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 28/2019מכרז פומבי מס' 
 

 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה
 

 טבלת ריכוז מועדים

 הפעילות מועד

4/09/2019 
 הרשות בכתובתפרסום המודעה בעיתונות ובאתר המרשתת )אינטרנט( של 

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

 בדיוק, מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמציעים. 12:00בשעה  19/09/2019

 אחרון לפרסום מענה הרשות לשאלות הבהרה.תאריך  6/10/2019

 בדיוק, מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים. 12:00בשעה  3/11/2019

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

 בטבלה זו.

 

 

 

 

 

  

הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל. המידע 
 שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת הצעה למכרז.

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

לאספקה "( מבקשת לקבל הצעות הרשותהרשות הארצית לכבאות והצלה, שבמשרד לביטחון הפנים )להלן: " .1.1

 .("המוצראו " "חליפה" )להלן: חליפות מגן לשריפות שדה ויער

למכרז זה,  דבנספח י"ד בכל דרישות מסמך תכולת העבודה והמפרט הטכני כאמור ולרשות יעמ שיסופקהמוצר  .1.2

 .דלנספח י"ללא יוצא מן הכלל, ובכל מקום להלן בו נאמר "תכולת העבודה" או "מפרט טכני", הכוונה היא 

בהתאם להוראות הטכני ובמפרט  המתוארמציעים אשר ביכולתם לספק את המוצר  ,רשאים להשתתף במכרז .1.3

 המכרז.

 . חליפות מגן לשריפות שדה ויער יחידות 1,000 -הוא כבמכרז ת ההתקשרות ותקופאומדן הרכש המוערך לכלל  .1.4

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

 בהיקף כלשהו.

 דגם אחד למוצר.להציג מציע הרשאי  ,במסגרת המכרז .1.5

להשתמש בתוצאות מכרז זה, ולרכוש  רשאים יהיו ושירות בתי הסוהר ישראל המשרד לביטחון הפנים, משטרת .1.6

 "(. הספק" או "וכהזה המציעאת המוצר בכפוף לתנאי מכרז זה, מאת המציע הזוכה )להלן: "

 בהוראת הממשלתי, כמפורט הספקים בפורטל שימוש תוך הזוכה במכרז, יעשה המציע עם ההתקשרות תהליך .1.7

 .7.7.1.1 מספר" ספקים פורטל" ם"התכ

 הפנייה הינה לנשים וגברים כאחד, כל האמור בלשון זכר, ישמש גם בלשון נקבה וההיפך. .1.8

 

 תקופת ההתקשרות .2

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

 ."(הראשונית ההתקשרות תקופתהחתימה של הרשות )להלן: "

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

 .שנים 5 עד של מצטברת לתקופה עדתעמוד כל תקופת ההתקשרות הכוללת 

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

 .הרשותשל  הבלעדי

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

 "שני כשיר" -כ יוגדר, הזוכה המציע לאחר, בטיבו השני המשוקלל לניקוד תזכה שהצעתו המציעולא מעבר לכך. 

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

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

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

 שהוגדר במקומו בספק ולבחור, ההתקשרות את לבטל או/ו הזוכה המציע שהפקיד הביצוע ערבות את

 ".שני כשיר"

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

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

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

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

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

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

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

 , על פי נסיבות העניין.והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ברשות ונימוקים שיירשמו
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 הנדרש לרשות המוצר .3

 במסגרת ההתקשרות דרושים לרשות המוצרים כמפורט להלן:

 .דכנספח י" בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף להלן  – חליפת מגן לשריפות שדה ויער .3.1

מוצרים המוצרים שיסופקו לרשות יהיו חדשים, ובכל מקרה לא יסופקו  כלללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .3.2

 יצורם.י( חודשים מיום 10שעברו למעלה מעשרה )

 :הזמנות .3.3

היקפי ההזמנות יהיו בהתאם לצרכי הרשות ולפי שיקול דעתה הבלעדי ואין הרשות  – היקפי ההזמנות .3.3.1

 מתחייבות לרכוש כל כמות שהיא.

עסקים( לכל ריים )לא ימי ימים קלנד 90הזמנות המוצרים יסופקו באופן מלא לרשות תוך  - זמן אספקה .3.3.2

 מיום שליחת הזמנת הרכש לספק, באמצעות פורטל הספקים הממשלתי. ,היותר

יחל ממועד שליחת הזמנת רכש חתומה על ידי  ,יובהר כי מניין הימים לאספקת המוצרים כאמור לעיל .3.3.3

 .שני מורשי חתימה מטעם הרשות למציע הזוכה

 טל הספקים הממשלתי.שליחת הזמנות והגשת חשבוניות לתשלום יבוצעו באמצעות פור .3.3.4

במהלך  .מיום המסירה לרשות חודשים 36לתקופה של  הספק יהיה אחראי למוצרים – אחריות ותיקון המוצר .3.4

בנספח  בהתאם לאמור בתכולת העבודה להלן –שיימצא במוצר  תקופת האחריות יתקן הספק כל פגם או תקלה 

 . די"

 המוצרים אספקתיום מ יחללעיל  3.4בסעיף הקבוע תקופת האחריות מניין ימי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

 .לרשות

המוצרים בכל תחנות הרשות במדינת ישראל,  והחלפתה אספק על אחראי יהיה הזוכה הספק –אספקה מקום ה .3.5

לרבות שטחי יהודה ושומרון ורמת הגולן. הרשות תודיע מראש לנציג הספק על כך שברשותה מוצרים הדרושים 

עבור אספקה, החלפת המוצרים, בתחנות מרוחקות ו/או  תמורה תוספת תינתן לא בשום מקרה. החלפה

  .מבודדות

 

 תנאי סף כלליים .4

. בסעיף זה יוכלו לעבור לשלבי המכרז הבאיםהמפורטים  התנאים המקדמיים תעמוד בכל אשר הצעותיהן רק מציעים

 .אי עמידה בכל התנאים האלה תביא לפסילת הצעת המציע

 יצרף להצעתו את המסמכים הבאים: המציע

אישור תקף על היותו עוסק מורשה או אישור על היותו חברה בע"מ הרשומה כתאגיד בהתאם לחוק מס ערך  .4.1

 .1975-מוסף התשל"ו

: הצגת נסח חברה עדכני של רשם התאגידים, המעיד כי לחברה אין חובות אגרה שנתית לרשם עבור תאגיד .4.2

 ה בה מוגשת ההצעה.החברות, בגין שנים שקדמו לשנ

 שבעל התפקיד אשר חותם בשם התאגיד הוא בעל תפקיד בתאגיד   הרשאי עדכני ד"עו/ח"רו אישור: עבור תאגיד .4.3

   .ועניין דבר לכל תו,בחתימ ואות לזכותלחייב או  בשמו וגם חייבהתול תאגידה בשם לחתום

 חתימה של כלל המורשים.ככל שיש מספר מורשי התקשרות מטעם התאגיד, יש לצרף אישור מורשי  .4.3.1

 נספח ב'.הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות כאמור בנוסח המופיע ב .4.4

, לרבות 1976-קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.5

 האישורים הבאים:

ולפי  1991-לפי חוק עובדים זרים, תשנ"אתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר הרשעות בעברות  .4.5.1

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

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס  .4.5.2

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

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

 מוסף.
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 אישור על ניכוי מס במקור. .4.5.3

תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים  .4.5.4

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

 ד'.נספח  סף זה ימלא המציע ויצרף כנדרש-לצורך הוכחת עמידותו בתנאי .1998 -התשנ"ח

לצורך הוכחת  תצהיר חתום על התחייבות המציע לעשות שימוש לצורך ההתקשרות אך ורק בתוכנות מקוריות.  .4.6

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

 .בנספח ו'תצהיר בדבר אי תיאום מכרז כאמור בנוסח המופיע  .4.7

 להלן. ז'בנספח ערבות הצעה כאמור בנוסח המופיע  .4.8

הרשות תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים, בקשר להוכחת עמידתם  .4.9

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

 בתנאי הסף, בעת שהגיש את הצעתו למכרז.

 

 תנאי סף מקצועיים .5

מודגש ומובהר בזאת כי כל מציע נדרש לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן בסעיף זה, ולהציג את כל האישורים 

יידרש על ידי הרשות, הנדרשים לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף, וכן כל אישור ומסמך אחר הנדרש במכרז או אשר 

 '.חנספח  זה ימלא המציע ויצרף את בסעיף סףה לצורך הוכחת עמידתו בתנאי במכרז זה.

המוצע, בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע יהיה משווק  המוצריצרן  :החליפות יצרןהיקף פעילות מוכח של  .5.1

יחידות בכל שנה בנפרד  1,000 לכל הפחות ,2018, 2017, 2016או יבואן של מוצריו, מכר במהלך שלוש השנים 

 .הדגם המוצעמ

 ISOלפי תקן להבטחת איכות,, הוא בעל אישור החליפות שיצרןתעודה על כך  : המציע יצרףהבטחת איכות .5.2

 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  שווה ערך.אחר או בעל תו תקן מקביל של מכון התקנים או בעל אישור   9001

 '.חנספח  ימלא  אתיצרף המציע תעודת הבטחת איכות ו זה בסעיף סףה

המציע הינו  או לחילופין : המציע הינו יצרן המוצרים המוצעים מטעמו במסגרת מכרז זהיצרן או נציג מורשה .5.3

 נציג המורשה של יצרן המוצרים המוצעים מטעמו.

המציע יציג אישור בכתב מיצרן המוצרים לפיו המציע כשיר ומוסמך לשווק את המוצרים המוצעים מטעמו, 

לרבות ביצוע תחזוקה למוצרים המוצעים, וכי הוא נותן למציע גיבוי טכני מלא, הכולל מתן שרות תחזוקה 

 .'ח ספחנוחלקי חילוף מקוריים. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ימלא המציע ויצרף את 

 .דנספח י" –במפרט הטכני המוצר המוצע עומד בכל דרישות החובה  –מפרט טכני  .5.4

 

 אופן הגשת הצעות .6

 בדיוק. 12:00בשעה  3/11/2019ראשון המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  .6.1

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

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

 הצעות.

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

 .27חדר מספר  1( ראשון לציון, קומה מינסטר)פינת שד'  7זאבי 

עבור הרשות הארצית  חליפות מגן לשריפות שדה ויערת אספק - 28/2019מכרז על המעטפה יש לרשום "  .6.4.1

 לכבאות והצלה.

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

 :סגורות שתי מעטפות פנימיותהמעטפה תכיל   .6.4.3

יש לרשום על גבי  –( 'טבנספח  , שבה תופיע אך ורק הצעת המחיר )בנוסח המופיעמעטפת מחיר .6.4.3.1

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

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

 "מעטפת איכות".

ים ומחולק מתויקים בקלסר משרדי בעל שתי טבעות )לא כרוך(מסמכי האיכות יוגשו כאשר הם  .6.4.3.3

 בחוצצים לפי הסדר המפורט להלן:

 שם החוצץ #
 המסמכים הנדרשים

 )המסמכים יתויקו בקלסר לפי הסדר המפורט בטבלה(

פרטי  –עמוד ראשון  .1

 המציע

  'פרטים על המציע. –נספח א 

 (.קי-דיסק אוןמאוחסן בהתקן אחסון נייד ) – של מסמכי איכות העתק דיגיטלי 

מסמכי  –חוצץ ראשון  .2

 המכרז

  (.14עד  1מסמכי המכרז )עמודים 

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

 הצגת נסח חברה עדכני.עבור תאגיד : 

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

  'אחד  לכל להגישיש ) ענייניםטופס הצהרה על שמירת סודיות וניגוד  –נספח ב

 .מורשי החתימה(

  'אחד מורשי  לכל להגישיש ) תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות –נספח ג

  .(החתימה

 .אישור ניהול ספרים 

 .אישור על ניכוי מס במקור 

  'תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות. –נספח ד 

  'הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור. –נספח ה 

  'תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. –נספח ו 

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

תנאי  –חוצץ שלישי  4

 סף מקצועיים

  ניסיון המציע או היצרן בעבודות קודמות.  –' חנספח 

  לחליפות מגן לשריפות שדה ויער.מכירות  –טבלת לקוחות 

 .אישור נציג מורשה מטעם היצרן 

  .תעודת הבטחת איכות של היצרן 

 חלקים חסויים בהצעה. –' ינספח   נספחים  -חוצץ רביעי  5

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה. – "אנספח י 

 "העדפת תוצרת הארץ. – בנספחי י 

 "הצמדה. – גנספח י 

מפרט  –חוצץ חמישי  6

 טכני

 "מסמך תכולת עבודה ומפרט טכני. – דנספח י 

  חליפת מגן לשדה ויערדף מידע טכני עבור (Data sheet.) 

  אישור עמידה בתקןEN 15614: 2007. 

  אישור עמידה בתקןEN ISO 11612:2015 . 

 אישור עמידה בתקן  EN ISO 20471:2013 

  2018 :1149-5אישור עמידה בתקן EN   

  דו"ח סיכוםISO 13506. 
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  אישור עמידה בתקןEN ISO 3146   . 

  אישור עמידה בתקןEN 471. 

 .מסמך תכולת עבודה 

 הסכם. –  ט"ונספח   ההסכם  –חוצץ שישי  7

  ערבות ביצוע. –להסכם  1נספח 

  אישור עריכת ביטוחים. –להסכם  2נספח 

שאלות  –חוצץ שביעי  .8

 הבהרה

 .)מענה לשאלות הבהרה )ככל שיפורסמו 

 .כל הבהרה נוספת שתפורסם על ידי הרשות 

 

כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז יישא חותמת מקורית של מורשה החתימה ההצעה, חתימה על מסמכי  .6.5

 מטעם המציע.

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

 תיפסל.

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

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

 למידע אחריות .6.8

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

 . המכרז פרסום במועד בידה, הקיימים הנתונים

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

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

 .ובנספחיו ובהצעתו המכרז במסמכי כאמור הזוכה, המציע בהתחייבות

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

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

 . ממנו חלק או, הכספית ההצעה טופס של

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

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

 .המסמך

 חלקית הצעהאיסור  .6.11

 . מלאה להיות המציע של הצעתו על  .6.11.1

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

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

 .להלן 14 בסעיף

 שפת ההצעה .6.12

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

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

 .נוטריון תימתהמאושר בחתימת ח לעברית

 המחיר הצעת .6.13

 .'ט נספח פי-על תוגש המחיר הצעת .6.13.1

 המכרז, מסמכי בכל עיין שהמציע לאחר שהוגשה כהצעה תחשב, הז מכרז פי על שתינתן המחיר הצעת .6.13.2

 .הבהרה להן ביקש הנקודות כל לו והובהרו ,ההסכם לרבות
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המחירים הסופיים  יהיו המחיר הצעת במסגרת שינקבוהמחירים  כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען .6.13.3

, וכיו"ב, כוללת ביטוח , הובלה, שינוע,מיסוי )ובכלל זה היטלים, מכסים(, אחריותעלויות  יםכוללה

 .מע"מ

 :ההצעה תוקף .6.13.4

  .המכרזים מוועדתבנושא  הודעה לקבלתהצעת המציע תעמוד בתוקפה עד  .6.13.4.1

באם יוארך תוקף ההצעה, המציעים יאריכו את תוקף הערבות בהתאם, ויציגו לרשות כתב  .6.13.4.2

 ערבות מעודכן.

רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה, בפרק הזמן מהמועד האחרון להגשת ההצעות מציע אינו  .6.13.4.3

 ועד למועד חתימת הסכם עם המציע הזוכה.

 לאחר עד, זוכההמציע ה של ההצעה תוקף מאליה תוארך, במכרז הזוכה על הרשות הכריזה .6.13.4.4

 . ההסכם פי על הנדרשות הערבויות והמצאת הסכם חתימת

, עד למועד כניסתן לתוקף של הערבויות ההצעה ערבות תוקף את יאריךהמציע הזוכה  .6.13.4.5

 .הנדרשות בהסכם

 ערבויות .7

 ערבות הצעה .7.1

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

 שקלים חדשים(.אלף  חמישהעשרים ובמילים: )₪  25,000

 . באופן מדויק וזהה לנוסח זה בלבד, 'זכנספח בנוסח המצורף הקבוע  הערבות תהא בתוקף עד ליום  .7.1.2

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

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

 .7.5.1.1.1פורט בקישור בהודעת תכ"ם מספר ה.ערבויות למכרזים ממשלתיים, כמ

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

 לעיל. 6.13.4.2-ו 6.13.4.1בסעיפים 

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

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

 האחרון להגשת הצעות.

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

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

 למקור".

 ערבות ביצוע .7.2

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

מאומדן היקף הרכש המוערך לשנת ההתקשרות  5%ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור של 

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

 כם.להס 1כנספח 

או מטעמה של חברת ביטוח ישראלית  בארץ או בחו"לערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית מטעם בנק  .7.2.2

 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"אשברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי 

ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים, כמפורט בקישור בהודעת 

 .7.5.1.1.1ה.תכ"ם מספר 

 

 

 

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

 סף-שלב ראשון: בדיקת תנאי .8.1

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

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

 לעיל. 5ובסעיף 

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

 יע אשר הצעתו נפסלה בשלב הראשון.הרשות תודיע בכתב לכל מצ .8.1.3

 (%40) למוצרים שעמדו בתנאי הסף שלב שני: בדיקת דוגמאות ומתן ציון איכות .8.2

ם קלנדריים )לא ( ימי30) שלושיםתוך  המוצע על ידו של המוצר ותעל המציע להעמיד לרשות דוגמא .8.2.1

 להלן. 16כאמור בסעיף  (עסקים ימי

 ייבדקו על ידי צוות שימונה ע"י ועדת המכרזים מטעם הרשות. הדוגמאות .8.2.2

הציון שיוענק לאיכות כאמור יהיה  (Q)בשלב הזה תיבדק איכות המוצרים המוצעים ויינתן ציון לאיכות  .8.2.3

 ( נקודות בהתבסס על התבחינים הבאים:100( למאה )0בין אפס )

 המידה אמת משקל הקריטריון
 משקל

 התבחין

היקף מכירות של 

 היצרן
10% 

 ברחבי המוצע מהדגם החליפות יצרן ידי על -שנמכרו החליפות  מספר .1

ועד למועד האחרון  2016)משנת  האחרונות השנים(  3) בשלוש העולם

 להגשת הצעות(

יחידות מהדגם  2,000ציון האיכות המקסימלי באמת מידה זאת הוא עד 

 המוצע.

A 

100% 

חליפת  –המוצר  רמת

מגן אורבנית ללוחם 

 אש

90% 

המוצר ייבחן על ידי צוות  – התאמה ונוחות לאירועי כבאות והצלה .2

לוחמי אש מהרשות במבחני שטח ותיבדק מידת ההתאמה 

)פונקציונאליות(  והנדסת האנוש של המוצר לשימוש באירועי כבאות 

המוצר לשימוש  )תיבחן נוחות, גמישות, נידוף חום, נידוף זיעה(והצלה 

 באירועי כבאות והצלה, ייבדק:

  - B.  5%משקל  –  עליה וירידה מרכב כיבוי 2.1

  - C.  10%משקל   –טיפוס בסולם  2.2

 .D - 10%משקל  –סחיבת פצוע  2.3

 .E - 75%משקל  –כיבוי שריפת שדה ויער  2.4

יודגש כי במסגרת אמת מידה זו תיבחן רמת נידוף הזיעה ונידוף החום של 

החליפה מגוף הלובש בכל אחת מתתי אמות המידה ותינתן עדיפות 

 לחליפות. 

60% 

 water vapor resistance of ≤ 10m².Pa/W (EN  31092) -רמת נידוף  .2

 תינתן עדיפות לרמת נידוף גבוהה.

F 

40% 

 

לאחר חישוב ציון האיכות כמצוין לעיל יחושב ציון האיכות כציון יחסי  –כציון יחסי קביעת ציון האיכות .8.2.4

לצורך חישוב הציון הסופי, באופן שההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תקבל את ציון האיכות 

נקודות( ושאר ההצעות יקבלו ציון איכות יחסי, ביחס לאותה ההצעה בעלת ציון  100המקסימלי )

 גבוה ביותר על פי הנוסחה הבאה:האיכות ה
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 :כאשר

 𝑨𝑬=  החליפותשנמכרו על ידי יצרן  מהדגם המוצע החליפותמספר  .1

 𝑨𝑴𝑨𝑿מבין ההצעות שהוגשו =  חליפותעל ידי יצרן ה מהדגם המוצעשנמכרו  חליפותשל  המקסימאלי מספר .2

 𝑩𝑬=  תהמוצע לחליפהשנקבע  עליה וירידה מרכב כיבוי רמת התאמה ציון .3

 𝑩𝑴𝑨𝑿שהתקבל מבין ההצעות שהוגשו =  חליפההמקסימלי של דגם המרכב כיבוי עליה וירידה רמת התאמה לציון  .4

 𝑪𝑬=  תהמוצע לחליפהשנקבע  טיפוס בסולםל רמת התאמה ציון .5

 𝑪𝑴𝑨𝑿שהתקבל מבין ההצעות שהוגשו =  חליפההמקסימלי של דגם ה טיפוס בסולםרמת התאמה לציון  .6

 𝑫𝑬=  תהמוצע לחליפהשנקבע  סחיבת פצוערמת התאמה ל ציון .7

 𝑫𝑴𝑨𝑿שהתקבל מבין ההצעות שהוגשו =  חליפההמקסימלי של דגם סחיבת פצוע הרמת התאמה לציון  .8

 𝑬𝑬=  תהמוצע לחליפהשנקבע  כיבוי שריפת שדה ויעררמת ההתאמה לציון  .9

 𝑬𝑴𝑨𝑿שהתקבל מבין ההצעות שהוגשו =  חליפההקסימלי של דגם כיבוי שריפת שדה ויער המרמת ההתאמה לציון  .10

 𝑭𝑬=  תהמוצע הכיבוי מגן לשריפת שדה ויער ערך רמת הנידוף של חליפת .11

 𝑭𝑴𝑨𝑿שהוגשו =  המגן מבין ההצעותשל חליפת המקסימלי ערך רמת הנידוף  .12

 

 (%60שלב שלישי: בדיקת הצעת המחיר ) .8.3

נקודות לכל הפחות. הצעות  75הצעות אשר קיבלו בשלב השני ציון איכות מזערי של בשלב השני יבדקו  .8.3.1

 יפסלו ולא יעברו לשלב הבא.נקודות  75 -שיקבלו ציון איכות מזערי נמוך מ

 (0( כאמור יהיה בין )Pהציון שיוענק למחיר ההצעה ) . וייבדקו הצעות המחירייפתחו מעטפות המחיר  .8.3.2

 ( נקודות.100למאה )

 המחיר בהצעה יהיה סופי ויכלול מע"מ כחוק. .8.3.3

תר, כאשר ציון המחיר עבור כל פריט יחושב באופן יחסי להצעה הזולה ביו :ציון המחיר ייקבע כדלהלן .8.3.4

שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר  נקודות(.  100ההצעה הזולה ביותר תקבל את ציון המחיר המקסימלי )

יחסי, ביחס לאותה ההצעה בעלת ציון המחיר הגבוה ביותר ובהתאם למשקלים המפורטים בנספח 

 הצעת המחיר. 

 יינתן על בסיס הנוסחה הבאה: Pהמחיר  המחיר לחליפת מגן לשריפות שדה ויער ציון הצעת .8.3.5

 

 כאשר:

 𝑨𝑬 שהוגש ע"י המציע = )מעיל + כתפיות + מכנס( חליפת מגן לכיבוי שריפות שדה ויערהמחיר עבור  .1

 𝑨𝑴𝑰𝑵 ההצעות שהוגשו =שהוגש בהצעה בעלת המחיר המינימלי מבין  חליפת מגן לכיבוי שריפות שדה ויער )מעיל + כתפיות + מכנס(המחיר עבור  .2

 

 :שלב רביעי: בחירת הזוכה במכרז .8.4

 הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה. (TS) ההצעה שקיבלת את ציון הסופי .8.4.1

 40%בציון הסופי הינו  (Q)משקל ציון האיכות  .8.4.2

 60% בציון הסופי הינו (P)משקל ציון המחיר  .8.4.3

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎 × [ 𝟏𝟎% × (
𝑨𝑬

𝑨𝑴𝑨𝑿

) + 𝟗𝟎% [𝟔𝟎% × [𝟐𝟎% × (
𝑩𝑬

𝑩𝑴𝑨𝑿

) + 𝟐𝟎% × (
𝑪𝑬

𝑪𝑴𝑨𝑿

) + 𝟐𝟎% × (
𝑫𝑬

𝑫𝑴𝑨𝑿

) + 𝟒𝟎% × (
𝑬𝑬

𝑬𝑴𝑨𝑿

)] + 𝟒𝟎% × (
𝑭𝑬

𝑭𝑴𝑨𝑿

) ]] 

𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ (
𝑨𝑬

𝑨𝑴𝑨𝑿
) 
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יהיה סכום מכפלות הציונים החלקיים )ציון איכות וציון מחיר( במשקולות כמפורט  (TS)הציון הסופי  .8.4.4

 בזאת: 

 

 זכיה תשלח למציעים.-הודעה בדבר זכיה או אי .8.4.5

 הרשות תודיע בכתב לכל מציע אשר הצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו. .8.4.6

 המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהרשות, בגין הצעתו.  .8.4.7

 

 התניות נוספות .9

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

במסגרת מכרז  ישררו יחסי עובד ומעסיק עם הספק, עובדיו או עם מי הבא מטעמו. כל זכות המוקנית לרשות

זה, ובכללן  לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים או מטעמו של הספק, אינה אלא אמצעי להבטיח 

ביצוע הוראות מכרז זה במלואן. לא תהיינה לספק, עובדיו או מי הבא מטעמו כל זכויות של עובד מדינה או עובד 

אים לכל זכות, תשלום, פיצוי או הטבה, במשך תקופת המועסק על ידי הממשלה או על ידי הרשות, וכן לא יהיו זכ

 ההסכם ולא עם סיומו, מכל סיבה שהיא.

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

לא הספק, עובדיו או מי הבא מטעמו  ריים מראש ובכתב.ימים קלנד 30שתודיע על כך לספק  היקפה, ובלבד

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

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

תמורה עבור מתן השירותים מושא מכרז זה תשולם לספק בהתאם למחירים שבהצעתו. למען הסר ספק מובהר  .9.3

 .יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה, מכל סוג שהואבזאת כי הספק לא 

 .1.4.0.3תכ"ם העברות התשלום לספק יבוצע בהתאם לאמור בהוראת  – מועדי התשלום .9.4

 

 העדר בלעדיות .10

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

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

 

 חובת חתימה על ההסכם .11

מהמועד שהודיעה לו הרשות על ריים קלנדימים  10על המציע שהצעתו זכתה במכרז לחתום עם הרשות, בתוך  .11.1

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

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

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

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

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

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

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

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

 אחריו.

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

 הסכם, יחייבו את הצדדים בהתקשרות לפי מכרז זה.הגשת ערבות וצירוף כל האישורים הנדרשים במכרז וב

 

 

𝐓𝐒 = 𝐏 × 𝟔𝟎% + 𝐐 × 𝟒𝟎% 
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 ביטול המכרז .12

על אף האמור במסמכי המכרז ונספחיו, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לתקנו או לצאת  .12.1

במכרז חדש או לא לחתום על החוזה עם הזוכה במכרז, באופן חלקי או מלא, וזאת בכל שלב של הליך המכרז 

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

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

פי דין, -או לצאת במכרז חדש או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא עלככשיר שלישי השני או למציע שדורג אחריו 

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

 החלטתה תהיה סופית ומוחלטת.הבלעדי. 

 

 חלקים חסויים בהצעה  .13

ין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה מפורשת מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל ד .13.1

מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי  י',ובולטת, במקום המיועד לכך בנספח 

 1999-כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי

 תנגד למסירתם לעיון כאמור.או סוד מקצועי ואשר המציע מ

 ומבלי והמוחלט, הבלעדי דעתה שיקול פי על, תחליט בבקשת המציע הרשות של המכרזים ועדת כי, בזאת מובהר .13.2

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

 . לכך בקשר דרישה או תביעה טענה, כל תהיה שלמציע

 .חסויה בשום מקרה אינה – הכספית ההצעה בטופס שנקבע כפי, המציע של הכספית ההצעה כי יובהר .13.3

מציע בהצעתו כי הם חסויים, יהיו אלו בכל מקרה חסויים בפניו אם  נתונים או מסמכים, אשר אותם ציין .13.4

 .יבקש לעיין בהצעה הזוכה או בהצעות מציעים אחרים במכרז

 

 המכרזים ובהצעה הזוכהעיון בהחלטות ועדת  .14

רק לאחר בחירת זוכה  מכי ההצעה הזוכה, בכפוף לכל דין,מציע יהיה רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמס

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

 ( לעיל.בהצעה)סעיף חלקים  13בסעיף המכרזים של הרשות. זכות העיון תהיה בכפוף לאמור 

 

 שינויים והפנייה להשלמות  .15

מציע שיעשה שינוי או תוספת בתנאי המכרז או במסמכי המכרז, או יביע הסתייגויות לגביהם, בין על ידי תוספת  .15.1

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

 ירורים לרשות. הבלעדי של הרשות. אין באמור כדי לפגוע בזכות מציע לפנות בשאלות וב

בכל עת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה  עיםימהמצהרשות שומרת על זכותה לפנות לכל אחד  .15.2

לקבלת הבהרות או בדרישה לביצוע השלמות מסמכים, פרטים או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה 

ו אחרת, השמטה, תוספת, שינוי, ליקוי שהגישו. בכלל האמור, יכולה הפניה להיות בקשר עם טעות חישובית א

או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא, שנתגלו באיזה מהמענים האמורים. אין בפניה האמורה בסעיף 

קטן זה, כדי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז השונים 

 ובהתאם לשאר הוראות הדין.

 

 בלת הצעה כלשהיהעדר חובה לק .16

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

 זה, בכפוף לכל דין.
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 הצגת דוגמאות .17

)להלן: שהציע במסגרת הצעתו למכרז  מהמוצר ותמציע שהצעתו עמדה בתנאי הסף יתבקש להגיש לרשות דוגמא .17.1

ההצעות  )לא ימי עסקים( מיום קבלת פנייה מהרשות וזאת לשם בחינת ימים קלנדריים 30תוך "( אהדוגמ"

 במסגרת שלב האיכות.

 .( XLיח' =מידה  L ,2מידה  –יח'  M ,2מידה  –יח'  1יחידות של המוצר המוצע ) 5על המציע להעמיד  .17.2

 .לציון בראשון 7מטה נציבות כבאות והצלה בשד' רחבעם זאבי המציע יספק את הדוגמאות ל .17.3

 שהציע במסגרת המכרז, הצעתו תיפסל ולא תעבור לשלב השני )בדיקת האיכות(. ותלא העמיד המציע דוגמא .17.4

 מובהר בזאת כי הדוגמאות יוחזרו למציע במצב משומש ולא באריזה מקורית. .17.5

מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הדוגמאות תחולנה על המציע בלבד, ובשום מקרה לא יהיה  .17.6

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

 .ה והמציע מוותר מראש על כל טענה בעניין זהוהגשת הדוגמא

 

 שאלות והבהרות .18

יש להפנות, בכתב  ה, אליאורדניאלה  הגב', יא מרכזת ועדת המכרזיםלמכרז זה ה יתהאחראהרשות  תנציג .18.1

 בלבד, את כל השאלות והבירורים המבוקשים, באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, לכתובת הדוא"ל:

 danielao@102.gov.il  את הפניות יש להגיש בקובץordW :בלבד, בטבלה במבנה הבא 

 השאלהפירוט  מספר העמוד והסעיף במכרז מס"ד

1   

2   

 PDFלא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

כאילו  . פניה שתישלח לאחר מועד זה, לא תיענה ותיחשב12:00בשעה  19/09/2019חמישי פניות תעשנה עד ליום  .18.2

 לא נשלחה.

כל הבהרה, שינוי, תיקון, עדכון או תוספת, אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם המכרז, מיוזמתה או כמענה  .18.3

ויצורפו למעטפת ההצעה חתומים בכל לשאלות משתתפים במכרז, יהיו חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין 

 .עמוד

נטרנט( של הרשות בכתובת מענה לשאלות ההבהרה לא יישלח למציעים ויפורסם רק באתר המרשתת )אי

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

 ת לעת.לשאלות ההבהרה, כפי שיפורסמו מעמאת הרשות מענה כי התקבל באחריות המציעים לוודא  .18.4

פרסום ההבהרות באמצעות אתר המרשתת )אינטרנט( של הרשות יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו  .18.5

 של כל אחד מהמציעים.

מובהר בזאת, כי רק הבהרות שיפורסמו באתר המרשתת )אינטרנט( של הרשות יחייבו את הרשות לא תתקבל  .18.6

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

הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, בהודעה מוקדמת שתפורסם תוך זמן סביר, טרם המועד  .18.7

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

 הנוגעים לפנייה זו.

 

 מפגש מציעים  .19

 פגש מציעים במסגרת המכרז.לא יתקיים מ

 

mailto:danielao@102.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
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 איסור הסבה .20

להעביר, להסב או להמחות לאחר, בשום צורה או אופן,  אינם רשאיםכל אחד מהמציעים, לרבות המציע הזוכה,  .20.1

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

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

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

, שלא תקבל את אישורה מראש ובכתב של הרשות, שתחליט בנושא לפי שיקול דעתה 20.1בסעיף  פעולה כאמור .20.2

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

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

 

 ציעבעלות על מסמכי המכרז ובמסמכי הצעת המ .21

הבעלות וזכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות, מכל מין וסוג שהן, במסמכי המכרז ובנספחיו, וכן  .21.1

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

 כל שימוש.הרשות, בין היתר, תהיה רשאית לבצע בהם 

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר על זכויותיהם במסמכי הצעתם למכרז זה וכן יהיה המציעים מוותרים  .21.2

 מנועים ומושתקים מלהעלות כל דרישה, טענה או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

 במסמכי המכרז למעט לצורך הגשת ההצעה. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו .21.3

 

 עידוד נשים בעסקים .22

, ומעוניין כי תינתן לו העדפה 1992-שהוא "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בחוק חובת המכרזים תשנ"במציע  .22.1

 שור ותצהיר, כקבוע בהוראות הדין.בשל עובדה זו יצרף להצעתו אי

ההעדפה תינתן לפי הוראות הדין, כדלהלן: לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה  .22.2

וצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה משוקללת זהה, שהיא הת

 ורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצ

ב' לחוק חובת המכרזים, 2בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף  .22.3

 .י"אבנספח כאמור  1992-התשנ"ב

 

 פת תוצרת הארץ ומאזור עוטף עזההעד .23

תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ ומאזור עוטף עזה בהתאם לדין ובכלל זה הוראות תקנות  .23.1

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

 בינלאומיות.ההעדפה האמורה תינתן ככל שאינה סותרת התחייבות של המדינה באמנות  .23.2

כתנאי לקבלת העדפה, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון, בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי  .23.3

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

)לרבות ציון קבוצת פריטים, מס"ד, מק"ט ושם פריט(. לעניין העדפה של טובין מאזור עוטף עזה )כהגדרתם  בי"

 בתקנות(, הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור עוטף עזה, שהתקיימו בה דרישות התקנות.

 לא יקבל העדפה כאמור. –מובהר, כי מציע שלא יצרף הצהרות ואישור האמורים לעיל  .23.4

ת עומדת הזכות לדרוש מאת המציע כל מסמך נוסף שמצאה לנכון טרם קביעת הזוכה במכרז, באשר למתן לרשו .23.5

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

 עלול הוא שלא לקבל כל העדפה כאמור. –הרשות

תהא הרשות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  –ביר את הייצור לחו"ל זכה מציע בזכות העדפת תוצאת הארץ והע .23.6

מציע, לחלט את ערבות הביצוע, להפסיק את לדרוש פיצוי מוסכם מההבלעדי, לבטל את זכיית המציע, 

 כולם או חלקם. –ההתקשרות עמו 

 העדפת תוצרת הארץ.  – בנספחי י"לצורך הוכחת זכאותו להעדפה כנ"ל ימלא המציע כנדרש את   .23.7
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 סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .24

לבתי המשפט המוסמכים בירושלים, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור או הנובע מהליכי מכרז  .24.1

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

רז זה, או כל עניין הקשור או הנובע ממסמכי המכרז, בין בטרם נקבע זוכה כל עניין הקשור או הנובע מהליכי מכ .24.2

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

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

 

 

 בכבוד רב,    

 טפסר שמעון בן נר            

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

 

 פרטים על המציע

  _________________________________________________________ שם המציע:  .1

  ________________________________ : / עוסק מורשה עמותהמספר חברה / שותפות /  .2

  __________________________ (:עוסק מורשה /סוג התארגנות )חברה / שותפות / עמותה .3

  ____________________________________________________ תאריך התארגנות:  .4

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

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

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

  ________________ , ת.ז.:  _________________________________________ שם: 

  ________________ , ת.ז.:  _________________________________________ שם: 

  _________________________________________________ שמו של המנהל הכללי:  .7

  __________________________________________ כתובתו של המציע )כולל מיקוד(:  .8

  ________________________________________________________ מספרי טלפון:  .9

  _________________________________________________________ מספר פקס:  .10

  ____________________________________ איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו: .11

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

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

 (שישנם ככל, מטעמו מי או מעובדיו אחד וכל המציע י"ע ייחתם)

 2019שנת _____ ביום ____ בחודש _____ ____שנערכה ונחתמה ב___

 מציעבחתימה  ימורשאחד ידי כל נא למלא ולחתום על ההצהרה 

 

 המצהירנא למלא את הפרטי 

  שם ומשפחה:

_________________________________ 

  מספר תעודת זהות:

_________________________________ 

  כתובת:

_________________________________ 

 

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

 להלן;

 ;והמוצרים והנני מועסק בקשר למתן השירותים :והואיל

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

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 

 .לכבאות והצלהשל הרשות הארצית  28/2019מכרז כהגדרתם במסמכי  - "המוצרים/"השירותים

 

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

 

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

מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן 

הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור הספקת /השירותים

 ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

 

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

טובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע הספקת ה/אם נתקבל במהלך מתן השירותים

 בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.
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 העדר ניגוד עניינים

, ובמהלך שלושה חודשים מתום המוצרים/הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים .1

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

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

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

נשוא מתן  המוצרים/הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים .2

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

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

ע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד הנני מתחייב להודי .3

 עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

, בניגוד עילל 2-3הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים  .4

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

 לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 

 שמירת סודיות

שימוש אך ורק לצורך מתן הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם  .1

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

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

ק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פר .2

 .1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו  .3

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  18עמוד 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות -נספח ג' 

 

 : מציעבחתימה  ימורשאחד ידי כל נא למלא ולחתום על ההצהרה 

 

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

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

"( המבקש להתקשר עם הרשות המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: "

ה כי הנני /אני מצהיר ויערחליפות מגן לשריפות שדה ת לאספק 2019/28הארצית לכבאות והצלה במסגרת מכרז מספר 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

חוק )להלן:  " 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

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

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

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

 שלישית לאותו חוק., גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת ה2011-האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 :במשבצת המתאימה סמן נא 

 

  ( מועד להגשהביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו"

 .ויערחליפות מגן לשריפות שדה ת לאספק 28/2019מטעם המציע במכרז מספר 

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד ההרשעה  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 ותוכן תצהירי אמת. זה שמי, זוהי חתימתי

 

  
 

 חתימה וחותמת  המציע שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

 

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

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

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

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

 

  
 

 חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון תאריך

  



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  19עמוד 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות –נספח ד' 

 

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

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

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________________ שהוא המציע )להלן:  "

 .ויערחליפות מגן לשריפות שדה ת לאספק 28/2019מספר הרשות הארצית לכבאות והצלה במסגרת מכרז 

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

 

 במשבצת המתאימה: סמן ל נא 

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

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

 

 חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף 

 

 :במשבצת המתאימה נדרש לסמן נא 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100מעסיק המציע 

 

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

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

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

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

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התחייבות זו(.

הרווחה והשירותים  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 זה שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 

 

 אישור עורך הדין

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

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

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

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

 

  
 

 חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון תאריך



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  20עמוד 

 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור -נספח ה' 

 

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הרשות הארצית לכבאות  .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעוהצלה במסגרת מכרז זה )להלן: "

 . המציע

ת לאספק 28/2019 פרמסמכרז הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  .2

 ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.  ויערחליפות מגן לשריפות שדה 

 

 

 

 זה שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 

 

 

 

 

 עורך הדיןאישור 

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

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

מת וכי ת/יהיה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר א

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

 

  

 

 

 חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  21עמוד 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז –ו'  נספח

 

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

  כדלקמן:מצהיר 

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

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

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

 :קשר עימו(

 שם התאגיד
 תחום העבודה בו 

 ניתנת קבלנות המשנה
 פרטי יצירת קשר

   

   

   

 

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

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

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

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

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

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .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

 ר במכרז זה. פוטנציאלי אח
 

 :במקום המתאים  לסמן  נא

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

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

וק ההגבלים העסקיים, א לח47לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  אני מודע

 .1988-תשמ"ח

 
 

    

 חתימת המצהיר שם המצהיר חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך

 

  



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  22עמוד 

 ערבות הצעה –' זנספח 

 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ________________________מס' הטלפון 

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ישראל  מדינת

 הרשות הארצית לכבאות והצלה. -לביטחון הפנים משרד הבאמצעות 

 ____________הנדון: ערבות מס'

אשר תדרשו  (שקלים חדשים אלף חמישהעשרים ו :)במילים₪  25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 28/2019מכרז מס' עם  ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשרמאת: 

 חליפות מגן לשריפות שדה ויער.אספקת ל

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

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

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

 .3/03/2020ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

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

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

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

 

_____                       ________________               ___________________________                  ___________ 

 מורשה החתימה וחותמתת חתימ                           תאריך                                     שם מלא                   

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  23עמוד 

 ניסיון המציע -' חנספח 

 

 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר' ________________מס ז.ת נושא___________________ ,  מ"הח אני

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

 

 _________________. פ.ח_________________________  בחברת חתימה מורשה הנני

 

 לציין עמוד/ לא עומד המציע על בדרישות עמידה להוכחת

 תנאי הסף המקצועיתיאור  עומד/ לא עומד

 

 

 

 

 

__________ 

יחידות  1,000 הפחות לכל, 2018, 2017, 2016 השנים שלוש במהלך מכר, המוצר המוצע יצרן

 המוצע. מהדגם בכל שנה בנפרד

 השנים:מהדגם המוצע על ידי היצרן במהלך  היחידותמספר 

2016 :. _________________ 

 

2017. _________________ : 

 

2018. _________________ : 

 (את טבלת המכירות נא למלא)

 

__________ 

 בעל או   ISO 9001תקן לפי, מאושרת ניהול למערכת אישור בעל הוא, המוצע המוצר יצרן

  שווה ערך. אחר אישור בעל או התקנים מכון של מקביל תקן תו

 

__________ 

מהדגם המוצע  חליפות מגן לשריפות שדה ויערהנני משווק מאושר על ידי היצרן למכירה של 

 בישראל.

 

__________ 

 המוצר המוצע עובד בכל דרישות החובה במפרט הטכני.

 

 :יש לצרף את האישורים הבאים

  המוצע המציין את מספר היחידות שנמכרו,  החליפותטבלת מכירות או לחילופין מכתב חתום על ידי יצרן יש לצרף

 שנים ושם הלוקחות.

 של היצרן איכות להבטחת תעודה לצרף יש  . 

  בישראל. חליפות מגן לשריפות שדה ויערמכתב חתום על ידי היצרן לשיווק יש לצרף 

 

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  24עמוד 

 להיקף מכירות של היצרן ו/או המציע טבלת לקוחות

 שנה 
 החליפותמספר 

 שנמכרו

 

 
 שם הדגם

 

 שם הלקוח
 (החברה/המוסד שם)

 דוא"ל מספר טלפון שם איש קשר

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  25עמוד 

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

 

   

 המציע וחותמת חתימה מלא של המציע שם תאריך

 

 

 

 עו"דאישור 

 

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

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

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

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

  
 

  וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  26עמוד 

 הצעת המחיר –' טנספח 
 

 שם המציע:

 

 

 דוא"ל:

 

 ע"מ/ח"פ:

 

 

 כתובת:

 

 מס' טלפון:

 

 מס' טלפון סלולרי:

 

 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה –ועדת המכרזים אל: 

"( ואני מצהיר בזה שהבנתי את "מסמכי המכרזקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים )להלן:  .1

ושאני מסכים לכל התנאים הנדרשים והמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לכך הדרישות 

 ערכתי את הצעתי.

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

 תבחר, אתקשר עם הרשות בהסכם שנוסחו צורף למסמכי המכרז.

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

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

 המכרז וכי התמורה בגינם תהא בהתאם להצעת המחיר שלי להלן.

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

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

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

 למסמכי המכרז. 8בסעיף ידוע לי השוואת הצעות המחיר תעשה בהתאם לאמור  .6

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

 כולל מע"מ.וכיוצ"ב ו

 

 

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 משקל שם הפריט
יח' 

 מידה

 ליחידה מחיר

 כולל מע"מ 

A 

 מחיר מעיל

  חליפת מגן לשריפות שדה ויערל 

 לשנים( 3)כולל אחריות 

---- 

1 
 

 

 מע"מ()כולל _________________₪ 

 מחיר כתפיות )"שלייקס"(

 לחליפת מגן לשריפות שדה ויער 

 לשנים( 3)כולל אחריות 

1 

 

 

 )כולל מע"מ(_________________₪ 

 מחיר מכנס

 לחליפת מגן לשריפות שדה ויער 

 לשנים( 3)כולל אחריות 

1 
 

 

 )כולל מע"מ(_________________₪ 

 1 60% סה"כ מחיר לחליפת מגן לשריפות שדה ויער
 

 יחושב על ידי הרשות



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  27עמוד 

 חלקים חסויים בהצעה -' ינספח 

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

מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון  ,זה בנספחלכך במקום המיועד בראש המסמך ו ובולטת

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

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

 

חסויים, יהיו אלו בכל מקרה חסויים בפניו מציע בהצעתו כי הם  נתונים או מסמכים, אשר אותם יציין .2

 אם יבקש לעיין בהצעה הזוכה או בהצעות מציעים אחרים במכרז

 

 :מקצועי או מסחרי סוד היותם בשל, בהצעתי הבאים בסעיפים עיון זכות תינתן שלא מבקש אני .3

 תיאור העמוד והסעיפים במסמכי המכרז מספר עמוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של הרשות תחליט בבקשת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי  .4

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

 שלמציע תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

 

 אינה חסויה בשום מקרה. –של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  יובהר כי ההצעה הכספית .5

 

, ההצעות ביתר בפני חסויים יהיו סעיפים אותם אזי, ל"הנ בקשתי את תקבל המכרזים ועדת אם כי, עלי מוסכם .6

 .זה למכרז שיוגשו

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  28עמוד 

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה "אנספח י

 

 י העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתואני רו"ח ______________________ מאשר בזאת כ .1

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

 המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה:  .2

 

  
  

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

 

 

 

 

 בעלת השליטה תצהיר

 

  ת.ז.   _____________________ אני _____________________________ מס'

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

 . 1992 –לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב 

 

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

  

   

 מס' ת.ז  גב'



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  29עמוד 

 הצהרה על טובין מתוצרת הארץ – 1.בנספח י"

 

 

אני הח"מ ___________________, ת.ז. _________________, המוסמך להצהיר בשם 

 המציע, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

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

 ;1995-הארץ(, תשנ"ה

 

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

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

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%בהם מהווה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  30עמוד 

 הצהרה על טובין מאזור עוטף עזה – 2.בנספח י"

 

 

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

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

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

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

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

 לפחות ממחיר ההצעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על החתום:ולראיה באתי 

 

 

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

  



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  31עמוד 

 אישור רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה  – 3.בנספח י"

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 הרשות הארצית לכבאות והצלה -המשרד לביטחון הפנים 

 

 מספר __________המוגש על ידי חברת _____ בע"משיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי הנדון: 

 

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

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

( ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת 1995 –ובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה )העדפת תוצרת הארץ וח

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

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

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

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

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

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

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

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

 

 בכבוד רב,  

 

________________________ 

 

 רואי חשבון

 

 

ולא השיעור המדויק, שכן בד"כ קשה  35%יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  –)*( הערה 

עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק בשיעור בסיסי של 

35%. 

 

 : הערות

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

 .2009אוגוסט 

 הנספח יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  32עמוד 

 הצמדה - גנספח י"

 

 ניתן להצמיד למדד המחירים לצרכן או לשערי המט"ח הבאים: את המחיר .1

 מדד המחירים לצרכן. .1.1

 לשקל חדש.שער היורו  .1.2

 שער דולר ארה"ב לשקל חדש. .1.3

 )הסכם ההתקשרות(. בנספח י"ד 12בסעיף שערי המט"ח תבוצע בהתאם לאמור אחד מלאו  הצמדה למדד .2

 

 הצעת המחיר יהיו צמודים לפי הרשימה להלן: –' טאנו מבקשים שהמחיר המוצע על ידינו בנספח  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 סל ההצמדה שם הפריט

 חליפת מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________ 

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



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  33עמוד 

 ותכולת עבודה טכני מפרט - די" נספח

 חליפת מגן לשריפות שדה ויער .1

 :יש למלא את הפרטים הבאים

 שם היצרן:

 

 

חליפת מגן לשריפות שם דגם 

 שדה ויער:

 

 

 מספר קטלוגי של הדגם:

 

 

 נדרש לצרף למפרט הטכני:

  לחליפת מגן לשריפות שדה ויערדף מידע טכני (Data sheet.) 

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

 עומד בדרישה.

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  34עמוד 

 עומד / חובה הטכניות פרוט הדרישה הנושא 

 לא עומד

 הערות נתון נדרש שקלול

מפרט זה מפרט את הדרישות לביגוד מגן המסייע להגן על גופו של לוחם האש למעט הראש  .1.1 כללי 1

וכפות הידיים, כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות גבוהות, חלקיקים, קרינת חום וסכנות 

וכו'( הקשורות בשריפות שדה אחרות )הילכדות, נראות, התייבשות, שאיפת עשן וחלקיקים 

 . (Wild land Fires) ויער

 

 איכות  +

יש לצרף אישור עמידה בתקן  

ממעבדה מוסמכת ובלתי 

 תלויה.

 

 ויעמוד בדרישות התקן :   -, קל ומנדף חום גוף במהירות  חד שכבתיהביגוד יהיה  .1.2

1.3.  water vapor resistance of ≤ 10m².Pa/W (EN  31092). 

 איכות  +

 למלא:נא 

 

Pa/W ____ 

יש לצרף דו"ח מעבדה עם 

נתוני בדיקת מבחן ההתנגדות 

לאדי מים, ינתן  יתרון 

 לתוצאות נמוכות .

≤ 10m².Pa/W 

                                          חומרי הגלם והמוצר המוגמר נדרשים לעמוד בתקנים : .1.4

1.4.1. EN 15614: 2007  

1.4.2. EN ISO 11612:2015  

1.4.3. 20471:2013EN ISO  ,   

1.4.4. 1149-5: 2018 EN   

1.4.5.  ISO 13506 - יש להציג דו"ח סיכום 

 חובה  +

יש לצרף אישור עמידה  

בתקנים ממעבדה מוסמכת 

 ובלתי תלויה.
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חומרים  2

 וסימון

 באחד מהרכבי הבד הבאים  בצבע צהוב:  -אינהרנטי   FRבד החליפה יהיה עשוי מחומר .2.1

 :חלופה א'

  Lenzing FR , 22% aramid, 12% polyamid, 1% Belltron65%  :250במשקל g/m² 

 לחילופין : -או 

 :'בחלופה 

static-fr (modacrylic) / lyocell/ para aramid/ anti-PPAN  ²-לא יעלה עלg/m 250  

 לחילופין : -או 

 :'גחלופה 

%72 Meta-Aramid / Para-Aramid / Antistatic          (93/5/2)   

Wool / Lenzing    -הרכב זה לא יעלה על  %28          (50/50)  

g/m²  240  +(\-  5% ) . 

 חובה  +

 משקל הבד:

 ____ למ"ר

 

חלופה 

 מוצעת:

 'חלופה א 

 'חלופה ב 

 'חלופה ג 

על הספק להציג מכתב 

 מהיצרן למשקל הבד למ"ר.

הרשות תהיה רשאית לדרוש 

חליפות גם בצבע נוסף 

 משולב.

 EN 15614 :2007 – 6.5ויעמדו בדרישות :   –כל חוטי התפירה יהיו מנומקס  .2.2

EN ISO 3146   ולא ימסו בטמפרטורה נמוכה מ-c°  260  (5+\- .  ) 
 חובה  +

הספק יציג את אישורי חוט  

 התפירה והרכבו .

 .C8מסוג   PFOAבכל מקרה  אף רכיב מחומרי הגלם  לא יכיל  .2.3

 חובה   +

הצהרת ייצרן 

חומר הגלם + 

 ייצרן הביגוד 

נדרש לצרף אישור ממעבדה 

מוסמכת ובלתי תלויה או 

 אישור יצרן החליפה.

, מצידו הפנימי של המכנס והמעיל ,  EN 340:2003לכל חליפה תוצמד תווית על פי דרישות  .2.4

 ותכיל את הפרטים הבאים: 

שם היצרן, אישור עמידה בתקן , טיפול ותחזוקה, סוגי החומרים, מספר זיהוי, מידה, תאריך 

     .ISO 7000-2418הייצור  וסימון גרפי על פי :  

  . וכו ' EN 11612    ,EN 1149וכן תכיל סימוני תקינה נוספת כגון 

 

 

 חובה  +

  

  



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  36עמוד 

עיצוב  3

ובנייה של 

 –החליפה 

 מעיל

   חובה  + (  EN 15614:2007 -  4.3ס"מ עם המכנס  )  15אורך המעיל: יהיה  בחפיפה של לפחות  .3.1

צווארון המעיל: יהיה בנוי משתי שכבות חומר הייצור ותתאפשר סגירתו עם אבטוח לסגר  .3.2

 הצווארון.
 חובה  +

  

אשר ייסגר עד   YKKמתוצרת למעיל יהיה רוכסן חזית מחופה בחומר הגלם של הבגד   .3.3

 לחלקו העליון של הצווארון .
 חובה  +

 EN 15614: 2007  4.2  -סעיף  

  

על החיבור בין השרוול לגוף המעיל להיות גמיש לנוחות ותנועה חופשית של לוחם האש  .3.4

 )כשלוחם האש מרים ידיים המעיל אמור לא לעלות כלפי מעלה(.
 חובה  +

  

   חובה  + נוסף בצורה של שכבה כפולה של חומר הייצור.באזור המרפקים יהיה חיזוק  .3.5

בקצה השרוול יהיה אביזר המאפשר לצמצם את רוחב השרוול ולהתאימו ליד הלובש עם  .3.6

 אבטחה על הסוגר.
 חובה  +

  

 כיסי חזה: כיסים יהיו מחומר התפירה ובעלי סגירת וולקרו תפורה לדש הכיס.  .3.7

 החזה כאשר כיס שמאל מיועד למכשיר קשרהכיסים יהיו בחזית המעיל בגובה 

ס"מ  3/4ס"מ על  3ס"מ עם רצועה בגודל  4ס"מ על  6גודל הכיס יהיה בגודל מינימלי של 

 מעל הכיס )לאנטנה/ מע"ד(  ומעליו לולאה מחומר הגלם החיצוני לאחיזת מע"ד.

 חובה  +

כיס מכשיר הקשר יתאים  

 -במידותיו למכשיר קשר מסוג

APX 7000   Motorola -. 

כיס ימין יהיה כיס מעטפה  מרובע לאחסון ו/או מסמכים  בכל חיפוי מעטפה עם סגירת  .3.8

 סקוץ', מעליו יהיה פס סקוץ' תקני לתג שם.
 חובה  +

  

   חובה  + בתחתית הכיסים יהיו פתחי ניקוז לנוזלים. .3.9

   חובה  + לאחיזת פנס וו .בחלקו העליון של חיפוי הרוכסן הקידמי תהיה לולאה נוספת      3.9

כיסים תחתונים: שני כיסים נוספים ימוקמו בתחתית המעיל בשני צידיו הנ"ל יהיו בעלי  .3.10

חיפוי מעטפה בעל לשונית משיכה לסיוע בפתיחה , הכיסים יהיו נסתרים )כיסים בעלי חלל 

שקל מתכת פנימי  ולא כיסי חלל חיצוניים( ,על השכבה החיצונית של הכיס הימני יהיה 

 להחזקת כפפות .

 חובה  +
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 Retroreflectiveבעלי ראות ותכונות של   Scotchliteמחזירי אור: יהיו מסוג  .3.11

Fluorescent (EN 471/EN ISO 20471  ברוחב מינימלי של )ס"מ  לאורך כל תחתית  5

בין המרפק לכף היד וכן פס נוסף על כל שרוול מעל המרפק בגובה  -המעיל על כל שרוול

החזה .בנוסף פס לרוחב הגב בגובה החזה אשר מתחבר לחזית )מקיף את כלל החזה והגב( 

וכן שני פסים אנכיים בצידי הגב מחוברים מהפס  בגובהה הפסים העליונים על השרוולים

 כסף-יחס לצבע החליפה שתיבחר )צהוב . צבע הפס הזוהר יהיה מובלט ב  העליון לתחתון 

 (.Scotchlite triple trim צהוב -

 חובה  +

יש לצרף אישור ממעבדה  

 .מוסמכת ובלתי תלויה

 אותיות ומספרים:  .3.12

" לפחות בגב המעיל; הכיתוב יהיה ללא תפרים )מולחם( 3לסימון וזיהוי יהיו בגדול של  .3.13

 .  בעברית, גופן גוטמן חיים בצבע כסף מחזיר אור

 על פי הדרישות הנ"ל  בגב המעיל ייכתב  " כבאות והצלה  "   .3.14

 

 חובה  +

הרשות תהיה רשאית להוסיף או  

לצמצם את האותיות )הכיתוב( 

 ללא תוספת עלות.

 (. ISO 17493ויעמוד בדרישות תקן בדיקה ) EN 471) הכיתוב יהיה מחומר מחזיר תקני )  .3.15

 חובה  +

 עמידה בתקן יש לצרף אישור 

ממעבדה מוסמכת ובלתי 

 תלויה.

עיצוב  4

ובנייה של 

 –החליפה 

 מכנס

   חובה  + .במעטפת המותניים יהיו לולאות להתאמה וכיוון של רוחב המכנסיים .4.1

לולאות גדולות לחגורה חלקו האחורי של היקף המותן יכיל  5בקו המותניים יהיו לפחות  .4.2

 החיצוני .גומי להתאמה ללובש מתחת לשכבת החומר 
 חובה  +

  

   חובה  + הרוכסן יהיה תקני, עשוי מפליז בחיפוי של צמדן וולקרו עם סגירה באמצעות כפתור . .4.3

   חובה  + באזור הברכיים יהיה חיזוק נוסף מקוולאר מצופה סיליקון בצבע שחור . .4.4

רצויה של בתחתית המכנס יהיה חיזוק המאפשר פתיחה והתאמה של רוחב השרוול למידה  .4.5

 אבטחת.
 חובה  +

  

כיסים: שני כיסים חיצוניים בצדי המכנס. הכיסים יהיו מחופים בסגירת מעטפה בעלת  .4.6

 צמדן וולקרו. 
 חובה  +
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כנפי הכיסים )חיפוי( יהיו עשויים משתי שכבות של חומר המעטפת החיצונית, תפרי כיסי  .4.7

 הצד יהיו מחוזקים.
 חובה  +

  

" אינץ' המאפשר לבישת המכנס על המגף/ 12בתחתית המכנס יהיה רוכסן תקני באורך  .4.8

 נעל כיבוי כאשר הרוכסן יהיה מחופה בסגירה של מעטפת הנסגרת בצמדן וולקרו. 

בגב הרוכסן תהיה תפירת בד בתצורת כנף עטלף על מנת להשאיר את המכנס אטום גם  .4.9

 בעת פתיחת הרוכסן.

 חובה  +

  

   חובה  + בתחתית המכנס בכל שרוול  יהיה מנגנון הידוק על הנעל באמצעות כפתורים  .  .4.10

  Retroreflective Fluorescentבעלי ראות ותכונות  Scotchliteמחזירי אור יהיה מסוג  .4.11

 ס"מ. 5ברוחב   EN 471/EN ISO 20471-בתקן 

מתחת לקו הברכיים( מסביב ס"מ  20 -הפסים הזוהרים יהיו בשליש התחתון של המכנס כ .4.12

 לרגל ולאורך הרגל עד קו הברך .

 חובה  +

   

 XXXXLועד מידה   XSמידות: החליפה תגיע במנעד מידות החל ממידה  .4.13
 חובה  +

לא תינתן תוספת תשלום עבור  

 מידה מסוימת.

ס"מ עם תופסנים נתיקים בארבע נקודות  4כתפיות אלסטיות )"שלייקס"( יהיו ברוחב  .4.14

 באזור הגב ושניים באזור החזית . 2במותני המכנס  : 
 חובה  +

  

 

 

 

 

 הנני מאשר בחתימתי כי הדגם המוצע עומד בכל סעיפי המפרט הטכני

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך
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 תכולת העבודה

  שיטת העבודה .1

 הרשות. המוסמכים שלחתומה ע"י מורשי החתימה לספק, כאשר היא : שליחת הזמנת רכש ראשון שלב .1.1

 קבלת הזמנת הרכש.יאשר בדוא"ל לשולח ההזמנה את נציג הספק  :שני שלב .1.2

 .האספקה מועד תאוםשליחת הודעה לאספקת המוצרים על ידי נציג הרשות לספק ו: שלישי שלב .1.3

 .הרשות נציגל ידי ע קבעיש מקוםב, המוצרים הספק יספק ויפרוק את: רביעי שלב .1.4

יחתים אותו על העתק תעודת תעודת משלוח לנציג הרשות ובמועד האספקה ימסור הספק  :שלב חמישי .1.5

 .המשלוח. חתימת נציג הרשות על תעודת המשלוח, ורק היא, תהווה את אישור הרשות בדבר קבלת המוצרים

נציג הרשות יציין את תאריך, שעת ומקום אספקת המוצרים ויחתום על תעודת המשלוח, באופן קריא וברור, 

 תוך ציון שמו המלא ותיאור תפקידו.

, לחשבונית יצורף העתק שסופקו המוצרים עבורחשבונית לתשלום הספק יעביר לנציג הרשות : שלב שישי .1.6

 .יבל את המוצריםעל ידי נציג הרשות שק חתומההתעודת המשלוח 

 תוגש לרשות תהא לאחר חישוב הצמדה.החשבונית ש .1.6.1

במקרה בו הספק הגיש חשבונית שאינה תואמת לתחשיב ההצמדה יידרש להגיש חשבונית זיכוי אשר  .1.6.2

 תואמת לתחשיב ההצמדה.

  : קבלת הזמנת רכש והעברת חשבונית ותעודת המשלוח תעשה באמצעות פורטל הספקים הממשלתי.הערה .1.7

 

 להזמנה תינימליכמות מ .2

 יחידות. 250להזמנה הינו  ימספר היחידות המינימל

 המוצרים והשירותיםזמני אספקת  .3

ימים קלנדריים )לא ימי עסקים( לכל היותר מרגע שליחת הזמנת רכש  90זמן אספקת ההזמנות למוצרים הינו  .3.1

 לאספקת המוצרים. 

ימים קלנדריים מיום מתן הודעה לאיסוף המוצר  7על  המשך הזמן לאיסוף מוצר הנדרש לתחזוקה לא יעל .3.2

 מתחנת הכיבוי.

מיום איסוף המוצר מתחנת  ימים קלנדריים 20משך הזמן לביצוע תיקון בתקופת האחריות לא יעלה על  .3.3

 . הכיבוי

 

  אחריות .4

חודשים, תקופת האחריות תחל מיום אספקת  36 -לתקופה של מלאה אחריות למוצרים לספק מתחייב הספק .4.1

 המוצר ובכל מקרה לא מיום ייצורו.

האחריות תכלול כל תיקון או החלפה של פריט/רכיב במוצר, לצורך שימוש תקין במוצר ועל מנת שיעמוד  .4.2

 בדרישות המפרט ודרישות התקנים הרלוונטיים והכל לשביעות רצון הרשות.

עם חודש ושנת אספקת החליפה לרשות. הסימון יופיע בתווית בחלקה  סימון: הספק יסמן כל חליפה בנפקד .4.3

 הפנימי של החליפה.

 האחריות במסגרת תחזוקה .4.4

ולהחלפת חלקים )לרבות החלפת  לתיקון תחזוקה שירותי לספק הספק מתחייב האחריות בתקופת .4.4.1

 ,תקינים לא חלקים של החלפה לרבות, במוצרתגלה יש פגםכל  חלקים שהתבלו בשימוש סביר(, לתקן

 .חשבונו על ושעות עבודת טכנאי

לעניין סעיף זה פגם הינו ליקוי שנובע בהליך ייצור המוצר או אחסנת או הובלתה עד  .4.4.1.1

ְרמּותלמסירתה לרשות, כגון: הפרדה,   קרע וכיוצ"ב. , דהיית צבע, היסדקות, התפוררות, ִהפָּ

https://milog.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA/e_44762/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA/e_44762/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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מובהר כי, המוצרים נדרשים לשמש לוחמי אש באירועי כבאות והצלה בהם קיימת חשיפה 

לאש, לקרינת חום, חומרים מסוכנים, חיכוך במשטחים וכיוצ"ב על כן, על המוצרים להיות 

 ( כמוגדר בדרישות המפרט הטכני. heavy dutyבעלי עמידות גבוהה )

 מדגם זהה. חדש חלופימוצר תיקון יספק הספק המוצר. באם לא ניתן לבצע את הספק יתקן את  .4.4.2

 הספק יתקן או יחליף כל רכיב פגום או מוצר פגום.  .4.4.3

( פעמים יחליף הספק את המוצר 2מוצר שאין הספק מצליח לתקן או שליקוי חוזר על עצמו מעל שתי ) .4.4.4

 במוצר חדש מדגם זהה.

 ם מתחנת הכיבוי על חשבונו.הספק יידרש לאסוף ולהחזיר את המוצרי .4.4.5

 הספק לא יהיה זכאי לתמורה בגין מתן שירותי התחזוקה המפורטת לעיל בתקופת האחריות. .4.4.6

 

 לתיקונים האחריות תקופת .5

 לתקופת קשר בלי) הרשות ידי על הביצוע ואישור התיקון ביצוע ממועד חודשים 6 תהיה תיקון לכל האחריות תקופת

 (לעיל שפורטה שנהל הכוללת האחריות

 

 השירות זמינות .6

 ימים קלנדריים מרגע קבלת הודעה. 7כל ליקוי או פגם יתוקן תוך פרק זמן של  .6.1

 .17:00עד  08:00עד ה' בין השעות נציג הספק יהיה זמין  למענה טלפוני בימים א'  .6.2

 

 אספקה .7

ולרבות  ישראלבמדינת לאתרי הרשות, בכל שטחי  ותחזוקהלספק את המוצרים ושירותי  אחראי יהיההספק  .7.1

כלשהי עבור אספקה או מתן שירותי  תמורה תוספת תינתן לא שטחי יהודה ושומרון ורמת הגולן. בשום מקרה

, לרבות באתרי רשות מרוחקים או להלן( נספח י"ד –)למעט החזר הוצאות נסיעה כמפורט בהסכם  תחזוקה

 מבודדים.

 באתרי הרשות.הספק יהיה אחראי בלעדי להעמסה ופריקה של המוצרים  .7.2

הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מהספק שילוח של הזמנה באמצעות  אספקה בהטסה: .7.3

 הטסה.

 הספק יגיש לרשות הצעת מחיר של חברת שילוח הכוללת את עלות ההטסה בלבד. .7.3.1

למו בנוסף, על הספק לכלול את כל עליות המיסים ומיסים וכיוצ"ב לא יש ,עלויות מכס, שחרור .7.3.2

 בהצעתו במכרז.

 ( כנגד העלות הנקובה בהצעת המחיר.BTBהתשלום עבור שילוח מוטס יהיה גב אל גב ) .7.3.3

 הספק יהיה רשאי לבצע שילוח מוטס רק לאחר קבלת הזמנת רכש חתומה. .7.3.4

 הגורמים המוסמכים לאשר שילוח מוטס הם סגן חשב המשרד יחד עם ראש אגף לוגיסטיקה. .7.3.5

 

  וחומרים רכיבים, אביזרים .8

; מקובליםה לאומייםנביהתקנים ב מהיצרן ויעמדו ומקוריים חדשים יהיו והחומרים רכיבים, האביזרים .8.1

 ובהתאם לדרישות מפרט מכרז זה. היצרן הוראות י"עפ

 עבודה. כל לפני תקןל שברצונו ציודה חלקי או יםחומרה יסוג רשימת מהספק לדרוש רשאית תהיה הרשות .8.2

קבלת אישור מראש ובכתב  טרם לבצע את התיקון שלא מתחייב שכזו, הספקאם הציגה הרשות לספק דרישה 

 . של נציג הרשות

 כנדרש תחזוקהמתחייב להחזיק ברשותו ועל חשבונו מלאי מספיק של חלפים וחומרים לביצוע ה הספק .8.3

 .עפ"י הסכם זה לעמידה בלוחות הזמנים
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 אריזה ומשטוח .8

 משטחי כגון, ושינוע אחסנה אמצעי גבי על זה מכרז נשוא הטובין של ומשטוח לאריזה הנחיות מגדיר זה אפיון .8.1

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

 החליפותאריזות  .8.2

 .106החליפות יארזו בקרטונים דגם כל  .8.2.1

 כל חליפה תגיע ארוזה בנפרד בניילון. .8.2.2

 יאושר לערבב מידות שונות באותה אריזה.הספק יארוז כל מידה באריזה נפרדת. לא  .8.2.3

 סימון אריזות .8.3

 כל אריזה תסומן באמצעות מדבקה. .8.3.1

 המדבקה תציין לכל הפחות את תכולת האריזה: מספר יחידות, שם הפריט, מידה וסדרת ייצור. .8.3.2

 המדבקות יהיו בשפה העברית או האנגלית. .8.3.3

 למשטוח )במקרה ונדרש( דרישות .8.4

 ק"ג. 900עד  של מירבי לעומס המתאימים קפלסטי או עץ משטחי יהיו המשטחים .8.4.1

 '.מ 1.55 על יעלה לא מטען כולל המשטח של המרבי הגובה .8.4.2

 .דופן כל מעבר, היותר לכל מ"ס 5 עד מותרת המשטח מסיפון לרוחב חריגה .8.4.3

 סרטי 4 באמצעות או לפחות מיקרון 2 בעובי'( סטרץ) נצמד ניילון באמצעות למשטח ייקשר המטען .8.4.4

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

 .מעיכות למניעת קרטון פיסות באמצעות

  ק"ג. 900משקל הציוד והמשטח לא יעלה על  .8.4.5

 רכב השינוע .8.5

 .בתחנות הכיבוי המוצריםבאחריות הספק להעמיס  ולפרוק את  .8.5.1

להורדת המטען מרכב השינוע )מנוף, דופן  רכב השינוע מטעם הספק יכלול את כל האמצעים הנדרשים .8.5.2

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

באופן תקין ובטוח לרבות אופן שינוע,  המוצריםהספק ייקח בחשבון את כל הנדרש על מנת לשנע את  .8.5.3

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

 

 טכנית ספרות .9

על הספק להעביר כל חומר טכני שיידרש על ידי נציג הרשות, על מנת להכשיר את לוחמי האש בהפעלה,  .12.1

 והוראות בטיחות של המוצר. ניקיון ייבוש, , כביסה,תחזוקה

 החומר שיועבר יהיה בשפה העברית. .12.2
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 הסכם –ט"ו נספח 

 

 2019שנעשה ונחתם בראשון לציון ביום ______לחודש_______ שנת  

 

 בין

 דדי שמחי,"(, המיוצגת ע"י נציב כבאות והצלה, רב טפסר הרשותהרשות הארצית לכבאות והצלה )להלן: ":        בין

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

 מצד אחד           

 לבין

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

 ___שכתובתה: ______________המצהיר/ה כי הוא/היא רשאי/ת להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה, 

 מצד שני             

 

 , והכל כמפורטחליפות מגן לשריפות שדה ויערלאספקת , ("המכרזלהלן: ") 28/2019והרשות פרסמה מכרז  : הואיל

 "(.המוצריםלהלן בהסכם זה ובנספחיו )להלן: "

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

 

וועדת המכרזים של הרשות החליטה ביום____________ לבחור בספק לשם אספקת המוצרים המבוקשים.  :והואיל

 להסכם 4-ו 3כנספחים להסכם זה  המצורפתפחיה וכן החלטת ועדת המכרזים הצעת הספק על כל נס

 בהתאמה, ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 

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

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

 הסכימה לכך.

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא וכותרת .1

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

תפרש הרשות סתירה או אי  –זה, לבין נספח מהנספחים המצורפים לו או בין ההסכם לבין מסמכי המכרז 

 התאמה אלה, באופן המטיב עם הרשות.

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

 נקבה.האמור בלשון זכר ישמש גם בלשון  .1.3

 

 פירוט הנספחים שיצורפו להסכם זה: .2

 (.סכםהל 1בנספח ערבות ביצוע בנקאית )בהתאם לנוסח  :1ח נספ .2.1

 : מסמכי מכרז.2נספח  .2.2

 .קהצעת הספק, כפי שהוגשה במכרז ולפיה זכה הספ :3נספח  .2.3

 .: החלטת ועדת המכרזים מיום______________ לבחירת  הזוכה4נספח  .2.4

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

 .למכרז( גנספח י": הצמדות )6 נספח .2.6

 (להסכם 2בהתאם לנוסח בנספח : אישור עריכת ביטוחים )7נספח  .2.7

נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי מתנאי הסכם זה יהיו תנאי ההסכם עדיפים, אלא אם נאמר 

 במפורש אחרת.
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 היתרים רישיונות ואישורים .3

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

 המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות.

 הספק מתחייב להציגם לרשות בכל עת שיידרש לכך על ידה.

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

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

 של הסכם זה מצד הספק.

הספק מתחייב להודיע לרשות באופן מידי על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על החלטה מכל סוג  .3.3

בין בכלל, ואשר משפיעה בדרך כלשהי על יכולתו לספק את המוצרים, בהתאם שהיא שניתנה, בין כנגדו ו

 להסכם זה על כל נספחיו.

 

 אחראי מטעם הספק למתן השירותים .4

____ מספר פי הסכם זה, יהיה/תהיה_________________-האחראי/ת מטעם הספק לאספקת המוצרים על

 "(.אחראי  מטעמו)להלן: "סלולרי _____________.מספר  ת"ז_________

 

 נציג הרשות .5

 או מי שיוסמך על ידו בכתב )להלן:, אספקה  רמ"ח – ירון בנג'י –סגן טפסר נציג הרשות לעניין הסכם זה הוא 

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

 

 תקופת ההתקשרות .6

חודשים( החל ממועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של  24) שנתייםההסכם יהיה בתוקף למשך  .6.1

 "(.תקופת ההסכםהרשות )להלן: "

הרשות שומרת לעצמה את האופציה להאריך את משך ההתקשרות עם הספק במכרז זה, בתקופות נוספות  .6.2

שה על פי מיום תחילת ההתקשרות. הארכת התקשרות תיע ,שנים בסך הכל 5ועד לתקופה שלא תעלה על 

 שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

 

 היקף ההתקשרות .7

 הסכם זה הינו הסכם מסגרת, במסגרתו:

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

יקול דעתה רשות, ועל פי שההתקשרות, וכן מועד ומיקום אספקת המוצרים, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי ה

 הבלעדי.

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

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

 

 ביצוע ההסכם .8

 למסמכי המכרז.  ד בנספח י"ההתקשרות עם הספק תהא לקבלת המוצרים כהגדרתם  .8.1

שטחי מדינת ישראל לרבות שטחי יהודה כל תחנות הכיבוי בלאספקת המוצרים מושא הסכם זה תבוצע  .8.2

 ושומרון ורמת הגולן.

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

 ידוע ומובן לזוכה שהרשות איננה מתחייבת להזמנת מוצרים בכמות כלשהי. .8.4
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הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להאריך או לקצר את תקופת ההסכם, וכן  אף האמור לעיל, רשאיתעל  .8.5

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

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

להגיש לרשות בכל עת שיידרש לכך כל נתון, מידע או מסמך, המצוי בידו או שעליו להיות הספק מתחייב בזאת  .8.6

 מצוי בידו, והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.

לשם אספקת המוצרים מושא הסכם זה, מתחייבת הרשות לשתף פעולה עם הספק ולמסור לו נתונים, מידע  .8.7

 וכל חומר אחר שברשותה, הקשור לאספקת המוצרים.

לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים מעבר לקבוע בהסכם זה, לרבות בגין שינוי כלשהו, אלא אם סוכם הספק  .8.8

 אחרת, מראש ובכתב בין הצדדים, באמצעות תוספת להסכם זה, שנחתמה ע"י מורשי החתימה של הרשות.

 

 משנהקבלני  .9

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

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

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

 .ועובדיהם המשנה

-קבלן לאישור בכפוף –אספקת המוצרים, הובלתם, התקנתם וכדומה  לצורך משנה-קבלן להעסיק יוכל הספק .9.2

 .מראש ובכתב הרשות ידי-על לצורך המשנה

 של הבלעדי דעתה שיקול לפי כשיר לא שימצא משנה קבלן של החלפתו את לדרוש רשאית תהיה הרשות .9.3

 .כן לעשות חייב יהיה והספק רשותה

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .10

 מתחייב בזה:הספק 

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

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

 מושא הסכם זה.

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

 נאותה.

 לספק את המוצרים באמצעות האחראי מטעמו. .10.4

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

 רצונה של הרשות.

 הרשות.בשמו ובשם עובדיו או מי מטעמו, כי לא יציגו עצמם כשליחי או נציגי  .10.6

וכי ימציא לרשות את האישורים  1976-כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופי ציבוריים, התשל"ו .10.7

 הנדרשים לפי החוק האמור.

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לביצוע אספת המוצרים באופן מקצועי ויעיל,  .10.8

 לשביעות רצונה של הרשות.

ותו של כל מי מטעמו הנוגע לאספקת המוצרים אם הרשות תדרוש זאת מכל סיבה להפסיק מיד את מעורב .10.9

לספק בכתב ותיכנס לתוקף באופן  שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. דרישת הרשות להפסקת המעורבות תועבר

 ידי. מ

לעמוד בכל הוראות הדין לעניין שמירת זכויות העובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .10.10

 הקיבוציים החלים על הספק כמעסיק, לצורך ביצוע הסכם זה.
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 התמורה .11

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

 .זה להסכם

 והאמור ההסכם דרישות פי-על המוצרים אספקת לצורך הספק, הוצאות כל את ותכלול סופית תהיה התמורה .11.2

 .המכרז במסגרת

תעודת משלוח חתומה על ידי הגורם המוסמך  והגשת בפועל המוצרים קבלת לאחרלספק  תשולם תמורהה .11.3

, כפי שתעודכן מעת 1.4.0.3)דרישה לתשלום(, בהתאם להוראת תכ"ם  חשבוניתברשות לקבלת המוצרים, 

 לעת.

בהסכם זה, לא בתקופת ההסכם  אמורל פרט ,נוסף או אחר תשלום לא יהיה הספק זכאי לכל ספק הסר למען .11.4

 .ולא לאחריה

 שכר ,לוחיש ,רכב הוצאות לרבות, באספקת המוצרים הקשורות ההוצאות בכל יישא הספק כי בזאת מובהר  .11.5

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

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

 .זה

להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, הספק נדרש : פורטל הספקים הממשלתי .11.6

במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום 

פורטל ספקים, הספק יישא בכלל העלויות  – 7.7.1.1על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת תכ"ם 

 פורטל הספקים הממשלתי.בהתחברות להכרוכות 

 לאספקת המוצרים והשירותים. הזמנת רכש חתומה על ידי מורשי החתימה תחייב את הרשות רק מובהר כי  .11.7

: הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מהספק שילוח של הזמנה באמצעות הטסהאספקה ב .11.8

 הטסה.

 לות ההטסה בלבד.הספק יגיש לרשות הצעת מחיר של חברת שילוח הכוללת את ע .11.8.1

למו בנוסף, על הספק לכלול את כל עליות המיסים ולא ישמיסים וכיוצ"ב  ,עלויות מכס, שחרור .11.8.2

 בהצעתו במכרז.

 ( כנגד העלות הנקובה בהצעת המחיר.BTBהתשלום עבור שילוח מוטס יהיה גב אל גב ) .11.8.3

 הספק יהיה רשאי לבצע שילוח מוטס רק לאחר קבלת הזמנת רכש חתומה. .11.8.4

 המוסמכים לאשר שילוח מוטס הם סגן חשב המשרד יחד עם ראש אגף לוגיסטיקה.הגורמים  .11.8.5

 

 הצמדה .12

הצעת המחיר יהיו צמודים לשער  – להסכם 3 בנספחהמחירים המרביים שיוצעו ע"י המציע במענה למכרז זה  .12.1

החליפין של השקל מול הדולר האמריקאי או לשער החליפין את השקל מול היורו או למדד המחירים לצרכן, 

 , כמו כן מובהר כי ההצמדה תחול גם לחיוב וגם לשלילה.הצמדות - להסכם 6בנספח לפי בחירת המציע 

 תחשיב שיעור ההתאמה לשער חליפין יורו/דולר .12.2

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

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

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

 תחשיב שיעור ההתאמה עבור מדד המחירים לצרכן .12.3

התחשיב לקביעת שיעור ההתאמה באשר לסעיף זה יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע, 

 כדלקמן:

 המועד האחרון לקבלת הצעות על פי המכרז. – יום הבסיס .12.3.1

 חודשים מיום הבסיס.. 18הממד הידוע בתום  – מועד הבסיס .12.3.2

 חודשים מיום הבסיס )המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה(. 18 – התחלת הצמדה תאריך .12.3.3
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 המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה. – מדד התחלתי .12.3.4

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבונית. –המדד הקובע  .12.3.5

הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור  – הצמדה שלילית .12.3.6

 תי.המדד ההתחל

כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על  – מדד המחירים לצרכן .12.3.7

 ידי ממשלת ישראל להחליפה.

 :עקרונות ביצוע ההצמדה .12.4

המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית  .12.4.1

 לסטטיסטיקה.

אם חלה ירידה במדד המחירים לצרכן( לתעריפים שזכו  שיעור ההצמדה שיחושב יתווסף )או יופחת, .12.4.2

 במכרז.

 ביצוע ההצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית. .12.4.3

 ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית ברשות. .12.4.4

 :מנגנון ביצוע ההצמדה .12.5

חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט מטה. המדד  18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  .12.5.1

 וע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.היד

 תדירות ההצמדה תהיה אחת לחודש. .12.5.2

כל שיהיה  –החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד  18אם במועד מסוים במהלך  .12.5.3

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

 באופן הבא:

 וי ייקבע כמדד התחלתי.המדד הידוע ביום השינ .12.5.3.1

 ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור לעיל. .12.5.3.2

מועד התחלת עדכון המחיר ידחה  –במידה והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה  .12.5.3.3

 בהתאם.

חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר  הספקההסכם, יגיש  המוצרים על פי תנאיעם אספקת  .12.5.3.4

הצמדה עפ"י החישוב דלעיל )סעיף זה רלוונטי גם להצמדה לשער הבסיסי ואת הפרשי ה

 מט"ח(.

החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה המציע  .12.5.3.5

הזוכה זכאי לעל תוספת התייקרות או אחרת. למען הסר ספק, מובהר בזאת המציע הזוכה 

יתבצע מרגע הגשת הבקשה ע"י  לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה רטרואקטיביים. החישוב

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

וכל צו  1985כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( התשמ"ה  .12.5.3.6

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

 ת במשק.המסדיר התקשרויו

כל שינוי בהוראה יחול על מנגנון ההצמדה  7.5.2.1הצמדה למדד המחירים תבוצע בהתאם להוראת תכ"ם  .12.6

 .הקבוע בהסכם למדד המחירים

 

 ות ביצוע לקיום ההתקשרותיוערב .13

 ערבות ביצוע לקיום ההתקשרות .13.1

 ערבות ההסכם חתימת במעמד הספק יעביר, זה הסכם פי על הספק התחייבות כל להבטחת .13.1.1

 מפורטה לנוסח בהתאם  ,והצלה לכבאות הארצית הרשות לפקודת, מותנית ובלתי אוטונומית

 . זה להסכם 1 בנספח
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 .ערבויות למתן המורשית ביטוח חברת של או בנקאי מוסד של תהא הערבות .13.1.2

ימים לאחר תום כל תקופת ההתקשרות בנפרד לרבות תקופת  90תהיה בתוקף הביצוע הערבות  .13.1.3

קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות הרשות בלבד,  האופציה. יודגש כי

ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, כדי להוות התחייבות כלשהי 

 מצד הרשות למימוש זכות האופציה כולה או חלקה.

זה.  בהסכם תהאמורווהצהרותיו  התחייבויותיוכל ב הספק לעמידת כבטוחה תשמש הערבות .13.1.4

 מבלי זאתו ,אלווהצהרותיו  בהתחייבויותיו יעמוד לא אם, מראש מוסכם כפיצוי, חולטהערבות ת

 אחר או נוסף. פיצוי או סעד כל לתבוע הרשות של מזכותה לגרוע

 טיב ערבות  .13.2

 והתחייבויותילהבטחת קיום כל בתום כל תקופות ההתקשרות )לרבות כל האופציות(, יידרש הספק,  .13.2.1

 ₪. 15,000על סך    פקיד לידי הרשות ערבות בנקאיתלהמוצרים על פי ההסכם, לכל ה אחריותלמתן 

 ערבות הטיב תחליף את ערבות הביצוע לקיום ההסכם. .13.2.1.1

 למען הסר ספק, נדרש להעמיד כתב ערבות טיב אחד בלבד. .13.2.1.2

 .ת האחריותותקופימים לאחר תום כל  90הערבות הטיב תהיה בתוקף  .13.2.2

 להסכם בהתאמות הנדרשות. 1בנספח ערבות הטיב תהיה בנוסח המפורט  .13.2.3

 

 אי תחולת יחסי עובד מעסיק .14

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה ונספחיו או בתנאי מתנאיהם, כדי ליצור יחסי עובד מעסיק בין הרשות לבין  .14.1

 הספק, עובדיו או אחר מטעמו.

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

המפורשת של הצדדים, יש לראות את ההתקשרות מושא הסכם זה או חלק ממנה, כהעסקת עובד, וכי חלים 

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

במקרה זה יחושבו השכר   בוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה.אם לקבשל העסקה בעקבות הסכם זה, יחושבו בהת

  ייקבע על ידי נציב שירות המדינה.והתנאים לפי תפקיד ודרגה דומים ככל האפשר בשירות המדינה, כפי ש

באין תפקיד זהה או דומה בשירות המדינה, יחושבו השכר והתנאים לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב 

חישוב השכר והתנאים ייעשו למפרע מיום שייקבע כמועד   בע על ידי נציב שירות המדינה. לעניין, כפי שייק

הספק מתחייב להחזיר לרשות, מיד עם דרישתה, כל סכום ששילמה או תשלם הרשות בגין  תחילת ההעסקה. 

רה הרשות אף תהיה רשאית לקזז סכומים אלו, מכל תמו כל תשלום כאמור, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

המגיעה לספק, ככל שתגיע לו, וזאת מבלי לותר על טענה, דרישה או סעד כלשהם. הספק מוותר מראש על כל 

 טענה, דרישה או סעד הנובעים מהאמור בסעיף זה.

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

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

עבור עצמו, מנהליו והעובדים מטעמו ולשאת בכל התשלומים שהוא חב  - לשלםנזקים כאמור, מתחייב הספק 

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

 

 סודיות .15

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

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

 עליהם בסוד.

לידיעת  הספק מתחייב על סודיות כאמור של כל עובדיו או מי מטעמו והוא האחראי הבלעדי להביא סעיף זה

 כל מי מטעמו, הקשור להסכם זה.
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הספק מתחייב שלא לפרסם וכן לא להרשות לעובדיו, למי מטעמו, או לכל אדם אחר, לפרסם כל דבר הקשור  .15.2

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

 ות.מראש ובכתב, את הסכמת מורשי החתימה של הרש

הספק מתחייב בשמו, בשם עובדיו ובשם כל מי שמטעמו לציית לכל הוראות הביטחון ושמירת המידע שיימסרו  .15.3

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

 להסכם זה ונספחיו.

להחזיר לרשות כל מסמך שנמסר לו בקשר כמו כן מתחייב הספק בשמו, בשם עובדיו ובשם כל מי שמטעמו  .15.4

 עם הסכם זה מיד בתום הטיפול או השימוש בו.

הספק, עובדיו או מי מטעמו יצוידו במידת הצורך באישור כניסה לרשות, לאחר שיקבלו אישור ביטחוני  .15.5

 מתאים, מאת הגורמים המוסמכים לכך ברשות ויחתמו על הצהרת סודיות מתאימה.

רוש מהספק שלא לבצע פעולה הקשורה להסכם זה על ידי מי מעובדיו או אחר הרשות רשאית בכל עת לד .15.6

מטעמו וזאת ללא צורך במתן נימוקים ולפי שיקול דעתה המוחלט. הספק מתחייב להחליף אדם זה עם קבלת 

 הדרישה מאת הרשות ללא ערעור.

לחוק  118ה לפי סעיף מילוי התחייבותיו לפי סעיף זה, מהווה עביר-הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי .15.7

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

 מטעמו, הקשורים לביצוע הסכם זה.

להסכם  5 לנספחהספק מתחייב למלא ולהעביר לידי הרשות טופס הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח זהה  .15.8

 זה.

 

 ניגוד עניינים .16

מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם הספק  .16.1

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

בים בהם יתעורר חשש הספק מתחייב לשמור על הכללים בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ובמידה וייווצרו מצ .16.2

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

 הספק מתחייב להודיע על כך מידית ובכתב לנציג הרשות.

עניין לרבות כל אדם מטעמו, בני משפחה ותאגיד שהם בעלי  –לעניין סעיף זה, "הספק, עובדיו או מי מטעמו"  .16.3

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

להבטחת מילוי התחייבות הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק לחתום ולהחתים כל מי מטעמו, שיעסוק  .16.4

להסכם  5פח לנסבאספקת המוצרים על פי הסכם זה, על טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים בנוסח זהה 

 זה.

 

 ביטול הסכם .17

רשאית הרשות נוסף על זכויותיה על פי כל דין והסכם זה ולאחר  –הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה  .17.1

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

הופרה. כן רשאית הרשות לרכוש בעצמה ההסכם, ולקבל החזר על כל התשלומים עבור המוצרים שאספקתם 

או באמצעות אחרים את המוצרים שהספק חייב היה לספקם לפי הסכם זה ולחייב את הספק בהחזר כל 

 הוצאה וכן פיצוי בגין כל נזק שנגרמו לרשות כתוצאה מכך. 

לפני תום  מבלי לגרוע מהאמור, רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההסכם או חלקו, בכל עת .17.2

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

 כאמור, תשלם הרשות לספק את חלקו היחסי בתשלומים לפי המוצרים אותם סיפק בפועל.
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 אחריות ונזיקין .18

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

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

 זה. הסכם הכרוך באספקתם, לפי

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

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

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

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

 בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם.התביעה 

 

 ביטוח .19

המשרד לביטחון פנים על  –הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

יחידותיו ולהציגם לרשות הארצית לכבאות והצלה כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות 

 המצוין להלן:האחריות לא יפחתו מ

 מעבידים חבות ביטוח .19.1

 המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות .19.1.1

 והשטחים המוחזקים.

 דולר לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000גבולות  האחריות לא יפחתו מ   .19.1.2

ן היה ונטען לענייהמשרד לביטחון פנים על יחידותיו  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .19.1.3

כלפי מי מעובדי  קרות תאונת עבודה  ו/או מחלת מקצוע כלשהם כי היא נושאת בחבות מעביד כלשם

 הספק.

 שלישי צד אחריות ביטוח .19.2

חריות כלפי צד שלישי בגין א הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח .19.2.1

 גוף ורכוש,  בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. נזקי

 דולר ארה"ב. 500,000 –גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .19.2.2

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .19.2.3

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .19.2.4

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי  הרמה  .19.2.5

 סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;  מכל 

ככל שייחשבו  המשרד לביטחון פנים על יחידותיו –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .19.2.6

 .וכל הפועלים מטעמו אחראים למעשי  ו/או  מחדלי הספק

 (PRODUCTS LIABILITY) מוצר חבות ביטוח .19.3

המסופקים ומתוחזקים על ידו ומטעמו  המוצריםהספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין  .19.3.1

הכיסוי יכלול נזקים  חליפות מגן לשריפות שדה ויער עבור המשרד לביטחון פנים על יחידותיו:

ותיעוד, בהתאם  אחריות, תיקון פגמים ותקלות, החלפות, שירותהנובעים מ: אספקה, תחזוקה, 

 המשרד לביטחון פנים על יחידותיו; –למכרז והסכם עם מדינת ישראל 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.   500,000גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .19.3.2

 ח חדש וכן על פי חוק האחריותנוס –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  .19.3.3

 ;1980-למוצרים  פגומים

  CROSS  LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .19.3.4

 חודשים.  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .19.3.5
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המשרד לביטחון פנים על יחידותיו לגבי אחריותם בגין  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .19.3.6

 חזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו.נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו ותו

 כללי .19.4

 ביטוח הנ"ל, יכללו התנאים הבאים:בכל פוליסות ה .19.4.1

המשרד לביטחון פנים על  –לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : מדינת ישראל  .19.4.1.1

 יחידותיו, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

יהיה להם כל תוקף אלא, בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא  .19.4.1.2

בנציבות חשב סגן יום לפחות במכתב רשום ל 60אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 ראשל"צ.בהרשות הארצית לכבאות והצלה 

עבור הפוליסות ולמילוי הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות  .19.4.1.3

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. כל החובות

 ויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.ההשתתפ .19.4.1.4

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר  .19.4.1.5

ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני  קיים

 .במלוא הזכויות על פי הביטוחהמזכה 

תפות או חזרה כלפי מדינת ל כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, השתהמבטח מוותר ע .19.4.1.6

המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול  –ישראל 

 מתוך כוונת זדון. לטובת אדם שגרם לנזק

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .19.4.1.7

ושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים העתקי פוליסות הביטוח מא .19.4.2

 כאמור  יומצאו על ידי הספק לרשות הארצית לכבאות והצלה עד למועד חתימת ההסכם.

 המשרד לביטחון פנים על  –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  .19.4.3

הביטוח. הספק  מתחייב כי יחידותיו, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק  בתוקף את פוליסות 

המשרד  -דינת ישראל הביטוח תחודשנה על ידו מדי  שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מ פוליסות

על יחידותיו  בתוקף. הספק מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, מאושרות  לביטחון פנים

ת והצלה לכל המבטח או אישור בחתימתו על חידושן לרשות הארצית לכבאו וחתומות ע"י

 סיום תקופת הביטוח.  המאוחר שבועיים לפני

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי  .19.4.4

על  המשרד לביטחון פנים -זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל  הסכם

 יחידותיו  על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי הסכם זה.

 

 איסור הסבת הסכם .20

הספק אינו רשאי להסב או להעביר זכות מזכויותיו או חובה מחובותיו על פי הסכם זה, כולם או מקצתם, לכל  .20.1

 צד שלישי שהוא.

תוקף כלפי הרשות, ותהווה הפרה יסודית כל הסבה או העברה שיעשה הספק, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל  .20.2

 של הסכם זה.

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

 

 S.L.A)אמנת שירות ) .21

 :פיצויים מוסכמים בגין ליקויים בפעילות הספק

הפיצויים אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מהספק במהלך כל תקופת ההתקשרות ואת  .21.1

 המוסכמים שאותם ישלם הספק בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.
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במידה והספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, ישלם פיצוי מסוכם, על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת  .21.2

את הפיצויים תהא הרשות רשאית לגבות בכל דרך, כולל  21.1שבסעיף והתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים 

 באמצאות קיזוז מחשבונית.

הרשות רשאית, מבלי לגרוע מזכויותיה, לפעול בדרכים המוקנות לה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, להפסיק  .21.3

 את עבודתו של הספק אשר אם לא יעמוד בהתחייבויותיו.

נה נציג הרשות רשאי בכל עת להעביר לספק את השגותיו ואת תלונותיו בגין פגיעה ברמת השירות.  התלו .21.4

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

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

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

 שניתנו. העתק מהתיעוד יועבר 

נציג הרשות יודיע בכתב לנציג הספק על הפיצוי בגין הליקויים המתוארים בהודעה לדרישת פיצוי מוסכם   .21.5

 ולהוראות הדין. 21.2בסעיף ובכפוף לאמור  21.6שבסעיף יקוזזו מסכום החיוב על פי הטבלה 

 ברמת השירותהפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות  .21.5.1

 תיאור הפגיעה ברמת השירות )הליקוי(
שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת 

 השירות בש"ח לא כולל מע"מ

 25%ועד לתקרה של  בגין כל יום עיכוב₪  500 .אספקהעיכוב בזמן 

 .מערך המוצרים שהוזמנו

 לכל יום עיכוב.₪  200 עיכוב זמן תחזוקה.

 לכל יום עיכוב.₪  200 פגוםעיכוב בהגעה לאיסוף מוצר 

 לכל מקרה.₪  1,000 עמידה בדרישות האחריות למוצר-אי

 מענה טלפוני.-לכל יום של אי₪  150 מענה טלפוני-אי

 בגין כל יום עיכוב.₪  500 תיקון/ החלפה של מוצרעיכוב בהגעת טכנאי ל

אספקת מוצרים שאינם עומדים בדרישות 

 .המפרט הטכני

 תשלום עבור המוצרים.אם ניתן  160%

 אם טרם ניתן תשלום עבור המוצרים. 60%

 מערך החשבונית. 2% הגשת חשבונית לא באמצעות פורטל הספקים

 

מובהר בזאת כי פיצוי זה מוסכם מראש, כי הרשות זכאית לקבלו ללא הוכחת נזק, וכי לא יהיה  .21.5.2

של הרשות, בהתאם להסכם  בקביעת פיצויים מוסכמים או בתשלומם, משום פגיעה בכל זכות אחרת

 זה ובהתאם לכל דין, וכן לא יראו בכך ויתור על כל תביעה, דרישה או טענה שיש לרשות.

 פעולות לביצוע: – ופיצוים המוסכמיםקיזוז  .21.6

 קיזוז יבוצע כנגד תשלומים שהרשות חייבת לספק או לחלופין על ידי חילוט יחסי של ערבות הביצוע. .21.6.1

 תשלומים יגיש הספק לרשות חשבונית זיכוי בגובה סך הפיצוי המוסכם.במקרה של קיזוז כנגד  .21.6.2

מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, תהיה הרשות זכאית לקזז כל סכום  .21.6.3

 שיגיע לספק על פי הסכם זה או כל מקור אחר, מכל סכום שהספק יהיה חייב לשלם לרשות.

 כללי .22

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

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

 טלפונים והדפסות.

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

 השתק או מניעות.

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

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

 .יהיו הפרה יסודית של הסכם זה, לכל דבר ועניין
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כל שינוי בהסכם או נספחיו יעשה בהסכמת הרשות מראש ובכתב. ויתור בדרך של התנהגות לא ייחשב  .22.4

 כוויתור על זכות או חובה הנובעות מהסכם זה.

 חתימת הספק על הסכם זה, מהווה הסכמה לאמור. .22.5

 

 ההסכםסמכות השיפוט והדין החל על  .23

או  מהסכם ייחודית לדון בכל עניין הקשור או הנובעלבתי המשפט המוסמכים בירושלים, תהא סמכות שיפוט  .24.3

 .בכל עניין הקשור או הנובע ממסמכי המכרז

יהיה כפוף לדיני מדינת ובע ממסמכי המכרז, זה, או כל עניין הקשור או הנ מהסכםכל עניין הקשור או הנובע  .24.4

כללי ברירת דין, המפנים ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלה, אשר יגברו על כל 

 לתחולת דין זר.

 זכויות יוצרים .24

זכויות היוצרים בתוצרי השירותים, לרבות כל מסמך שנכתב ע"י הספק או מי מטעמו במסגרת השירותים,  .25.1

ובכלל זה ניתוחים, נתונים, מצגות, שיטות עבודה, מאגרי מידע, דוחות, טיוטות,, שרטוטים, חישובים סטטיים 

, סיכומי פגישות וכל תוצא אחר שנוצר או שנאסף במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם, ומערכות, מפרטים

, יהיו של הרשות בלבד, והיא תהיה רשאית לנהוג במסמכים שיוכנו על ידי Know how -למעט ידע מקצועי ו

ו זכות הספק מנהג בעלים ללא צורך לבל רשות. לספק או למי מטעמו לא תהיה בתוצרים כל זכות יוצרים א

 אחרת למעט הזכות לציון שמו על תוצריו, בהיקף ובמידה המקובלים בנסיבות העניין.

הספק מצהיר ומאשר כי הוא, בהשתתפות עובדיו וקבלני המשנה שלו, היוצר היחיד של המסמכים שנוצרו  .25.2

ך שהם במסגרת מתן השירותים. אם נטלו חלק ביצירת המסמכים גורמים אחרים הוא מתחייב בזאת לדאוג לכ

 או בעליו זכויות היוצרים יעניקו לרשות את זכויות היוצרים המשותפות בהם, כאמור לעיל.

הספק לא יהיה רשאי, ללא הסכמת הרשות מראש ובכתב, להכין עותקים להרשות ביודעין לאחרים להכין  .25.3

השירותים  עותקים או לעשות כל שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך או מידע או נתונים או כל תוצר אחר של

אלא במסגרת וצורך מתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק כי בכל מקרה שבו 

יבקש לעשות שימוש בכל חומר שהוכן במסגרת השירותים או לאזכר חומר כאמור על ידיו יידרש הספק לפנות 

ור יציין הספק את העבודה שחומר לרשות ולקבל את אישורה מראש ובכתב לצורך כך, וככל שניתן אישור כאמ

 זה הוכן עבור הרשות.

 דרכי התקשרות .25

 כל הודעה אשר אחד הצדדים להסכם מבקש לשלוח לצד השני, תשלח לפי המענים הבאים: .25.1

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

 , דוא"ל:______________________________.  רח'_______________________        –הספק 

שעות מתאריך המשלוח, כל  72כל מכתב אשר נשלח לפי המענים לעיל יחשב כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך  .25.2

 עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 כל הודעה אשר נשלחה באמצעות דוא"ל לכתובות הרשומות לעיל, תיחשב שנתקבלה במועד שליחתה. .25.3

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום  -                                            

 

_______________________                                                                         _______________________ 

 הספק                                                                                                 רב טפסר דדי שמחי          

   לישראל נציב כבאות והצלה   

 

_________________                                                                            _____________________________ 

 תאריך                                                                                                  עידן רייכמןמר           

 חשבת המשרד לביטחון הפנים  גןס

 



  28/2019 מס': מכרז
 אספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער

 

__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  53עמוד 

 ערבות ביצוע –הסכם ל 1נספח 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ________________________מס' הטלפון 

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ישראל  מדינת

 הרשות הארצית לכבאות והצלה. -לביטחון הפנים משרד הבאמצעות 

 ____________הנדון: ערבות מס'

אשר תדרשו מאת:  (___________________ :)במילים₪ _______ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 28/2019ביצוע מכרז מס' עם  ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 לאספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער.

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

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

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

 ________.ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

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

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

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

 

_____                       ________________               ___________________________                  ___________ 

 מורשה החתימה וחותמתת חתימ                           שם מלא                             תאריך                           
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 אישור עריכת ביטוחים –הסכם ל 2 נספח

 

 לכבוד 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה;–מדינת ישראל 

 בראשון לציון. 7בכתובת: נציבות כבאות והצלה שד' רחבעם זאבי 

 

         א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

מיום _________ עד  הספק( לתקופת הביטוחשם )_____________________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 

יום ________________ בקשר לאספקת ציוד מגן אורבני ללוחם אש לאתרי הרשות בפריסה ארצית עבור הרשות 

הרשות הארצית לכבאות והצלה, את הביטוחים  -עם מדינת ישראל  הארצית לכבאות והצלה, בהתאם למכרז והסכם

 המפורטים להלן:

 

 ביטוח חבות המעבידים

 פוליסה מס':_____________________ 

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

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

היה ונטען לעניין קרות תאונת   המשרד לביטחון פנים על יחידותיו –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .3

 כלפי מי מעובדי הספק. עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

   פוליסה מס':_____________________

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

 ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   500,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  של    .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .4

ורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי  הרמה מכל סוג שהוא. מהביטוח  .5

 אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל; 

למעשי  ו/או  חידותיו ככל שייחשבו אחראים המשרד לביטחון פנים על י  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .6

 מחדלי הספק. 
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 PRODUCTS  LIABILITY  -ביטוח חבות המוצר 

 פוליסה מס':__________________

ומטעמו עבור הבאים המסופקים ומתוחזקים על ידו ביטוח חבותו של הספק בביטוח חבות המוצר בגין המוצרים  .1

הכיסוי כולל נזקים הנובעים מ: אספקה,  חליפות מגן לשריפות שדה ויערהמשרד לביטחון פנים על יחידותיו: 

 –תחזוקה, אחריות, תיקון פגמים ותקלות, החלפות, שירות ותיעוד, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל 

 המשרד לביטחון פנים על יחידותיו

 ח )שנה(. דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטו  500,000גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .2

-פגומים למוצרים האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין דין לרבות על פי פקודת פי על הינו בפוליסה הכיסוי .3

1980; 

 .CROSS  LIABILITY -בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת  .4

 חודשים.  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .5

 לגבי אחריותם בגין נזק המשרד לביטחון פנים על יחידותיו  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .6

 .עקב פגם במוצרים אשר סופקו ותוחזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו .7

 כללי

 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

בכפוף להרחבי ,   המשרד לביטחון פנים על יחידותיו –מדינת ישראל  לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   .1

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה  .2

 חשב הרשות הארצית לכבאות והצלה בראשל"צסגן יום לפחות במכתב רשום ל  60מוקדמת של  

פנים על  המשרד לביטחון -או חזרה, כלפי מדינת ישראל  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  .3

 יחידותיו ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ת על המבוטח הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלו .4

 על פי תנאי הפוליסות.

 פויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.ההשתת .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא  .6

ה חריג כוונ על פי הביטוחיטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ב

 ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחו  
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__________________________ 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת 56מתוך  56עמוד 

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

 

 בכבוד רב,                                                                                       

                    

                                                                     

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח


