

 הצעות.

בדרישות החובה עלולה לגרום לפסילת הצעתו של  סע-מתקן הרממודגש שאי עמידת 
  .המציע

והכול את כל המידע והמסמכים אותם צירף המציע  הרשותבחן תבמסגרת בחינת האיכות  .11.2.2
 .להלן 16  בהתאם להוראות סעיף רשותלמבלי לגרוע מהזכות המוקנית  -למען הסר ספק  -

לקבוע סיור בחצרי המציע לבחינת עמידת המציע בדרישות רשאית  האת  הרשותבנוסף, 
 השונות שבמסמכי המכרז.

( 100( לבין מאה )0כאמור, יהיה בין אפס )הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים  .11.2.3
 התבחינים העיקריים הבאים:בהתבסס על  נקודות

 

 אמת המידה  משקל הקריטריון

 רמת הספק
 35% 

)במקרה והמציע הינו יצרן ישראלי( או היצרן הזר המציע  ותק .1
מתקני )במקרה והמציע הינו ספק מורשה של היצרן הזר( בייצור 

 יתקבל מלא הניקוד. שנות ותק 15סע. מעל -רמ
שנות  15סע על רכבי משא. מעל -תקני רממ התקנתבהמציע  ותק .2

 ותק יתקבל מלא הניקוד.
 3 -המציע  בסע על רכבי משא שביצע -התקנות מתקני רמ כמות .3

 האחרונות. השנים

 .סע-מתקני הרמיכולת מתן שירותי אחזקה ל .4

איכות 
 .תכולת העבודהמסמך ב 2 הבפסק כמפורט - דרישות איכות 65% ההצעה

 

לעיל  11.2.3לאחר חישוב ציון האיכות כמצוין בסעיף  –קביעת ציון האיכות כציון יחסי  .11.2.4
לצורך חישוב הציון הסופי  (ציון האיכות המנורמל - )להלןכציון יחסי יחושב ציון האיכות 

כפי שחושב על פי הגבוה ביותר איכות ציון הבאופן שההצעה בעלת בלבד כמפורט בהמשך, 
נקודות(, ושאר ההצעות יקבלו  100לי )אתקבל את ציון האיכות המקסימ . לעיל,11.2.3סעיף 

על פי הנוסחה  הגבוה ביותר איכותציון הציון איכות יחסי, ביחס לאותה ההצעה בעלת 
 הבאה:

 

 

 הספציפי להצעה הספציפית / הנבחנת.המנורמל  איכותציון ה  =  Q כאשר: 

 maxT   = הגבוה ביותר. איכותציון השל ההצעה בעלת איכות ציון ה 

 T   = של ההצעה הספציפית / הנבחנת. איכותציון ה 

 (%80)משקלו בציון הסופי בדיקת ההצעה הכספית  -שלב ג'  .11.3

100
T

T
  Q

max
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של מציעים  2בשלב ג' ייבחנו אך ורק הצעות כספיות )אשר הוגשו באמצעות מעטפה מספר  .11.3.1
לעיל,  11.1 סעיףבהתנאים הנוספים כמפורט ו המקדמייםעמדו בכל התנאים שהצעותיהם 

 "(.ההצעות הכשרות)להלן: "דרישות החובה 

במסגרת שלב ג' יָקבע ציון המחיר של כל הצעה כספית של מציע שהצעתו תיבחן כאמור  .11.3.2
 . ("P, או בנוסחאות להלן: ""מחירציון ה" )להלן:

 :על בסיס הנוסחה הבאהיינתנו  (P) המחירהצעת ציוני 

P = 0. 29 *(Min Price_T/ Price_T) *100 + 0.03*(Min Price_M/ Price_M)*100 + 0.03*(Min Price_X/ 

Price_X)*100+ 0.02*(Min Price_Z/ Price_Z)*100 

 כאשר

 Price_T= שהוגש על ידי המציע  סע והתקנתו-מתקן הרממחיר  (1

 Min Price T= המינימאלי מבין ההצעות שהוגשו סע והתקנתו-מתקן הרממחיר  (2

   =   Price_M     שהוגש על ידי המציע תקופתי שנתי  מחיר טיפול (3

  = Min  Price_M   מינימאלי מבין ההצעות שהוגשו התקופתי שנתי  מחיר טיפול (4

   =   Price_X     על ידי המציע  שהוגש שעת עבודה טכנאימחיר  (5

  = Min  Price_X   המינימאלי מבין ההצעות שהוגשו שעת עבודה טכנאי מחיר  (6

   =   Price_Z     על ידי המציע  שהוגש מצלמות לצפייה לאחורמחיר  (7

  = Min  Price_Z   המינימאלי מבין ההצעות שהוגשו  מצלמות לצפייה לאחורמחיר  (8
      

של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן לאחר שקלול הציונים של שני השלבים ( TS)ציון הסופי ה
 שלהלן: נוסחהבהתאם להראשונים, 

  TS = 0.20*Q + 0.80*P 

 במכרז הבחירת הזוכ .11.4

המשוקלל  (TS)ה הציון הסופי הכשרות, תהיאמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות 

 .ילכמוגדר לעביותר הגבוה 

על פי  הרשות, והכל מבלי לפגוע ובכפוף לזכויות שלא לבחור אף זוכה במכרזרשאית  האת  הרשות .11.5
 .להלן 18 -ו 17 סעיפים

 הודעה בדבר זכייה .11.6

מכרז בבדיקת ההצעות לאי מעבר הצעת מציע לשלב הבא או הודעה בדבר זכייה או פסילה  .11.6.1
 .ת המכרזיםועדידי , תישלח למציע אך ורק על הזכיי-איאו הודעה בדבר 

בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם לעיל אמור ים ככל הודעה אשר תימסר למציע בנושא .11.6.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך  ,ועדת המכרזים תמרכזשאיננו 

יהיה הדבר על  ,עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת
 אחריותו בלבד.
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 חלופיזוכה  .12

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל  עם בחירת ההצעה הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לקבוע, .12.1
, כי הספק אשר הגיש את ההצעה המדורגת במקום רשותפי טעמים הנוגעים לדעתה לטובת המכרז וה

 ".חלופיהשני, ייחשב כ"זוכה 

, כאמור לעיל,            חלופיקבעה ועדת המכרזים כי הספק שהצעתו דורגה במקום השני הינו זוכה  .12.2
 לאותו הספק בהתאם להוראות מסמכי המכרז.תודיע הוועדה על כך 

תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין עד למוקדם מבין אלה:  חלופיהצעתו של הזוכה ה .12.3
)מאה ועשרים( ימים  120( בחלוף 2; )חלופישאינו נחשב יותר כזוכה  חלופילזוכה ה רשות( הודעת ה1)

 .ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז

בהתאם לאמור לעיל, ערבות ההצעה שהוגשה על ידו כחלק  חלופים מעמדו של הזוכה הבכל תקופת קיו .12.4
מהצעתו תמשיך לעמוד בתוקפה ותחייב אותו בהתאם לתנאי מכרז זה, ובהתאם ללוחות הזמנים 

מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה במשך כל  חלופיבחלופות המנויות לעיל, והזוכה ה
הא ת( ימים עובר לפקיעת תוקפה 7ה לעיל, שאם לא עשה כן עד לשבעה )התקופה כמוזכר בסעיף ז

זכות לחלט את ערבות ההצעה,  רשותלחלטה. בנוסף לכל הוראה אחרת המקנה ל תרשאי רשותה
אמורה להיות תקפה כאמור לעיל  חלופילחלטה בכל עת שבה הצעתו של הזוכה ה תהא רשאית רשותה

 אך בוטלה או סויגה על ידו.

 ימה על החוזה חובת חת .13

 'דינספח כורף מצ שהעתקו , בנוסחהרשותונספחיו עם  חוזההלחתום על  ,על המציע שהצעתו זכתה במכרז
 בצע(, במסגרת הליך המכרז, וזאתתבחוזה )ככל ש הרשותבצע תלרבות כל תיקון אותו , של מסמכי המכרז

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו  .הרשות שהתבקש לכך על ידימועד המימים  7תוך 
 . תנאי מכרז זהה חלק בלתי נפרד מומהו

להלן( וכן בכל אופן  21.3במקרה של שינויים שייעשו בהוראות החוזה, במסגרת ההבהרות )כאמור בסעיף 
לשינויים אחר בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, החוזה אשר ייחתם עם המציע הזוכה יותאם 

 האמורים.

 העדר בלעדיות .14

והתקנת מתקן אספקת לבלעדיות כלשהי  ולא תקנה ל ,ווחתימת חוזה עמבמכרז  ההזוכקבלת הצעת המציע 
 אספקתם אחר ו/או אחרים לע המוחלט, להתקשר הדעתקול יי של פבכל עת, וע רשאית הרשותו סע-הרמ

 . סע-והתקנת מתקן הרמ

 שמירת דינים והוראות .15

אם מכל וכן  הדין הוראות של ןאת קיומ ,הרשות הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעתא תתקבל ל
התחייבויות  את כל הרשותסיבה שהיא, ההצעה בכללותה, לרבות ההצעה הכספית, אינה תואמת לדעת 

 .י החוזהל פע הזוכה

 שינויים ופנייה להשלמות .16

 של או כל הסתייגויות ,המציע ל ידיעי המכרז או במסמככל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז    .16.1
לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים  המציע

אין  .הרשותהבלעדי והמוחלט של  הדעת, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול להביא לפסילת ההצעה
 להלן. 21, בהתאם לאמור בסעיף לרשותלפגוע בזכות המציע לפנות בשאלות ובירורים כדי באמור 

המלא והבלעדי,  הדעתלפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול  העל זכות תשומר  הרשות  .16.2
בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 
הקשורים בהצעה שהגישו, ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או 

עו באיזה תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגל
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לופין, בידיעתו המכוונת של נגרמה בשל רשלנות או לח מהמענים האמורים )לרבות בנסיבות בהן
במסמכי בהתאם להוראות הנקובות  רשותלהמציע(, והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות 

 ובהתאם לשאר הוראות הדין. השונים המכרז

כפי שהן נקובות  הרשותומסכימים לסמכויות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים   .16.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים  16בהוראות סעיף 

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת 
 ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.   הרשותשל  הסמכויותי

 כלשהיא צעההקבלת ה לחובהעדר  .17

לקבל את ההצעה  תמתחייב האינ  הרשות, אתז הזמנה להציע הצעותאחר בלמרות כל האמור בכל מקום 
 ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז. הזולה

 ביטול המכרז .18

את הזכות  הלעצמ תשומר הרשות, אתז להציע הצעותהזמנה על אף האמור לעיל בכל מקום אחר ב .18.1
 ,במכרזהזוכה חוזה עם הלחתום על  ו/או לאו/או לתקנו ו/או לצאת במכרז חדש לבטל את המכרז 

 הדעתקול ילשובהתאם  מכל סיבה שהיאבכל שלב של ההליך המכרזי ווזאת באופן חלקי או מלא 
 . הלנמק את החלטת שידרת, ומבלי שהמלא, הסופי והמוחלט

 הדעת, לפי שיקול רשאית הרשות תהא בחר שלא להתקשר עם הזוכהת הרשותיובהר, כי היה ו .18.2
ו/או לצאת  12" כמפורט לעיל בסעיף חלופיהוכרז "כזוכה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו אשר 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז -למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
 הרשותהבלעדי והמוחלט של  הדעת)מבלי לבטל את ההליך המכרזי או לאחר ביטולו(, והכל לפי שיקול 
 ., ומבלי שלמי מהמציעים תעמוד כל טענה, זכות ותביעה בעניין זה

 בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה עיון .19

 החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה,לעיין ב רשאימציע רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה 
ההצעה  לטופס 5בסעיף לעיל ו/או  6.9, ובכפוף להוראות סעיף ועדת המכרזים תמרכזלאחר תאום עם 
 . הכספית של הזוכה

 אישור גורמי ביטחון .20

או מי מטעמו לכל אחד מן העובדים  הרשותהזוכה מתחייב לקבל את אישורו מראש ובכתב של קב"ט המציע 
תנאי זה הינו תנאי סף לביצוע שיועסקו על ידו או קבלני המשנה שלו באספקת השירותים, כמפורט בחוזה. 

 העבודה נשוא הסכם זה. והפרתו תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות בין הצדדים.

 שאלות הבהרה .21

יש להפנות בכתב בלבד את כל  ה, אליאור דניאלה גב' ההינלמכרז זה  תהאחראי  הרשות תנציג .21.1
 לכתובת המייל:בלבד  WORDובקובץ השאלות והבירורים הנדרשים באמצעות הדואר האלקטרוני 

danielao@102.gov.il  

 פנייה שתתקבל לאחר מועד זה, 12:00בשעה  23/06/2019 -ראשון ה עד ליום תעשנהפניות לבירורים  .21.2
  ה.לא תיענ

בקשר עם המכרז,   הרשותכל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי  .21.3
במסמכי המכרז  ,לעיל 16.2כמפורט בסעיף לרבות ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז,  המיוזמת
 יהיו חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין., ההבהרות - יחדיויקראו 

. למען הסר ספק, המענה כמצוין לעיל הרשותבאתר האינטרנט של יפורסם  מענה לשאלות הבהרה 
באחריותו של הספק לוודא מענה  .לשאלות ההבהרה לא יישלח לספקים ויפורסם רק באתר האינטרנט

 .לשאלות ההבהרה כפי שיפורסמו מעת לעת

mailto:danielao@102.gov.il
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יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד  באמצעות אתר האינטרנטפרסום ההבהרות 
 .מהמציעים

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם מודגש כי בכל מקרה 
אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן ובאופן ייזום, 

 והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

תוגשנה ש עת האם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה ככלועדת המכרזים שומרת לעצמה את שיקול הד .21.4
 לעיל. 21.2 ע לצורך כך בסעיףלאחר המועד הקבו

 עיל.ל 21.3בסעיף  כאמור ופורסמאלא אם  ,להבהרותלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף  .21.5

 איסור הסבה .22

, בשום צורה לאחר ו/או להסב ו/או להמחות מתחייב שלא להעביר כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, .22.1
הזמנה להציע מסמכי המכרז )לרבות לפי כל זכות מזכויותיו לפי  אופן, במישרין ו/או בעקיפין,או ו/

ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד חתם(( י)ככל שישייחתם עמו  חוזהו/או ה הצעות
ו/או  הזמנה להציע הצעותכל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז )לרבות לפי קבלת  אחר לשם

מראש ובכתב של  החתם((, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתי)ככל שישייחתם עמו  חוזהה
 . הרשות

הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או  הדעת, על פי שיקול רשאית תהא הרשות .22.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את  22.1קטן בסעיף המחאה כאמור 

,  הרשות, כלפי בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף היהת, הרשותבכתב של  האישור
 . )ככל שייחתם( החוזההוראות כהפרה יסודית של גם ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב 

 מפגש מציעים .23

 לא יערך מפגש מציעים במסגרת המכרז.

 הצעת המציעבמסמכי בעלות על מסמכי המכרז ו .24

ובנספחיו, במסמכי המכרז  ן,שה מכל מין וסוגקניין הרוחני האחרות, זכויות היוצרים וכל זכויות הבעלות ו
בלבד   הרשות של בפני המשתתפים במכרז, תהיינה הרשותציג תלרבות במענה המציעים ובמסמכים אותם 

לבצע בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת באופן סופי, מלא רשאית , בין היתר, הרשות תהאבאופן שבו 
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר יותיו על זכוובלתי חוזר 

  שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.כל  ןם לעשות בהרשאיאינם  במכרז המציעים. לכך

 סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .25

סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או הנובע  האת , ירושליםב י המשפט המוסמכיםתלב .25.1
מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין 

 לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין  .25.2
, בנוסחם בלבד כפוף לדיני מדינת ישראליהיה  טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה,ב

 .אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה

 

 ,בכבוד רב

 טפסר שמעון בן נר       

 יושב ראש ועדת המכרזים                
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 להזמנה להציע הצעות 'א נספח
 

 דבר היות המציע תאגיד הרשום כדין בישראלב להזמנה להציע הצעות 5.1.1  ףסעי להוראותבהתאם  ,תצהיר

 
 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת    , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 
 כדלקמן:וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב 

]*יש  "(, התאגיד______ )להלן: "____________________________הנני מנהלו הכללי של ______ .1
ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל  לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[
 הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 ______________________________________גיד: ______תאה שם .א

 רשומה:   _________________________________________ת ובכת .ב

 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס .ג

ות בידי מניה רברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספח ותשמ .ד
 בתאגיד:כל חבר 

  ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 נהלי התאגיד )לא דירקטורים(, מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: מ ותמש .ה

 המנהל הכללי: ____________________________________ 

 מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

   _______________________________________________ 
    _______________________________________________ 

 י החתימה של התאגיד: _____________, _____________, ______________.   שורמות שמ .ו

 שם אישר קשר וכתובת המייל שלו לעניין מכרז זה___________________________________ .ז

 נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, התאגיד הינו תאגיד הרשום כדין בישראל. .ח

 "נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של התאגיד. מצ"ב לתצהירי זה: העתק  .2

 אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

_______________ 

 שם וחתימת המצהיר

 

אני הח"מ _________, עורך דין, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 
                           .צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל

 

_______________ 

 העו"ד תה וחותמחתימ
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 להזמנה להציע הצעות 'ב נספח
 

בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  להזמנה להציע הצעות 5.1.2  ףסעי להוראותבהתאם  ,תצהיר
 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו מינימום

את האמת וכי נהיה _________ )"המציע"(, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר _____________אנו הח"מ, ____
 צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 :(אנא סמן) הננו מצהירים כי מתקיים במועמד אחד מאלה .1

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

לא הורשעו המשתתף המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר  עד למועד האחרון להגשת בקשות )ב(
 משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

אם המשתתף המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  (ג)
 קשות. כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ב -זרים 

 :(אנא סמן) הננו מצהירים כי מתקיים במועמד אחד מאלה .2

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

עד למועד האחרון להגשת בקשות לא הורשעו המשתתף המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר  )ב(
 משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

אם המשתתף המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  ()ג
 כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת בקשות. -מינימום 

 :זהלעניין 

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

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1) 

( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או 2)
שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

 בודה; במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר הע

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 ששולט בספק 

באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -"הורשע", בעבירה  
2002 ;) 

 . 1991-עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור ה -"חוק עובדים זרים" 

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

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -"שליטה מהותית" 
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 זה שמנו, זו חתימתנו, ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .4

          ______________________ 

 חתימת המצהיר/הושם 

 

 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ אני הח"מ _________, עורך דין, 

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

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, לי באופן אישי, ואחרי 

 .חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל

 

.                      __________________  

 ותמת עוה"דחתימה וח                                                                                        
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  להזמנה להציע הצעותנספח ג' 

 
  שמירת זכויות עובדים  בדבר להזמנה להציע הצעות .35.1 ף סעי להוראותבהתאם  ,תצהיר 

 

 

 לאחר. ______________ ז.ת____________ ___________'__מרח_____ ________________ מ"הח אני
 :כלהלן מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 

 אצל___________ כ מכהן ואני(, המציע-להלן) מ"בע___________ ____________' __חב נציג אני .1
 .זה תפקידי מכח המציע מטעם זה תצהיר להצהיר מוסמך ואני המציע

 

 :כדלקמן בזאת מצהיר הנני .2

 

בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, המציע שילם  .א
צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל 
מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות 

כר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו לתשלומים הסוציאליים וש
 על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

נשוא במכרז  ומתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתהמציע  .ב
 ה.את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי הצהרה זו

 

 מי בבעלות אחרות חברות או/ו בו שליטה בעלי או/ו, ( מציע2017-2019) האחרונות השנים בשלוש .ג
 צווי פי-ועל להלן המפורטים העבודה חוקי פי-על, חלוט דין בפסק הורשעו לא, השליטה מבעלי

 .לענף הרלוונטיים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה

 או

 מי בבעלות אחרות חברות או/ו בו שליטה בעלי או/ו, המציע( 2017-2019) האחרונות השנים בשלוש
 ההרחבה צווי פי-ועל להלן המפורטים העבודה חוקי פי-על, חלוט דין בפסק הורשעו, השליטה מבעלי

 . לענף הרלוונטיים הקיבוציים וההסכמים

 מי בבעלות אחרות וחברות בו שליטה בעלי, המציע של פלילי בדין ההרשעות של פירוט לצרף יש)
 במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל ידי-על מאלה מי על שהושתו הקנסות כל ושל, השליטה מבעלי
 . (ההצעה להגשת האחרון מהמועד האחרונות השנים בשלוש העבודה חוקי של הפרה בגין ת"התמ

 

 (רלוונטי שאינו הסעיף את למחוק יש)

 

  :זה תצהיר לעניין חוקים רשימת

 ;1959-ט"תשי, התעסוקה שירות חוק -
 ;1951-א"תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק -
 ;1976-ו"תשל, מחלה דמי חוק -
 ;1950-א"תשי, שנתית חופשה חוק -
 ;1954-ד"תשי, נשים עבודת חוק -
 ;1965-ו"תשכ, ולעובדת לעובד שווה שכר חוק -
 ;1953-ג"תשי, הנוער עבודת חוק -
 ;1953-ג"תשי, החניכות חוק -
 ;1951-א"תשי( לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק -
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 ;1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק -
 ;1963-ג"תשכ, טוריןיפ פיצויי חוק -
 ;1995-ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק -
 ; 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק -
 .2002-ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק -

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .3

 

 

                ____________________ 
 המצהיר חתימתושם           

 
 

 

 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ______, עורך דין, ________אני הח"מ ___

___________ _________________________ מר/גב' ________ בישוב/עיר ___________________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

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

 

 

 

.                              __________________  

 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                        
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  הזמנה להציע הצעותל ד'  נספח
 

 בדבר עמידה בתנאי סף מקצועיים הזמנה להציע הצעותל 5.1.4 ףסעי להוראותבהתאם  תצהיר,
 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את    , נושא ת.ז. מס' ___________________אני הח"מ, 
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 
יש לנקוב בשמו  ] ___________________________ )להלן: "המציע"( הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

 אספקתללהתקשרות בחוזה  22/2019פומבי מס' מכרז ל (של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדותהמלא 
 ."(המכרז)להלן: "הארצית לכבאות והצלה  הרשותשל  משא יסע על גבי רכב-רמ ניוהתקנת מתק

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות  , ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמוהנני משמש כמנהל כללי במציע .2
 . נשוא תצהירי

 :נכון למועד האחרון  להגשת ההצעות במכרזכי  ,אני מצהיר בזאת .3

המסתיימות במועד האחרון  ,לפחותשנות ניסיון  5 הינו בעל( )למחוק את המיותרהיצרן הזר  /המציע  .3.1
 ,השנים האחרונות 5מכר במצטבר במהלך ייצר וואשר  סע-מתקני רמבייצור  ,להגשת ההצעות

  .לפחותסע -מתקני רמ 03 ,ההצעותהמסתיימות במועד האחרון להגשת 

 פירוט בטבלה מטה:לאימות ההצהרה הנ"ל, רצ"ב 

  שם הלקוח ומספר טלפון כמות חודש ושנת מכירה מס'

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

בתקופה המתחילה שנמכרו  סע-מתקני רמ 30לפחות )בטבלה כדוגמת הטבלה לעיל( הערה: יש לפרט 

 2014 מיוניהחל 
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תקני מהתקנת בהמסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות,  ,שנות ניסיון לפחות 3המציע הינו בעל  .3.2
רכבי כאמור על גבי יחידות  10תקופה זו לפחות ואשר התקין במצטבר במהלך  רכבי משאל סע ע-רמ

 . משא

 לאימות ההצהרה הנ"ל, רצ"ב פירוט בטבלה מטה:

חודש ושנת  השלדה עליה מותקןדגם  מס'
 מכירה

 כמות
 התקנות

שם הלקוח ומספר 
 טלפון 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 סע שהותקנו על רכבי משא-מתקני רמ 10הערה: יש לפרט )בטבלה כדוגמת הטבלה לעיל( לפחות 

 2016 יוניבתקופה המתחילה החל 

 הבא: ןשל הרישיושניתן לו על ידי משרד התחבורה המציע בעל רישיון לייצור מוצרי תעבורה  .3.3

 .276 כ"מומפ 4331על פי תקן ישראלי  – מערכות פריקה והעמסה עצמית למשאיות -0410סימול 

לאימות ההצהרה הנ"ל, מצורף העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של אישור משרד 
 .לעיל ןהמצוי ןרישיולהתחבורה 

)במקרה והמציע הינו ספק מורשה של יצרן זר( הינו ספק מורשה מטעם היצרן הזר המוצע המציע  .3.4
 .סע-מתקני הרמבהצעתו ל

לאימות ההצהרה הנ"ל, מצורף העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של אישור היצרן 
 על ידו.סע המוצעים -למתקני רממורשה מטעמו  ספקהזר בדבר היות המציע 

 ,מכונאי אחדלפחות הכוללת: העסקת  סע-תקני הרמלמבעל תשתית למתן שירותי אחזקה  המציע .3.5
 .לחלקי חילוףניידת שירות אחת לפחות ומחסן 

 

 .בתחום עיסוקו ISO 9001-לע בעל תעודת הסמכה יהמצ .3.6
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לאימות ההצהרה הנ"ל, מצורף העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של תעודת 
  . בתוקף ההסמכה

 . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .4

 

 

 

___________________ 

 שם וחתימת המצהיר  

 

_________, עורך דין, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

                           .ונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעילצפוי/ה לע

 

 

_______________ 

 העו"דת ה וחותמחתימ
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 להזמנה להציע הצעות נספח ה'
 

  התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריותבדבר בהזמנה להציע הצעות  .55.1בהתאם להוראת סעיף תצהיר 
 
 
 

 ___________תאריך ____

 _____________, ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי___אני הח"מ, __

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

 קשר עםשהוא גוף המבקש להת [שם המציע]הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ .1

 . (המציע - להלן) ______המזמין במסגרת מכרז מס' 

 אני מכהן כ __________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .2

  ולצורך ______הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'  .3

הרשות הארצית  – תוכרז כזוכה על ידי המשרד לביטחון פניםביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתנו 

 .לכבאות והצלה

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

 

       -----------------------------  ----------------------   -------------------------- 

 חתימה    תפקיד            שם פרטי ומשפחה             

 

-----------------------------  ---------------------- 

 תאריך         חותמת המציע                                              

                    
 

 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ________, עורך דין, _______אני הח"מ _

____________ שזיהה/תה _____________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' ___________________

עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

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

                      __________________  

 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                      
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 להזמנה להציע הצעותו' נספח 

 
 ותסודיהתחייבות לשמירת בדבר  בהזמנה להציע הצעות 5.1.6בהתאם להוראת סעיף תצהיר, 

 
 

 שנערכה ונחתמה ב_______________ ביום ______ בחודש _____________שנה _________
 

 על ידי:
 

 ___________________________ שם
 

 ___________________________ ת"ז
 

 ___________________________ כתובת
 

משא  יסע על גבי רכב-רמ נימתקלאספקת והתקנת במכרז פומבי  היצאהרשות הארצית לכבאות והצלה ו  :  הואיל
 בתחום;  רשותעל בסיס ידע וניסיון של ה , (רשותה - להלן) והצלה של הרשות  הארצית לכבאות 

 
 והנני מועסק בקשר לאספקת השירותים כמפורט במכרז;:    והואיל

 
 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.:    והואיל

 
 

 :לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן
 

 :הגדרות
 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 
 כפי שהוצגו במסמכי המכרז ובחוזה שנחתם בין הצדדים.    –" שרותים"
 
מודל, חוות דעת, מסקנה (, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות 
בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, שאינו מצוי בנחל הכלל או שחייב לגלותו 

 על פי כל דין
 
דע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים כל מי -" סודות מקצועיים"

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר 
 ו/או מי מטעמה. 

 
 ותסודישמירת 

 
בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים 

א המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, והשירותים נש תאספק
להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים או כל שאילתא שהועברה אלי 

 במסגרת עבודתי.
 

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

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
______________________  ______________________ 

 שם העובד וחתימה                                                                   תאריך                     
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 נספח ז' להזמנה להציע הצעות
 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים בדבר בהזמנה להציע הצעות .75.1בהתאם להוראת סעיף תצהיר, 
 

 2019שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 
 
 

 ____________________         על ידי:
 

 ____________________             ת.ז. 
 

 ____________________      מכתובת 
 
 

 בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;והרשות הארצית לכבאות והצלה :   הואיל
 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים;:  והואיל
 להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;והנני עשוי :  והואיל

 
 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:
 

 
 הגדרות: .1
 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 
אספקת כמוגדר בהזמנה לקבלת הצעות,  סע על גבי רכב משא-והתקנת מתקן רמאספקת שירותי     -" השירותים"

  הרשות הארצית לכבאות והצלה.עבור  אחזקה ואחריותמתן שירותי חלקי חילוף, 
 
 .רשותכל אחד מעובדי הספק הזוכה אשר באמצעותו יינתנו השירותים ל   -" עובד"
 
נתון, מודל, חוות דעת, (, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, Know-How(, ידע )Informationכל מידע )  -" מידע"

מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של 
 שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

 
בד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך כל מידע אשר יגיע לידי הספק הזוכה או העו -" סודות מקצועיים"

ו/או כל  רשותמתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י ה
 . הגורם אחר ו/או מי מטעמ

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

 זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת המכרזים 
לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים אישרה בכתב 

  רותים נשוא המכרז.מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השי
 
באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים,  רשותהנני מתחייב להודיע ל  .3

 מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 
 
להלן, בניגוד  2-3על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף  רשותהנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .4

לא לאשר לי התקשרות כאמור או  תרשאי רשותלהתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. ה
 .לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה

 
 
 
רשות הארצית הנני מסכים כי סוגיית ניגוד העניינים ככל שתעלה בכל שלב, תבחן על ידי הלשכה המשפטית ב .5

. הכרעתם בעניין זה תהיה סופית ומוחלטת ואנוכי מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד לכבאות והצלה
 בעניין זה. האו מי מטעמ רשותה
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 ולראיה באתי על החתום:
 
 

                                                                                              ___________________ 
 חתימת המצהירשם ו                                                                                                  

 
 

 

 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ________, עורך דין, _________אני הח"מ _

___________ שזיהה/תה __________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _______________________

וכי ת/יהיה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

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

. 

                      __________________  
 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                 
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 להצעה להציע הצעות ח' נספח 

 בדבר אי תיאום הצעות במכרז בהזמנה להציע הצעות 5.1.8בהתאם להוראת סעיף  ,תצהיר 

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _______________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: ___________________

 

 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(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 ות המשנהקבלנ

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

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

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

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

 3ינו בסעיף כרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צואו תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במ

 לעיל(. 

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

 גרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון ל .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. 
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 במקום המתאים Vיש לסמן 

   למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

                                                                                                                           __________________  
 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                        
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 ההצעותהזמנה להציע ל ט'נספח 

 בהזמנה להציע הצעות 5.1.9על פי סעיף  תצהיר עסק בשליטת אישה 

הוזהרתי כי עלי לומר את האמת ____, לאחר ש________________, ת.ז. ____________הח"מ, _____ אני

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירה בזאת כדלקמן:

 רשותה עם להתקשר המבקש הגוף שהוא____ __________________ בשם זה תצהיר נתנות הנני .1

 זה תצהיר לתת תכמוסמ והנני_______________ כ נתמכה אני"(. המציע: "להלן) זה מכרז במסגרת

 . המציע בשם

.ב. )א( לחוק חובת 2הנני מצהירה כי אני מחזיקה במלוא השליטה בחברה, כמשמעות המונח בסעיף  .2

"(, וכי הנני נושאת המשרה היחידה בחברה ועל כן החברה הינה החוק)להלן: " 1992 –המכרזים, התשנ"ב 

 "עסק בשליטת אישה" כמשמעות המונח בחוק.

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו  .3

 

             
             ________________ 

 חתימת המצהירהשם ו              
 
 
 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ________, עורך דין, ____________אני הח"מ _

___________ שזיהה/תה _________מר/גב' ___________ בישוב/עיר ______________ _____________

עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

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

. 

                               __________________  
 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                        
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 לוגו של משרד רואה החשבון של המציעיש להגיש נספח זה על נייר 
 

 אישור רו"ח על עסק בשליטת אישה –' לטופס הזמנת ההצעות טנספח 

 
"העסק"(, מאשר בזאת כי בעסק מתקיימים התנאים  רואה החשבון של ________________ )להלן:אני הח"מ, 

 המפורטים להלן:

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי העסק הינו  .1
 . )יש למחוק המיותר(.תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

מחזיקה בשליטה  הגב' _______________ ת.ז. _____________, עסק אשר העסק כהגדרתו לעיל הינו  .2
 .בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו

 אף אחד מאלה:בעסק תקיים מלא  .3 

 טה;הוא אינו קרוב של המחזיקה בשלי -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1) 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2) 

 לצורך אישור זה:

 ;1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" אמצעי שליטה"

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  -" מחזיקה בשליטה"

 ל סוג של אמצעי השליטה בעסק;מכ 50%-בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור  -" נושא משרה"

 בעסק אף אם תוארו שונה;

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא; -" "קרוב

 

 

 

 בכבוד רב,          

 

         _____________________ 

 רואה חשבון          
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 להזמנה להצעת ההצעות י' נספח 

 בהזמנה להציע הצעות 5.1.12טופס המענה למתן ציון האיכות בהתאם להוראת סעיף 

  

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות, נדרש המציע לצרף את כל הפרטים, המידע, המסמכים, האישורים  .1
כמפורט במסמך  והתעודות לרבות טבלאות הדרישות הטכניות כשהינן ממולאות על ידי המציע והכל

 תכולת העבודה על כל נספחיו.

 

 :בנוסף ישלים המציע את הנתונים הבאים .2

)במקרה והמציע הינו ישראלי( או היצרן הזר )במקרה והמציע הינו ספק  מספר השנים שהמציעסה"כ  .א

 שנים.______ הינו סע-מתקני רמיצור עוסק בי )מחק את המיותר(מורשה של היצרן הזר( 

 שנים.______ הינועל רכבי משא  סע-התקנת מתקני רמעוסק במספר השנים שהמציע סה"כ  .ב

השנים האחרונות המסתיימות במועד  3-המציע בסע על רכבי מסע שהתקין -התקנות מתקני רמסה"כ  .ג

 (.1האחרון שנקבע להגשת ההצעות הינו __________)רצ"ב פירוט בטבלה מס' 

 להוכחת קיום תשתית תחזוקתית אצל המציע עליו לפרט את הנתונים הבאים: .ד

 .______ מספר טכנאי אחזקה המועסקים על ידי המציע (1

 ._______ שירות מאובזרות ברשות המציעמספר ניידות  (2
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 1טבלה מס' 

השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון  3-סע על רכבי מסע שהתקין המציע ב-סה"כ התקנות מתקני רמ

 שנקבע להגשת ההצעות

שנת התקנה  מס'

 )חודש ושנה(

כמות  דגם השלדה

 שהותקנה

 פרטי לקוח )שם וטלפון(

     

     

     

     

 

 6201/06מחודש החל הערה: ניתן לצרף טבלאות נפרדות על פי אותו פורמט ויש לפרט מכירות 

 

 

 __________________ :שם וחתימת המצהיר

 

 

 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ______, עורך דין, ___________אני הח"מ ___

____________ _________________________ מר/גב' _ _________ בישוב/עיר_________________

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

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

. 

                      __________________  
 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                              
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 הזמנה להציע הצעותל יא' נספח
 

 הצעה כספית טופס
 
 

 לכבוד
 הרשות הארצית לכבאות והצלה -המשרד לביטחון פנים

 
 תאריך:______________

 
 נ.,ג.א.
 

 ניאספקת והתקנת מתקלהתקשרות בחוזה ל 22/2019 פומבי מכרזהצעה כספית ל הנדון: 
 כמצוין במסמכי המכרז משא של הרשות  הארצית לכבאות  יסע על גבי רכב-רמ

 
כל ההוראות המפורטות את ושקללנו  הבנו ,שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנולאחר אנו הח"מ, 

וכן כל נתון  החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספיתתנאי  לרבותבמסמכי המכרז, 
את ביצוען של התחייבויותינו הארצית לכבאות והצלה  לרשותמציעים משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 

טופס ראות המפורטות בבכפוף לשאר ההוהכול ו המפורטת להלן,תמורת הצעתנו הכספית , במלואן ובמועדן, בחוזה
 . הזמנה להציע הצעותהלהלן ולשאר הוראות  הצעה כספית זה

 הכבאות והצלה לרשות נספקבמסגרת הצעתנו הכספית וכחלק בלתי נפרד ממנה, וככל שהצעתנו תזכה במכרז, 
וכן נבצע את מלוא התחייבויותינו על פי מסמכי של הרשות מדגם טטרה סע שיותקנו על גבי רכבי משא -מתקני רמ

 .המפורטת בהמשךלמחירים הנקובים בטבלה בתמורה וזאת המכרז ונספחיהם, 

 הצמדה

ומחירי  סע )ללא שירותי ההתקנה ותחזוקה(-אספקת מתקני הרמלאנו מבקשים שהמחירים המוצעים על ידינו 
 כמפורט להלן:יהיו צמודים  חלקי החילוף

 המחירים לצרכן.דד _____ מ

 שער היורו לשקל חדש. _____ 

 שער דולר ארה"ב לשקל חדש._____ 

 .סמן אפשרות אחת בלבדיש 

 4בנספח )דוגמא מצורפת  7.7.12תבוצע בהתאם למנגנון הצמדה בהתאם להוראת חשכ"ל  ה למדד הנבחרהצמדה
 להסכם ההתקשרות(.

פי  על יהיו צמודיםוהתקנתו וכן לחלקי החילוף בגינו סע -מתקן הרמלידוע לנו כי המחירים המוצעים על ידינו           
והפרשי השער היציג של  יבוצע על פי הנוהל המפורט בחוזה  חישוב הפרשי המדדוכי  על ידינו לעיל שנבחר המדד 

. מועד על ידי ועדת המכרזים םכפי שפורסבמועד הגשת ההצעות למכרז  הידוע יעשה מהשער היציג מטבע החוץ 
, ההצמדה תהיה הצמדה חיובית או כמו כןהמאושרת. חשבונית בהתאם לתאריך הנקוב בביצוע ההצמדה יהיה 

 .שלילית

 5על פי המנגנון המתואר בפרק למדד המחירים לצרכן ידוע לנו כי שאר המרכיבים בהצעה הכספית יהיו צמודים 
 .במסמך תכולת העבודה
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 כמצוין בהזמנהולצרפה ה בחוברת אלא לצלמ אין למלא את טבלאות ההצעה הכספיתהערה: 

 

 ת הצעת המחירטבל

 

 אורית
כמות ויחידת 

 מידה

בש"ח כולל  מחיר ליחידה

 מע"מ

סע כולל התקנה -מחיר מתקן רמ

 על גבי רכב המשא מדגם טטרה

 )ללא מחיר מצלמות צפיה לאחור(

 מתקן 1

 

מצלמות צפיה לאחור  3מחיר 

 2.9סעיף  –)פריט אופציונאלי 

 בתכולת העבודה(

 מצלמות 3

 

  טיפול 1 מחיר טיפול תקופתי שנתי

  שעה 1 תעריף שעת עבודה טכנאי

 
יש לצרף לטופס הצעת המחיר תדפיס של מחירון חלקי החילוף. את מחירון חלקי החילוף )בלבד, ללא יתר 

 להצעה הסרוקה על גבי דיסק און קי.  excelמרכיבי הצעת המחיר( יש לצרף כקובץ 
 

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .1

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן בקשר עם המענה 
בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת   הרשותלטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות 

ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כולו 
 או חלקו:

 על הצעתו של המציע להיות מלאה. .1.1

  להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו. רשאי המציע לא יהיה  .1.2

 בלבד. שקלים חדשיםהמחירים המוצעים ינקבו ב .1.3

 .מס ערך מוסף יכללו המוצעים המחירים  .1.4

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,  .1.5
)לרבות בנסיבות בהן נגרמה  מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 

 ה, על פי שיקול דעתרשאית  הרשותתהא בשל רשלנות או לחלופין, בידיעתו המכוונת של המציע(, 
 חלופי: הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .1.5.1

מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  לקבל מהמציע .1.5.2
כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את  ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם
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הבלעדי והמוחלט של  הההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעת
 . הרשות

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או ות, להתעלם מקיומם של כל הסתייג .1.5.3
 כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע. שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

, על מנת לגרוע ו/או לעיל 1.5על פי סעיף  לרשותלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית  .1.6
על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות,  לרשותלפגוע בכל זכות אחרת המוקנית 

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעו בהצעתו 
 .הבלעדי והמוחלט הועל פי שיקול דעת  הרשותהכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי 

(, לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות ת)אך לא חייב רשאית  תהא  הרשותעוד מובהר בזאת, כי  .1.7
ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת או  לעיל 1.5על פי סעיף  ההמוקנות ל

 . הרשותהבלעדי והמוחלט של  המספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעת

מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי  בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים .1.8
, והם לעיל 1.5כפי שהן נקובות בהוראות סעיף  הרשותחוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות 

מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או 
ו/או כתוצאה   הרשותשל  העם הפעלת סמכויותיתביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר 

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

על פיו על מנת לגרוע   הרשותלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה לעיל ו/או בזכויות  .1.9
 . זאת הזמנה להציע הצעותל 16-17 פי סעיפים על  לרשותו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת 

 ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספיתהצהרות  .2

לעיל, כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין  בטבלהידוע לנו כי ההצעה הכספית אותה נקבנו 
, כמפורט בין היתר בנספחים והשירותים וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, באספקת הטובין

, לרבות ומבלי לגרוע, אספקת כל והשירותים אספקת הטובין לחוזה, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך
אספקת הטובין, העמדת כוח האדם הנדרש לצורך אספקת הטובין, שידרשו ל , החומרים והציודלי העבודהכ

 "ב. צאחריות, ביטוח וכיונסיעות , 

 

ענה שהיא לא תהיה כל זכות לבקש עדכון מחירים לאורך כל תקופת ההתקשרות בגין כל טהזוכה למציע 
 .ההצמדה לעיללרבות שינויי שער חליפין או התייקרויות שונות למעט מנגנון ההצמדה כאמור בסעיף 

 

 הצהרות כלליות .3

ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ  אתז הזמנה להציע הצעותהמבלי לגרוע משאר הוראות 
 מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם, וכי הבאנו בחשבון  .3.1
למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי  ההמציא  הרשותאת כל המידע שהתקבל )לרבות מידע ש

ואנו "ב(, וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי המכרז, צהבהרות וכיו
 מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור, לרבות ומבלי לגרוע כדלקמן:

ידוע לנו, כי מוטלת עלינו החובה לבחון את המידע המסופק במסגרת המכרז בכלל ובטופס  .3.1.1
הזמנה זה בפרט ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית 

על מנת להטיל   הרשותרה לא יהיה במסירת מידע על ידי של הצעתנו הכספית, וכי בכל מק
, ו/או על מנת לגרוע  הרשותאחריות כלשהי לרבות התחייבות ו/או מצג מצד   הרשותעל 

ולא תהא לנו כל טענה  ו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיהם
 .ו/או תביעה בקשר לכך

אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש הצעה  ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית .3.1.2
 עלולה להיפסל הצעתו על הסף. -חלקית 

י יד היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע עלוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .3.2
. ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק )כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי(,  , על חוזה הרשות

חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין )כפי הידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן 
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 סע מותנית-והתקנת מתקני הרמההתקשרות לאספקת  ידוע לנו, כישיעודכן במסגרת ההליך המכרזי(. 
 עם המציע הזוכה.  הרשותחוזה ע"י הבחתימת 

ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו  .3.3
 בחוזה ו/או בנספחיו )כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי(.

, תישלח הידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או הודעה בדבר אי זכיי .3.4
 . הרשותלמשתתפים במכרז אך ורק על ידי ועדת המכרזים של 

 3.4ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים בסעיף  .3.5
אין ולא יהיה  -  הרשותועדת המכרזים של  תמרכזלעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו 

לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. -יעשה אחרת 

 .זאת הזמנה להציע הצעותבנקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .4

__ לא יימסרו לעיון, וזאת _________ -____________ ו -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .5
 מן הנימוקים להלן:

 )הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף זה מסמך נפרד, מנומק ומפורט( 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

. למרות האמור לעיל  הרשותידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת לעניין העיון הוא של ועדת המכרזים של 
ל מסמך בהצעה המציע יודע כי לא יהיה זכאי לעיין בכ ידוע לנו, כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים.

 הזוכה שאת חסיונו ביקש בסעיף זה.

 , אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן:הזמנה להציע הצעותבמבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט  .6

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או יציע ו/או נתן ו/או יתן ו/או קיבל ו/או יקבל, במישרין ו/או  .6.1
דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל 

ו/או   הרשותהליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל החלטה של 
 נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.

ו ישתף פעולה, במישרין ו/או אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או ישדל ו/או שיתף פעולה ו/א .6.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי  הרשותבעקיפין, עם נושאי משרה אצל 

 הקשור להליך זה.  סודימידע חסוי/

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או נשדל ו/או שיתפנו פעולה ו/או נשתף פעולה, במישרין ו/או  .6.3
ו/או כל גורם אחר במטרה  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי חברה הכלכליתמשרה ב בעקיפין, עם נושאי

 לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

, לפי רשאית  הרשות תהאידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל  .6.4
והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או  בכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז,הבלעדי ו השיקול דעת

 .  הרשותדרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי 

 להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .7

 __________________ :חתימה וחותמת

 ח.פ._____________________________; __________________ :שם התאגיד

  תאריך: ___________________

 

 , : ____________________כתובת_____________________,  שם איש קשר לעניין מכרז זה:

 

 ____________________:פקס : _____________________טלפון

  ______________________________________דואר אלקטרוני
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 להציע הצעותהזמנה ל יב' נספח

 בהזמנה להציע הצעות 5.13על פי סעיף  מכרזההצעה לנוסח ערבות 

 כתב ערבות

 לכבוד 

  הארצית לכבאות והצלה הרשות -המשרד לביטחון פנים 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 (שקלים חדשים חמישה עשר אלף :במילים)₪  00051, לסילוק כל סכום עד לסךאנו ערבים בזה כלפיכם 

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

 משא של הרשות  הארצית לכבאות יסע על גבי רכב-רמ נילאספקת והתקנת מתק 22/2019בקשר עם מכרז פומבי מס' 

 .והצלה

תב בדואר רשום, מבלי יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכ 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

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

  2/10/2019 יוםלד עערבות זו תהיה בתוקף 

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

 

__________________________________      ___________________________________ 

 הבנק/חברת הביטוח  שםמס' הבנק ומס' הסניף                                                           

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

____________                  ________________                       ________________                       ____ 

 תאריך                                                  שם מלא                                  חתימה וחותמת           
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 להזמנה להציע הצעות יג' נספח

 בדבר העדפת תוצרת הארץ תצהיר

 הצהרת היצרן הישראלי .א

 אנו מצהירים בזאת כדלהלן: .1

 הצעתנו הינה לטובין מתוצרת הארץ, המיוצרים במפעלנו בארץ.  .1.1

 לעניין הצהרה זו: .1.2

 1995-בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ( התשנ"ההגדרתו כ – "טובין מתוצרת הארץ"  .1.2.1
שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב טובין , דהיינו (התקנות –להלן )

קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם, הינה כאמור 
 בתקנות.

הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו  , דהיינוקנותבתכהגדרתו   – ייצור"" .1.2.2
 טובין חדשים או שונים;

לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, כהגדרתו בתקנות, דהיינו  – יר הצעה""מח .1.2.3
מחיר ס.י.פ בנמל בישראל ובכלל זה מיסים, היטלים , אגרות, הוצאות  –ולעניין טובין מיובאים 

 ביטוח והובלה;

המציע, בניכוי מחיר ההצעה, בשער המפעל של כהגדרתו בתקנות, דהיינו  –" מחיר מרכיב ישראלי" .1.2.4
עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין 

 ושמקורם מחוץ לישראל;

 אנו מצהירים כי תיאור מרכיבי הייצור ומחיר המרכיב הישראלי בהצעתנו הינו כדלהלן: .2

  ראל:פירוט ותיאור מרכיבי הייצור בהצעתנו המבוצעים במפעלנו ביש .2.1
 סה"כ %__________ ממחיר הצעתנו.

  פירוט ותיאור המרכיבים הישראליים בהצעתנו הנרכשים על ידינו מקבלני או ספקי משנה: .2.2
 סה"כ %__________ ממחיר הצעתנו.

, את מועד רשות הארצית לכבאות והצלהאנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז זה כתוצאה מהעדפה, נודיע ל .3
או מי מטעמו לבצע ביקורת בקו רשות הארצית לכבאות והצלה צהרתנו לעיל ונאפשר לתחילת הייצור על פי ה

 הייצור.

 לעיל, עלול להיות מוזמן לבירור לוועדה לשם בחינת השעיית זכייתו או ביטולה. 3ספק שלא יודיע כאמור בסעיף  .4

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

-----------------------------                  ----------------------            --------------------------- 

 שם פרטי ומשפחה                                   תפקיד                                       חתימה        

-----------------------------                  ----------------------            --------------------------- 

 שם פרטי ומשפחה                                   תפקיד                                       חתימה        

 

-----------------------------                  ----------------------             

 חותמת המציע                                        תאריך                                               
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 אישור

 
________________, מאשר/ת בזאת כי ______________, עורך דין, מרחוב ____________הח"מ ____ אני

___, המוסמך לחתום מטעם המציע, __________ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ________
ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, 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.
 

    ____________                                                                                  ________________                                             

 חתימה וחותמת עו"ד               תאריך                          

הישראלי לצרף להצעתו אישור  היצרן –כתנאי לקבלת ההעדפה בהתאם לתקנות העדפת תוצרת הארץ, על המציע 

מאת רואה חשבון בדבר שיעור "מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה", הכל בהתאם להגדרות בתקנות תוצרת 

 הארץ.

 אישור מאת רואה חשבון לעניין קבלת העדפת תוצרת הארץ .ב

בהתאם להגדרות בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(  הנני לאשר כי שיעור המרכיב הישראלי, הכל .1
יצרן ישראלי[ ________________________ -, הינו %________ ממחיר הצעת ]שם המציע1995-התשנ"ה

 .14.16למכרז מס' 

 לעניין אישור זה: .2

בלה, ולעניין לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והוכהגדרתו בתקנות, דהיינו  –"מחיר הצעה"  .2.1
 מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה; –טובין מיובאים 

בניכוי עלויות מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, כהגדרתו בתקנות, דהיינו  –"מחיר מרכיב ישראלי"  .2.2
והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם 

 מחוץ לישראל.

 

-----------------------------                  ----------------------            ----------------            ---------------------- 

 חותמת                       תאריך                       חתימה                                   רואה החשבוןשם         
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 נספח יד'
 

  הרשות הארצית לכבאות והצלהסע על רכבי משא של -התקנת מתקני רמו אספקתלחוזה 
 

 2019שנת  ______,יום  ______בחודש  ________,שנערך ונחתם ב

צעות המורשים מבאהרשות הארצית לכבאות והצלה  -לביטחון הפנים המשרד -מדינת ישראל  :ב י ן
עידן חשב המשרד לביטחון פנים מר סגן ו דדי שמחיה נציב כבאות והצלה רב טפסר להתחייב בשמ

 "(הרשות)להלן: "         רייכמן

 "(הספק)להלן: "     ______________________________         :ל ב י ן 
 

שא הספק באחריות לאספקת השירותים )כהגדרת ילהתקשר עם הספק בחוזה לפיו י נתמעוניי הרשותו הואיל
, כולם או חלקם לרשותמונח זה להלן(, לרבות אספקת הטובין, אספקת חלקי חילוף ומתן שירותי אחזקה 

, כפי הרשותלהוראות  בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בהכול בהיקף, באופן וב)לפי העניין(, 
 ;מעת לעת שינתנו

וכל מי מטעמו , וכן כי הוא אספקת השירותיםעוסק ומתמחה בהנו , כי ומתחייב בזאת ספק מצהירהו והואיל
האמצעים, כוח האדם, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים,  יבעלנם יה

יות הספק התחייבוהנדרשים לצורך ביצוע והשלמת  והתקנים הרישיונותההיתרים, האישורים, 
 ן;ובמועד ןבמלוא המפורטות להלן בחוזה

בהליך קבלת ההצעות במכרז )כהגדרת מונח של הספק  הצעתו על זכייתהכריזה  רשותוועדת המכרזים ב והואיל
, וזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של הרשות הארצית לכבאות והצלה 22/2019מספר  זה להלן(

 ;וכן על ההצהרות המפורטות לעיל ולהלן בחוזה מכרזת הוהתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגר

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 , נספחים ופרשנותמבוא .1

 .ותנאי מתנאיו מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל .1.1

בהן שימוש לצורכי כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהפרשנות ה

הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה לנוסח שאר מבלי לגרוע מ .1.3
 והמעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף לאישור

 נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.מראש ובכתב, אלא אם  הרשותשל 

לבין הוראה המופיעה  החוזהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות  .1.4
 הרשות הוניסח היהיה הספק מחויב להוראה הנקובה בחוזה. בנוסף, מסמכים שהעביר בנספחיו,

ים שהספק מסר במסגרת המכרז ו/או הכלולים בחוזה ובנספחיו יהיו עדיפים ומחייבים על פני מסמכ
 החוזה.

ה הספק ו/או היה צריך לגלות כבעל גילמבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן זה ברישא, בכל מקרה שבו 
לבין הוראה  חוזהמשמעות בין הוראה מהוראות ה-או דוו/התאמה -או איו/סתירה מקצוע סביר, 

בין הוראות החוזה לבין נספחיו  משמעות-או דוו/התאמה -או איו/סתירה מהוראותיו )לרבות  אחרת
 התאמה-או איו/סתירה ו/או  ק בפירושם הנכוןספ   לסָפקאו שהיה  ו/או בין נספחי החוזה, לבין עצמם(,

באופן מיידי  ,רשותישא הספק באחריות הבלעדית לפנות לישבין הוראות החוזה להוראות כל דין, 
לקבלת עד  מובהר בזאת, כיבכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. ובכתב, על מנת לקבל הוראות 
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ו/או מכל מי  הרשותאלא אם קיבל מ אספקת השירותיםאת ביצוע  ספקיעכב הלא , כאמורהוראות 
 הוראה לשם כך.  המטעמ

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.5

 . ותנאי מתנאיו ה זה על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנוחוז - "החוזה"

 .הרשותיום חתימת החוזה ע"י  - "יום חתימת החוזה"

 .הארצית לכבאות והצלה הרשותועדת המכרזים של  - "הרשות"

 הציודוהאספקה של תהליך ההרכבה לפקח על  הרשותמי שימונה על ידי  - "פקחהמ"
 .מסמך תכולת העבודהלרבות כל תפקיד שהוקנה לו על פי חוזה זה ו

והתקנת  בקשר לאספקת הרשות מהשפרס 22/2019 מס'פומבי מכרז  - "המכרז"
 הארצית לכבאות והצלה.רשות הסע על רכבי משא של -מתקני רמ

)ד( )א( ההזמנה להציע הצעות, )ב( החוזה, )ג( טופס ההצעה הכספית,  - "המכרז מסמכי"
מסמך תכולת העבודה )ה( מסמכים ותוספות למכרז שפורסמו כדין 

 הרשות מהושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז והכל כפי שפרס
 במסגרת המכרז.

מסמך תכולת "
 "העבודה

מגדיר את הדרישות הטכניות סע ה-מתקני רמלמסמך תכולת העבודה  -
מרכיבי החומר הטכני שעל המציע היה לצרף להצעתו, מהמערכת, 

התמיכה הלוגיסטית, בחינות הקבלה ועוד, המצורף כחלק ב' של מסמכי 
 המכרז.

 ההצעה שהוגשה על ידי הספק במסגרת המכרז על כל נספחיה.  - "ההצעה"

לרבות נציגים של הספק, מורשיו המוסמכים, עובדיו ולרבות קבלני  - "הספק"
 עלים בשמו עבורו וכן עובדים של קבלני המשנה כאמור.המשנה הפו

 "אחזקה"

 

 "הציוד"

זה על כל נספחיו  חוזההמפורטים ב שירותי האחזקה לציוד המסופק -
 .לרבות מסמך תכולת העבודה

כפי שמוגדר במסמך תכולת התקניו ועל כל מכלליו  סע-מתקן רמ
 .העבודה

המפורטים במחירון הספק ביחס לחלקי ציוד המסופק חלקי חילוף ל - "חלקי חילוף"
 חילוף.

 עבורו.ו/או חלקי חילוף  הציוד  - "הטובין"

 לחוזה 6כהגדרתה בסעיף  -  "תקופת ההתקשרות"

 לחוזה. 7כהגדרתו בסעיף   "היקף ההתקשרות"

 -זה, ולרבות  אך לא רק חוזהכלל השירותים הנדרשים מהספק על פי   "השירותים"
ספקת חלקי אאחזקה, ההתקנה, שירותי השירותי הציוד, אספקת 

חילוף, מתן אחריות, על כל המשתמע מכך וכל שירות אחר הנדרש על פי 
 הוראות חוזה זה ומסמך תכולת העבודה. 
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 לחוזה. 17בסעיף  הכהגדרתוטיב ערבות ביצוע  - ת"יו"ערבו

במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מדד המחירים לצרכן הידוע  - "מדד הבסיס"
 בהזמנה להציע הצעות.כמפורט 

"השער היציג 
 הבסיסי"

הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז כמפורט שער היציג  
 בהזמנה להציע הצעות.

 נספחים .1.6

  

 נוסח ערבות ביצוע – 1נספח    1.6.1

 טיבנוסח ערבות  – 2נספח    1.6.2

 פרטי חשבון הבנק של הספק – 3נספח    1.6.3

 מנגנון הצמדה למדד – 4נספח    .41.6

 הצעת הספק – 5נספח    1.6.5

 

 ייצוג  .2

 "המנהל" – הרשותנציג  .2.1

. הספק מתחייב האו מי שיוסמך מטעמ "המנהל"הוא  לצרכי החוזה הונציג הרשותבא כוח      .2.1.1
את כל המידע, הנתונים  רשותו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד להמנהללשתף פעולה עם 

. יובהר, כי ווהנחיותי ודרישותיו ויבצע את הוראותיו, והנחיותי ווהמסמכים על פי דרישותי
או לאישוריו או לפי העניין , המנהל או מי מטעמולא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 

 הנחיותיו של גורם כאמור.

באי כוח נוספים.  וו/או להוסיף עלי זהות המנהללהחליף, מעת לעת, את  תרשאי הרשות      .2.1.2
 אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין. באמצעות גורמים רשאי לפעול מובהר כי המנהל 

 נציג הספק  .2.2

הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הספק ימנה, כנציג מטעמו, גורם אשר יהיה       .2.2.1
ידאג ובין היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, זה הספק בכל הקשור לחוזה 

המתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל איש הקשר וויהיה  לאספקת השירותים
וככל הדרוש לצורך יישום וביצוע כל התחייבויות הספק על פי  הקשור לאספקת השירותים

  .החוזה, במלואן ובמועדן

ומספר הטלפון לרבות מספר הטלפון עם נציג הספק,  פרטי ההתקשרות ודרכי התקשורת      .2.2.2
ויתעדכנו בהודעה מראש  במועד החתימה על החוזה לרשות ווכתובת המייל יימסר הנייד

 הרשות.ובכתב לנציג 

 הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 
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, ו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדואשר לא ננקטה נגד כי הוא תאגיד הרשום כדין בישראל, .3.1
או תוצאה דומה  ו, מחיקתו, חיסול עסקיוכל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק

 אחרת.

כי הוא עומד בכל דרישות הסף שנקבעו במסמכי המכרז, כפי שהצהיר ובמסגרת הנתונים והמסמכים  .3.2
 שמסר בהצעה שהגיש במכרז.

 י הינו בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית מספקת לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.כ .3.3

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו  .3.4
 ת,בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותני

המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, 
 דין. -משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

ידוע י כ; , ההסברים וההבהרות בקשר עם אספקת השירותיםברשותהקיים  כי דרש וקיבל את המידע .3.5
הוראות החוזה ובפרט בקשר בהתאם לאספקת השירותים החובה לבחינת המידע האמור לצורך לו ש

כי בכל מקרה לא יהיה במסירת ו הספק של עם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית
יבויות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחי הרשותהמידע האמור על מנת להטיל על 

 הספק כמפורט בחוזה.

, בחן באופן מסמכי המכרזלרבות אלו שנמסרו לו במסגרת  הודרישותי הרשותצרכי מלוא כי הבין את  .3.6
את אפשרות הביצוע של כל אחת אספקת השירותים ואת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע עצמאי 

מכרז, ושאר הוראות הדין ה המידע המפורט במסמכיולרבות לעניין זה:  חוזההמהתחייבויותיו על פי 
המתייחסות לאספקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם אספקת השירותים, 
לרבות: בחינת הדרישות המפורטות במסמך תכולת העבודה. לרבות ומבלי לגרוע, הדרישות 

ו את הטכנולוגיות ו/או הפונקציונאליות ו/או התפעוליות ו/או השימוש ו/או את הפעילות ו/א
התהליכים אותם יש לבצע באמצעות ו/או בקשר עם השירותים, הפעילות הכרוכה באספקת 

כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך בנוסף וכן השירותים, היקפה הצפוי, 
נוספת שמצא לנכון, מצא כי ובחינה לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה ; כי אספקת השירותים

וכי התמורה )כהגדרתה להלן(,  תומעשי תאפשרי ההשירותים, בהתאם להוראות החוזה, הנאספקת 
חוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי המשקפת 

 . וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

ספקת השירותים תבוצע באמצעות נציג הספק וצוות עובדי הספק במסירות, כי יישא באחריות שא .3.7
, וכי הרשותהמלא של  הולשביעות רצונ ביושר ובנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר

את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים על מנת לספק את  לרשותיעמיד 
 . במלואן ובמועדןהשירותים ויתר התחייבויותיו 

לאספקת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, באחריות המלאה  והתחייבויותיבמסגרת כי יישא,  .3.8
הפעולות, אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך והקשור והנוגע כל והבלעדית לבצע את 

 והנצרך, במישרין או בעקיפין, לאספקת השירותים. 

ובין ו/או ייבוא הטובין, אחסנתם, העמסתם, הובלתם ופריקתם באתרי האמור הינו לרבות ייצור הט
, מתן אחריות וביטוח כלפיהם, אספקת כל ציוד ו/או מתקן ו/או מסמכים ו/או הרשות במידה ונדרש

דוחות ו/או כוח אדם הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן; וכן 
ים ו/או אמצעים ו/או ציוד ו/או דוחות כאמור, שביצועם ו/או אספקתם לבצע ו/או לספק שירות

מתבקשים בשל טבעה של אספקת השירותים ו/או לשם ביצועה ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה 
הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים במפורש 

 בחוזה.

, ולמעט לכל דבר וענייןבאספקת השירותים, כלולות כ תיחשבנה פעולות כאמור ,למען הסר ספק
 התמורה לא תשולם בגינם כל תמורה נוספת.
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לא  , ובכלל האמורהרשותכי ימלא את התחייבויותיו שבחוזה זה באופן התואם את האינטרס של  .3.9
חוי, על כל ללא די ,לרשותלהודיע וכן יפעל על מנת  הרשותימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי 

כי עלול להתעורר ניגוד עניינים  ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק  מסגרתועניין ב
העניינים האמור. ידוע לספק כי אם  מיידית להסרת ניגוד. במקרה זה האחרון יפעל הספק כאמור

כאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה לתיקון עניינים כי נוצר מצב של ניגוד , הרשותמצא ת
על פי חוזה זה  לרשות, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד תרשאי הרשות תהאהמצב, 

במקרה של חילוקי דעות לגבי קיומו של מצב ניגוד עניינים, עמדת היועץ המשפטי של  .ו/או על פי דין
 ל טענה לגבי החלטתו.הרשות תהיה הקובעת ולספק לא תהיה כ

מכל מעשה או מחדל אשר  להימנעו, הרשותכי הספק ועובדיו, לרבות נציג הספק, ישמרו על מוניטין  .3.10
 .ההטוב ופעולותי השמ, ברשותיש בו משום פגיעה או הטלת דופי 

 כי ידוע לו שהפיקוח אותו יבצע המנהל ומי מטעמו במסגרת אספקת השירותים, וכל הנחיה ו/או .3.11
אלא אמצעי  םאינלספק ו/או לכל מי מטעמו, ה ו/או כל מי מטעמ הרשותעניק ו אישור שתהוראה ו/א
 בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשותאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם ביקורת

ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו  ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל
 הרשות ו/או על מי מטעמהבקשר עם החוזה ו/או להטיל על  הו/או כלפי כל מי מטעמ הרשותכלפי 

  אחריות כלשהי כלפי הספק ו/או כלפי כל צד שלישי.

חוזה, הנו מלא ונכון הו/או לקראת חתימת  סגרת המכרזבמ לרשותכי כל המידע אותו מסר הספק  .3.12
א התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע ובאופן הדרוש לביצוע מל

 חוזה.המאחריותו על פי 

 הציוד לרשות לקבל את כלל האישורים הדרושים על פי כל דין לאספקת ואחראי מתחייב  כי הינו .3.13
. יודגש כי כל שינוי או תוספת שיעשו בדין רשותלרשות ה ציודבמועד מסירת ה וזאת  על פי תוקפם

 ייבו את הספק ובלבד שניתן על כך אישור המפקח בכתב ועודכנו לוחות הזמנים.יח

הספק מתחייב לבצע את כלל עבודות התכנון, ההתאמה, ההרכבה, הבחינה, הרישוי, הייבוא ושחרור  .3.14
, וכל שירות נוסף המתבקש על פי הסכם המשארכבי סע על -אספקת והתקנת מתקני הרממהמכס של 

 .המתקן עם רכב המשאאי לביצוע האינטגרציה של זה ונספחיו ויהא אחר

סע על -והתקנת מתקני רמהספק מתחייב לקבל את כלל האישורים הדרושים על פי כל דין לאספקת  .3.15
על פי הסכם זה, יהא סע שיותקן עליו -משא עם מתקן הרמוכי כל רכב  רשותלרשות המשא  ירכב

והתקנות מכוחה, וזאת על  1961-ש(, תשכ"אתואם להוראות כל דין לרבות פקודת התעבורה )נוסח חד
יודגש כי כל שינוי או תוספת  .רשותלרשות הסיום ההתקנה ומסירת רכב המשא פי תוקפן במועד 

 .שיעשו בדין יחייבו את הספק ובלבד שניתן על כך אישור המפקח בכתב ועודכנו לוחות הזמנים

-י המשא לאחר התקנת התקן הרמהספק מתחייב לשאת במלוא האחריות הכוללת לגבי עמידת רכב .3.16
בתקנות התעבורה ודרישות משרד התחבורה ו/או כל דרישה רלוונטית אחרת על פי חוק, סע עליהם 

 .רשותלי המשא לאחר ההתקנה העדכנית למועד מסירת רכב

, לרבות ההוצאות הכרוכות י המשאהספק מתחייב כי הוא יהא אחראי על קבלת אישור תנועה לרכב .3.17
 .בכך

 שיספק, על  סע-מתקן הרמהספק מתחייב כי הוא אחראי לאיכות טיב העבודה, לחוזק והאמינות של  .3.18
 .וכל מרכיבי

, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום רשותשל ה ההספק יידרש, בכפוף לשיקול דעת .3.19
הכללי  עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב

לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש  .ום על חוזה שימוש בפורטל הספקיםהרלוונטיות ויחת
בפורטל הספקים. יודגש, כי הספק יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים 

 הממשלתי.

 לעיל בפרט: זה 3ובסעיף בכלל  הצהרותיו והתחייבויותיו בחוזהבקשר לכי  .3.20
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 .להתקשרות עמויסודי מהוות תנאי הן  .3.20.1

 נכונות במהלך כל תקופת ההתקשרות. תהיינהלעמוד בתוקפן ו תמשכנההן  .3.20.2

 , בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.לרשותמיידית הוא יודיע  .3.20.3

גוף  ,, לרבות ולא למעטספקשאיננו ה כי הינן נכונות לספק עצמו ולא בכל גוף משפטי אחר .3.20.4
 )לרבות קשר בין חברת אם לחברת בת, משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע

, חברה הקשורה בקשרי שרשור משפטי לניהוחזקה, חברת אקשר של חברות אחיות, חברות 
 (.ישיר או עקיף וכיו"ב

 קיום הוראות כל דין, רישיונות, אישורים, הסמכות והיתרים .4

שבכל תקופת ההתקשרות, הוא וכל הפועלים מטעמו על פי החוזה, לכך ישא באחריות הבלעדית  הספק .4.1
, התקנים והתעודות, מכל מין ותכההסמ, הרישויים, שיונותיהר, ההיתרים, האישורים יהיו בעלי כל
לצורך כל חובה ו/או התחייבות המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי  דרושיםה וסוג שהם,

 אספקת השירותים.לשם וסמכת הוראות כל דין לרבות כל רשות מ

 .רישיון לניהול עסקלעיל, מתחייב הספק כי ברשותו  4.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.2

לקבלת אישור תנועה לעיל, הספק ישא באחריות הכוללת  4.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.3
שרד התחבורה ו/או ודרישות מ רהתקנות התעבוסע המותקנת עליו בהתאם ל-לרכב עם מערכת הרמ
 .י המשאחרת על פי חוק העדכנית ליום המסירה של רכבאכל דרישה רלוונטית 

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים לעיל, מתחייב הספק  4.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.4
כדין, ומעביר דרך קבע לכל משרד רלבנטי את כל תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל 

 . המועסקים על ידולעובדים הקשור 

בגדר כך הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל את עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 1975-"ווחוק מס ערך מוסף, התשל

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

אישור על ניהול ספרים כחוק  לרשותמובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שהספק ימציא 
 ועל ניכוי מס במקור.

 זה לעיל, הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן: 4בקשר לכל האמור בסעיף  .4.5

, ההיתרים, האישוריםידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום איזה מכי לא      .4.5.1
 , התקנים והתעודות האמורים.ההסכמות, הרישויים, שיונותיהר

, ההיתרים, האישוריםכי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבונו, על מנת שכל      .4.5.2
עד לתום  ור, יוותרו בתוקפם, התקנים והתעודות כאמההסכמות, הרישויים, שיונותיהר

, בכתב, על כל שינוי שיחול לרשותוכי הוא מתחייב להודיע מיידית תקופת ההתקשרות, 
 .בהן

 מהות ההתקשרות  .5

כמוגדר במסמך תכולת מדגם טטרה סע על רכבי משא -והתקנת מתקני רמאספקת הסכם זה הינו ל .5.1
לרבות מתן אחריות ושירותי אחזקה העבודה וההצעה הטכנית של הספק שניתנה במסגרת המכרז 

 זה על כל נספחיו. חוזה, והכל בכפוף למפורט בתנאי עבורם

 

 

 תקופת ההתקשרות .6
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( ממועד חתימת אחרון שנים 2) תייםהינה לשנסע והתקנתם -לאספקת מתקני רמההתקשרות  .6.1
( החל מיום ___________ועד "תקופת ההתקשרות הראשונית" –)להלן  המורשים על ההסכם.
 ליום___________.

הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  האת הזכות, על פי שיקול דעת הלעצמ תשומר רשותה .6.2
, כלל שנים( 5)סה"כ  שנים נוספות 3 ת של עדונוספ ותלתקופ מתקנים נוספים והתקנתםלאספקת 

ההתקשרות " תקופת  -תקופות ההארכה יהיו בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות הראשונית )להלן
 "(.המוארכת

ימים לפני תום תקופת  60כל תקופת הארכה תעשה במתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב של  .6.3
 ההתקשרות הקודמת.

, בכל עת, ומכל סיבה שהיא להודיע לספק על הפסקת תקופת ההתקשרות בהודעה של תרשאי רשותה .6.4
 יום מראש ובכתב. 60

ת ההתקשרות בכל עת מכל סיבה שהיא הקשורה להפסיק א רשותאין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ה .6.5
 עם טיב הציוד או השירותים הנדרשים.

 היקף ההתקשרות .7

)א( היקף ו/או כמות ו/או תמהיל הטובין ו/או השירותים   הסכם זה הינו הסכם מסגרת במסגרתו .7.1
, בודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף הרכישות בכל תקופת ההתקשרותברכישה הן שיירכשו בפועל, 

הבלעדי.  ה, ועל פי שיקול דעתהרשותדם ומאפייניהם )אם בכלל(, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי מוע
מהמציע הזוכה את הטובין ו/או השירותים וכן לא  הזמיןל תמתחייב האינ הרשותבנוסף, )ב( 

להזמינם במועד מסוים, וכל זאת מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין  תמתחייב
 .וסוג שהם בקשר לכך

 4 -ליחד עם זאת מבהירה הרשות שהרכש המתוכנן במסגרת חוזה זה בתקופת ההתקשרות הוא  .7.2
והערכה ההיקף האמור מובא לידיעה . המשא מדגם טטרה של הרשותרכבי שיותקנו על סע -מתקני רמ

 בלבד ואין לראות בו משום התחייבות מצד הרשות לביצוע ההזמנה בהיקף כלשהו.

 הזמנה, אספקה ולוחות זמנים להספקת השירותים .8

הינו משלוח , הרשותטובין ו/או שאר השירותים ולרכישתם בידי איזה מהבפועל של  אספקהלתנאי  .8.1
הטובין/השירותים לרבות סוג, מועד ומקום  במסגרתה יוגדרוחתומה בידי שני מורשי חתימה ה הזמנ

 .("טופס הזמנה")בחוזה זה: האספקה הנדרש וכיו"ב כל פרט רלוונטי 

ספק שירותים שלא הוזמנו באמצעות טופס הזמנה ו/או שלא הוזמנו על ידי שלא ליהיה אחראי הספק 
בכל  הנ"ל.אספקת השירותים באופן , בכתב, את המנהל, וזאת למעט בנסיבות בהן אישר המנהל

מקרה של אספקת שירותים שאינה מלאה ו/או שלא הוזמנו באמצעות טופס הזמנה, ו/או אספקה 
ביתר של שירותים, ו/או אספקת שירותים )במסגרתם אספקת טובין( שאינם תקינים ו/או שסופקו 
או שלא באופן מלא, אזי הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ועל חשבונו בלבד, להשלים ו/או לסלק ו/

בהתאם  הרשותימי עבודה, והכל מבלי לגרוע מזכויות  7להחליף את הנדרש על כל הכרוך בכך, בתוך 
בכל הספק את אספקת השירותים העודפים, יישא  הרשותאשר להלן. לחילופין, ככל שת 18לסעיף 

 כתוצאה מהאספקה העודפת. לרשותהעלויות ו/או ההוצאות הנוספות שנגרמו 

  :שירותים מהסוג של אספקת טוביןלוחות זמנים לאספקת  .8.2

 120ד יהיה ע סע על רכבי המשא של הרשות-והתקנת מתקני הרמלוח הזמנים לאספקת      .8.2.1
 ימים קלאנדריים עבור 100ועד  במסמך תכולתימים קלאנדריים עבור האבטיפוס כמוגדר 

 יתר המתקנים.
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לאחר מעבר החל מיום קבלת הזמנה חתומה מהרשות ועד משמעה והתקנה אספקה זמן      .8.2.2
 של מסמך תכולת העבודה. 2בחינות הקבלה בהצלחה )להלן: "מסירה" ( כמפורט בפרק 

ימי עבודה מיום משלוח טופס  14לוח הזמנים להספקת חלקי חילוף במידה ויידרשו יהיה בתוך  .8.2.3
 ההזמנה. 

 :אספקת טובין הוראות נוספות במקרה של אספקת שירותים מהסוג של .8.3

במקרה של אספקת שירותים מהסוג של אספקת טובין, הרי שמבלי לגרוע מהוראות החוזה ביחס 
 לאספקת השירותים, יחולו גם ההוראות הבאות:

אספקת הטובין הכלולה במסגרת השירותים, תיעשה כשהטובין חדשים, תקינים, מקוריים  .8.3.1
ולהגדרות עונים לדרישות  כאשר הם כולם, הרשותוראויים לשימוש בהתאם לצרכי 

 במסמכי המכרז בכלל ובמסמך תכולת העבודה  בפרט.המפורטות 

 ציוד המסופק.איכות חלקי החילוף תהיה ברמת החלקים שהורכבו ב .8.3.2

כל אספקת טובין בהתאם, תלווה בתעודת משלוח בה יפורטו הטובין )סוג וכמות(, מקום  .8.3.3
, חשבונית מס כדין והזמנת הטובין, שיכללו הרשותהאספקה ושם מקבל האספקה מטעם 

פירוט הטובין, לרבות מק"ט, הכמות שסופקה. למען הסר ספק מובהר, כי העתק המקור 
 או מי מטעמו במועד אספקתו. הרשותשל המסמכים המפורטים לעיל יימסר לנציג 

 הנאותה. וושמירת ו, הספק יהא אחראי על אחסונרשותלהציוד מובהר בזאת כי עד למסירת  .8.3.4

 שירותי אחזקה .8.4

במסמך  5שירותי האחזקה ונורמות השירות למתן שירותי אחזקה אלו יהיו על פי המפורט בפרק 
 תכולת העבודה.

תיחשב אספקת שירותים )או כל חלק ממנה( ככזו מבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזה,  .8.5
להוראות החוזה  םואת התאמת תיםהשירואת  הו/או מי מטעמ הרשות נה, רק לאחר שבחשהושלמה

אישור כאמור יכול להינתן  .במועד אספקת השירותיםהמעיד על המנהל של בכתב  והתקבל אישור
 .בכתבבכתב על גבי תעודת המשלוח או אישור אחר 

אספקת  בדבר וו/או מי מטעמ הרשותמובהר בזאת, כי אין באישור  ,על אף כל האמור בחוזה זה .8.6
ו/או  ם של השירותיםו/או לאיכות םלגרוע מאחריותו המלאה של הספק לטיב, על מנת השירותים
א התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ולביצוע מל

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך.

 לציוד אחריות .9

  במסמך תכולת העבודה. 5ציוד תהיה על פי המוגדר בפרק שתינתן לותקופת האחריות האחריות        

כדי לפגוע באחריות  ,תיקונים או התקנות או תוספות לרכב, לרבות בביצוע תיקונים שלא אצל הספק אין 
  שניתנה על ידי הספק למכלול המוצר.

 ספרות טכנית .10

למסמך תכולת  3את הספרות הטכנית כמתואר בפרק  בעת מסירת הציוד הספק מתחייב לספק ללא כל תמורה              
 העבודה.

 הדרכות .11

בעת מסירת הציוד הספק מתחייב  ליתן ללא כל תמורה הדרכת מפעילים והדרכת אנשי האחזקה כמפורט 
 .מסמך תכולת העבודה 4בפרק 
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 בחינת קבלה ואישור מסירה .12

יהיה על פי סע מייצור סידרתי -ומתקן הרמטיפוס"  -תהליך הבניה ובחינות הקבלה לאישור "אב .12.1
 במסמך תכולת העבודה. 2המפורט בפרק 

מסמך הבחינה בהצלחה ימציא המפקח בידי הספק אישור מסירה בנוסח המצורף במעבר בתום  .12.2
 תכולת העבודה.

 סמכויות המפקח .13

לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר , רשותהמפקח הינו מי שהוסמך על ידי ה .13.1
 זה. חוזה של הציוד על פי המפורט ב ולאספקת

 במסמך תכולת העבודה. 6סמכויות המפקח יהיו על פי המפורט בפרק  .13.2

למפקח הסמכות להכריע במקרה של מחלוקת בין הצדדים על מקום מתן השירות )בתחנה או במתקני  .13.3
 במסמך תחולת העבודה. 6ורטת בפרק בניידת המפהספק(. האמור בכפוף למגבלות מתן השירות 

 כוח אדם .14

מיומנים,  ים,מקצועיהספק יספק את השירותים ויבצע את התחייבויותיו שבחוזה באמצעות עובדים  .14.1
, ההרשאות, , ההיתריםתוכן בעלי כל הרישיונו , מיומנות מקצועית, כישוריםם, בעלי ניסיוןיאאחר

)לרבות כמובן חוזה זה( ו/או כל  או הסכםו/ על פי הוראות כל הדיןוהאישורים הנדרשים  ההסמכות
 .הרשותרשות מוסמכת לאספקת השירותים, במסגרת לוח הזמנים ולשביעות רצון 

 הספק כקבלן עצמאי .14.2

המועסק על ידי הספק ו/או אשר יועסק על ו/או כל עובד אחר  נציג הספקמוסכם בזה בין הצדדים, כי 
 וואינ כזה יהבלבד ויה הספק עובד וא, הלרבות עובדי קבלני משנה  ההתקשרותידו במהלך תקופת 

וכי הספק הצהיר כי איננו ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם,  ,הרשותעובד 
 , לפיכך:1996-התשנ"ו

מוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה ואין  .14.2.1
ו/או למי שיתמנה על ידם לפקח, למנהל ו ו/א לרשותלראות כל זכות שניתנה על פי החוזה 

להדריך או להורות לספק ו/או לכל אחד מהמועסקים על ידו בביצוע התחייבויות הספק, 
אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לספק ולכל עובד המועסק 

לכל תשלומים, פיצויים או  הרשותוהוא לא יהיה זכאי מ הרשותעל ידו כל זכויות של עובד 
 הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.

 יחסי הרשאה, שליחות, שותפות וכיו"ב. לרשותבנוסף לא מתקיימים בין הספק  .14.2.2

לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  ההתקשרותהספק מתחייב לקיים בכל תקופת  .14.2.3
 אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר מינימום.

מכל  כי יישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו, לרבות נציג הספק, ימנעומתחייב  הספק .14.2.4
, לרבות נציג ו בין מי מטעמומעשה ו/או מחדל העלולים ליצור ו/או לגרום לרושם כי בינו ו/א

מתקיימים יחסי עבודה ו/או שהיחסים בינו ו/או בין מי התקיימו ו/או  הרשותבין הספק, ל
 חוזה.שונים באופן כלשהו מהמוגדר ב, הרשותובין  , לרבות נציג הספק,מטעמו

 מעביד-ביחס ליחסי עובד שיפוי .14.3

במידה וייקבע יף זה לעיל, אם למרות האמור בסעמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי   .14.3.1
על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד 
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על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט  הרשות, הספק ישפה את הרשות
 .עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה

ספי שהיה על הספק בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כמ .14.3.2
כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות 

, או כל תשלום המתחייב מכוח אותה פסיקה. מובהר כי נזק כולל המתחייבות מכוח עבודתו
קביעה הלאור )אם בכלל( לצד ג'  הרשותחויב תלא רק תשלומים לספק, אלא גם סכומים ש

 .קיימו יחסי עובד ומעביד כאמורכי הת

באמצעות חילוט הערבות גם  ,כולו או חלקו ,להיפרע בגין נזק זה תהא רשאית הרשות .14.3.3
כולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, והכל עפ"י שיקול הבנקאית 

 .לרשות, מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיש הרשותדעתו הבלעדי של 

יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של הבנקאית ערבות תוקף ההיה וביום סיום  .14.3.4
 תרשאי הרשותהא תהעובד וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, 

 הנוספים עפ"י שיקול דעת מיםלסכוהבנקאית לתקופות ולהורות לספק על הארכת הערבות 
 הבלעדי.

 שיתוף פעולה  .15

שא הספק באחריות ייוכחלק בלתי נפרד מאספקת השירותים, , ההתקשרותפת במהלך כל תקו .15.1
ו/או כל גוף אחר  הרשותתוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם  שנציג הספק וכל עובדיו יפעלוהמלאה 

אודות שוטף תיעוד ודיווח  לרשותוימסור הספק , ובכלל האמור ינהל הרשותבאתר  ההפועל מטעמ
אספקת השירותים על היבטיה השונים, לרבות סוגיות בעיתיות, עמידה בלוחות זמנים וכן כל דיווח 

 , והכל מבלי שיהיה זכאי בתשלום לתמורה נוספת.הרשותאחר אותו תדרוש 

יידרש הספק, כחלק בלתי נפרד מאספקת לעיל, זה  15.1 בסעיףמבלי לגרוע מכלליות האמור  .15.2
, להשתתף ולהתלוות הרשותקבע תנציג הספק ו/או מי מעובדיו כפי ש השירותים, בין היתר באמצעות

בקשר לאספקת השירותים עם צדדים שלישיים  הרשותקיים לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה ת
לרבות לעניין זה, עם גורמים מקצועיים ו/או עם כל רשות מוסמכת או גורם אחר, ככל הנדרש על מנת 

רותים, במלואם ובמועדם, ובמסגרת האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לבצע ולהשלים את אספקת השי
 לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה נוספת. 

הספק מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר עם עיכובים שנגרמו  .15.3
ה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, בשל בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ככל שאל

ו/או עם צדדים  הרשותהעדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של הספק ו/או של מי מטעמו עם 
 שלישיים אחרים. 

לכך במפורש  כואלא אם הוסמ הרשותלחייב את ונציג הספק אינם מוסמכים בשום צורה ואופן  הספק .15.4
היה תקפה לעניין ספציפי אחד הנקוב בה ת כאמורהסמכה כל  כאשר, הרשותמראש ובכתב על ידי 

כלפי צד שלישי כלשהו  ויצרילא שא באחריות שנציגי הספק יוכן י הספקולשמו בלבד. בנוסף, מתחייב 
אלא בכפוף לקבלת הסמכה  הרשותאת לחייב  כלשהו, לפיו הם ו/או מי מטעמם מוסמכיםכל מצג 
פק ו/או נציג הספק את הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שביצע הפר הס. , מראש ובכתבספציפית
שא באחריות הבלעדית כלפי יבטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, והספק י הרשותבשם 
 וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור. הרשות

 ותנאי התשלום התמורה .16

תהיה על פי המחירים אותם נקב המציע  סע על רכב המשא-והתקנת מתקן הרמהתמורה עבור אספקת  .16.1
 בהצעתו הכספית.

התמורה בגין חלקי החילוף תהיה בהתאם למחירון חלקי חילוף שהוגש במסגרת ההצעה למכרז  .16.2
 ממנו. 10%ובהנחה קבועה של 

 הצמדות .16.3
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הצעתו טופס מציע בלמדד הנבחר על ידי הצמודה  תהיהוהתקנתו סע -מתקן הרמהתמורה  עבור  .א
ההצמדה לרשימת חלקי החילוף שתצורף להצעה תהיה אף  ____________._הכספית היינו 

 היא בהתאם לאותו מדד נבחר כאמור.

דוגמא המצורפת לפי ה. )7.7.12שנבחר יבוצע בהתאם להוראת חשכ"ל המדד מנגנון הצמדת  .ב
למועד הנקוב בחשבונית המאושרת לתשלום בכפוף למנגנון  התאםההצמדה תבוצע ב (.4בנספח 
 לעיל.

תהיה צמודה ושעות עבודה טכנאי  שירותי  מתןיתר הפריטים בהצעת המחיר כולל התמורה עבור  .ג
 ., דהיינו הצמדה למדד המחירים לצרכןבמסמך תכולת העבודה 5על פי המנגנון המפורט בפרק 

 כלל הצמדות יתבצעו על פי התנאים שהוגדרו בהוראות התכ"מ.  .ד

 בהצמדה שלילית. ביצוע ההצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר .ה

ממועד הגשת ההצעות למכרז למעט המקרים  חודשים 18יחל לאחר תום למדד ביצוע ההצמדה  .ו
 להלן( 7)ראה דוגמא בנספח  7.7.12המפורטים בהוראת החשכ"ל 

חודשים מתאריך  1חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף  1ההצמדה תתבצע מדי  .ז
 .חודשים לאחר מכן 1תחילת הצמדה ובכל 

הסבר לאופן חישוב ההצמדה תחשיב דרישה להצמדה תהיה מלווה בחשבונית בה קיימת כל  .ח
 צירוף התחשיב הינו תנאי לאישור החשבונית וטיפול בה.  לצורך בדיקה על ידי המשרד.

מדד המחירים ובכל סל ההצמדה או ללא יהיה רשאי לבטל את ההצמדה לספק מובהר בזאת, כי ה .ט
 השירות יהיו מוצמדים לאחד מהם. מקרה תעריפי המוצר ו/או

 תנאי התשלום והוראות שונות ביחס לתשלום ולתמורה .16.4

 ברשותכל התשלומים על פי הסכם זה, ישולמו אך ורק בהתאם להוראות החשב הכללי  .16.4.1
  לעניין ביצוע תשלומים. - 1.4.3 הוראת חשכ"ל – האוצר

בשיעור הקבוע בחוק החשבוניות ישקפו את הסכומים כשהם כוללים את מס הערך המוסף  .16.4.2
 המתחייב מהמחירים האמורים.

הספק יגיש את החשבוניות כאמור, כשהן תואמות את הצעתו. כל עיכוב בתשלום עקב אי  .16.4.3
לפצות על כך את הספק ולספק לא תעמוד  רשותהתאמה כאמור, לא יהא בו כדי לחייב את ה

 כל טענה בשל כך.

לוי מלוא התחייבויות הספק על פי התמורה הנזכרת בסעיף זה מהווה תמורה סופית למי .16.4.4
 חוזה זה.
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 תיוערבו .17

 ערבות ביצוע .17.1

ערבות  קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי החוזה, יפקיד הספק בידי הרשות להבטחת .17.1.1
( על פי הנוסח "ערבות הביצוע")להלן:  מאומדן ההתקשרות השנתי 5%בשיעור של , בנקאית

 ימים מיום מתן התראה על כך.  7, וזאת  1המצורף בנספח 

  יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות. 60עד תהא תקפה לתקופת ההתקשרות ערבות הביצוע  .17.1.2

 6יום לאחר תום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בסעיף  60עד ערבות הביצוע תוחזר לספק,  .17.1.3
ת כי אין לעיל ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין, וזאת בכפוף לאישור הרשו

 לספק חובות כלפי הרשות.

 ערבות טיב .17.2

טיב ואיכות העבודה והשירותים אשר יועמדו על ידי הספק ובמסגרת אחריותו להבטחת  .17.2.1
על ידו במעמד  ו והותקנושסופקסע -הזמנת מתקני רמלכל  , יפקיד הספק בידי הרשותלציוד

( על פי "ערבות הטיב")להלן: מעלות ההזמנה  2.5%בשיעור של , ערבות בנקאית המסירה
 .2הנוסח המצורף בנספח 

כפי  הכללית )שנתיים( יום לאחר תום תקופת האחריות  30ערבות הטיב תהא תקפה עד  .17.2.2
 של מסמך תכולת העבודה .  5שנקבע בפרק 

 (:"הערבות הבנקאית"ולחוד:  ד)יקראו להלן, ביח טיבביחס לערבות הביצוע ו/או לערבות ה .17.3

או מאת חברת ביטוח ישראלית אשר  בנק בישראלהערבות הבנקאית, יכול שתינתן מאת  .17.3.1
ה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, ברשות

 .או בנק זר שלו סניף בישראל 1981-התשמ"א

עליו  במקרה שהערבות הבנקאית תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות והחתימה
 ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח,

 .צמודהבלתי בלתי מותנית והערבות הבנקאית תהיה  .17.3.2

, הספק לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי הרשותהבלעדי של  הבמידה על פי שיקול דעת .17.3.3
וספת לתקופה לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נ תרשאי הרשותהא תהחוזה, 

זקק להליכים משפטיים יתש יומבל התלנמק את דריש תהיה חייבתשתיקבע, וזאת מבלי ש
 כלשהם.

לממש את הערבות הבנקאית, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה,  הרשותמובהר כי זכות 
 מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.הינה 

לגבות את כספי הערבות הבנקאית או סכום כלשהו של הערבות  הבזכות הרשות ההשתמש .17.3.4
הבנקאית, יהא הספק חייב לחדש את הערבות הבנקאית או להשלים כל סכום שהיה חלק 

( ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה 7מהערבות הבנקאית לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה )
 את הערבות הבנקאית או כל סכום ממנה. התגב הרשותש

 בי ערבות הטיבלג .17.3.5

במידה והספק לא עמד בהתחייבויותיו בהתאם לדרישת הרשות , הרשות תודיע   .17.3.5.1
יום בטרם הגשת הערבות לחילוט.  30לספק על כוונתה לחלט את ערבות הטיב, 

במהלך תקופה זו תאפשר הרשות לספק לתקן את ההפרה, או להודיע על כוונתו 
 ות על כוונת החילוט.יום ממתן הודעת הרש 30לתקן את ההפרה, בתוך 
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, והיה והספק לא תיקן את . לעיל17.3.5.1כאמור בסעיף  רשותלאחר הודעת ה .17.3.5.2
הערבות ימי ההודעה המוקדמת על כוונת החילוט, תהא  30ההפרה בתוך 

 לעיל. .3317.בהתאם לאמור בסעיף לוט יהבנקאית ניתנת לח

אינדיקציה, הגבלה או תקרה מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות הבנקאיות כדי לשמש כל  .17.3.6
 .ספקלהתחייבויותיו של ה

פי -לפי החוזה האמור או על הרשותהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי  .17.3.7
  כל דין.

 פיצויים מוסכמים .18

כמצוין על פי לוחות הזמנים שנקבעו לאספקתם סע -והתקנת מתקן הרמבאספקת בגין כל יום איחור  .18.1
 .לכל יום איחור ₪ 500של פיצוי מוסכם, בסך  לרשות, ישלם הספק לעיל 8.2.1בסעיף 

בנוסף, ומבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף זה לעיל, בגין כל יום איחור במתן שירותי האחזקה  .18.2
לעיל, יחויב הספק בפיצוי מוסכם  8.4על פי נורמות השירות כמצוין בסעיף  כיבוי הייעודיתהלמערכת 

 .יום איחור עבור כל₪  250בסכום של 

לעיל, יחויב הספק  8.2.3כמפורט בסעיף  בגין כל יום איחור בהספקת חלקי חילוף על פי לוחות הזמנים .18.3
 לכל יום איחור.₪  100בפיצוי מוסכם בסכום של 

לקבלו ללא הוכחת נזק, וכי לא יהיה בקביעת  תזכאי הרשותמובהר כי פיצוי זה מוסכם מראש, כי  .18.4
בהתאם לחוזה ובהתאם לכל  הרשותפיצויים אלו ו/או בתשלומם משום פגיעה בכל זכות אחרת של 
ביחס להפרת החוזה. בנוסף,  לרשותדין, וכן לא ויתור על כל תביעה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש 

המוסכמים מהתמורה שלפי חוזה זה, ו/או  לקזז את סכום הפיצויים תהא זכאית הרשותמובהר כי 
 .בהתאם לחוזה זה הלחלטם מהערבות הבנקאית שנמסרה ל

 סיום החוזההפרות , סעדים  ו .19

לעיל, הינו תנאי  8.2.1כמוגדר בסעיף הציוד הספק מצהיר כי ידוע ומוסכם על ידו כי מועד מסירת  .19.1
 רשותסודית של חוזה זה המזכה את העיקרי ויסודי בחוזה זה ואיחור במועד המסירה, ייחשב כהפרה י

לכל סעד ותרופה  רשותלעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ה 18בפיצוי מוסכם קבוע מראש כאמור בסעיף 
 אחרים המוקנים לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

כתוצאה מתקלות הנכללות במסגרת  ציודלעיל, אי שימוש ב 19.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .19.2
, יזכו והספקת חלקי חילוףהאחזקה ההתקנה, או חריגה מזמנים שנקבעו למתן שירותי /האחריות ו

לכל סעד  רשותלעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ה 18בפיצויים מוסכמים כאמור בסעיף  רשותאת ה
 ותרופה אחרים המוקנים לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

מוסכם על הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו  לעיל, 19.2 -ו 19.1מבלי לפגוע באמור בסעיפים  .19.3
על פי כל דין, במקרה של  הבכל הזכויות המוקנות ל רשותכהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את ה

 הפרה יסודית:

הוטל עיקול זמני או קבוע או כל פעולה במסגרת הליכי הוצאה לפועל לגבי נכס מהותי של  .19.3.1
יום ממועד  30קו או הוסרו לחלוטין בתוך הספק, והעיקול או הפעולה כאמור לא הופס

 ביצועם.

 מונה לנכסי הספק, כולם או חלקם, נאמן או כונס נכסים זמני / קבוע או מפרק זמני / קבוע. .19.3.2

ניתן כנגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על  .19.3.3
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 

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

 כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. רשותשל ה ההוכח להנחת דעת .19.3.4
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כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  ההוכחות להניח את דעת רשותכשיש בידי ה .19.3.5
 שוחד, מענק, שי או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או עם ביצועו.

של הספק שניתנה במסגרת חוזה זה אינה נכונה או שהספק לא  התברר כי הצהרה כלשהי .19.3.6
 .העובדה מהותית אשר לדעתו היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימ רשותגילה ל

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנים  תרשאי רשותהא התהפר הספק חוזה זה, בהפרה יסודית,  .19.4
על פי הסכם זה או על פי כל דין, לבטל את ההסכם, לקבל חזרה כל סכום ששולם לספק, אם שולם,  הל

האוצר,  במשרדכשהוא נושא ריבית בגובה ריבית פיגורים חודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי 
לחלט את הערבות הבנקאית ולתבוע מהספק פיצויים על הפרת ההסכם וזאת מבלי לגרוע בכל סעד 

 פה אחרים כאמור.ותרו

להשלים את מלאכת האספקה עם ספק אחר  רשותה תהפר הספק הסכם זה בהפרה יסודית, רשאי .19.5
 .רשותיישא הספק עם קבלת דרישה לכך מה -ואת עלויות השלמת העבודה כאמור 

ההוצאות האמורות ינוכו מהכספים שיגיעו לספק, אם יגיעו, על פי הסכם זה או יחולטו מהערבות  .19.6
 .רשותימים מיום הדרישה שהועמדה לו על ידי ה 7ישולמו על ידו בתוך  הבנקאית או

לעיל, על מנת לגרוע   19.5למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  .19.7
לכל סעד אחר ו/או נוסף העומד  הרשותשל  ומאחריות הספק על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכות

בשל הפרת החוזה  ולפיצויים בגין נזקים שנגרמו ל וו/או על פי דין, לרבות זכותעל פי החוזה  ולזכות
 .לביטול החוזה וו/או זכות

ודיע על ת רשות, אלא אם ההבזכויות על פי הסכם זה כביטול ההסכם על יד רשותלא יראו בשימוש ה .19.8
עוד לא ניתנה  כך במפורש ובכתב והספק יהיה חייב לעמוד בכלל התחייבויותיו על פי הסכם זה כל

 .רשותהודעת ביטול על ידי ה

יום לא יהווה הפרה של הסכם זה והספק לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו  14איחור בתשלום שלא יעלה על  .19.9
 בין כספי ובין אחר בגין האיחור כאמור.

 אחריות  .20

באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה חבלה או נזק שהוא,  רשותהספק יהא אחראי כלפי ה .20.1
ו/או לכל אדם אחר,   הו/או למי מטעמ הו/או שלוחי הולרבות עובדי הו/או למי מטעמ רשותשייגרמו ל

בשל מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו במישרין או בעקיפין בביצוע 
י חוזה זה, על פי כל החוקים והתקנות שנחקקו במדינת ישראל. הספק ההתחייבויות של הספק על פ

הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לו לפי אחריותו  הו/או את מי מטעמ רשותיפצה את ה
 החוקית. 

מכל אחריות וחבות מכל  האו שלוחי ה, עובדיהומי מטעמ רשותהספק משחרר מכל וכל ומראש את ה .20.2
 לעיל.  20.1תאונה חבלה או נזק שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף 

, מכל נזק שיגרם מכל סיבה שהיא האו שלוחי ה, עובדיהו/או מי מטעמ רשותהספק פוטר בזה את ה .20.3
לעובדיו ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על 

דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה מהתאונה או מהנזק שאירעו במהלך   פי פסק
ההובלה, האספקה, ההתקנה, האחזקה והשירותים לציוד הניתנים במסגרת חוזה זה, ו/או כל מעשה 

 או מחדל הקשור במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. 

ות בגין כל נזק או אובדן לרבות עובדיו המועסקים על ידו אשר ייגרמו הספק מתחייב לשאת באחרי .20.4
, רשותתוך אספקת השירותים הניתנים על פי חוזה זה ו/או בקשר אליהם, עד למסירתם לרשות ה

 ולרבות במסגרת השירותים המתחייבים מחוזה זה.

מכל סיבה שהיא, כל הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לציוד  .20.5
. לאחר מועד זה, יהא הספק אחראי לציוד במסגרת הו/או מי מטעמ רשותעוד לא נמסר הציוד לידי ה

 .זה חוזהל 9פירוט האחריות המפורטת בסעיף 
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בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה בגין  הו/או מי מטעמ רשותהספק מתחייב לפצות ולשפות את ה .20.6
עד  20.1ידי אדם כל שהוא, בגין תאונה חבלה או נזק כמפורט בסעיפים כל עילה שהיא, שתוגש על 

 לעיל.  20.3

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם  .20.7
, והוא מתחייב רשות ו/או מי מטעמהלציוד, מכל סיבה שהיא, קודם למסירתם בפועל על ידי הספק ל

להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק כאמור, ללא דיחוי ובשימוש בחלקים חדשים ומקוריים, הכל על מנת 
 להחזיר את הציוד שלם תקין ומתאים בכל פרטיהם בהתאם לחוזה זה.

 ביטוח .21

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח  21.1
ת מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות חבו

מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות 
 דייל ככל שיועסקו ע אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.

פק קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי הס
 לפעילותם.

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות  הספק 21.2
ת לכבאות הרשות הארצי –לביטחון פנים משרד  –קבלניות( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.  והצלה

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת  21.3
 כמבוטחים נוספים. הרשות הארצית לכבאות והצלה  –המשרד לביטחון פנים  –ישראל 

נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים  21.4
 הרשות הארצית לכבאות והצלה –המשרד לביטחון פנים  –התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

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

לפי המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,  21.5
 דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. 21.6

 שמירת סודיות  .22

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע  הספק .22.1
 הספק או לאחר מכן. הההתקשרות, לפני תחילת תתקופ במהלך אספקת השירותיםאליו בהקשר עם 

 .1977-מצהיר כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז

כל ידיעה שתגיע אליהם אשר כל אדם למתחייב להחתים את העובדים שלו על הצהרת סודיות  הספק .22.2
או לאחר מכן. העובד יצהיר  הההתקשרות, לפני תחילת תתקופ במהלך אספקת השירותיםבהקשר עם 

 .1977-ות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"זכי הוסבה שימת לבו להורא

 קניין רוחני ובעלות במסמכים .23

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי כל חלק מהשירותים אותם יבצע, לרבות 
חישובים, שרטוטים, מפרטים,  אישורים, היתרים, עבודות ומסמכים מכל סוג שהוא המתייחסים לשירותים 

במסגרת אספקת השירותים  לרשותלעבודת הספק על פי החוזה ו/או מסמך אחר אשר נמסר הקשורים ו/או 
 מבלי שתשולם עבורם כל תמורה נוספת.  הרשותהבלעדית והמלאה של  היהיו בבעלות

 בלבד רשותהספק בר  .24

 לכל אותם המקומותבתאום מוקדם עם המנהל , יהיו רשאים להיכנס והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .24.1
בהם יהיה צורך לשם אספקת השירותים, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה לספק ו/או 
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, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם וכל מי מטעמ
  להוראות סעיף זה.

טלפונים, ולרבות, ולא למעט,  הרשותלא ישתמשו בכל ציוד של  והספק ו/או כל הפועלים מטעמ .24.2
 המנהל.מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה ובאישור 

 איסור הסבת החוזה .25

או להמחות את זכויותיו על פי החוזה )לרבות קבלני משנה( הספק אינו רשאי למסור או להעביר לאחר  .25.1
 מראש ובכתב. הרשותאו את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור 

 של הספק לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו. זכויותיו  .25.2

שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת אחרת כל מסירה או העברה  .25.3
 וחסרת כל תוקף.

 ספקבאיסור הכנסת שינויים  .26

הוספת חבר או שותף, , בין על ידי מבנה הספקבמידה וייעשה שינוי ב לרשותהספק מתחייב להודיע  .26.1
על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות 
או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן 

ד הספק היא בידי תאגיד וכן במקרה שהשליטה בתאגי 30%שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 
 אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה מכאן  לרשותהיה תלעיל,  זהכאמור בסעיף  לרשותהודיע הספק  .26.2
יום לפני מועד  60ודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של תואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד ש

 הביטול.

 הרשותבזכות  אי שימוש .27

לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו  הרשותהסכמת  .27.1
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 היתור על זכויותיולפי החוזה, לא ייחשב הדבר כו הבמקרה מסוים בזכויותי הרשות הלא השתמש .27.2
 חר מכן.אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלא

 העדר בלעדיות .28

 בכל תרשאי הרשותאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לאספקת השירותים ו
גם  יםו/או דומ יםזהאספקת שירותים המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים ל העת, ועל פי שקול דעת

 .התקשרות ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(תוך כדי תקופת ה

 דין העתק כדין מקור .29

 חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

 משלוח הודעות .30

 תימסרנהבאמצעות דואר אלקטרוני או  או בפקסימיליה או רשום בדואר תשלחנה זה להסכם בקשר הודעות
 התקבלה כאילו הודעה כל ויראו(, להלן כאמור ששונו כפי או) לעיל הנקובים הצדדים מעני פי על, ביד

 שיגורה מועד לאחר אחד עסקים יום. ביד נמסרה אם, מסירתה לאחר אחד עסקים יום: הבאים במועדים
 עסקים ימי חמישה חלוף עם או. או אישור מסירה בדוא"ל בפקסימיליה שוגרה אם, משלוח אישור כנגד

 הוראות לפי שתימסר בהודעה, הזכות שמורה צד לכל. רשום בדואר נשלחה אם, למשלוח נמסרה בו מהמועד
 .זה שבהסכם העתקים למשלוח הכתובת ואת כתובתו את לשנות, זה סעיף

 חוזה ממצה ושינוי החוזה  .31
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כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או   החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.
בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי 

ו הנובעים הימנו, לגרוע בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה א
   מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות 
לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס  –מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים, שאם לא כך 

 כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו. ונחתם

 בכתב - הרשותויתור  .32

 לפיו, אלא בכתב. הרשותאין ויתור על זכות מזכויות 

 תוקף החוזה .33

ונספחיו משקפים את מלוא ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל דיון, משא ומתן, הבנה, התכתבות  החוזה
 ימת חוזה זה.ומסמך קודמים שהוחלף בין הצדדים טרם חת

 שמירה על טהר המידות .34

 כדלקמן:ומתחייב הספק מצהיר 

, במישרין ו/או יקבל ו/או קיבל ו/אויתן ו/או נתן ו/או יציע כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .34.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

ו/או בה ו/או נושאי המשרה  הרשותכל החלטה של השפעה על עימו בחוזה זה, לרבות  הרשותהתקשרות 
 במהלך תקופתו.ומתחייב שלא לעשות כן בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו  הו/או מי מטעמ העובדי

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .34.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי הרשותיפין, עם נושאי משרה אצל בעק

 .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן עם חתימתו ו, הקשור לחוזה זה סו  דימידע חסוי/

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .34.3
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  הו/או עובדיה ו/או מי מטעמ ברשותבעקיפין, עם נושאי משרה 

, עם חתימת מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית
 .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן חוזה זה ו

היה תדלעיל,  . זה 35בסעיף  מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו ידוע לספק, כי אם יפר התחייבות .34.4
)ללא זכות להחזר  הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו ה, לפי שיקול דעתתרשאי הרשות

כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, בזאת וכן יהיה מושתק מלהעלות , והספק מוותר סך ההשקעה(
 שעניינה ביטול החוזה.

 על ידי הספק, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעילדזה  34הפרת איזה מהוראות סעיף  .34.5

 אחריות כלפי השלטונות .35

, הרשויות המקומיות ורשויות מוסמכות ותהממשלתי יותהרשו הספק יהא אחראי כלפי השלטונות,  .35.1
הוראות כל אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות עפ"י 

 עפ"י החוזה. אספקת השירותים דין בקשר ל

  מעני הצדדים .36

 מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן: .36.1

 כמפורט ברישא לחוזה.  –הספק  כמפורט ברישא לחוזה. – הרשות

 _________________________________________ -הספק 
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 ימים מיום שינוי הכתובת. 3להודיע על כך למנהל בתוך  היה ויחול שינוי בכתובת הספק מתחייב הספק .36.2

 השפעת סכסוך על אספקת השירותים  .37

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה  .37.1
שיפוטי כל שהוא,  סדבין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במו

שא הספק באחריות להמשיך באספקת השירותים ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה ללא יי
 הוראות החוזה.לכל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  .37.2
בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה  הספק לא יהיה רשאי, 1970-תשל"אהפרת חוזה(, 

 שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי החוזה יהיו סעד ממוני בלבד. 

 קיזוז ועיכבון .38

וכן לא יהיה רשאי  לרשותהספק לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו 
 תהא רשאית הרשותכלפיו.  הרשותסוג שהם להבטחת חובות לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין ו

על פי  ספקעל פי חוזה זה מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע ל ולקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו ל
לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם  תרשאי תהאחוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן 

 על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים. הלהבטחת חובות הספק כלפי

 סמכות שיפוט  .39

 .בישראל גנוהה הדין פי על ירושלים עירהמוסמכים ב המשפט בבתי ורק אך ידון, זה מהסכם הנובע עניין כל

 הספק אישור פרטי חשבון הבנק של .40

לחוזה, ובו פרטי חשבון הבנק של הספק, והוא  3לשם קבלת תשלומי התמורה מצרף בזה הספק את נספח  
 חתום ע"י הבנק ומאושר בחתימה וחותמת מורשי החתימה של הספק.

 לראיה באו הצדדים על החתום:
    

 נציב כבאות והצלה  הספק
 רב טפסר דדי שמחי

 
 
 

  
 

__________________________________ 
 משרד לביטחון הפניםהסגן חשב 

 מר עידן רייכמן

 



       
  22/2019 מס': מכרז                                                                                      
 סע על רכבי משא-אספקת והתקנת מתקני רמ                                                                                      

 

    

__________________________ 

 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                             

58 

 נוסח ערבות ביצוע לתקופת ההתקשרות -לחוזה ההתקשרות 1נספח 

 ממשלת ישראל  לכבוד

 המשרד לביטחון הפניםבאמצעות 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 ____________ערבות מס'הנדון: 

 (ים חדשים _______ שקל: )במילים₪  __________של  כל סכום עד לסךאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק 

 עם חוזה  בקשראשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

 לכבאות והצלה.רשות הארצית סע על רכבי משא של ה-אספקת מתקני רמל

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

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

 חייב.כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה

 יום מתום תקופת ההתקשרות(  60)התאריך שיירשם יהא  ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

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

                                                                                                            

__________________________________      ___________________________________ 

 הבנק/חברת הביטוח  שם                               מס' הבנק ומס' הסניף                             

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

_____________                  ________________                       ________________                       ___ 

  תאריך                                              שם מלא                                חתימה וחותמת
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 נוסח ערבות טיב -לחוזה ההתקשרות 2נספח 

 ממשלת ישראל  לכבוד

 המשרד לביטחון הפניםבאמצעות 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 ____________ערבות מס'הנדון: 

 (שקלים חדשים________ :)במילים₪   ________ך עד לסאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום 

 עם חוזה  בקשראשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה. של סע על רכבי משא-אספקת והתקנת מתקני רמל

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

ד לחייב בקשר לחיוב שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמו

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

בת יום מתום תקופת האחריות  30)התאריך שיירשם יהא ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _____________

 שנתיים שנקבעה לציוד(

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

                                                                                                             

__________________________________      ___________________________________ 

 חברת הביטוח /שם הבנק                                         מס' הבנק ומס' הסניף                  

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 חתימה וחותמת              תאריך                                              שם מלא                               
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 לחוזה ההתקשרות 3נספח 
 

 פרטי חשבון הבנק של הספק
 

 שם מלא של בעל החשבון: _________________________
 

 __________________________מספר החשבון: 
 

 ______________________________________  מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:
 

 מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבון: __________________________________ 
 

 שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:
 

____________________________________ 
 

 )על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד( ______________________________________ 

 
 תאריך ___________   חתימה וחותמת הבנק: ___________________

 
 

 אשור הספק:
 

 המלא של הספק()יש למלא את שמו אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ 
 מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.

 
   _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:   על החתום:

 
   _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________  שם מלא:
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 המחירים לצרכן מנגנון הצמדה במקרה של הצמדה למדד – 4נספח 
 

 הצמדה .1

)בכל מקרה של אי התאמה בין הכללים  כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

 המובאים בנספח זה לבין הוראת התכ"מ המעודכנת תגבר זו האחרונה(

 הגדרות בנושא הצמדה .1.1

  .DD/MM/YYYYלהגשת הצעות במכרז  האחרוןהמועד  – מועד הבסיס .1.1.1

  ( 1.3.3 למעט האמור בסעיףהבסיס ) ממועדחודשים  18 – תאריך התחלת הצמדה .1.1.2

  . DD/MM/YYYYהיינו

 .                , מדד חודש: ההצמדה התחלתהמדד הידוע בתאריך  – מדד התחלתי .1.1.3

  .בחשבונית המאושרתהנקוב המדד האחרון הידוע ביום  – המדד הקובע .1.1.4

כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת  המבוצעתהצמדה  –הצמדה שלילית  .1.1.5

 לשיעור המדד ההתחלתי.

שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך  כפי – מדד המחירים לצרכן .1.1.6

 על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

 קרונות ביצוע הצמדה ע .1.2

 (."המדד" :)להלן מדד המחירים לצרכן ב לשינויים יוצמדו המחירים .1.2.1

סכום ההצמדה שיחושב יתווסף )או יופחת, אם חלה ירידה במדד( לתעריפים שנקבעו  .1.2.2

 בהתקשרות.

 ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית. .1.2.3

 .ובצירוף תחשיב ההצמדה רשותבהחשבונית קבלת ביצוע ההצמדה יהיה במועד מועד  .1.2.4

 הצמדה ביצועמנגנון  .1.3

בסעיף למעט במקרה המפורט , הבסיסתאריך חודשים מ 18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  .1.3.1

 המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי. .1.3.3

מתאריך  חודשים 1, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף חודשים 1ההצמדה תתבצע מדי  .1.3.2

 .חודשים לאחר מכן 1תחילת הצמדה, ובכל 

 החודשים 18 מהלךמועד מסוים )להלן: "יום השינוי"( בב אם ,1.3.1האמור בסעיף על אף  .1.3.3

מדד הויותר מ  4%יהיה גבוה בשיעור שלכך ש – במדד שינוי יחול ם מתאריך הבסיס,הראשוני

 , באופן הבא:ואילך וז מנקודהיחל חישוב ההצמדה הבסיס, הידוע בתאריך 

 המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי. .1.3.3.1

ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף  .1.3.3.2

 . לעיל 1.3.2
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 לחוזה ההתקשרות 5נספח 
 

 הצעת הספק
 

 


