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 מבוא :1פרק 

 פונה בזאת לקבלת הצעות)להלן: המשרד או המזמינה( המרכזיתהנהלת בתי המשפט, באמצעות יחידת הרכש 

 , כולל פירוק המעלית הידראולית תחנות עם פיקוד מאסף מלא  5נוסעים ,  8להתקנת מעלית חשמלית של 

יש  .למכרז 11וכן בפרק  "מסמך האפיון"  -כרז זה מל 2 מופיע בפרק המפרט  הישנה של חברת תעמל מזרע .

המכרז המפורט את תנאי המכרז ונספחיו באתר הרשות  של מסמכילעיין בנוסח המלא 

/www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authorityhttps:/  תחת "פרסומים", או באתר מנהל הרכש 

 תחת "מכרזים". http://www.mr.gov.il/purchasing הממשלתי בכתובת

 הגשת ההצעה 1.1
 במעטפה סגורה, עליה יירשם:  תוגשנהההצעות 

 "בירושלים לעבודה  בית הדין הארציהחלפת מעלית ב  17/19מכרז פומבי מס' "

 :גבי כל אחת מהן יצוין שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון, על המעטפה הסגורה תכלול שתי מעטפות פנימיות

  למעטפה נפרדת  וכנסישז' נספח  – הצעת המחירמלבד  מסמכי ההצעה כלמעטפה אחת תכיל את. 

  מעטפה שנייה תכיל את הצעת המחיר של המציע, חתומה בחתימות מלאות ומחייבות ובמקור. על גבי מעטפה

מעטפה זו תצורף . "לעבודה בית הדין הארציהחלפת מעלית ב  17/19 מכרז מס'"הצעת מחיר זו יירשם 

 כשהיא סגורה.

 מועד הגשה ולוחות זמנים   1.2
, והיא תוכנס לתיבת המכרזים בהנהלת בתי 12:00בשעה  18.07.2019 את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 

 בארכיב.  2, ירושלים, קומה 22המשפט ברח' כנפי נשרים 

ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמצאה  1993לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג,  20לשימת לב, לפי  תקנה 

 בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. 

 ההצעה תישלח בדואר רשום או במסירה אישית ועליה להימצא בתיבת ההצעות במועד הנקוב בסעיף זה 

 ממנו כל טענה בעניין .ועל המציע האחריות לכך ולא תישמע 

 שעה תאריך פעילות

 10:00 20.06.2019 פרסום מכרז

 11:00 25.06.2019 סיור קבלנים ) חובה(

 14:00 02.07.2019 מועד אחרון להגשת שאלות

 16:00 04.07.2019 מועד מענה על שאלות

 12:00 18.07.2019 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים

https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority
http://www.mr.gov.il/purchasing
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פי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות ו/או לשנות כל אחד מהמועדים אשר נקבעו בהליך המשרד רשאי, על  1.2.1

להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של רשאי המשרד כן כמו  .המכרז

 חודש מראש.

 קבלנים סיור 1.3
 ורבסי השתתפות. באתרלהשתתף בסיור הקבלנים  )להלן: הקבלן או הספק או המבצע( המציע על 1.3.1

  .למכרז סף תנאימהווה  הקבלנים

 ליד דלפק     -. נקודת המפגש 11:00בשעה   25.06.2019    יתקיים בתאריך (חובההקבלנים )  סיור              

 ., ירושלים20רח' קרן היסוד  -הארצי לעבודה בית הדיןלהביטחון בכניסה ראשית   

 

 שאלות ובירורים  1.4
לא   arcadys@court.gov.co.ilבדוא"ל :  ארקדי סיגל מר המזמינהנציג שאלות בקשר למכרז ניתן להפנות אל 

כפי שמפורט בטבלת ריכוז   ,  14:00בשעה        02.07.2019 –יאוחר מהמועד האחרון להצגת שאלות הבהרה

 המועדים לעיל. 

הפניות תכלולנה את שם המציע השואל, מענו ואמצעי תקשורת אליו. בחלקה  המהותי הפנייה תכלול  1.4.1

את זיהוי הפרק והסעיף הרלוונטי במסמך זה שעורר את השאלה, ככל שניתן, או בקשת הבהרה ואת 

 השאלה בצורה בהירה ומלאה. 

ן לשליחת שאלות, בהתאם המזמינה תהא רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרו 1.4.2

 לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.

המזמינה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות, מחמת  1.4.3

החשש לחשוף מידע שראוי להישאר חבוי ו/או מכל טעם ענייני אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 המוחלט והסופי של המזמינה.

המזמינה תהא רשאית לשנות את נוסח ו/או תנאי המכרז, לרבות איזה  -חשב בשאלות שהתקבלובהת 1.4.4

הוא המחייב וזאת גם אם בפועל  -הנוסח החדש של המכרז, בהתאם למענה לשאלות -מנספחיו. במקרה זה

לא תופק הדפסה מתוקנת של מסמכי המכרז. אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמינה להסכים 

 יות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ו/או בכדי לבצע שינוי זה או אחר.להסתייגו

באתר  תפורסמנההנהלת בתי המשפט תיתן מענה לשאלות באמצעות דוא"ל בלבד, כאשר התשובות  1.4.5

  ביום "הצעות עבודה ומכרזים" , www.court.gov.il   הבית של מערכת בתי המשפט בכתובת 

למען הסר ספק, על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות באתר .   16:00בשעה       04.07.2019

האינטרנט. התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו ועל המציע 

 לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו.

יפורסמו מעת  באחריותם הבלעדית של המציעים להתעדכן בהודעות ו/או בשינוים ו/או בתוספות אשר

 לעת באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט בכתובת המופיעה לעיל.
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 ה והיקף ההתקשרות תקופ 1.5
 

התחלת העבודה. תקופת ריים מיום צו אימים קלנד 90המעלית הינה התקנת תקופת ביצוע עבודות  1.5.1

האחריות מתחילה מיום קבלת המעלית לאחר התקנה. צו התחלת העבודה ניתן מיום קבלת ההזמנה ולא 

 מיום חתימת החוזה. 

שנים נוספות  5להנהלת בתי המשפט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד  1.5.2

"תקופת ההתקשרות )להלן:  -חזוקה( בתום תקופה אחריות )שנה אחרי מסירת המעלית לשירות הת

הנוספת "( לצורך שירות תחזוקת המעלית ,במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה ובלבד שתקופת 

 שנים כאמור. 5ההתקשרות הנוספת לא תעלה על 

 

 .יובהר כי הזכות להארכת ההתקשרות עם הזוכה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של הנהלת בתי המשפט 1.5.3

 וביטול שינוי  1.6
 

 להנהלת בתי משפט שמורה הזכות לבטל התקשרות זו מכל סיבה בהודעה בכתב של חודש מראש. 1.6.1

פיצול כפי לבצע המשרד רשאי לפצל את השירות/הזכייה בין מספר זוכים לפי שיקול דעתו ובכל אופן  1.6.2

 שיימצא לנכון.

הנהלת בתי המשפט רשאית לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי.  1.6.3

 המשרד לא ישלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול המכרז כאמור. 

כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף  1.6.4

וואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה והמשרד יראה המסמכים ובין במכתב ל

 אותו כאילו לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 שונות  1.7
 

הנהלת בתי המשפט רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת  1.7.1

כרז, שלדעת המשרד מונע מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המ

 הערכת ההצעה כדבעי.
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אין הנהלת בתי המשפט מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא,  1.7.2

בשלמותה או בחלקים ממנה. הנהלת בתי המשפט רשאית לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, או 

 לממשה בשלבים.

לך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל להנהלת בתי המשפט נשמרת הזכות לפנות במה 1.7.3

הבהרות ו/או השלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. כל 

פניה תיעשה בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתקנות על פיו והוראות התכ"ם המתעדכנות מעת 

 לעת.

באחריותם הבלעדית של המציעים להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או תוספות אשר יפורסמו מעת  1.7.4

) הצעות עבודה   www.court.gov.ilלעת באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט בכתובת  

 ומכרזים(. 

מס ערך מוסף. לפני , יהיו בשקלים חדשים ירבטופס הצעת המחכל המחירים שיוצעו ע"י המציע  1.7.5

 המחירים יהיו סופיים ומוחלטים ויכללו כל הוצאה אחרת, מכל מין וסוג שהוא. 

או/וכתוצאה מהם, הינם עבודות הכל הנתונים והתיעוד שיוצרו, יאוחסנו אצל הספק במסגרת ביצוע  1.7.6

או על פי דרישת המשרד בכל רכושו הבלעדי של המשרד והם ימסרו למשרד עם סיום מתן השירותים 

עת. האמור בסעיף זה יחול הן על מסמכים בכתב והן על חומרים הרשומים על סרטים מגנטיים, 

 תקליטורים ואמצעי אחסון אחרים.

או  כוזבהמשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע  1.7.7

 לגלותו.כל מידע שאמור היה גילה מטעה או לא 

מגישי ההצעות מתבקשים לבחון היטב את תנאי המכרז ובכלל זה את מלוא ההתחייבויות שיוטלו  1.7.8

 עליהם במסגרת ההתקשרות עם הנהלת בתי המשפט במידה ויזכו במכרז. 

כל  התקשרות שתבוצע עם הספק שיזכה במכרז זה כפופה לקיומו של תקציב מתאים להיקף השירות  1.7.9

 יפתחו מעת לעת.להזמנות רכש שי הפהנדרש במכרז זה, וכפו

הצעתו של הזוכה במכרז תועמד במלואה, על  עיון בהחלטת ועדת המכרזים ובהצעת הזוכה במכרז: 1.7.10

אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם  נספחיה, לעיון יתר המציעים במכרז.

בהתאם לנוסח  ודיותםחסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים ואת הנימוקים לס

את ההצעה הזוכה  ועדת המכרזים תחליט, בהתאם לשיקול דעתה, האם לגלות .למכרז י'המופיע בנספח 

 .במלואה או בחלקה

תיאום הצעות : המציע ו/או בעל עניין במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא איסור  1.7.11

לא יפעל לתיאום הצעתו עם הצעת מציע אחר כלשהו הן לפני קיום המכרז והן בזמן תקופת  -משרה בו

המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות: כריתה מפורשת של 

http://www.court.gov.il/
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הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו ו/או קבלת או החלפת מידע, פרסום מידע או גילויו 

כאשר אותו אדם או גוף הינו בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של  -לאדם או לגוף כלשהו

 מציע אחר.
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    תיאור הפרויקט והיקפו -מסמך האפיון  :2פרק 

 נה יההתקשרות נשוא מכרז זה ה

 כללי 2.1

 יבצע )להלן: "המבצע"(  הספקייצור, הספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט להלן. 

יבצע פירוק של את המתקנים המפורטים באמצעות קבלן ראשי ובאישורו של המפקח הפועל מטעם המזמין. הקבלן 

תחנות עם פיקוד מאסף מלא על פי  5נוסעים ,  8של  MRLחשמלית  יתקין  מעלית מעלית הידראולית ו-המעלית באתר

 הנתונים במפרט זה. 

עזרה  הפיגומים וכל הציוד הנלווה יסופק ע"י חברת המעליות .לא תתקבל כל עזרה מהלקוח בכל שלבי העבודה.

יה על ספציפיים וכ"ו יהכגון מהנדסים בתחומים שונים , אישורים ובדיקות מיוחדות , שימוש בכלים וקבלני משנה 

 חשבון המבצע

 למשך שנה. בתום ALL-INבמכרז , הספק הזוכה מתחייב לתחזוקת המעלית בשיטה כמפורט עם הסיום העבודות  

 שנים. 5עד של שנת האחריות קיימת אופציה להמשך שרות תחזוקת המעלית לתקופה 

 

 

 פירוט השירותים הנדרשים  2.2
 

 האחרון 2481-0-1-3המעלית תיבנה לפי תקן 

 70חלק  2481מתאימה לתקן לנגישות אנשים עם מוגבלויות המעלית 

  

 

המתקנים. כל עבודות הייצור הקמת לפירוק ואחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה, שנקבעו בקשר  מבצעה

לתקנות הנ"ל. עבודות  אשר   וההרכבה יבוצעו בהתאם לתוכניות מאושרות ובכפיפות 

של רשות מוסמכת )כגון חברת חשמל, עירייה או מכבי  לגביהן קיימות דרישות או תקנות

 אש(  תבוצענה לפי אותן הדרישות.

 

                                         המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון ובניה" במהדורותיהם  כל

 .האחרונות

 למפרט המעלית ולתוכניות . התאמה  2.2.1

שמקבל המבצע הינן כלליות  התוכניותשיבצע המבצע באתר יהיו בהתאמה מלאה לתוכניות, המפרט ולחוזה.  העבודות כל

להוציא מידות מעודכנות מאתר הבנייה כפי שהן  המבצע עלוקיימת אפשרות של סטייה במידות.   בלבדלאינפורמציה 

על הקבלן למדוד את מידות  ניות לבין המצב הקיים.יבדוק ויתאים בין התוכ המבצעבמציאות ולבסס את הצעתו בהתאם. 

 הבניין במקום, כפי שהנן במציאות ולא להוציאן מהתכניות.

 

 ואישורים . תכניות  2.2.2

 שבועות מיום קבלת העבודה , על המבצע להגיש לאישור המפקח מערכת תכניות שתכלול : 4 תוך
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 מפורטות עם כל דרישות המבצע בנייה תכניות,ניות כלליות תכ ,מפורטות עם רשימות הרכיבים השונים הרכבה תכניות

, יציקת יסודות לפגושות בבור הפיר ,יציקת משקופי הפיר ,הארקה לפיר, עומסים, פתחים שונים ) פיגום, הראשי ןלקבל

 (.קווי תקשורת לפיר המעלית ,ווי תליה בפיר

 וסיגנליזציה בפיר ובתא המעלית. דפיקו אביזרי תכניות

 לצורך ביצוע הפרויקט. ששתידרתכנית נוספת  כל ואו , דלתות ומשקופי פירהתא פרטי תכנית

. על מקובלותבשני העתקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים וכן בהתאם לדרישות שרטוט  תוגשנה התוכניות

 .ששיידר היכןהמבצע להגיש את תכניותיו עד לאישור הסופי הן של המפקח והן של האדריכל 

 .המתאימיםעותקים למפקח לשם הפצתם לגורמים  5 –הסופי על המבצע להגיש את תכניותיו ב  האישור לאחר

וחלק מהמבנה בוצע  במידהאת תכניותיו על תכניות המכרז ולא יכניס שינויים ללא אישור המפקח בכתב.  יבסס המבצע

 .ן המבצעניות היועץ כל שינוי שידרוש המבצע יבוצע על חשבוכלפי ת

 

 

 

 

 מהלך עבודה . ח"דו  2.2.3

ינהל יומן ובו תירשמנה כל העבודות  המבצעמידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.  קבלן הראשיימציא ל המבצע

 .להנ" ביומןהמזמין רשאי בכל עת לעיין  כשביצע. ב"

 

 האתר . הכרת  2.2.4

הסתמך על תכניות הבניין בלבד, ובאם קיימות במקום, בהתאם למציאות ולא ל הדרושותהמבצע, לבדוק את כל המידות  על

 דית.ימי הקבלן הראשייש ליידע את המפקח ו סטיות

 ואופן ההרמה. האחסוןהגישה ,  דרכיהמבצע ללמוד את האתר ,  על

 ויהיה צורך בהריסות ובנייה , תבוצע 1.5תכניות בזמן הנדרש לפי סעיף  הגישוידרשו שינויים או לא  באם

 .חשבונוהמבצע ועל  יזו ע" עבודה

 

 . שילוט 2.2.5

 שלוט העומס המותר, ,המעליתהמבצע להתקין את כל השלטים הדרושים בתא  על

 לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים הקשורים לפעולת החילוץ בצבע אדום בהתאםהוראות לשימוש וחילוץ 

 מפסק ראשי וכו' (. גלגל חילוץ, ,חילוץ) ידית  
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 צוע וחומרים .העבודה, בי טיב 2.2.6

מחליפה מעלית קיימת. על המבצע לפרק ולפנות את כל הציוד הקיים  . בכל מקרה לאחר  MRLהמעלית המותקנת מסוג 

ההחלפה וסיום העבודה יש לבצע את התיקונים הדרושים ולהחזיר המצב האדריכלי  ברצפה ובקירות כפי שהיו ערב  תחילת 

 העבודות וללא תוספת מחיר

חוקים ותקנים הקיימים והמקובלים. כל העבודות תבוצענה  גבוהה ובהתאם לכללים, ברמהלבצע את העבודה מתחייב  המבצע

המפקח.   יע" שאושרומומחה ותוך שימוש בחומרים  של עובדים מאומנים ומנוסים בעבודות מסוג זה , בהשגחתו המתמדת י"ע

 באחריות המבצע. הינהכל החומרים  אחסנתהמשובח ביותר.   מהמיןיהיו  החומרים

מטעם המבצע ,האחראי על העבודה. כל הוראה שתימסר למנהל העבודה תחייב את  עבודהההרכבה יהיה במקום מנהל  בזמן

 .המבצע

של מנהל העבודה או כל עובד של המבצע שלדעת המפקח הינו בלתי מוכשר להוציא  הרחקתויהיה רשאי לדרוש את  המפקח

 את העבודה ברמה מקצועית או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. לפועל

למועסקים על ידי המבצע ישולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה  םהסוציאליי התשלומיםהתשלומים של שכר עבודה וכל  כל

 יכונים.כל הס כנגדיחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע או לעובד מעובדיו. המבצע יבטח את עובדיו  יוצראינו 

מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם  יוצאמתחייב בכל מקרה וללא  המבצע

 הבטיחות בעבודה. פקודת

 והמכשירים הדרושים לעבודה. כל החומרים יהיו חדשים ומטיב משובח. המתקנים ,החומריםאת המבצע לספק  על

 בעת עבודתו, המבנה יפעל ועליו לתאם עם הנהלת הבית את זמני  הקבלן צריך לקחת בחשבון כי

 העבודות הרועשות וה"מלוכלכות" ולקחת בחשבון כי חלקן תבוצענה בשעות שאינן שגרתיות. 

 על הקבלן לדאוג שבמהלך כל עבודתו, יישאר אזור העבודה נקי מלכלוך ו/או מכל מכשול 

 הבית. על הקבלן להציב את כל ההגנות  שעלול לגרום להפרעה ו/או שיהווה סכנה לבאי

והשילוט הדרוש כדי למנוע גישת אנשים לאזורי סכנה )לרבות התקנה "מבואה" סגורה סביב כל  דלת  פיר( ולהנחותם 

 בנוגע להימנעות מסכנות צפויות.
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 שונים . נזקים  2.2.7

 

כתוצאה  נגרם נזק  יעובדיו או ע" יהאדם, על ידו או ע"למתקנים ולבני  למכונות, ,ןילבניאחראי לכל נזק שיגרם  המבצע

יהיה  המבצעשרין והן בעקיפין. יעל ידו ואו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה , הן במ שסופקומפגם בחומרים 

 בשלמותם. לחייב לפצות על הנזקים הנ"

 ללא אישור מוקדם מנציג המזמין והמפקח.בקורות, בעמודים או בתקרות  במבנה, חציבותלבצע עבודות או פעולות  אין

המהווים כיסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם ,לחומרים, למתקנים ולמכשירים  מתאימיםחייב להוציא ביטוחים  המבצע

 ביטוחים. כמו כן עליו להוציא עבודתו כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או זרם חשמלי וכו' בתחום  מסיבות

 ו ולצד שלישי כלשהו. על המבצע להמציא עותק מהפוליסות למזמין.לגבי עובדי

 עד למסירת המעלית למזמין. המעליתאחראי על כל חלקי ציוד  המבצע

במהלך הרכבת המעלית וכל עוד לא נדרש אחרת יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה, המעלית תעלה לתחנה עליונה. מצב 

 יוחד ה"מבריח" את המעלית מקומה תחתונה.זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מ

 

 הספקת חשמל   2.2.8

 

 , הארקה ואפס בראש הפיר עבור כח ומאור.תפאזו 3הקבלן הראשי יספק חיבור בלבד של 

וכל החיבורים מהמפסק לחלקי המעלית, יסופקו ויבוצעו ע"י ועל חשבון  מפסק זרם ראשי עם בטחונות למאור ולכח

הקבלן. בנוסף על  הקבלן הראשי לספק קו טלפון חי ) לא שלוחה( לראש הפיר ביחד עם הספקת המתח החשמלי. אורך 

 החוטים והמיקום המדויק בפיר המעלית יסופק בתוכניות של קבלן המעלית.

 

 

 

 .מסירת המתקן 2.2.9

 

מכון התקנים או בודק מוסמך במידה  ,למפקח תעודות בדיקה של חברת החשמל המבצעהרכבת המתקנים ימציא  םבסיו

יוזמנו  ל. כל הבדיקות הנ"המבצעמכון התקנים וכן אישורי בדיקה מטעם בקרת טיב של  ישוחררה לבדיקה ע" והמעלית

" )תכנית הרכבה של המתקן ,   AS MADEמסירת תכניות "  כולל לתוצאות הבדיקות הנ" כלהמבצע ועל חשבונו.  יע"

 העתקים . 3 -יוגשו למזמין ב -. ( טים, הוראות אחזקה וכן רשימת חלקי חילוף כולל מק" ופיקודתכניות חשמל 
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המעליות בהשתתפות המפקח ונציג המזמין ותיבדק התאמת המתקן למפרט  מסירתהגשת מסמכים אלו תיערך  לאחר

או  התאמותהאדם לביצוע הבדיקות. במידה ויתגלו אי  חוכולרשות המזמין את כל אמצעי העזר  יעמיד המבצע המפקח.

 תיערך מסירה סופית של המתקן. ביצועם לאחרליקויים , יש לבצעם מיידית.  

 

 . הדרכה  2.2.10

 

אנשים מן המעלית.  את משתמשי המעלית בשימוש נכון ובמתן עזרה בזמן חילוץ המבצעמסירת המתקן ידריך  במסגרת

 המעלית לשימוש. רתימסולאחר ביצוע בדיקת בודק מוסמך ,  ההדרכהבתום 

 . 2.2.9הוכחה לעמידה בדרישות סעיף  אינהמקרה מסירת המעלית לשימוש  בכל

 

 .אחריות 2.2.11

 מקרה המאוחר  בכלהמפקח או נציגו ו/או הפעלתה ,   יתקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע" מנין התחלת

 י. כל החלקים , המכשירים והחומרים אשר יסופקו ע"לחודשים מהתאריך הנ" 12 -היא ל האחריותמביניהם. תקופת 

 .וציודהומשוכללים ביותר. המבצע אחראי לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקיה  חדשיםהמבצע יהיו 

 ההוצאות  בכלעד למסירה הסופית של המתקן, ויישא  אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו יהיה המבצע

יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי  המבצעהכספיות בשל נזק ,קלקול , אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן 

 עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.

  שנה מיום סיום ההתקנה. 20המבצע ידאג להמצאות חלקי חילוף בארץ במשך 

 ההפרעותבמעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה במצב תקין ונקי. את כל  יטפל מטעמוו מי א המבצע 

שעות לאחר ההודעה. לאחר  24שתחולנה בתקופת האחריות יסלק המבצע מיד ועל חשבונו הוא, ולכל המאוחר  

 הליקוייםלק פגום ולתקן את כל בדיקת קבלה שניה והמבצע חייב לתקן כל פגם להחליף כל ח תיעשהתקופת האחריות 

של  לשל שנה. האחריות הנ" נוספתאחריות  ןתינתשנתגלו לאחר השימוש. לכל החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות 

 והפרעות חשמל. רע ששימועליון,  חמכוהמבצע לא תכול על נזקים כתוצאה 

 מתחילת החלהמבצע יספק שירות חייב המבצע לספק את שירות המעלית השוטף. בנוסף  להנ" האחריות בתקופת 

פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות האחריות .  תקופתהשימוש במתקן ועד לתחילת 

 פעם בחודש, לבדוק, לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות

  לכתב הכמויות. בנוסף, על בתקופת האחריות הנ"ל יבצע הקבלן את השרות למעלית ועלות שרות זה תהיה בהתאם

הקבלן לבצע גם את השירות מתחילת השימוש במעלית עד תחילת תקופת האחריות )קבלתה הסופית של המעלית ע"י 

 משרדנו( וגם מחיר זה יהיה כלול במחיר המעלית.
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ו כן הקבלן הקבלן מתחייב לשלוח על חשבונו נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין. כמ

 מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת בקרת השרות שתבוצע ע"י נציג משרד לברוב )היועץ לבקרת שרות(.

 בשירותהקשורות    העבודותחייב המבצע לפחות פעם אחת בחודש , לבדוק , לשמן ולבצע את כל  הקלקולים לתיקון פרט

התיקון  אתעבודות וזמניהם. בספר יחתמו הטכנאים אשר ביצעו  ,ספר שירות בו ירשמו כל התקלות ימצא. בחדר המכונות 

ותאשרנה על ידם. המבצע מתחייב להחזיק  חדשים 4המזמין או בא כוחו, כל  יע" התיבדקנ לאו השירות. הרשימות הנ"

חילוף סבירה. כן מצהיר המבצע שברשותו עומדים בזמן ההצעה חלקי ה בכמותבמחסנו מלאי של חלקי חילוף אורגינליים 

 .להנ"

 המעלית  להשבתתחודשי הפעלה ושימוש שיחשבו לתקופת הרצה, מתחייב המבצע שמספר התקלות הגורמות  6 לאחר

 לגבי מניין התקלות הרלוונטיות. יפסוקבשנה. היועץ  6לא יעלה על  

 התקינה  ולתןפעביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתוכניות , אינה מורידה ממנו את האחריות עבור  שהמבצע העובדה

  שמבצעשל המתקנים. המבצע בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות התוכניות 

מאחריותו, במידה  המבצעמסוגל לגלותן. אישור המפקח על בחירת הציוד של המבצע אינו משחרר את  מקצועי ידע בעל

האחריות לדרוש מהמבצע לתקן או להחליף את  בתקופתויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי המפקח 

 ציוד הפגום. 

 

 

 

 הציוד המאושר לביצוע המעלית  2.2.12

 

 גרמניה או  שווי ערך דגם   טיסן -

 מיצובישי -

 TECHNAאו        COMFORT  דגם  אוטיס -

 KES 600עם דלת   MONO SPACE 500    דגם  קונה -

  3300   דגם שינדלר -

- MP                       דגם        עם דלתותHIDRA WITTUR  

- ORONA                דגם          עם דלתותWITTUR   HIDRA 

- WITTUR 

- FUJI 
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 )שירות תחזוקה בלבד( הטלת קנסותרמת שירות ו 2.3
 

 ספק שלא יעמוד ברמת השירות המוגדרת ישלם פיצוי מוסכם, על פי מידת החריגה מהרמה     2.3.1

 ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף זה. המשרד יהא זכאי לנכות את  המוגדרת             

 הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית סכום            

 אחרת, לרבות חילוט הסכום מהערבות הבנקאית לביצוע.           

ויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי תשלום הפיצויים או ניכ

 מסמכי המכרז. 

 הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.

 אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין            

 את השגותיו ואת תלונותיו בגין הליקוי  ברמת השירות.  הזוכהיעביר לספק  המשרדנציג             

ימי עסקים, יודיע  5תוך  המשרדאם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של נציג 

בכתב לנציג הספק כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בפנייתו שלא תוקנו במסגרת המשרד 

. לספק תהיה זכות לטעון המפורטת להלן  , יקוזז מסכום החיוב על פי הטבלההזמן שייעד לכך המזמין

 ימי עבודה מתאריך שליחת ההודעה.  7בכתב נגד הקיזוז תוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זו  הפרהאירועים המתוארים בטבלה מעלה בתקופה של חצי שנה, תיחשב  5במידה והצטברו למעלה מ  2.3.2

  .ספקהתקשרות עם האת הלהפסיק והנהלת בתי המשפט תהיה רשאית  ,של תנאי המכרזיסודית כהפרה 

  השירות.לקיים בקרה מדגמית גם באמצעות גורמי בקרה חיצוניים לגבי איכות  רשאי המשרד  2.3.3

 

 תיאור הפגיעה ברמת השירות )הליקוי(
שיעור הפיצוי המוסכם בגין 

 הפגיעה ברמת השירות בש"ח 

 לשעה 500₪ איחור במועד היענות לתקלות במעלית  .א

שימוש בחומרים ו/או בציוד כפי שתואר בפרק אי  .ב

 למכרז זה 2
 למקרה ₪ 1500

השבתת אותה מעלית יותר מפעם אחת במשך  .ג

 חמישה יומי עבודה, שנגרמה עקב אותה סיבה
 ש"ח500

או בטווח הזמן שננקב בדוח ,  חוסר ביצוע מידי  .ד

דרישות בודק מוסמך והם תחום טיפולו של של 

על ביצוע , לבודק הספק, והוצאת אישור בכתב 

 ולמזמין או נציגו

 ש"ח 500

או בטווח הזמן שננקב בדוח של  חוסר ביצוע מידי .ה

דרישות מפקח מטעם המזמין ) היועץ( והם בתחום 

טיפולו של הספק והצאת אישור בכתב על הביצוע 

 . למפקח ולמזמין

 ש"ח 500
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 תאום כניסה ואישורי כניסה 2.4
 

כל עובדי הספק הזוכה, אשר יידרשו להגיע לאתרי המשרד יידרשו לעבור בדיקה ביטחונית בהתאם  2.4.1

כל הספק הזוכה יידרש להעביר רשימה שמית )כולל מספרי זהות( של  להנחיות קב"ט המשרד.

 העובדים מטעמו.

רשאי לדרוש מן הספק להרחיק ממקום ביצוע העבודה כל אדם המועסק על ידיו או לפסול  המשרדנציג  2.4.2

כל אדם המועסק על ידי הספק, וזאת מבלי לנמק את דרישותיו. הספק מתחייב למלא מיד אחר דרישה 

 כאמור.

 שנגרמו הנהלת בתי המשפט לא תהיה חייבת לפצות את הספק, בדרך כלשהי, בגין הפסדים ו/או נזקים 2.4.3

אדם שהורחק לפי דרישה כאמור,  או שעלולים להיגרם לו בשל דרישה של נציג המשרד כאמור לעיל.

 לא יחזור הספק להעסיקו במקום ביצוע העבודה בין במישרין ובין בעקיפין.
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 : תנאי סף  3פרק 

 ים יתנאי סף כלל 3.1
 

אישור מפקיד  בצירוף חתום על ידי עו"ד,  '(אעל המציע למלא ולהגיש תצהיר מלא ומפורט )בנוסח שבנספח  3.1.1

 חשבון או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד שהמציע:-מורשה, מרואה

  מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור

 מלנהלם.

 עליהן מס לפי חוק מס ערך  נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל

 מוסף.

 1 א'האישור המצורף יסומן כנספח 

על המציע לצרף להצעתו אישור לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין, לדוגמא: במידה ומדובר בחברה,  3.1.2

יש לצרף אישור מרשם  –על המציע לצרף העתק אישור התאגדות מאת רשם החברות, במידה ומדובר בעמותה 

 (2)אישור זה יסומן כנספח א' "ב.העמותות וכיו

אשר במסגרתו יצוין כי לתאגיד אין חובות  עדכנייצרף המציע  נסח  -ככל שהמציע מאוגד כחברה או שותפות 3.1.3

לרשם הרלוונטי )רשם החברות/ רשם השותפויות(.במידה ומפורט חוב לרשם התאגידים בנסח המצורף, יש 

המסמך המפרט את המידע הנ"ל יפיק המציע, ללא תשלום,  לצרף אישור על תשלום החוב לרשם התאגידים. את

.   http://147.237.72.24/WebOJSite/Companies באתר הרשמי של רשם התאגידים בקישור שלהלן:

 (2אישור זה יסומן כנספח א' )

 .למסמכי המכרז 'געל המציע לחתום על תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח שבנספח  3.1.4

  .'ה חבנספשעל המציע לחתום "תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום"  3.1.5

 .'דבנוסח שבנספח  "תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות"על המציע לחתום  3.1.6

 

    ירושלים 20לעבודה ברח' קרן היסוד  בית הדין הארציבסיור הקבלנים יהיה –השתתפות בסיור קבלנים חובה 3.1.7 

 11:00בשעה   25.06.2019

של היצרנים   ולצרף פרוספקטים וטבלאות ('חעל הקבלן למלא ולהגיש מפרט מלא ומפורט )בנוסח שבנספח  3.1.8

 .השונים

 על המציע לצרף תעודה מרשם הקבלנים המעידה על:   3.1.9

 .1, סיווג ג100בענף  -הבינוי והשיכון בתחום בנייה קבלן רשום ברשם הקבלנים במשרד   א:-חלופה

 כולל עבודות הנדסה אזרחית ומעליות(. על הספק לצרף אישור כאמור. -  1, ג100)רישום זה: 

 .1סיווג ב  ,180קבלן רשום ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון בתחום מעליות בענף  ב:-חלופה
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השלד,  לצורך ביצוע עבודות 1, ג100עסיק קבלן משנה הרשום בענף כאשר בחלופה זו קבלן המעליות יתחייב לה

  לצרף אישור כאמור. המציעעל  האדריכלות והמערכות בפרויקט.

 

המצאת האישורים והמסמכים המפורטים לעיל הנה תנאי סף להשתתפות במכרז. הצעה אשר לא תכלול את כל המסמכים 

חתומים ו/או אינם מלאים כנדרש תיפסל על הסף ע"י ועדת המכרזים המפורטים לעיל ו/או אשר תכלול מסמכים שאינם 

 בהנהלת בתי המשפט.

על אף האמור לעיל, שומר לעצמו המשרד את למציע אשר הזכות לאפשר לא צירף אישור מהאישורים המפורטים לעיל, 

צירוף מאוחר כאמור "צירוף מאוחר"(.  –להשלים את הגשת המסמכים במועד המאוחר למועד פתיחת המעטפות )להלן 

  .לעיל, יתאפשר רק מקום שהוברר, כי המסמכים לא צורפו בשל טעות בתום לב של המתמודד

 

 תנאי סף מקצועיים 3.2

 ניסיון  3.2.1

של  כספי  ףבהיק 31.12.2018 -ועד ה 01.01.2016 -לפחות לתקופה שבין ה פרויקט אחד ביצוע של לציין מציע על ה

. ש"ח  250.000של לפחות כספי של כל אחד מהם העד שני פרויקטים שההיקף  של או ביצוע  ₪ 500.000לפחות 

תיאור הפרויקטים והיקפם )כולל היקף כספי( יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה תוך פירוט שמות הגופים שקיבלו שירות 

  '.וזה מהקבלן, איש הקשר מהגוף מקבל השירות ומספר הטלפון שלו. הניסיון כאמור יפורט בנספח 

 

 

 

 

 

 רישיון עסק 3.2.2

 על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק.       

 

הצעה אשר לא תכלול את כל . נה תנאי סף להשתתפות במכרזיה בפרק זההמצאת האישורים והמסמכים המפורטים 

המסמכים המפורטים לעיל ו/או אשר תכלול מסמכים שאינם חתומים ו/או אינם מלאים כנדרש תיפסל על הסף ע"י ועדת 

 המכרזים בהנהלת בתי המשפט.

את הזכות לאפשר למציע אשר לא צירף אישור מהאישורים  הלעצמהנהלת בתי המשפט שומרת על אף האמור לעיל, 

אוחר כאמור לעיל, מהמפורטים לעיל, להשלים את הגשת המסמכים במועד המאוחר למועד פתיחת המעטפות. צירוף 

  .רפו בשל טעות בתום לב של המתמודדיתאפשר רק מקום שהוברר, כי המסמכים לא צו
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 ומסמכים נדרשים הגשת ההצעה אופן :4פרק 

 

 למכרז זה. )תנאי סף( 3על המציע לצרף את כל המסמכים והאישורים כפי שמופיעים בפרק  4.1

  .למכרזז'  כפי שמופיע בנספח  במלואה על המציע למלא את טופס ההצעה 4.2

 .ט'על המציע לחתום על דוגמת חוזה נספח  4.3

קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את במידה  4.4

 .' יהחלקים ואת הנימוקים לסודיותם בהתאם לנוסח המופיע בנספח 

 

 הקריטריונים לבחירת הספק  :5פרק 

 בשלושה שלבים :ההצעות תבחנה 

   בתנאים המוקדמים להשתתפות  תיבדקנה עמידתן של ההצעות זהבשלב  בדיקת עמידה בתנאי הסף: -שלב א'  5.1

 .)תנאי סף(במכרז  

  מציע שעבר את שלב א' ימשיך לשלב ב'  5.2

 .מרכיב האיכות

 'שלב ב ( בחינת מרכיב האיכות :X )  –  מהציון הסופי.  25%מהווה 

מציע שלא יעבור את ציון  אחוזים. 20ציון הסף הכולל בשלב זה המהווה תנאי למעבר לשלב הבא הוא 

  לא תעבור לשלב המחיר.הסף בשלב זה, הצעתו 

X (25%   = )15%  (  5.2.2) סעיף  10%( + 5.2.1)סעיף 

 בהתאם לרכיבים הבאים: הסופי מהציון  25%( Xהאיכות ) מרכיב בחינת   

 לפחות לקוחות נילש  דעתה שיקול לפי  טלפונית תפנה המשפט בתי הנהלת : 15% לקוחות הדעת חוות 5.2.1

 בלוחות עמידה ,שירות רמת ,מקצועית רמה של בהיבט(  דעתם חוות לקבל מנת על  ו'המפורטים  בנספח 

 הממליצים ברשימת מופיעים שאינם ללקוחות גם לפנות למשרד הזכות שמורה זה בשלב כי יובהר .(זמנים

 .ו' נספח את למלא המציע על. .המציע שהגיש

  הציון יהיה זה בסעיף המציע שיקבל הסופי הציון. 10 ל 0 בין הרצון שביעות את לדרג יתבקש הלקוח            

 הקבוע המקסימלי הציון את יקבל ביותר הגבוה הממוצע ציון יהיה לו מציע .ההמלצות של הממוצע

  .אליו בהתאם יחסי ציון יקבלו המציעים יתר וכל ,לסעיף
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 מציע. ו' בנספח דיווחו פ"ע בתחום המציע של הניסיון היקף יחושב זה בקריטריון :10% ניסיון 5.2.2

 ) , המכרז למסמכי 3 בפרק כמפורט הסף בתנאי הנדרש המינימום מעל)  ביותר הרב את הניסיון שיציג

 .אליו בהתאם יחסי ציון יקבלו המציעים יתר זה. לסעיף המקסימלי את הציון יקבל

 

  .זה בשלב אפשריים 25% מקסימום מתוך 20% הינו הבא לשלב למעבר מינימלי ציון כי יובהר

 :מרכיב המחיר -מציעים שיעברו את ציון הסף יעברו לשלב הבא

 

 . 5.3מהציון הסופי ויחושב כמפורט בסעיף  75% מהווה  -( Y)  בחינת מרכיב המחיר:  שלב ג'

  

 . מרכיב המחיר 5.3

 מסה"כ הציון המשוקלל ויחושב באופן הבא : 75%מרכיב המחיר יהווה 

= Aשנות שרות תחזוקת מעלית ) אופציה   בתום תקופת  האחריות(, עפ"י הנוסחה הבאה:  5שקלול מחיר ביצוע העבודה + 

 עלות ביצוע שדרוג המעלית עפ"י כתב הכמויות לביצוע העבודה.

B  עלות תחזוקת המעלית בשיטת=IN-ALL .שנתית 

 B5+Aההצעה הזולה ביותר: 

 שניתן שלב ד' : ניקוד סופי . בשלב זה ייעשה חיבור בין ציון האיכות שניתן למציע בשלב ב' לבין ציון המחיר  5.4

 X+Y= ציון  סופי  -  ג' בשלב

  תהיה ההצעה הזוכה. ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר 

 .למכרז הזה ז'על המציע למלא את הטבלה בנספח 
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הזוכה עם קבלת  מהספקמסמכים ואישורים שיידרשו  :6 פרק

 ההודעה על הזכייה במכרז

לצרף המסמכים ו/או האישורים  הזוכההספק מחויב , עבודהימי  10עם היוודע לו דבר זכייתו במכרז ולא יאוחר מחלוף 

תהיה רשאית הנהלת בתי המשפט לפנות למציע שדורג בחלוף מניין ימים אלו הבאים. מציע שלא ימציא המסמכים האמורים 

 במקום השני. 

 

להבטחת ביצוע הצעתו הערבות נועדה למסמכי המכרז( יא' )על פי הנוסח בנספח  ₪ 25,000 בסך של ביצוע ערבות  6.1

 למדד המחירים לצרכן,במלואה צמודה תהיה , בהסכם ההתקשרות ובגין מכרז זהשל הספק הזוכה וכל התחייבויותיו 

 90למשך כל תוקפו של ההסכם ולמשך  תוקפה של הערבות יהיה אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי ניתנת לביטול. 

 (.'אי )בנוסח נספח מתום ההתקשרותנוספים  יום

 

  .'ט כנספחדוגמת החוזה המצורפת למכרז זה ומסומנת חוזה כחתימה על  6.2

 

 הצטרפות לפורטל הספקים וחתימה על חוזה מול מנהל הרכש. 6.3

 

יש לציין .  אך לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם, למכרז 10אישור עריכת ביטוחים כפי שמפורט בפרק  -ב'נספח  6.4

כי נוסח פוליסת הביטוח המופיע במכרז הוא הנוסח המחייב ולא יחולו בו שינויים לאחר הגשת מסמכי המכרז, או 

בנושא סעיפי הביטוח תוגש במסגרת שלב  לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז. כל הערה, שאלה או בקשה להבהרה

 שאלות ההבהרה בלבד.
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בגין השירות התמורה: 7פרק   

ביצוע העבודה ייעשה אך ורק על פי האמור במכרז זה ובהסכם ההתקשרות. חריגה שאינה מלווה באישור מורשי  .7.1

 החתימה במשרד לא תאושר. 

 חשבונית לתשלום שתועבר לאישור המחלקה המקצועית או  מי מטעמה.עבור ביצוע העבודה יגיש הספק הזוכה  .7.2

לאחר שיאושרו החשבוניות ע"י הגורמים הרלוונטיים, כאמור, יועברו החשבוניות לתשלום ליחידת  הרכש   .7.3

 המרכזית של המזמינה.

 מעת לעת. ותהמשתנ 1.4.0.2 –ו  1.4.0.3 םת החשב הכללי שמספרותשלום החשבוניות ייעשה עפ"י הורא .7.4

 .חשבוניות יועברו לאישור ולתשלום, חתומות דיגיטלית באמצעות פורטל הספקים הממשלתי בלבד .7.5
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נזיקין, שיפוי ופיצוי: 8פרק   

 אחריות משפטית

שא בכל פיצוי כספי ו/או סעד אחר שייתבעו או יהספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המשרד וי 8.1

במעשים ו/או מחדלים שלו ו/או של העובדים מטעמו, לרבות קבלני משנה מטעמו שיידרשו מהמשרד, שמקורם 

 במסגרת העסקתם לפי מכרז זה או כוחו.

 

הספק פוטר בזאת את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט.  8.2

ויב ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתח הספק

כלפי המדינה אף אם יחליט  הספקכאמור וזאת בלי שיהוי ובלא צורך בפנייה מוקדמת לערכאות. חובה זו תחול על 

אחראים במשותף כלפי ניזוק או נפגע מסוימים, והספק ישיב,  הספקביהמ"ש המוסמך במקרה מסוים כי המדינה ו

 במלואו של כל סכום שתשלם כאמור. יפצה או ישפה את המדינה

 

לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום על פי  כל דין הספק מתחייב לשלם כל סכום או פיצוי, המגיעים  8.3

 יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

 

מו ו/או מטעמו והוא הספק מתחייב לשאת בכל נזקי גוף ו/ או רכוש שיגרם למאן דהוא עקב מחדליו או הפועלים עי 8.4

 מוותר בזאת על תביעה נגד המשרד בגין נזק או אבדן לרכוש ו/או לגוף כאמור.
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 ניגודי עניינים ויחסי הצדדים, שמירת סודיות: 9פרק 

 ספק מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה.ה 9.1

 

 הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה בכתב מהמשרד.  9.2

 

 1981  -הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  9.3

 .1986  -תשמ"ו ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, ה

 

 הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך. 9.4

 

לבין עבודה  המוצעתעבודתו  חשש לניגוד עניינים בין  הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של 9.5

 הספקגוד עניינים כאמור, מתחייב עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ני

 להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת. כמו כן, 

 ב מן העניין.במקרים בהם יגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחיי

 

איתור עובדים ו/או לרבות  –רת ארגונית" השירותים יינתנו במסגרת ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסג  9.6

רם וכל תשלום סוציאלי השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכהעסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, קבלני משנה, 

 .הספקמשמעת כמקובל במסגרת העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת נלווה אגב 

 

עסקים והינם עובדים ומל ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הספק מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים המועסקים ע 9.7

דיני  על פי במסגרת הארגונית של הספק, ולא של המשרד. הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו 

לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על  הספקהעבודה והנזיקין. כן יהיה 

לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותו על ויבו המשרד כדין, לשאת חבות, או ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יח

 באופן מלא. הספקכך 

 

ציבור הנהנים משירותים יקיו, לא כלפי כלפי עובדיו ומעס הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא 9.8

שת המשרד, רשאי להציג את השירותים הניתנים לפי בקמשרד יש חלק בארגונן, אולם הספק אלה, כפעולות של

 העניין.תחת פיקוחו,  הכל לפי 
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 לכל דבר ועניין. הספק מודע עצמאי  ספקן הספק, יחשב הספק, כבכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבי   9.9

 ו/או קבלני המשנה מטעמו לבין המשרד.מעביד בינו ו/או עובדיו -סי עובדכך שלא מתקיימים יחל

 

בהתאם לצרכים ובכלל זה בוי למילוי מקום, להכשרת עובדים הספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגי   9.10

 במכרז.על חשבונו על פי צרכי השירותים  השתלמויות וקורסים

 

מכרז זה כולן או חלקן ללא כויותיו או את חובותיו לפי תנאי )להעביר( לזולת את ז הספק אינו רשאי להמחות  9.11

 הסכמה בכתב המשרד.

 

ללא הסכמה בכתב ומראש חלקו במישרין או בעקיפין לאחר,  אין הספק רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או  9.12

הספק הזוכה רד לבין ספק אחר, וחוזה כלשהם בין המשכאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי  של  המשרד. הסכמה

 כלפי המשרד לביצוע השירותים.יהיה בכל מקרה אחראי 
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 : ביטוח10פרק 

 

הנהלת בתי המשפט ולהציג להנהלת בתי  –הקבלן  מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

 -המשפט את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

בעלי  –עבור ביצוע כל עבודות שיפוץ המעליות לרבות התכנון והפיקוח ע"י הספק הזוכה ו/או קבלני המשנה  -השלב הראשון 

 מו המקצוע מטע

 

 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה .1
 

בגין ביצוע כל עבודות ההתקנה, הרכבה ועבודות התשתית המתחייבות מכך בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח 

הובלה, התקנה של המעליות, כל הסיכונים לעבודות קבלניות/הקמה  המכסה את העבודות )לרבות עבודות וזמניות(  כולל ביצוע, אספקה, 

 -תשתיות ואחזקה, כל החומרים, מערכות וציוד, בהתאם למכרז ולהסכם עם הנהלת בתי המשפט ואשר יכלול:

 
 ביטוח רכוש  –פרק  א 

במלוא ערכן של כל עבודות כולל כל החומרים, המתקנים, חלקים, אביזרים, מכשירים והציוד על בסיס ערך כחדש כולל שינויים במהלך 

תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם, כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה 

 .פריצה , גניבה ושוד

 

 בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:

 בערכם המלא; –ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  .1

מהיקף הפרויקט אך לא פחות מסך  10%גבול אחריות בגובה  –הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומההוצאות פירוק, הריסה, פינוי  .2

 דולר ארה"ב; 100,000

 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 500,000לא יפחת מסך   –רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  .3

 מלא; חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם ה .4

מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם( הנמצאים  .5

 באתר על פי ערכם;

חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים  .6

לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה הלקויים עצמם ולא יחול 

 שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;    

 דולר ארה"ב;  25,000שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  .7
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דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן  200,000ך כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מס .8

 . 10%שלא תעלה על 

 מערך העבודות. 10הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות %  .9

 יום לפחות. 30הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו, לתקופה של  –תקופת הרצה  .10

 וד;כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה וש .11

בגין העבודות זה, ככל שישולמו מקדמות לקבלן ע"י הנהלת בתי המשפט, תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק  .12

בכתב  הנהלת בתי המשפט אלא אם יורה חשב/ת הנהלת בתי המשפט  –וציוד המעלית משועבדים לטובת מדינת ישראל 

 אחרת.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב 

 

דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף  5,000,000  -הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות

 ; CROSS LIABILITY –אחריות צולבת 

 

דולר  1,000,000 -הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך

 ארה"ב;

 

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;   

 

 .                              הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

 
 ביטוח חבות מעבידים  –פרק ג 

 לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה; .1

 .דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח 5,000,000 -יפחת מסךגבול האחריות לעובד, לא  .2

 

 :הפוליסה תכלול

 חודש לאחר סיום העבודות; 24הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת בת  .1

 תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט" בשינויים המתחייבים על פי המצוין;  .2

 ל והשטחים המוחזקים;כל תחומי מדינת ישרא -תחום טריטוריאלי  .3

 הנהלת בתי המשפט";  -/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו: "... ו .4

 מהנדסים, מתכננים, בודקים, ממונה בטיחות   -ביטוח אחריות מקצועית .2
  

ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו, לרבות מהנדסים, בודקים, מתכננים  הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן .1

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי וממונה בטיחות, ובגין כל הפועלים מטעמם 
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של מעלית עובדים התקנה לביצוע עבודות בכל הקשור בקשר לשירותי תכנון ופיקוח נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, 

  .בירושלים בית הדין הארצי לעבודהב

 דולר ארה"ב. 2,500,000 -סךלא יפחת מ ת ביטוח )שנה(גבול האחריות למקרה ולתקופ .2

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

 ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה  (2

הנהלת בתי  –אולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל Cross Liability    –אחריות צולבת  (3

 ;המשפט

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

מחדלי הקבלן וכל הפועלים למעשי ו/או אחראים  ככל שיחשבו הנהלת בתי המשפט –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 מטעמו.

 
 כללי

 

 : הביטוח יכללו התנאים הבאים בפוליסות   

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  .1

 יום לפחות במכתב רשום לחשב/ת הנהלת בתי המשפט; 60

הנהלת בתי המשפט ועובדיהם, ובלבד  –המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .2

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;  שהוויתור לא

החובות  הקבלן ובעלי המקצוע מטעמו יהיו אחראים בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל .3

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו; .4

כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  .5

 הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח; מדינת ישראל, והביטוח 

מזכויות על פי העלול לגרוע ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח,  בפוליסה .6

 הנהלת בתי המשפט.  –הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל 

 יים בפוליסה.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שק .7

  

 
 לאחר השלמת העבודות ומסירת המעליות לשימוש ובגין עבודות שירות ותחזוקה  -השלב השני 

 
 .   ביטוח חבות מעבידים1
 

 והשטחים המוחזקים; א. הקבלן  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בל תחומי מדינת ישראל
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 דולר ארה"ב לעובד, למקרה  ולתקופת ביטוח )שנה(;  5,000,000ב. גבול האחריות לא יפחת מסך 

 

 כמעבידם. ג.  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב

 

 הנהלת בתי המשפט היה ונטען לעניין קרות תאונת –ד.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל 
   קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם      מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשם כלפי מי מעובדי הקבלן, עבודה ו/או    

 שבשירותו.

 

 .   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי2
 

 הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי  .א

 גוף ורכוש בגין פעילותו;               

 

 ת ביטוח )שנה(;למקרה ולתקופ דולר ארה"ב 5,000,000 –סךגבול האחריות לא יפחת מב.          

 

 (;CROSS LIABILITYג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )      

                                                                         

 המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשרותו  -ד. כל סייג/חריג לגבי רכוש      

 פועלים או פעלו בו, יבוטל;          

 

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

 משנה ועובדיהם.         

 

 ו.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;    

 

  למעשי ו/או םאחראי יחשבוככל שהנהלת בתי המשפט   –ז. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל     

 הפועלים מטעמו. מחדלי הקבלן וכל       

 

 . ביטוח אחריות מקצועית3
 

 צועית.א.  הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מק    

 

 ב.  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו וכל הפועלים מטעמו  ואשר אירע     

 כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו          

   בית הדין הארצי ירושליםעובדים בלמתן שירותי טיפול ותחזוקה, למעלית בתום לב, בכל הקשור          

 

 דולר ארה"ב. 2,500,000 -סךג.  גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  

 

 ד. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:  

 מרמה ואי יושר של עובדים; -      

 בדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות או -      

  –אולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל Cross  Liability    –אחריות צולבת  -      

 ;הנהלת בתי המשפט         

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות   -      

 

 למעשי ו/או ככל שיחשבו  אחראים  המשפט הנהלת בתי –ה.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל   

 מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו.        
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      PRODUCTS  LIABILITY  -  .   ביטוח חבות המוצר 4
 

 יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין ציוד, חלקים, אביזרים,   הקבלן  א.     

  ,בית הדין הארצי ירושליםעובדים בלמעלית  ותחזוקהחומרים  וחלקי חילוף במסגרת שירות           

 הנהלת בתי המשפט.  –למכרז וחוזה עם מדינת ישראל בהתאם           

 הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, הפעלה, אחריות, אספקת           

 הדרכה, תיעוד, בדיקות,  טיפולים,  תחזוקה מונעת, שרות  ותחזוקה,, תיקון תקלותחלקי חילוף,           

 ההיקפי.            ה וציוד מרכיביה, מתקניהעל כל  למעליתובדיקות קבלה           

                                                                                       

 נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים  -בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין  ב.  הכיסוי     

          - 1980. 

 

 דולר  2,500,000 – סךלא יפחתו  מ )שנה( ביטוחה לתקופתמקרה ולגבולות  האחריות לתובע, 

 ארה"ב בגין  נזקי גוף ורכוש.    

    

 . CROSS  LIABILITY -ד.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת       

 

 חודשים.  6ה.  הארכת תקופת הגילוי לפחות      

 

 למעשי ו/או ככל שייחשבו אחראים  הנהלת בתי המשפט  –ו.  הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל       

   הפועלים מטעמו. מחדלי הקבלן וכל           
 

 . כללי5
 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:   

 

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל. הנהלת בתי המשפט, –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :  .א
 

 ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה   

 .הנהלת בתי המשפט /תיום לפחות במכתב רשום לחשב 60דעה מוקדמת של  על כך הו        

 

  הנהלת –ג. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל    

 ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;  בתי המשפט       

 

 ד. הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  החובות    

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;       

 

 ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;   

 

 ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים   

 ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא       

 הזכויות  על פי הביטוח.      

 

 ו מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, ז. בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה א   

 הנהלת בתי המשפט.  –העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל        

 

 ח. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי   

 " בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים  על פי_ )יש לציין שנה(____________"פוליסות נוסח ביט      
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 הנדרש לעיל.      

 

 ט. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. 

 
 

הנהלת העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו ל

                                                          בתי המשפט עד למועד חתימת ההסכם.

 

הנהלת בתי המשפט, וכל עוד אחריותו בתוקף, להחזיק בתוקף  –הקבלן  מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 

הנהלת  –וח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביט

בתי המשפט בתוקף. הקבלן מתחייב להציג  את העתקי פוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים 

 ופת הביטוח.   חתום על ידי מבטחו על חידושן להנהלת בתי המשפט לכל  המאוחר שבועיים לפני סיום תק

 

 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין 

 הנהלת בתי המשפט על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה. –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 למכרז.ב'  להצעתו פוליסות ביטוח בנוסח הנספח  ףעל המבצע לצר

 ב' המצורפים לנספח ,נספחים–יש למלא גם שלושה טפסים 
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 טכניהמפרט ה:  11פרק 
    

 אור טכני מקוצר .ית  11.1

 

 

 

 סוג המתקן ומשא מעלית נוסעים

 עומס נומינלי  נוסעים 8

 מהירות שניה\מ' 1

V.V.V.F GEARLESS שיטת ההנע 

 אי דיוק עצירה מ"מ )  +  ( 5

 גובה הרמה 12,120  מטר

 מס' תחנות 5

 מס' כניסות  5

 מיקום חדר מכונות למעלה, בתוך הפיר

 מידות פנים הפיר מ'  1,75מ' , עומק 2,13רוחב 

 מידות פנים התא )מ'( 2.3,גובה  1.4, עומק 1.10רוחב 

 0.9אוטומטיות, פתיחה מרכזית,            

X2.1  מטר 

 כוון פתיחת דלתות

 סוג פיקוד מאסף מלא

 חתך כוונות תא 

 חתך כוונות מ.ג 

 תילוי  2:1

 מס' התנעות בשעה 240

 חשמל הרץ  50פאזות   X 3וולט   400
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  המתקן המכני .  11.2

 

 מנוע ללא גיר –מכונת הרמה 

 

 המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי. .40גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי למנוע, 

בזמן הפסקת הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן  המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו".

דרישות. במקרה וגשש אחד  יוצא מכלל פעולה, יכול אוטומטי את המעלית. הבלם צריך להבטיח עבודה שקטה ובטיחותית לפי כל ה

 הגשש השני לשאת את כל העומס.  

הפעלות לשעה. התאוצה,  240-לפי הצורך(, מותאם לתדר  משתנה המתאים ל –המנוע מיוחד למעליות )עם מאוורר חיצוני מיוחד 

 ועם פלוס חדש.   DIRECT APPROACHהנסיעה וההאטה מבוקרים  ועם התנעות רכות. העצירה הסופית חשמלית עם 

המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים  חשמליים והפרעות במערכות החשמליות 

 והאלקטרוניות של המעלית ושל  הבניין )לרבות פעולה תקינה של הדיזל גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים.   

מעל העומס המותר בלי שדבר  30%לאות הסטנדרטיות לבחירת המנוע.  המנוע יכולה לשאת הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטב

 זה יגרום לתקלות או  הפרעות בפעולה התקינה של המכונה ושל המעלית כולה.

 המכונה מורכבת על בדוד כנגד רעידות והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת  המכונה, יבודדו מהמבנה.

 

 הנעת התא ביד 

 

עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה. לצורך חילוץ במקרה של הפסקה בזרם החשמל או קלקול, יספק הקבלן  המכונה

את כל המכשירים הדרושים. פעולת החילות תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפירוק חלקים וכו' מהמנוע. תשומת לב רבה יש 

( תהיה קלה, מהירה ובטוחה. בעת הפסקת חשמל, כשאין תקלה במעלית, המעלית לתת לכך ולוודא כי פעולת החילוץ )מלוח הפקוד

 תגיע לקומה הסמוכה ותפתח דלתות באמצעות סוללת גיבוי, באופן אוטומטי

 

 

 הקונסטרוקציה

 

, כאשר . יתר האביזרים, החיזוקים והקורות יסופקו על ידי המבצעהבופריםיבנה בבור הפיר את היסוד הדרוש להרכבת  הקבל הראשי

 הקבלן ימסור ליועץ את ספר הוראות ההתקנה .הם חדשים, ישרים וצבועים פעמיים בצבע יסוד. 

 

 ומשקל נגד מובילי התא
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 מובילים במבנה פלדה עם מילוי פלסטי מתאים עם משמנות.  4בעזרת  ויובלומשקל נגד התא 

 

 גלגלי תליה והטיה

 כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך שלא יהיה צורך לטפל בהם בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים

 

 רצועות -כבלי תליה 

 

. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית "סיל"  עם פנים פלדה. הקצוות מבודדים 12כבלים, עם מקדם בטחון פי  3מספרם: מינימום 

רצועות עם אפשרות התראה על  2ו רצועות. אפשרי עם ומצוידים בבורג מתיחה. כן יותקנו גם מגעי "כבל רופף" לכל כבל תליה א

 בעיה ברצועות.

 

 התא 11.3

גג התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי או התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על המסגרת   והכני

מנוע להפעלת הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי ההרמה, נעלי התא מיציקת ברזל עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, 

 תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק.

 

 קירות התא

, צידם החיצוני של קירות התא יצופה בשרף מיוחד מ"מ  0.8בעובי   מ"מ  ויצופו בנירוסטה 2.0הקירות יבנו מפח דקופירט בעובי 

דגם  משקוף הכניסה לתא יבנה מנירוסטה לק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות.למניעת רעש בעת נסיעה. הח

מ"מ עשוי נירוסטה  40עגול בקוטר  מעקה אחיזהתא יותקן הקיר האחורי באו דומה לו. החומר על הקיר אינו מחזיר אור. על  9סקופ 

מ"מ מינימום  900מ"מ לפחות וגובה השפה העליונה מהרצפה  35אחז המרווח החופשי בין הקיר למ מקיר לקיר עם רוזטותמלוטשת 

מ"מ יחוזק במיוחד מצדו החיצוני  למניית . תותקן מראה עם זכוכית  500החלק התחתון של כל הקירות עד   מטר . 1.1מקסימום -ו

 .לוקס מינימום ברצפת התא 100בטיחות עם אמצעי חזותי על המראה לבלבול אופטי. התאורה בעלת 

 מ' לפחות.  2.30גובה התא נטו 

 

 רצפת התא

 

 מ"מ על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא והקירות בחיבור לרצפה  יהיו מוגנים בחיזוקים נוספים. 4הרצפה מפח פלדה בעובי 

 על המבנה הנ"ל תותקן : 

  מ"מ 4רצפה מנירוסטה או אלומיניום בועות בעובי 

 בחירת המזמיןאו אמבטיה להכנסת שיש על פי 

 או ציפוי חפי בחירת האדריכל.
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לגבי ריצפת התא, על קבלן המעלית להגיש את הצעתו לאחר שקיבל בכתב את פרט הרצפה מהאדריכל, ויציין בהצעת המחיר איזה 

 רצפה תסופק

 

 

 

 

 

 תקרת התא

 

בעל עוצמה של  לדים פי תאורה מסוג, יותקנו שמונה  גובתקרה תאורה אוטומטית תקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן מט.

. במפלס תקרת התא יותקנו ובעוצמת אור  נאותהשקועים ומוגנים ע"י מכסה שקוף , דו תכליתיים לוקס על רצפת התא 100לפחות 

)" אקסיה  -מצבר ומטען עבור פעמון אזעקה.  מאוורר ונט  גופים שקופים לחדירת אור ובלתי שבירים להגנה על הנורות כנגד גנבה.

 ( המאוורר שקט לחלוטין, מבודד מהתקרה, ובעל אפשרות לשינוי כיוון הסיבוב.   6

  וע"י האדריכל בשרטוט ,כל עיצוב התא והחומרים והגוונים ע"פ ההנחיות במפרט 

 כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 

 תא, כהגנה בזמן הובלה מתוכננת מראש. מסביב לתקרה יותקנו ווים המיועדים לתליית כיסוי

 הקבלן יספק סט כיסוי הגנה אחד המתאים למעלית .

 

 משטח עבודה / חדר גלגלים בראש הפיר

 

', על  הקבלן להתקין לפי הצורך גם משטח עבודה מאחר ובראש הפיר יורכבו גלגלים להטיה / הרמה ו/או וסת מהירות, מכונה וכו

בנוסף, יתקין הקבלן ויבצע תאורה כנדרש,  וסולמות ו/או דלתות גישה תקניות אליו  לצורך טיפול בחלקים שיורכבו בראש הפיר. 

 ב"חלל" הגלגלים לרבות מפסק לתאורה וכו'.

 

 מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא

ת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת התא יצויד בדלת אוטומטית, נגרר

 ממוסבים. 

מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון, לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת אלומיניום 

 שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות. מובילים. המובילים מחומר בעל  2-מיוחדת ומצויד לפחות ב

 ( ומספר רב של התנעות. HEAVY - DUTYמנוע הדלת פועל על זרם ישר או הנע שווה ערך ומיועד לעבודה קשה )

מ"מ לכל  צד. שני הצדדים יצבעו פעמיים בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה  1.5כנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל דופן כפולה בעובי 

 מ"מ.  0.8בעובי של  דגם סקופ מלוטש מט. נירוסטה 

 קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות.  הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות.
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עיניים. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית  40כל כנף מובילה תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים של לפחות 

ומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא תתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת הדלתות. במקרה ונוסע ע

 שלט "דלת מוטרדת". רק לחיצה על לחצן "פתח דלת" תבטל פעולה זו.

 ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא, ללא מאמץ מיוחד.  -בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון 

 ועל חשבונו. מבצעתנעל דלת התא בנעילה מכנית או שחזית הפיר תצופה בפח ע"י ה -גדול מהמותר  במקרה שהרווח בין הדלת לפיר

פעמים והמעלית לא נסעה )חסר נעילה  3מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח נירוסטה בצורה אסתטית, במידה והדלתות נסגרו 

 .תושבת המעלית עד תיקונה -אלקטרומכנית או כל סיבה אחרת( 

 בפיקוד שבת הדלתות פועלות ע"פ תוכנה מיוחדת , לפי "צומת"

 דלתות פיר

חיזוקים נוספים יותקנו בחלק התחתון של  של מ"מ בעל דופן כפולה עם חיזוקים מתאימים. 2.0דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי 

מדפורמצית הכנף כתוצאה מחבלות ומכות בעת  עכל כנף ובחיבורו עם הנעלים המובילות ע"מ להימנע מיציאת הכנף מהמסילה ולהימנ

הן תוסענה על ידי גלגלים עם מיסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. סף הדלתות יהיה מיציקת מתכת או  העמסה.

ול דלת הפיר אלומיניום וישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי המבצע. מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנע

במשקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית. כל  תצוידמכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף -במנעול אלקטרו תצוידולפתיחתה. כל דלת 

שכבות צבע יסוד  2-ניקוי כימי ויצבעו ב םייצורידנית על ידי פותחן מיוחד.  כנפי הדלתות יעברו לאחר  םחירודלת ניתנת לפתיחת 

בגמר ההרכבה. המבצע יספק  .הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה ה בפח נירוסטה מדגם סקופ מלוטש מט.הצד הגלוי יצופו

 קן.את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת

 . EN81  1-2הדלתות תעמודנה בדרישות עמידות באש לפי תקן 

 

 

  משקופי הכניסה

,  מ"מ, העוטף את כל עובי הקיר ובולט ממנו כנדרש 2.0בעובי של   9נירוסטה מדגם סקופ סביב כל דלת יורכב משקוף פלדה מפח 

המשקוף העליון מוגבה וכולל בתוכו את אביזרי האיתות. המשקוף בצד הימיני.  על ידס"מ מידה חזיתית, לחצני חוץ יותקנו  12של 

 ין  עם הגנה כנגד פגיעה. הצד הפנימי )בעקר העליון( של המשקוף יצופה בפח עד התילויים. ייסופקו לבנ משקופיםה

 יציקת המשקופים תעשה ע"י הקבלן הראשי בתאום עם המבצע. 

בנה על כל המשקופים מתחת לתחנות הכניסה, יותקנו בחלק החיצוני והמרוחק מכנפי דלתות חוץ, זוג סרגלים אלקטרונים, בתוך מ

 חזק מתכתי, להגנה על סגירת הדלתות באותן תחנות שהותקנו.

 

 מערכת הפיקוד. 11.4

 לוח הפיקוד

  בנוי בתוך ארון פלדה בעל דלתות על צירים עם  חריצי אוורור והמאפשר גישה נוחה לכל חלקי הלוח. כל במשקוף ,לוח הפיקוד

. יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על קו תאורה ומאוורר V125והקונטקטורים פועלים על זרם ישר במתח מקסימלי  הריאליים

כל המערכות יהיו מודולריות  בתא. כל חלקי לוח הפיקוד יהיו מהאביזרים החדשים והמשוכללים ביותר, אותם מספק יצרן הלוח.
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כרטיס יהיה מחבר והחלפה בקלות. לכל  ע"ג לוחות מודפסים מקוריים. המעגלים המודפסים יהיו סטנדרטיים הניתנים לשליפה

שגיאות. פעולת מערכת  הפיקוד תעשה בעזרת  מיקרופרוססור  המעבד את כל האינפורמציה של קריאות ומצב  שונה למנוע

 המעליות בהתאם לתוכנית הפיקוד. 

 המצביעים על כל תקלה שכיחה במעלית כגון עומס יתר, דלתות, תקלה במנוע  לוח הפיקוד יכלול בתוכו אינדיקטורים ויזואלים

 וכו'. לוח הפיקוד יכלול גם את האינפורמציה על מיקום המעלית. )מראה קומות(. כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות. 

 בלוח מראה קומות המראה המצאות המעלית 

 דולק כאשר המעלית בתחום במדויקראה את המצאות המעלית בתחנה ללוח הפיקוד, יותקן מנגנון סיגנלי מואר המ בתוך ( .

 התחנה.

    ומאומצת.   הטרנספורמטורים בלוח יהיו מוגנים, בעלי כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה ממושכת 

 חסר פזה. ר, היפוך או בלוח סלקטור אלקטרוני המופעל ע"י אינדיקטורים ופחיות בפיר. הלוח כולל כל ההגנות נגד עומס ית

  .כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד 

 81סידור להפעלת חירום לפי  הפיקוד ותקן בלוחי EN.  בלוח  מגע יבש לחווי תקלות ולחבור למערכת גילוי עשן ואש. המגעים

 הראשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטנת הרעש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוגבלותהתאמות לנגישות משתמשים בעלי 

, לת"י , חוקי התכנון והבניה, דרישות הרשויות 70 2481-הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י

ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל.  ליד לחצני ההפעלה בתא, יותקנו מספרי הקומות בצורה  המקומיות והארגונים הרלוונטיים  

 גדולה ומובלטת.

כינוי הקומות, הודעה על דלת נסגרת  קן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי, בתא תות

ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל עת שהמעלית  חולפת על קומה. המערכת אלקטרונית, עם קול נשי או גברי )להחלטת המזמין( 

וד לפני הגעת המעלית לקומה. הקלטת  הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין הניתנת  לתכנות בצורה קלה ומהירה וההכרזה תתבצע ע

 מקצועי.

 סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור, יהיו  תחום שבין 

 מטר מעל רצפת התא. 1.0÷1.2



 

 

 

 

38 

 

 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית
    החלפת מעלית בבית הדין הארצי לעבודה 17/19מכרז 

 

 

 

 

 

 

 MRLחילוץ חשמלי בעת תקלה / הפסקת חשמל במעלית 

מתקן שבאמצעותו )בהפסקת חשמל( תא המעלית ינוע  אוטומטית עד לקומה ייפתח את דלתותיו. הפעולה על הקבלן לספק ולהתקין 

ניתנת לבצוע גם באמצעות לחצנים  מלוח הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים ניקל  קדמיום יבשים 

 )וללא טיפול( לרבות מטען מתאים.

 אינסטלציה חשמלית

תעשה בתוך תעלות פח מאורכות.   בפיר. כל האינסטלציה בפירצע את כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים המבצע יב

. כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים בתוך צנרת. כל C.V.Pהאינסטלציה בפיר תעשה בתעלות פח או 

 החיווט של האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש בסיום העבודה. 

 

 

 הכבל הכפיף

י לא יועבר מיוחד למעליות. הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת תילו -כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה 

 חוטים בכל כבל.  3-אך לא פחות מ -חוטים מעל הנדרש לפי המפרט  10%העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות 

 חייגן חילוץ אוטומטי בתא

 

המזמין יספק קו טלפון לתחנה העליונה של הפיר . קבלן התקנת המעליות יתקין חיגן אוטומטי בתא. החיגן יחובר לקו הטלפון ויופעל 

 צן הפעמון בתא. מחיר החייגן השרות והאחריות עליו כלולים במחיר רכישת המעלית.מלח

 פיקוד ואיתות בתא

 כולל:ימוקם בצד מזוזת הסגירה לוח לחצנים בתא 

 

 עם צליל המאשר הלחיצה1-, 0,1וממוספרים  לקומות מוארים לחצני קריאה , 

 עם סמל פעמון המפעיל גם חייגן חילוץ אוטו., צהוב נוסף עם מגע יבש -מואר בהפסקת חשמל  -חצן אזעקה ל 

 "עם הסמל הבינלאומי לחצן "פתח דלת 

  .מפסק מאוורר 

 מפתח לא נשלף ב מפתח כבאים(- ON) . 

 ."מ"מ מהרצפה(+ הודעה במערכת כריזה לצאת מהמעלית   900)כל לחצני פיקוד בגובה לפחות  נורית עם זמזם "עומס יתר

 בגלל עומס יתר

 בין התא ללוח הפיקודומטען  ינטרקום עם מצברא 
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  מראה קומות דיגיטלי אוMETRIX  DOT   מטר מהרצפה 1.8-מטר ל 1.6בגובה   ס"מ( 5)גודל אות 

 מראה קומות בכל הקומות אליהן המעלית נוסעת 

 עם צליל שונה בין כוון מטה ומעלה צי כיוון נסיעהיח 

  דציבל. ההודעה כוללת : המשך כוון  65-ל 35,מתכווננת בין כאשר התא עוצר תושמע הודעה קולית שיציין את מקומו של התא

 המעלית, הזהרה מהנוסעים לשים לב למעבר מסף לסף ואזהרה מפגיעה מהדלת בעת סגירת הדלתות.

 פיקוד ואיתות בכניסות

 לחצן מואר עם ברייל עם קול  המאשר הלחיצה 

 פשר קריאה בלחצנים המוארים באותה קומה.בסמוך לכל לחצן קריאה חוץ יותקן לחצן מפתח המאפשר או אינו מא 

  .מפתח כבאים בכניסה ראשית 

  להשבתת המעלית בקומת הכניסה עם דלתות סגורות בקומת כניסה -מפתח להשתקת מעלית. 

 מראי קומות וחצים בכל התחנות  עם צליל שונה בין כוון מטה ומעלה 

  מ"מ לפחות. 3כל הלוחות יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי של 

 וחות יהיו עם ברגים שקועים או יהיו חלק מקירות התא במישור אחד ע"ג צירים לכל גובה התא. הל 

 

 פיקוד המעלית

 

 לחצנים בכל הקומות חוץ מקומות קיצוניות. בהן יש רק לחצן אחד. 2הפיקוד מאסף מלא לשני הכוונים. 

לקשר עם מרכזיה.  הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש,  קול ומיקרופון-בתא, ארגז לחצנים. בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רם

 שהפעלתו מקומה ראשית לגילוי אש /עשן עם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה

 

 אופציות בפקוד ושינויי תכנה 

 

הפקוד כולל כל הפונקציות הבסיסיות ואת כל האופציות שאינן בסיסיות )בפקוד של חברת האם(. הנ"ל בהתאם לאפיונים של כל יצרן 

 -מתוכם יבחר המזמין את הסעיפים הנוספים )אופציות( שמעבר לסטנדרט הבסיסי אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכת  ויצרן ואשר

כל זאת ללא תוספת במחיר. תהיה אפשרות לבצע שינויים בפקוד המעליות במהלך התקנתן ועד תום תקופת האחריות. השינויים 

 " של חברת האם.  DATE TO  UP"     כוללים גם עדכוני תכנה

 כל השינויים הנ"ל יבוצעו ע"י המבצע בהתאם לדרישות המזמין וללא תשלום נוסף. 

בלוח הפיקוד יהיה מחבר שיאפשר להתחבר בעתיד עם מוניטור או מודם. )במקרה של מודם על המזמין לספק קו טלפון ליד 

 המוניטור(. 
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 אינטרקום

 לוח הפיקוד לתא המעליתמערכת אינטרקום תכלול מצבר עם מטען מתאים ותקשר בין 

 

 

 

 

 . בטחון מתקני 11.5

 וסת מהירות

ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הירידה של התא עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית  פיריותקן ב

 והתקן. הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו. 

 יץ הוסת יכוון בבית החרושת וינעל עם חותם.  קפ

 מ לפחות. מתקן המתיחה של הוסת מצויד במפסק. ”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר 

 

 התקן הביטחון

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות הירידה עלתה מעל המותר לפי האמור בתקן. המתקן הנ"ל 

 הפיקוד.  מפסיק גם את מעגל

 מתקן התפיסה מדגם מיידי או הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 

 

 גובל סופי

 3מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, בכל 

 . 24ת.י.  -הפאזות, או שהזרם למנוע  ינותק כמפורט ב 

 

 מערכת אזעקה

במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד. זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה 

 . 24אוטומטית, והזרם יעבור דרך ממסר המופעל ע"י הלחצן ,כאמור בתקן ת. י. 

 

 פיקוד אחזקה

עלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא של המ

ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה ” מטה“לחצן ”, מעלה“לחצן "משותף", לחצן ”, עצור“אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן 

 מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.
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 ’.מ 1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 

 .ניה/ש'מ 0.8ות הנסיעה בשרות לא תעלה על מהיר

 בפיר תותקן תאורה. מתחת לתא יותקן שקע חשמלי.

 הפגושות

 .  פגושות קפיץ מתאימים למהירות הנסיעה ולעומס המעליתבתחתית הבור  תקיןי בצעהמ

 

 

 

 

 מנעולי דלתות הפיר 

המנעולים האלקטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מקסימלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים 

היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל 

, מנעול לכל אגףורכב מגע חשמלי על ידי מפתח מיוחד. במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית י םחירודלת ניתנת לפתיחה  בשעת 

 על כל אגף או מנעול על אגף אחד וחיגור מכני בין אגף לאגף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . רשימת תכניות 

 

 מתאריך

 

 מס'  תכנית שם התוכנית עדכון

 7457-1  תכנית כללית, קומה טיפוסית -פיר ותא מעלית     10/10/2018 

 7457-2  תכנית בניה, קומה טיפוסית -פיר מעלית    10/10/2018

 7457-3 קומה עליונה בלבד  -תכנית בנייה-פיר מעליות  10/10/2018

 7457-4 תכנית בנייה-בור מעליות  10/10/2018
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 7457-5 א-תכנית כללית חתך א  10/10/2018

 7457-6 תכנית כללית-חזית   10/10/2018

 7457-7 , קומה טיפוסית חזית, תכנית בנייה    10/10/2018

 7457-8 חזית, תכנית בנייה  , קומה עליונה בלבד  10/10/2018

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 . פרוט תוצרת המתקן. 11.6

 

 –המבצע מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים השונים. הצעה שתוגש ללא פירוט ודיוק 

 תיפסל. על המבצע לקבל את אישור המפקח לגבי התוצרת לפני תחילת העבודה.

 

 סעיף סוג החלק ספק וארץ ייצור

 מנוע הרמה  

 UPSמערכת   

 VVVFמערכת   

 ומשקל נגד פסי תא  

 עובי פח  

 מאוורר  

 דלתות מפעיל   

 לוח פיקוד  

 וסת מהירות  

 התקן תפיסה  

 פגושות  

 נעלי תא  
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 סרגל אלקטרוני  

 תא   

 לחצנים  

 סוג ועובי נירוסטה  

 אינדוקטורים  

 מנגנון שקילה  

 אינטרקום+ חייגן אוטומטי  

 

 

 

                                                                                                              

__________________________ 

                                                                 

 חתימת המבצע )ספק המעלית(
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 למכרז : נספחים12רק פ

  א': נוסח תצהירנספח 

  : אישור עריכת ביטוחיםב'נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז: 'גנספח 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות נספח ד' :

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום: 'הנספח 

 הצהרת הספק על ניסיון וממליצים : ו'נספח 

 הצעת המחיר טופס  : 'זנספח 

 .פירוט התוצרת למעלית  : 'חנספח 

 : דוגמת חוזה ט'ספח נ

 הספקים הממשלתיים.חוזה שימוש לפורטל  1נספח ט'

 : חלקים חסויים בהצעה'ינספח 

 : נוסח כתב ערבות ביצוע'אינספח 
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  נוסח תצהיר: 'אנספח 

אני החתום מטה ____________ נושא ת.ז. שמספרה ___________ המוסמך להתחייב בשם המציעה, לאחר שהוזהרתי 

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר ומתחייב בזה כי עלי לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא אעשה כן 

 כדלקמן:

למציעה אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  חובות מס(,  .א

בחתימתו של פקיד מורשה כהגדרתו שם ובנוסח המפורט בתקנות עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת  1976-התשל"ו

 בתוקף עד ליום __________.; )מצ"ב האישור( האישור 1987-התשמ"ח ניהול חשבונות()אישורים(, 

 המציעה מדווחת למע"מ כדין. .ב

המציעה עומדת בדרישות כל דין, לרבות לעניין תשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיה בכל מועד בו מתבצעים  .ג

התשלומים לעובדים, ומתחייבת לקיים בתקופת ההתקשרות הוראות כל דין רלבנטית לצורך ביצוע העבודה לפי המכרז 

  .ות דיני עבודה ובטיחות שוניםלרב

למציעה ולכל מי שיופעל על ידה במסגרת הצעתה או מטעמה ישנם כל האישורים או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין  .ד

 )לרבות: אישורים בדבר רישוי עסקים, אישורי העסקת עובדים כדין כנדרש לפי הקשר העניין ומהות המופעל(.

ם משפטיים בין פליליים בין אזרחיים שיש להם זיקה לשירותים אותם היא מעניקה כנגד המציעה לא מתנהלים הליכי .ה

או שהיא תעניק או שיכולה להיות להם השלכה על אלו אותם היא מציעה לרבות הליכים היכולים להשליך על יכולתה 

ציע, תמציתם והשלב לעמוד בהתחייבויותיה עפ"י הצעתה.]לחילופין: להלן פירוט ההליכים התלויים ועומדים כנגד המ

 הדיוני בו הם עומדים [.

 המציעה מתחייבת למסור כל מסמך המאמת את האמור בתצהיר זה, לפי דרישת המשרד.      .ו

אני מסכים שיימסר להנהלת בתי המשפט כל מידע המצוי במרשם הפלילי כאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת  .ז

מפורטים להלן המנהלים: אודות המציעה ומנהליה שפרטיהם  1981-השבים, התשמא

_____________________________________________________________ 

 להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת. .ח

   

 תאריך  שם +חתימה

 אישור

אני החתום מטה עו"ד _____________ מאשר כי ביום ___________התייצב בפני מר ________________ 

ת.ז.____________ המוסמך להתחייב בשם המציעה והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ת.ז. מספר _________ ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזני את 

 . נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי

   
  תאריך    עו"ד שם וחתימה ש
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 אישור קיום ביטוחים –נספח ביטוח : 'בנספח 

 
עבור ביצוע כל עבודות שיפוץ המעליות לרבות התכנון והפיקוח ע"י הספק הזוכה ו/או קבלני  -השלב הראשון 

 בעלי המקצוע מטעמו  –המשנה 
 

  
 

             לכבוד                                                                                                                        
 

 הנהלת בתי המשפט; –מדינת ישראל 
 9546434ירושלים  22כנפי נשרים  בכתובת:

 
 , ות קבלניות/הקמהאישור קיום ביטוח עבוד הנדון:                   

 פוליסה מס'______________________
 
 

 הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________)להלן: "הקבלן"( 

 ______________ בגין ביצוע כל עבודות ___________ עד יום _____הביטוח   מיום ______לתקופת 

ההתקנה, הרכבה ועבודות התשתית המתחייבות מכך בהתאם למכרז ולחוזה מתחייב הקבלן לרכוש השיפוץ, 

פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות/הקמה  המכסה את העבודות )לרבות עבודות וזמניות(  כולל תכנון, 

לרבות , , ירושליםלעבודה בית הדין הארציבמעלית התקנה של ו להאספקה, הוב ,פירוק המעלית הישן באתר

 -ואשר יכלול: בהתאם למכרז ולהסכם עם הנהלת בתי המשפט ,תשתיות ואחזקה, כל החומרים, מערכות וציוד

 
 

 ביטוח הרכוש -פרק א' 
 

במלוא ערכן של כל עבודות כולל כל החומרים, המתקנים, חלקים, אביזרים, מכשירים והציוד על בסיס הפרויקט 

יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן ערך כחדש כאשר ערך העבודות 

מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם, כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה, גניבה 

 . ושוד
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 הכיסוי כולל גם:
 
 ערכם המלא;ב –.  ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר 1

 מהיקף  10%גבול אחריות בגובה  –.  הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה 2

 דולר ארה"ב.  100,000הפרויקט אך לא פחות מסך       

 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 500,000לא יפחת מסך   –.  רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך 3

 טים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;.  חומרים ופרי4

 .  מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי 5

 המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם;     

 קויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון . חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים ל6

 או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר      

 אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.      

 דולר ארה"ב;    25,000פחת מסך .  שכר מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא י7

 דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות  200,000. כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מסך 8

 . 10%עצמית של הקבלן שלא תעלה על     

                                    מערך העבודות.                                              10. הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות % 9

 הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה למעלית  ולציוד לאחר הרכבתם, –.  תקופת מבחן והרצה 10

 יום לפחות. 30לתקופה של        

 . כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד;11

 . ככל שמשולמים מקדמות לקבלן, תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה בגין העבודות 12

 הנהלת בתי המשפט  וישולמו להם אלא אם יורה –וציוד המעלית, משועבדים לטובת מדינת ישראל       

 בכתב  אחרת.חשב/ת הנהלת בתי המשפט       

  
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב 

 
דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, לתובע למקרה  5,000,000הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 

 .CROSS LIABILITY –ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת 
 

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 
 דולר ארה"ב.         1,000,000

 
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 

 
 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 

 
 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג 

 
 . לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.1

 דולר ארה"ב. 5,000,000האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ . גבול 2
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 הפוליסה כוללת :

 חודש לאחר סיום העבודות; 24. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת בת 1

 . תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט______ )יש לציין את השנה("2

 המתחייבים על פי המצוין.בשינויים    

 הנהלת בתי המשפט".   -. לשם המבוטח התווספו: "... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל 3

 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה. 4

 . לחשב/ת הנהלת בתי המשפט יום לפחות במכתב רשום 60על ידינו הודעה מוקדמת של     

 הנהלת בתי  –מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל  אנו .5

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; המשפט ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא    

 . הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על 6

 המבוטח על פי תנאי הפוליסה;    

 . ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;7

 אשר קיים ביטוח . כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כ8

 אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי     

 הביטוח.    

 כלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוענבפוליסה . 9

 הנהלת בתי המשפט. –דינת ישראל מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מ     

 . חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.10

 
המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין  הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 ת.והמקורי ותבשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס
 

 ,רב בכבוד                                                                                       
 
 

                                                                    ___________________________ 
 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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לרבות התכנון והפיקוח ע"י  תהמעלי התקנת ו פירוק המעלית הישנה   עבור ביצוע כל עבודות -השלב הראשון 
 בעלי המקצוע מטעמו  –הספק הזוכה ו/או קבלני המשנה 

 
  

                                                                                                                                     לכבוד

 

 הנהלת בתי המשפט –מדינת ישראל 

 9546434ירושלים  22כנפי נשרים  בכתובת:

 
מהנדסים, מתכננים, בודקים, ממונה  –אחריות מקצועית הנדון:  אישור קיום 

 בטיחות, פוליסה מס'___________
 
 

 הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________)להלן: "הקבלן ובעל המקצוע מטעמו"( 

מתן שירותי  ______________ בגין ___________ עד יום _____הביטוח   מיום ______לתקופת 

שירותי תכנון ופיקוח בכל הקשור ביצוע )יש למלא את השירות הרלבנטי(, בקשר ל ____________________

, בהתאם למכרז לעבודה , ירושלים  בית הדין הארציחשמלית   מעלית ייצור והתקנה פירוק המעלית הישנה, ל

 ואשר יכלול: ולהסכם עם הנהלת בתי המשפט

 
המקצוע הפועלים מטעמו, ובגין כל הפועלים  בעליכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, מהפוליסה  .1

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  מטעמם

בית הדין הארצי התקנת מעלית עובדים בלמתן השירותים במסגרת רשלנית שנעשו בתום לב, בכל הקשור 

   .ירושליםלעבודה

 דולר ארה"ב. 2,500,000 -סךלא יפחת מ ת ביטוח )שנה(גבול האחריות למקרה ולתקופ .2

 ורחב לכלול את ההרחבות הבאות:מהכיסוי על פי הפוליסה  .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; (2

ובעלי המקצוע הפועל תביעות הקבלן  אולם הביטוח לא יכסהCross Liability    –אחריות צולבת  (3

 ;הנהלת בתי המשפט –כלפי מדינת ישראל מטעמו 

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

מחדלי למעשי ו/או אחראים  ככל שיחשבו הנהלת בתי המשפט –ורחב לשפות את מדינת ישראל מהביטוח  .4

התווספו לצורך כך, לשם המבוטח  .םוכל הפועלים מטעמובעלי המקצוע הפועלים מטעמו הקבלן 

 הנהלת בתי המשפט". –"מדינת ישראל  כמבוטחים נוספים:

 
 כללי : 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו   .1

 יום לפחות במכתב רשום לחשב/ת הנהלת בתי המשפט.  60הודעה מוקדמת של 
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הנהלת בתי המשפט  –אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .2

 .יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא

הקבלן ובעל המקצוע הפועל מטעמו אחראים בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי  .3

 בות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;כל החו

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן ובעלי המקצוע הפועלים מטעמו; .4

כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .5

ו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח  הינ

 הביטוח.

מזכויות  כלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוענבפוליסה  .6

 הנהלת בתי המשפט. –על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .7

 
המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין  הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 ת.והמקורי ותבשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס
 

 
 

 ,רב בכבוד                                                                                       
 

                                                                    ___________________________ 
 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך

 



 

 

 

 

51 

 

 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית
    החלפת מעלית בבית הדין הארצי לעבודה 17/19מכרז 

 

 לאחר השלמת העבודות ומסירת המעלית לשימוש ובגין עבודות שירות ותחזוקה –השלב השני 

 
 

                                                                                                                                

 הנהלת בתי המשפט –מדינת ישראל 
 9546434ירושלים  22כנפי נשרים  בכתובת:

 
 

 הנדון:  אישור קיום ביטוחים
 

 
  "(: "הקבלןלמבוטחנו __________________________________ )להלןהננו מאשרים בזה כי ערכנו 

 טיפולותחזוקה  למתן שירותי_ בקשר ____ עד יום ____________________מיום _____ לתקופת הביטוח

 הנהלת  –מדינת ישראל  , על פי מכרז וחוזה עם לעבודה, ירושלים בית הדין הארציבלמעלית 

 המפורטים להלן:בתי המשפט, את הביטוחים 

 

 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'__________________
 
 . אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 1
     
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 2
 
 חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב . הביטוח מורחב לכסות את 3

 כמעבידם.     
 
 הנהלת בתי המשפט  היה ונטען לעניין קרות תאונת  –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח . 4
 הם נושאים בחבות מעביד כלשם כלפי מי מעובדי הקבלן,עבודה ו/או מחלת מקצוע כלשהם כי     
 קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. קבלנים,    
 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס'__________________
       
 . אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל 1
 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.     
 
 הביטוח )שנה(. תלמקרה ולתקופ דולר ארה"ב 5,000,000 – סךחת מגבול האחריות לא יפ.  2
 
 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת )3
 
 המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשרותו פועלים או  -.  כל סייג/חריג לגבי רכוש 4

 פעלו בו, מבוטל;     
 
 חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני .  הביטוח מורחב לכסות את 5

 משנה ועובדיהם.     
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 .  רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי;6
 
 הנהלת בתי המשפט ככל שייחשבו אחראים למעשי   –. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל 7
 ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.     
 

 
 אחריות מקצועית, פוליסה מס'__________________ביטוח 

 

 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו וכל הפועלים מטעמו  ואשר אירע .  1
 כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו      
 .ירושלים בית הדין הארציעובדים בעבודות תחזוקה, טיפול ושירות למעלית בתום לב, בכל הקשור לביצוע      
  
 דולר ארה"ב;     2,500,000.  גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מסך של   2
 
 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:.  3

 מרמה ואי יושר של עובדים; -      
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -      
  –אולם הביטוח לא יכסה תביעות הקבלן כלפי מדינת ישראל  Cross  Liability –אחריות צולבת  -      
 הנהלת בתי המשפט;        
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות   -     
 
 הנהלת בתי המשפט ככל שייחשבו אחראים למעשי   –.  הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל 4

 ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.      
 

, פוליסה  -PRODUCTS  LIABILITYביטוח חבות המוצר 
     מס'________________

 
 חומרים וחלקי וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין ציוד, חלקים, אביזרים,  הקבלן חבות . ביטוח1   

 בהתאם , ירושליםלעבודה בית הדין הארצי עובדים בוחלקי חילוף במסגרת שירות ותחזוקה למעלית        
 הנהלת בתי המשפט.  –למכרז וחוזה עם מדינת ישראל        
 ובעים מהתקנה, הרכבה, חיבור, הפעלה, אחריות, אספקת הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנ       
 חלקי חילוף, תיקון תקלות, תחזוקה מונעת, שרות  ותחזוקה, טיפולים,  הדרכה, תיעוד, בדיקות,        
 ובדיקות קבלה למעלית על כל מרכיביה, מתקניה וציודה ההיקפי.                   
 
 נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים  -דת הנזיקין . הכיסוי בפוליסה הינו על פי פקו2   

        - 1980. 
 

 דולר ארה"ב 2,500,000 –גבולות  האחריות לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( לא יפחתו מסך .  3   
 בגין נזק לגוף ולרכוש.            

   
  CROSS  LIABILITY -.  בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת 4   
 
 חודשים.  6.  הארכת תקופת הגילוי לפחות 5   
 
 הנהלת בתי המשפט ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או   –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח .  6   

 .  מחדלי הקבלן וכל הפועלים מטעמו         
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 כללי
 

 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
  

     בכפוף להרחבי, הנהלת בתי המשפט –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 2

 לחשב/ת הנהלת בתי המשפט.  יום לפחות במכתב רשום  60ידינו הודעה מוקדמת של       
 
 הנהלת בתי  -.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל3

                                                                                        לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  המשפט ועובדיהם, ובלבד  שהוויתור     
 
 .  הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות 4

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.     
 
                           .  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.                     5
   
 .  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים 6

 ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות      
 על פי הביטוח.     
 
 ל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל בתום לב של יחיד מיחידי המבוטח, בכל אחת מהפוליסות ייכל. 7
 הנהלת בתי המשפט.  –העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל     
 
 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי .  8

 " בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי _____________ )יש לציין שנה("פוליסות נוסח ביט      
 הנדרש לעיל.     
 
 . חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. 9
 
 

שור זה ובלבד שאין המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באי הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס
 ת.והמקורי ותבשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס

 
 

 ,רב בכבוד                                                                                       
 

                                                                    ___________________________ 
 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז :'גנספח 
 

 אני הח"מ____________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד____________________ 

 )שם התאגיד(           

 :מצהיר בזאת כי 

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

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

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

 עימו(:

 פרטי יצירת קשר  תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה  שם התאגיד

     

     

     

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

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

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

 לעיל(.  3אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

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

 עתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .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 כלשהוא עם מתחרה או מתחרה  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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 במקום המתאים Vיש לסמן 

  התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אנא פרט:אם כן, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של

 תיאומי מכרזים 

 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד ____________ , מ"ר __________ , מרח' ____________ , מאשר בזאת כי ביום _________ 

הופיע בפני _________ , שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 , אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא  צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן

 

 

     

  שם מלא וחותמת   



 

 

 

 

57 

 

 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית
    החלפת מעלית בבית הדין הארצי לעבודה 17/19מכרז 

 

 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות: ד'נספח 
 

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

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

 

 פר מסהתקשרות"( המבקש להתקשר עם עורך המציע  ":הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת __________________ עבור ____________________ לאספקת ___________________

תצהיר זה בשם המציע.  

 

 : במשבצת המתאימה(X)סמן  

 על המציע. חלות  לא1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

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

       אותן.  

 : במשבצת המתאימה(x נדרש לסמן חלות על המציע 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון  לחוק9)במקרה שהוראות סעיף 

 -עובדים.100המציע מעסיק פחות מ  

  עובדים או יותר.100המציע מעסיק  

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

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

 בקשר קבלת הנחיות  לשם–הצורך  ובמקרה ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

 .ליישומן

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

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

 )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

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

. ההתקשרות ממועד ימים 30

 

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. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

דלעיל.  

      

 ____________________       ____________________         ____________________

 חתימה              חותמת ומספר רישיון    תאריך  
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום: 'הנספח 
 

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

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

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציע"  :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

. __________________עבור  ____________________לאספקת  ___________________ פרמס התקשרות

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

 

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""משמעותו של המונח 

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

ישית לאותו , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השל2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

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

 ____________________לאספקת  מספר_____________________ התקשרות"( מטעם המציע בלהגשה

 .___________________עבור 

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

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

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

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                שם     תאריך    

 

 אישור עורך הדין

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

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

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

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

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת                 מספר רישיון    תאריך  
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 וממליצים ניסיוןותק, הצהרת הספק על  : ו'נספח 
 

 

 ופרטי לקוחות:ניסיון קודם ותק, להלן פירוט 

 

 

  שם הלקוח

  תיאור הפרויקט

  הפרויקטכספי של היקף 

  )מיום עד יום( תקופת הביצוע של הפרויקט

  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 

 

 

 

  שם הלקוח

  תיאור הפרויקט

  הפרויקטכספי של היקף 

  )מיום עד יום( תקופת הביצוע של הפרויקט
  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 

 

 

 

  שם הלקוח

  תיאור הפרויקט

  הפרויקטכספי של היקף 

  )מיום עד יום( תקופת הביצוע של הפרויקט
  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 

 

 

  שם הלקוח

  תיאור הפרויקט

  הפרויקטכספי של היקף 

  )מיום עד יום( תקופת הביצוע של הפרויקט
  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 
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  שם הלקוח

  תיטור הפרויקט

  הפרויקטכספי של היקף 

  )מיום עד יום( תקופת הביצוע של הפרויקט
  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 

 

 .הרלוונטיים בהתאם להוסיף טבלאות נוספות ולציין הנתונים יש במידה ויש ניסיון נוסף, 

 

 

   

 חתימה  של החותם בשם המציע שם מלא תאריך

 

   

שבדק את של המציע  החשבון רואהשם מלא של  תאריך

 הנתונים

 חתימה 
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  הצעת המחירטופס  : 'זנספח 

 

 לכבוד

 המרכזירכש האגף  -הנהלת בתי המשפט 

 22רח' כנפי נשרים 

 ירושלים

 

  1971/פומבי  מכרזהנדון  :  

 

 17/19.אנו_________________________ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת מכרז פומבי מס'  .1

אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו מסכימים  .2

 פיהם.-עללמכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול 

אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במלואו במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים שייקבעו  .3

וכי הצעת המחיר שפורטה להלן עבור המוצרים כוללת את כל העלויות, בין המיוחדות,  מעת לעת. נציג המשרדע"י 

כל תביעה או טענה בשל אי  נציגספקת המוצרים למשרד, ולא בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בא

 הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם ו/או נספחיו ו/או מכל סיבה אחרת.

אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי המשרד את כל  .4

בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל טענה כלפי המשרד בקשר עם אי ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו 

 גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

היתרים הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האפשרות הפיננסית, וכן כל הרישיונות, ה נו, כי יש למצהירים בזאת אנו .5

 . למשרדוהאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת המוצרים 

. לא תהיה לי למשרדאני מצהיר שיש ברשותי כל המשאבים, כוח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספקת המוצרים  .6

דם או כל זכות לטענת עיכוב או פיגור או ליקוי אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן, לרבות בגין העדר כוח א

 אמצעי אחר כלשהוא.
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לאחר הודעה על קבלת הצעתנו ע"י המשרד, קודם לחתימת החוזה, נגיש למשרד את כל האישורים הנדרשים ונעמוד  .7

ימי עבודה מיום קבלת הזמנת  10בכל התנאים וההתחייבויות, כנדרש במסמכי מכרז זה. אי מילוי התחייבות זו בתוך 

לנקיטת צעדים מנהליים או משפטיים ע"י המשרד וכן לאפשר למשרד להתקשר עם  להביאהמשרד להתקשרות, עלול 

 המציע או המציעים שהצעתם דורגה אחרינו. 

 להלן פרטי המציע המלאים:

 

 הפרטים נושא משני נושא ראשי

 נתונים  כלליים

 על המציע

  שם

  מ.ר/ח.פ

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  כתובת דוא"ל

פרטי איש 

 הקשר

  שם

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  כתובת דוא"ל
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  הצעתי המפורטת בהתאם לנדרש במכרז להלן

מחיר ללא  כמות  יח' הסעיף רתיאו סעיף 

 מע"מ

–,   דלתות נוסעים 8–ל  MRLמעלית  -מחיר ל 1

 תחנות,  5פתיחה מרכזית ,

   VVVFמבוקר  מאסף מלא ,בפיקוד מ/שניה 1 

כולל הרכבה וכל הציוד והחלקים שאינם מפורטים 

 .שנהלכולל אחריות  ,אך נחוצים לשימוש

הצעת המחיר תהיה מלווה בכל החומר והמסמכים  

 הדרוש, כפי שנכתב מכרז זה.

1 1  

 5) בתוקף ל  כולל חלקי חילוףשנתי  מחיר שרות  2

 לאחר תקופת האחריות שנים(

   

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע בשם המציע שם מלא של החותם תאריך
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 המתקןפירוט התוצרת  : 'חנספח 

 

 

 . פרוט תוצרת המתקן 

 

מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים השונים. הצעה שתוגש ללא  קבלןה

 תיפסל. על המבצע לקבל את אישור המפקח לגבי התוצרת לפני תחילת העבודה. –פירוט ודיוק 

 

 סעיף סוג החלק ספק וארץ ייצור

 מנוע הרמה  

 UPSמערכת   

 VVVFמערכת   

 פסי תא ומשקל נגד  

 עובי פח  

 מאוורר  

 דלתות מפעיל   

 לוח פיקוד  

 וסת מהירות  

 התקן תפיסה  

 פגושות  

 נעלי תא  

 סרגל אלקטרוני  

 תא   

 לחצנים  

 סוג ועובי נירוסטה  

 אינדוקטורים  

 מנגנון שקילה  

 אינטרקום+ חייגן אוטומטי  

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 __________________ 

המבצע ) ספק מעליות (חתימת                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

65 

 

 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית
    החלפת מעלית בבית הדין הארצי לעבודה 17/19מכרז 

 

  גמת חוזה: דוט'ספח נ
 

 

 הסכם

 

 

 2019שנערך ונחתם בירושלים ביום__________ לחודש ________

 

 בין

 

 הנהלת בתי המשפט  -מדינת ישראל

 

 "עורך המכרז" או "המשרד"( -)להלן 

 מצד אחד

 

 לבין

______________________ 

 

______________________ 

 

 ח.פ: ___________________

 

 "(קבלן"ה -)להלן 

 מצד שני

 

 לעבודה בית הדין הארציייצור אספקה והצקנה מעלית חשמלית עבור עובדים ב ביצועועורך המכרז מעוניין ב הואיל:

"המכרז"(, המהווה  -)להלן  17/19 במסמכי מכרז מס' כמפורט  (או "עבודת הבינוי" "השירותים" -)להלן ירושלים

 מצורף כנספח א'  להסכם זה; וחלק בלתי נפרד מהסכם זה אשר  העתק ממנ

 

, המהווה חלק בלתי נפרד  מהסכם זה, אשר  העתק ממנה מצורף תווהגיש הצע םשירותיהעוסק במתן  קבלןוה  והואיל:
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 "ההצעה"(; -'  להסכם זה )להלן זכנספח 

 

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז במפרטים הטכניים, בהצעה ובהסכם זה; בצע את העבודותל ןמוכקבלן וה והואיל: 

 

כזוכה במכרז בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי כל  קבלןבחרה בהצעת ה הנהלת בתי המשפטועדת מכרזים של ווהואיל: 

 התנאים לפיו;

 

 , בהתאם לאמור בהסכם זה ובמפרטים הטכניים;את השירותים קבלןלקבל מן ה נתמעוניי והנהלת בתי המשפטוהואיל: 

 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי והגדרות .1

 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו  1.1

 למונחים בהסכם זה תינתן המשמעות הנתונה להם במפרטים הטכניים, זולת אם משתמע אחרת מן ההקשר. 1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצורכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות ההסכם או  1.3

 תנאיו.

ות בין הוראות ההסכם לבין הוראה מהוראות המפרטים הטכניים במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמע 1.4

 ו/או המכרז, תכריע הלשכה המשפטית של המשרד. 

 

 היקף ההתקשרות .2

 

 מפרטים הטכניים.ל יבצע את עבודת הבינוי בהתאם  קבלןה 2.1

 "תקופת ההתקשרות"(.   –)להלן  ימים קלנדאריים  90 -לדהיינו  ת ביצוע העבודההסכם זה הינו לתקופ 2.2

לכמות  תמתחייב הנהלת בתי המשפט. מובהר כי אין גוף המכרזהינם כמפורט בהכמויות בכתב הכמויות אומדני  2.3

  .כמפורט

 –בהתאם לאומדנים הנזכרים לעיל  ביצוע העבודות רשאית לצמצם או להגדיל בפועל את  הנהלת בתי המשפט 2.4

מכתב הכמויות המקורי כפי שפורסם במכרז  כל שינוי לצרכיה. ובכלל זה לבצע שינויים והתאמות נוספים בהתאם 

יחייב אישור מורשי החתימה במשרד. כל שינוי שיבוצע על ידי הקבלן מבלי שקיבל על כך אישור ממורשי החתימה 

של המשרד בכתב ומראש, לא תחייב את הנהלת בתי המשפט והקבלן ישא בכל העלויות שיגרמו לו כתוצאה מביצוע 
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 השינוי.

ולקבלן לא  וזאת ללא התראה מראש ביצוע עבודות הבינויעל הפסקת  קבלןלהורות ל תרשאי הנהלת בתי המשפט 2.5

 תהיה כל טענה בעניין.

 

 קבלןהצהרות והתחייבויות ה .3

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: קבלןה

בהתאם לכל התנאים  לבצע את עבודת הבינוי תחייבולהאותם  ןודרישותיהם, הבי מסמך האפיוןאת כל תנאי  לקרוא

 , ההצעה והסכם זה בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות.מכרז זהוהדרישות של 

 .היה מחויב, במהלך תקופת ההתקשרות, להצעת המחיר שהגיש על מרכיביה השוניםי הקבלן

 במסמך האפיון.קיים נוהלי פיקוח ודיווח בהתאם לנדרש יא וה

על פי הסכם זה ו/או על  ולעמוד בהתחייבויותי והחוקי ו/או ביכולת ועל כל שינוי במעמד להנהלת בתי המשפטודיע יא וה

 ביצוע עבודת הבינוי.כל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על 

מתוקף הסכם זה יעבור הליך סינון ביטחוני לפני תחילת העסקתו בהתאם לרמה  ווודא כי כל מי שיועסק על ידיא וה

 יטחון של הנהלת בתי המשפט.אגף הבשתיקבע ע"י 

 

 תנאי העסקה .4

 א מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוקי העבודה לרבותואת שכרם וה עובדיושלם לי קבלןה 

 הבניה.ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים והנוהגים המקובלים בענף 

לכל אורך תקופת ההתקשרות  ועל יד שיועסקו עובדיםלקיים לגבי ה קבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב ה 

 את האמור בהוראות כל דין, לרבות החוקים הבאים:

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 ;1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 ;1965-תשכ"וחוק שכר שווה לעובד ולעובדת,  

 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג 

 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א 

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשכ"ח 
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 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .2002-לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב חוק הודעה 

ותוספות  הבניהבהתאם להסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה הרלוונטיים לענף  עובדיומתחייב לעדכן את שכר  קבלןה 

 היוקר כפי שישולמו לכלל השכירים במשק.

תבקש לעשות ישבכל עת  עובדיותלושי משכורת ופרטים אחרים בדבר תנאי העסקת  להנהלת בתי המשפטמציא י קבלןה 

 כן.

 קבלני משנה .5

אלא אם קיבל אישור בכתב ומראש  באמצעות קבלני משנה משום סוג שהוא לבצע את עבודת הבינוירשאי  ואינ קבלןה

 . מהנהלת בתי המשפט

 כניסה לאתרים .6

לאתרים מסוימים אשר הכניסה  להיכנס עובדי הקבלןעל פי הסכם יהיו רשאים  עבודת הבינוילצורך ביצוע  6.1

  ביצוע העבודה.נדרשת לצורך  אליהם 

, אך ורק למטרת הבינוי עבודות להיכנס לצורך ביצוע  השתמש באתרים השונים, אליהם הורשי קבלןה 6.2

 , ולא לשם כל מטרה אחרת.ביצוע עבודת הבינוי

ומכונות משרדיות אחרות, אלא  לא ישתמשו בציוד כלשהו של האתר לרבות טלפונים, מחשבים  וועובדי קבלןה 6.3

  ו במכרז זה.לצורך ביצוע התחייבויותי

 

 התמורה.      7

 

ביצוע עבודות הבינוי, בהסתמך על כתב הזוכה במכרז זה חוזה התקשרות עבור  קבלןבתחילת ההתקשרות ייחתם עם ה

 . הכמויות במכרז

 כולל מע"מ . ₪ _________המקסימאלית שתשולם בגין חוזה זה הינה _התמורה 

 הקבלן יהיה רשאי להגיש חשבונות ביניים לתשלום בהתאם לקצב התקדמות העבודות הנדרשות לביצוע הפרויקט.

במהלך ביצוע העבודה יגיש הקבלן חשבונית לתשלום אליה יצורפו הסעיפים של כתב הכמויות, המאושרים, אותו ביצע 

 הינו תנאי הכרחי לאישור התשלום. כתב הכמויותהגשת ובגינם נדרש התשלום. 

 החשבונית תועבר למנהל הפרויקט מטעם אגף הבינוי של הנהלת בתי המשפט לאישור

החשבונית ליחידת הרכש המרכזית להקלדתה והעברתה לחשבות המשרד. תשלום החשבונית תיעשה ולאחר מכן תועבר 

 עפ"י הנחיות החשכ"ל. 
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חשבוניות יועברו לאישור ולתשלום, חתומות דיגיטלית  1.4.0.2( והוראת תכ"מ 10ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי בלבד.

 יום מהמועד בו הומצא החשבון למזמין. 85 -יבוצע לא יאוחר מהתשלום 

כל , בין אם לפני חתימת ההסכם ובין אם לאחר חתימתו המשרד שומר לעצמו את הזכות להקטין את היקף ו/או להגדילו מעת לעת,

 בהתאם לצרכיה ואפשרויותיה התקציביות של מערכת בתי המשפט ולפי חוקי התקציב.

 ומראש. ות או הקטנתו תיעשה באישור מוסמכים להתחייב בשם המשרד בכתבהגדלת היקף ההתקשר

 

 /פיצויים מוסכמיםהטלת קנסות. 8

 

, תהיה רשאית להטיל ממנהל הפרויקט שתקבל את האינפורמציה, לאחר של הנהלת בתי המשפט יחידת הרכש המרכזית

 . 17/19המכרז  יכמפורט בתנאקבלן במידה ויאחר בסיום ביצוע עבודת הבינוי על ה /פיצוי מוסכםקנס

 

 היחסים בין הצדדים .9

 מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:           

 מעביד.-היחסים ביניהם לפי הסכם זה הינם יחסים שבין מזמין לבין קבלן והם אינם יחסי עובד 9.1

לעובדים המועסקים  עורך המכרז לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר 9.2

 .קבלןעל ידי ה

, או ועל פי כל דין לעובדים המועסקים על יד ולכל תשלום, שיפוי או פיצוי, המגיע ממנ יהא אחראי בלבד   קבלןה 9.3

 .ולכל אדם אחר שנפגע מפעולות שבוצעו על יד

 אחריות לנזקים   .10

ו/או לצד שלישי כלשהו  להנהלת בתי המשפטאו אובדן שיגרם גוף ו/או רכוש ו/שא באחריות לכל נזק יהקבלן  10.1

, ו. במידה שתיגרמנה להם הוצאות כלשהן הנובעות ממעשה או מחדל של הקבלן, עובדיביצוע עבודות הבינויעקב 

בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה  באופן מלא הקבלן לשפותם , מתחייבואו מטעמ ואו כל מי שבא מכוח ושליחי

ה לקבלן, מבלי לקזז הוצאות אלה מן התמורה שמגיע להנהלת בתי המשפטמת הזכות להם כאמור. בכל מקרה, קיי

 לגרוע מיתר זכויותיה של הנהלת בתי המשפט עפ"י כל דין.

בשום תשלום, הוצאה, אובדן  תישא, לא ה, או המועסקים על ידה, לפי העניין, או הבאים מכוחהנהלת בתי המשפט 10.2

  ו.או למועסקים על יד ומכוח, לבאים קבלןאו נזק מכל סוג שייגרם ל

 , עובדיה וכל הפועלים מטעמם.הנהלת בתי המשפטמוותר על כל זכות שיבוב או תביעה כנגד  קבלןה 10.3
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 ערבות בנקאית .11

במעמד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית )או ערבות של  קבלןפקיד הילפי הסכם זה,  יולהבטחת כל התחייבויות 11.1

( להבטחת ביצוע מלוא 1981-רותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אמבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שי

יום  90 -ש"ח בתוקף עד ל 25.000ההתחייבויות במועדן )להלן: "ערבות ביצוע"(. ערבות הביצוע תהיה בסך של 

את  יאריך הקבלןלאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה ויממש עורך המכרז את אופציית הארכת ההתקשרות, 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת. 90 -תוקף ערבות הביצוע עד ל

  מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. 11.2

, או לצורך כל תשלום קבלןעקב הפרת ההסכם על ידי ההנהלת בתי המשפט הערבות תהיה ניתנת לחילוט על ידי  11.3

 .קבלןמה להנהלת בתי המשפטאחר המגיע 

 תזכאי הנהלת בתי המשפטהיה תפי דין -שעל פי הסכם זה או על יותיובהתחייבו קבלןבכל מקרה בו לא עמד ה 11.4

 לממש את הערבות, כולה או מקצתה. 

 פי הסכם זה.ל קבלןשל ה תואו אחריו ואין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותי 11.5

עבודות להאריך את תוקף הערבות על מנת להבטיח את סיום  הנהלת בתי המשפט העל אף האמור לעיל, דרש 11.6

 את תוקפה של הערבות, עד לששה חודשים ממועד דרישת עורך המכרז. קבלןאריך היהנדרשים במכרז זה,  הבינוי

 

 סודיות ובדיקות בטחון ,אבטחת מידע  .12

לשמור על נוהלי אבטחת מידע במערכת, בהתאם להנחיות  קבלןהתחייבויותיו לפי הסכם זה, מתחייב הבמסגרת    12.1

 .המשרד

מתחייב לבצע את כל דרישות ו/או הנחיות קצין הביטחון של המשרד,  קבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ה  

, לקבלני קבלן, לעובדי הבלןקלרבות באשר לדרכי העבודה ולרבות כל בדיקה שתידרש ע"י הנ"ל ביחס ל

 המשנה ולכל אדם מטעמו.

בקשר  ומתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל מידע אשר יגיע ליד קבלןה 12.2

 על פי הסכם זה, בין אם נתקבל לפני תחילת ההתקשרות, במהלכה או לאחר סיומה. ביצוע עבודות הבינויל

 

לפי פרק ז' )ביטחון המדינה,  על פי סעיף זה עלולה להוות עבירה ושאי מילוי התחייבויותיו מצהיר כי ידוע ל קבלןה 12.3

 .1977יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 תרופות עקב הפרה .13

על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין שהתחיל במתן השירותים ובין אם טרם  ובהתחייבויותי הקבלן לא עמד 13.1
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הנהלת בתי  ת, רשאימהנהלת בתי המשפטימים מקבלת התראה בכתב  5את ההפרה תוך  ןהחל בכך, ולא תיק

להפסיק את מתן השירותים או כל חלק מהם ללא התראה נוספת, או לבטל את ההסכם  הלפי שיקול דעתהמשפט 

 י לגרוע מזכותו לשיפוי על פי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין. וזאת מבל

, או כל ביצוע העבודותלהפסיק את  תרשאי תהיה הנהלת בתי המשפטאת ההסכם הפרה יסודית,  הפר הקבלן 13.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם קבלן,חלק מהם, בהודעה ל

 בלוח הזמנים הקבוע לפי ההסכם ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם. מובהר כי כל איחור

כולן או מקצתן מכל סיבה  ווכל לעמוד בהתחייבויותיילדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא  קבלןנוכח ה 13.3

ודיע יובין אם לאו,  בביצוע העבודותוכל לעמוד במועדים שנקבעו בהסכם זה, בין אם התחיל ישהיא, או כי לא 

ליחידת הרכש בהנהלת  )ויוודא בשיחת טלפון שהמסמך הגיע ליעדו( פקסימיליה ובאמצעות מיד בעל פהעל כך 

ביצוע להפסיק את  ה הבלעדילפי שיקול דעת הנהלת בתי המשפט תכאמור, רשאי קבלן. הודיע הבתי המשפט

 חלק מהם, ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.  או העבודות

להעביר את ביצוע  הנהלת בתי המשפט ת, כולם או מקצתם, מכל סיבה שהיא, רשאיינויו עבודות הבהופסק 13.4

מתחייב מיד עם קבלת דרישה, למסור את כל המידע, או כל חומר אחר הנמצא  קבלןאחר, וה קבלןהעבודה ל

 האחר לשם מתן השירותים. קבלןוהדרושים ל וברשות

לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות עורך המכרז  13.5

 ההפרה.

 רופות מצטברותת 14

 בהסכם זה לעשות תה הנהלת בתי המשפטהתרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורש  14.1

של  ה, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותקבלןבתגובה להפרת ההסכם בידי ה

 לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.  המשפטהנהלת בתי 

לקזז כל  הנהלת בתי המשפט תלפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי הנהלת בתי המשפטמבלי לגרוע מזכויות  14.2

 .קבלןמכל סכום שהוא חייב ל קבלןסכום, כולל סכום הפיצויים המוסכמים, שחייב לו ה

ראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה אחרת על הפרת הו הנהלת בתי המשפט הויתר 14.3

 של אותה הוראה או הוראה אחרת.

  ביצוע העברת .15

, זה הסכם והוראות דין כל פי על לזכויותיה בנוסף, המשפט בתי הנהלת רשאית, זה הסכם מהוראות הוראה הקבלן הפר 

 .הקבלן חשבון על וזאת, ממנה חלק כל או העבודה את אחרים באמצעות או בעצמה לבצע

 ניגוד ענייניםהיעדר  .16
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הקבלן מתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם 

קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הקבלן חשש לגופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של 

 קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.חשש ללהודיע מראש למשרד על 

הקבלן יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת. כמו כן, במקרים 

 ל המשרד כמתחייב מן העניין.בהם יגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפע

 הסבת ההסכםאיסור  .17

הקבלן אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם   

זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הנהלת בתי המשפט מראש ובכתב. ניתנה הסכמת הנהלת בתי המשפט כאמור, לא 

 לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו, אחריותו או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה. יהיה בכך כדי

יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו,  קבלןה .18

ב להוראות התכ"מ במסגרת פורטל הספקים הממשלתי ו/או במסגרת פורטל הספקים הייעודי של המזמין, בשים ל

והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח למסמכי המכרז, 

לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות 

 בהתחברות לפורטל הספקים.

 שינויים .19

       כל שינוי בהוראות הסכם זה ייעשה בהסכמת מורשי חתימה מטעם הנהלת בתי המשפט והצד השני להסכם ובכתב.

 כתובות הצדדים והודעות 

 , גבעת שאול, 22עורך המכרז: הנהלת בתי המשפט, אגף הרכש,  רח' כנפי נשרים 

 9546434ירושלים 

 ________הקבלן:________________________________________

שעות מיום שנשלחה בדואר, ואם נשלחה ההודעה  72כל הודעה אשר תישלח מצד אחד למשנהו תחשב כשנתקבלה תוך 

 עם קבלתו של האישור על ההעברה באמצעות הפקס.  –באמצעות הפקס 

בתי בכל מקרה של סתירה או בהירות בין האמור במכרז לאמור בחוזה, תכריע עמדתו של היועץ המשפט  בהנהלת 

   המשפט.

 ולהלן באנו על החתום:

                   ______________                               ___________                  __________________ 

 סגן מנהל בתי           בתי המשפט            ת /חשב                                משפט                 המנהל בתי 

 בתי המשפט לענייני מנהל                                                                                                                     

 הקבלן :    ______________
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 1נספח ט

 

 חוזה שימוש לפורטל הספקים הממשלתיים

 )נספח לחוזה(

 

 חוזה
 

 

 

 ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________שנערך 

 

  החשב הכלליממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י  ב י ן :

 

 הממשלה( - )להלן

  

 מ צ ד   א ח ד 

  

 ______________ ח.פ._____________________________   ל ב י ן :

 

 ________________________ _____________ חתימה מטעמו/ה באמצעות מורשה/מורשי

 

 המשתמש( - )להלן

  

 מ צ ד   ש נ י

 

 

 

 ה ו א י ל :

 

 

הממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים ו

 וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

 

 

 י ל :ו ה ו א 

 

 משרד האוצרשיוגדרו ע"י במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שירותים שונים למשתמש והממשלה מוכנה לספק 

 ,מפעם לפעם
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 ו ה ו א י ל :

 

 והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

 

 לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא ונספחים

 

 ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה 

 .       פרשנות1  

 

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות 

 אחרת.

 

 

מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה  –" פורטל ספקים ממשלתי" (1)

 ם לממשלה.לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקי

 

 

 .ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי –" משתמש" (2)

 

 

 כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי. –"נציג משתמש"  (3)

 

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים  –"תשתית מרכזית"  (4)

וכולל אתר האינטרנט של הפורטל להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד 

 בסביבת תהיל"ה.

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש  –" תשתית מקומית" (5)

לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים 

הממשלתי בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר 

שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי 

 המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

 

 שהמשתמש מורשה לקבלו בפורטל הספקים הממשלתיכל מידע המצוי  -"מידע מותר"  (6)

 .לצרכים הפנימיים שלו

 

מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים  -"מידע אסור"  (7)

 , למעט מידע מותר.בפורטל הספקים הממשלתי

 

 .2001-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א –"גורם מאשר" 

 

 .2001-כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א -" חתימה אלקטרונית מאושרת" (8)
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 שרדי הממשלה.מ –"המשרדים"  (9)

 

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים  –"חברה מנהלת"  (10)

 שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

 

 פונקציונליות פורטל הספקים .2

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

העושים לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה  .א

שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את 

 פלט ההזמנה להדפסה.

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב

להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת  .ג

 במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי  .ד

 הממשלה.

 הנחיות רשות המיסיםעמידה ב .3

השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט  (1)

מס הכנסה )ניהול פנקסי  הוראותהינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט 

. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש 1973-חשבונות(, התשל"ג

"כללים  – ב להוראות18לעמוד גם בתנאי סעיף יידרש  בפורטל הספקים הממשלתי

 למשלוח מסמכים ממוחשבים".

פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות  (2)

והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות 

 כאמור.

ב להוראות לניהול 18כמתה לפי סעיף חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הס (3)

ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה 

 שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

 הגבלת אחריות .4

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים  (1)

מעת לעת בשל תקלות או לצורך  הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין

תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או 

יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי 

הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי 

 או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן. הממשלה,

הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו  (2)

פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה 

עמם ובלבד שננקטו על כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מט

 ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות  (3)

באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או 

 ו חשבוניות.דיווחי ביצוע ו/א

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי  (4)

משימושו בפורטל הספקים  או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיףמטעמם על כל 

 .בפורטל הספקים הממשלתי נכונות המידע-אימהממשלתי ו/או 
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מאחריות  וכל מי שבא מטעמםהממשלה, המשרדים את  יםפוטרוכל נציגיו  המשתמש (5)

 ( לעיל.3) כאמור בסעיףלו או לכל צד שלישי שייגרם  , עקיף או ישיר, לכל נזקכלשהי 

 תשתית מקומית .5

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת  (1)

 לפחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

תשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו הקמת ה (2)

 ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי  (3)

מאי תקינות התשתית או הפסד כלשהו הנובעים  נזק ישיר או עקיףמטעמם על כל 

 המקומית.

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג  (4)

גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות 

נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף 

יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב מחשב המשתמש. 

המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי 

 מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

 

 

 

 שימוש בכרטיס חכם .6

הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו  (1)

ידי גורם מאשר בהתאם לחוק -באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על

, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או 2001 –התשס"א  ,אלקטרוניתחתימה 

" TOKEN." 

שה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידו (2)

 קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

 הכרטיס החכם )להלן הכרטיס( הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.  (3)

התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את  (4)

 יים או אחת לארבע שנים(.הכרטיס )בתשלום( אחת לתקופה )כיום, אחת לשנת

הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט בנספח א'  (5)

 לחוזה זה.

הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק  (6)

הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף 

 המשתמש.שיחול על 

איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה דורשים  (7)

הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על 

 המשתמש.

כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש  (8)

 ותחייב אותו. 

 גלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר.אם סיסמת הכרטיס הת (9)

 נוספים להנפקת כרטיס חכםתנאים  .7

כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל  (1)

משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה 

של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום  חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח
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עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות 

 נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי  (2)

 הממשלתי. להגדרתו בפורטל הספקים 

הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש.  (3)

 הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

 החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה. (4)

 

 

 

פורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה לספקים בהצעה מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המ

לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או 

 אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

 

 יוצרים זכויות .8

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים הממשלתי, המשתמש 

מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, 

 הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

 

 

 

 

 והטמעהניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה  .9

הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה,  (1)

לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה 

לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא 

וחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיו

 או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר  (2)

. הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי 16:00 - 08:00יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 

עילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה פ

תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז 

התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את 

תביעה או טענה בגין זמני התגובה  זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל

במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי 

 או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיףהממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל 

 מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

רת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוב (3)

יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול 

 רישום המשתמשים.

 

 

 

 

 שימוש בהליכים חלופיים: .10
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הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה  (1)

חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה  תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד

 בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

 בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה. (2)

ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל  (3)

בפורטל. אולם המשרד יהיה באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים 

רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול 

דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל 

 תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

ל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל ככלל, ספק המצטרף לפורט (4)

החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל 

בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא 

 .באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין

 בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית: .11

ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד  (1)

ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו 

בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או 

ענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי ט

 פונקציונליות כאמור.

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים  (2)

הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך 

ייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיח

או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי 

הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי 

 הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת  (3)

דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול 

מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי 

 מעת לעת.

 שינויים חקיקתיים .12

ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו  (1)

החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש 

הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל 

ים יהיו מחויבים לעבוד לפי הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמש

 הכללים החדשים שיוגדרו. 

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים  (2)

הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי 

המשתמש  ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה

יידרש לחתום על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע 

ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י 

 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור. 30הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 

 חבלה ומידע אסור .13

לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום  יםמתחייב וכל נציגיוהמשתמש  (1)

בפורטל הספקים לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים 
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לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות פרט הממשלתי 

 אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

אישור הזמנות רכש, הגשת אך ורק למטרת מותר תחייב להשתמש במידע המשתמש מ (2)

להפיץ את המידע דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא 

 .שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל לגורם כלשהו

, ואם במקרה מהמערכתלא לנסות לקבל מידע אסור  יםמתחייבוכל נציגיו המשתמש  (3)

 :וכל נציגיו, ביחד ולחוד המשתמש יםבדרך כלשהי, מתחייב אסורידע מ יהםיגיע אל

למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או  .א

ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש 

הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על 

מיד כשיוודע לו. אם  גם בכתב,למרכז התמיכה של טלפונית וכך 

מרכז הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל 

, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק התמיכה של מרכבה

 אחר של המידע האסור.

 לחברת הניהול.להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע  .ב

, למעט גילוי מוש במידע אסור ולא לגלותו לאישילא לעשות כל ש .ג

 לעיל. ב.-א. והדרוש לצורך פסקאות 

 .המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין (4)

הנציג המורשה שלו )לו הונפק כרטיס חכם( המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו  (5)

, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב כרטיס החכםבאמצעות  למערכת להתקשר

שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא לקיים הסדרים מתאימים 

 .מערכתלמסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר ל

ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות שלו מורשה  נציגהמשתמש אחראי לכך שכל  (6)

 .וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה ולפי חוזה זה

 המשתמש או נציגהפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי  (7)

 הממשלהתחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שלו מורשה 

 המורשה. נציגמאת ה הלפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע ל

פסיק להיות שותף או שהשלו מורשה  נציגהמשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל  (8)

לחברת ניהול טלפונית הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך 

 .שעות מיום סיום עבודתו של הנציג 48וגם בכתב תוך 

את זכאותו של  הממשלהבטל ת, ( לעיל8בפסקה ) כאמורלחברת ניהול הודיע המשתמש  (9)

תוך  להשתמש במערכת מערכת(ב שהפסיק להיות מורשה לשימוש) הנציג של המשתמש

בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל  שעות מיום קבלת ההודעה 48

 .את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד

של המשתמש מכל סיבה שהיא  מורשה נציגלבטל את ההרשאה ל הממשלה תהיה רשאית (10)

 נמק את סיבת הביטול.בתנאי שהממשלה ת

 טל הספקים הממשלתיניתוק המשתמש מפור .14

באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים  (1)

הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים 

 הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

ניתנו לממשלה אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו ש (2)

שגיאה! או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף 

לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר  מקור ההפניה לא נמצא.

לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור 
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ה העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמ

 ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

 ביטול החוזה .15

בהודעה בכתב, והביטול מכל סיבה שהיא  כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה (1)

 הגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.ימים לאחר ש 21בחלוף יכנס לתוקפו 

לבטל  תרשאיהממשלה הא תי חוזה זה, לפ ומהתחייבויותיהפר המשתמש אחת או יותר  (2)

 הממשלהשקול תואולם  האת החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעת

 ההענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניע

 הממשלהלביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות  הממשלהאת 

 לפי חוזה זה או על פי דין.נציגו, מאת המשתמש או  הלכל סעד אחר המגיע ל

 הסבה .16

ללא הסכמה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה 

 בכתב ומראש של הממשלה.

 שיפוט סמכות .17

 כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 

 

 

 

 הודעות .18

 

כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו 

את  במקביל על הצדדים להודיע שעות לאחר המועד שבו נשלחו. 72בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 

 ההודעה האמורה גם במייל לצד השני. 

 

 

 כתובות הצדדים .19

 

 , ירושלים.  1משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן  –הממשלה 

 _________________________________________________ -המשתמש  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

 

 החתימות הממשל

 

 שם ______________________________________  חתימה ___________________________

 

 שם  _____________________________________ חתימה______________________________ 

 

 

 חתימות המשתמש

 

 שם __________________________________   חתימה________________________________

 

 שם  _________________________________   חתימה  _________________________________
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 חלקים חסויים בהצעה: י'נספח 

 
 לכבוד

 ממשלת ישראל 

 הנהלת בתי המשפטבאמצעות משרד : 

 א.ג.נ.,

 חלקים חסויים בהצעההנדון: 

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

 

 

 

 

 

 

 עלי, כי ועדת המכרזים בהנהלת בתי המשפט מוסמכת להחליט בעניין זה, עפ"י שיקול דעתה. ידוע ומוסכם

     :חתימת המציע

 המציעחתימה וחותמת   שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך
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 : נוסח כתב ערבות ביצוע'אינספח 

 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד ____________

 הנדון: ערבות מס'____________

 ש"ח 25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )במילים _________________________________________________________________(

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר
 ___________________________עם הזמנה/חוזה __________________________________

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

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

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

 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           תאריך                                     שם מלא         

 

 


