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כללי:

מסמך ב' -הזמ ה להגשת הצעות למכרז

 .1אשכול רשויות כ רת עמקים )להלן" :האשכול"( פו ה בזאת לקבל הצעות להציע הצעות לאספקה,
התק ה ואחזקה של מאז י גשר למערך הפסולת עבור האשכול ,והכל בהתאם להגדרות המופיעות
במסמכי מכרז זה ,במפרטים הטכ יים ,הסכם ההתקשרות/הספק וב ספחים המצורפים למכרז
ולהסכם המצ"ב.
 .2האשכול הי ו איגוד ערים אשר חברות בו  15רשויות מקומיות )טבריה ,בית שאן ,מגדל ,מג'אר,
בועיי ה -וג'דאת ,שיבלי -אום אל גא ם ,יב אל ,אל -בטוף ,עמק המעיי ות ,עמק הירדן ,גליל תחתון,
עילבון ,טוראן ,כפר תבור ,כפר קמא( )להלן" :הרשויות"( והוא הוקם על מ ת לקדם פיתוח אזורי
ושיתופי פעולה בין הרשויות החברות בו.
.3

יתן לעיין ,ללא תשלום ,במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו .www.kineretamakim.co.il

" .4רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז  -מציע המעו יין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז ,יפ ה אל
בסמה מזכירת האשכול בטלפון  04-8225990לצורך ביצוע התשלום בהעברה ב קאית .לאחר שיקבל
קבלה )אותה חובה להגיש עם ההצעה( יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ  PDFבדוא"ל
שיימסר על ידו ולחלופין להוריד את מסמכי המכרז מאתר האי טר ט של האשכול ולהגיש את ההצעה
על גבי המסמך שהורד .על אף האמור ,האשכול רשאי להחליט שלא לאפשר רכישה מרחוק כאמור,
מכל סיבה שהיא ,שאז יש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי האשכול.
 .5מסמכי המכרז ימכרו במשרדי האשכול שברחוב אחווה  ,5טבריה )להלן" :משרדי האשכול"( ,בין
השעות  ,09:00-14:00תמורת  ₪ 2,000כולל מע"מ )שלא יוחזרו בשום מקרה ומכל סיבה שהיא( כ גד
המחאה/אישור העברה ב קאית.
 .6שאלות הבהרה יועברו לאשכול במייל  sviva@kineretamakim.orgמתאריך  2.1.22ועד לתאריך
 10.1.22בשעה  .14:00הכל כמפורט להלן תחת הליך ההבהרות.
 .7האשכול ועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ,ומקדמים
שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי )משרדי ממשלה( ,מתוך
הב ה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחי ה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.
 .8שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות וגעים הן לשירותים מו יציפאליים בתחום אחריותן ,בהם
יתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן ב ושאים הקשורים בחיזוק החוסן האזורי
והצמחת האזור ובמיוחד ב ושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה
חיובי אל האזור.

בכבוד רב
דרור ללוש
מ כ"ל אשכול כ רת עמקים
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הודעה ות אי מכרז

.1

טבלת מועדים
תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה

10.1.22

ב'

14:00

מועד אחרון
להגשת הצעות

20.1.22

ה'

12:00

פתיחת מעטפות

20.1.22

ה'

13:00

מהות המכרז
 .1.1מטרתו של המכרז הי ה לאפשר לאשכול ביצוע רכש של מאז י גשר מהסוגים
המפורטים במכרז ,וזאת עבור רשויות החברות באשכול ו/או כל רשות אשר תצטרף
לאשכול במהלך תקופת ההתקשרות .
 .1.2מובהר בזאת כי המכרז הוא מכרז מסגרת ,לאספקה התק ה ואחזקה של מאז י גשר
למערך הפסולת ע"פ החלטת האשכול ,בהתאם לצרכי הרשויות השו ות ודרישותיהן.
מודגש בזאת כי האשכול אי ו מתחייב להיקף כלשהו ולמען הסר ספק ,מובהר בזאת
כי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו ב וגע לכמות או סוג מאז י הגשר שידרשו.
 .1.3מובהר בזאת כי תשלומים שישולמו לזוכה/ים במכרז ,ישולמו בין השאר במימון
חיצו י של משרד הג ת הסביבה.
 .1.4אספקת מאז י הגשר תהא לכל היותר בתוך  90ימים קל דריים מיום קבלת ההזמ ה.
 .1.5מאז י הגשר אשר יסופקו ע"י הספק הזוכה יכללו את כל הרכיבים וכל הדרישות
האמורים במפרט הטכ י המצ"ב כ ספח ז' למסמכי המכרז או שווי ערך ביחס לרכיבים
הספציפים לגביהם הותר במסגרת המפרט להגיש שווה ערך.
 .1.6אספקת מאז י הגשר תיעשה בהתאם להזמ ות בכתב שיוציא האשכול מעת לעת לספק
במסגרת תקופת ההתקשרות ו/או האופציה ככל שתמומש על ידם ,במייל ואשר בהן
יפורטו :סוג מאז י הגשר אותם דרש לספק בהתאם להצעתו הזוכה ,המועד הקצוב
לאספקה )שלא יעלה על  90ימים קל דריים( ,קודות ההתק ה בה על הספק לבצע את
ההתק ה של מאז י הגשר שהוזמ ו ,ועלות ההזמ ה )אשר תתבסס על הצעתו הזוכה של
הספק(.
 .1.7האשכול מודיע בזאת ,כי אין בפרסום המכרז כדי להוות התחייבות כלשהי מצד
האשכול לבצע רכישות מאז י הגשר בכמות כלשהי ו/או בכלל .ואולם ,על הספק המגיש
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הצעתו במסגרת מכרז זה להיות ערוך ומוכן לספק את מאז י הגשר
המפורטים בהצעתו ,כאשר השתתפותו במכרז זה מהווה אישור והתחייבות מצידו
בדבר יכולתו לספק לאשכול את מאז י הגשר במועד הקבוע במסמכי המכרז.
 .1.8התמורה לספק הזוכה תשולם בהתאם לאספקתן של מאז י הגשר בפועל ,במכפלת
כמות מאז י הגשר שסופקו על ידו בפועל פר הזמ ה ,בכפוף לעמידת מאז י הגשר בת אי
המפרט הטכ י המצ"ב כ ספח ז' למסמכי המכרז המצ"ב ועמידת הספק ביתר ת אי
הסכם הספק המצ"ב כ ספח ח' למכרז זה ויתר מסמכי המכרז על ספחיהם.
.1.9

וסח ההסכם הי ו בהתאם למצורף למסמכי המכרז.

 .1.10תקופת ההתקשרות הי ה כמפורט בהסכם המכרז.
 .1.11הספק ישלם לאשכול דמי יהול בשיעור של  5%מכל חשבון מאושר )להלן  -דמי
ה יהול( .הספק יגיש לאשכול חשבו ית זיכוי בסכום החיוב.
 .1.12מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המציע מצהיר בזאת ,כי ידוע לו והוא מסכים כי ב וסף
לזכות האשכול להורות על ביטול המכרז ו/או ההסכם מסיבה של העדר תקציב כפי
שיפורט להלן ,יהיה רשאי האשכול בכל עת ומכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי להודיע על ביטול המכרז ו/או הסכם ההתקשרות שייחתם עם הזוכה,
והמציע/זוכה מוותר בזאת מראש על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד האשכול
בגין שימושו בזכות זו ו/או באשר להפעלת שיקול דעת האשכול .לע יין זה יובהר ,כי
הזמ ת עבודה שהחל ייצורה ,תשולם ע"י האשכול בכפוף להצגת כל אסמכתא
שתתבקש מטעם האשכול להוכחת תחילת הייצור.
.2

ת אי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ,מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בת אים המצטברים
המפורטים להלן ביחס לפרק אליו משתייך הפריט/הפריטים לגביהם מוגשת הצעתם –
 .2.1ת אי סף כלליים להשתתפות במכרז )כל המציעים דרשים לעמוד בת אים אלו(
 .2.1.1הצעה למכרז תוגש רק ע"י יחיד ,תושב מדי ת ישראל הרשום כעוסק מורשה או ע"י
תאגיד משפטי אחד הרשום כדין בישראל .הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.
להוכחת האמור:

ככל שהמשתתף ה ו תאגיד – יש לצרף:
תעודת התאגדות מהרשם הרלוו טי )רשם החברות ,רשם השותפויות וכו'(;
תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוו טי.
ככל שהמשתתף הי ו יחיד )עוסק מורשה( – יש לצרף להצעה צילום ת.ז .וכן
תעודה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה לצרכי מע"מ .משתתף המדווח בתיק
איחוד יצרף ב וסף לתעודה ה "ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו
בתיק המאוחד של העוסק הרשום בתעודה ה "ל.
 .2.1.2זכות ק יין – המציע הי ו בעל זכויות היוצרים במערכת או שהי ו ספק מורשה
מטעם היצרן להפצת המערכות.
המציע יצרף תצהיר זכויות ק יין להוכחת עמידתו בדרישה זו כמפורט ב ספח ג'5
 .2.1.3מאז י הגשר המוצעים עומדים בכל דרישות החובה במפרט הטכ י .שימת לב
המציעים כי כל הדרישות המפורטות במפרט הן דרישות חובה ,אלא אם רשם
אחרת.

להוכחת האמור על המציע לסמן את יכולות מאז י הגשר המוצעים ,בהתאם
להוראות המפורטות בטבלה המצורפת למפרט הטכ י ) ספח ז' למסמכי המכרז(.
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כמו כן על המציע לצרף להצעתו מפרט של מאז י הגשר המוצעים
וקטלוג מאז י הגשר המוצעים על ידו בקובץ מודפס וכן בקובץ דיגיטלי על גבי דיסק
און קי.
 .2.1.4אספקת לפחות  20מערכות במצטבר של מאז י הגשר מהסוג המוצע במסגרת
המכרז אשר סופקו בישראל בש ים .2020 – 2018

להוכחת האמור ,על המציע למלא את הטבלה שב ספח ג'.1
 .2.1.5למציע מחזור כספי של לפחות ) 1,500,000מיליון וחצי  (₪במצטבר בשלושת הש ים
האחרו ות – .2020- 2018

להוכחת האמור ,על המציע לצרף אישור רו"ח על מחזור כספי.
 .2.1.6המציע רכש את מסמכי המכרז .להוכחת האמור ,המציע יצרף קבלה ה ושאת את
שמו של המציע.
 .2.1.7המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית ,אוטו ומית בהתאם להוראות סעיף  5להלן.
 .2.1.8כ גד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכי וס כסים או צו
המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מו ה לו מ הל מיוחד ו/או אמן.
להוכחת האמור ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר ב וסח המצורף כ ספח ג'.1

 .2.1.9המציע מחזיק בכל אישור ,רישיון ,רישוי ,היתר או הרשאה ה דרשים על-פי כל דין
לביצוע השירותים שוא מכרז זה ,וכן רשום בכל מרשם המת הל על-פי דין ו דרש
לצורך ביצוע השירותים שוא מכרז זה ,וכולם כשהם תקפים על שמו כון למועד
האחרון להגשת הצעות,למעט אם אמר מפורשות אחרת במסמכי המכרז.
להוכחת האמור ,המציע יחתום על הצהרה ב ספח ג' 1ויצרף להצעתו כל
אישור/רישיון/רישוי/היתר/הרשאה ה דרש לביצוע השירותים.

 .2.1.10המציע הי ו בעל רשיון תקף או רשיון זמ י תקף או היתר זמ י תקף ,על שמו ,ל הל
עסק על פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,1968וזאת בהתייחס למקום אשר בו
מת הלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף ביחס לפרק אליו מוגשת הצעתו ,או
שהמציע בעל אישור מאת הרשות המקומית ,לפיו הוא )המציע( אי ו מחויב להחזיק
ברישיון על פי חוק רישיון עסקים ,תשכ"ח ,1968 -וזאת בהתייחס למקום אשר בו
מת הלת עיקר הפעילות העסקית שלו ביחס לפרק אליו מוגשת הצעתו.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצ"ב
כנספח ג' 2למסמכי המכרז באשר למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור וכן העתק של
רישיון עסק תקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז .לחלופין ,וככל שהעסק אינו טעון
רישיון ,על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח נספח ג' 2בו יציין המציע כי אין חובה
לרשיון עסק וכן אישור בדבר היעדר צורך ברישיון עסק בנוסח המצורף כנספח ג' 3למסמכי
המכרז.
הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
המזמין שומר על זכותו לפ ות למציעים להשלמת תו ים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס
לבחי ת עמידת המציע בת אי הסף.
.3

מסמכים שעל המשתתף לצרף להצעתו
מבלי לגרוע מהאמור בת אי הסף לעיל ,על המשתתף לצרף להצעתו את כל המסמכים
והאישורים המפורטים להלן.
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.3.1

כלל המסמכים ה דרשים לצורך הוכחת עמידת המשתתף בת אי הסף ,כאמור
בסעיף  3לעיל.

.3.2

תצהיר מטעם המציע בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו –  ,1976על גבי
ה וסח הרצ"ב כ ספח ב' למכרז.

 .3.3הצהרת היעדר זיקה לעובד המזמין ו/או חבר מועצת המזמין ,על גבי ה וסח הרצ"ב
כ ספח ד' למכרז.
 .3.4תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעות במכרז ,על גבי ה וסח הרצ"ב כ ספח ה' למכרז.
 .3.5משתתף שהוא עסק בשליטת אישה – רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של
מחזיקה בשליטת העסק .על אף כל הוראה אחרת במכרז ,אי-הגשת ה וסח ה דרש עד
למועד האחרון להגשת הצעות תחשב כוויתור מצד המשתתף על העדפה כאמור ולא
תתאפשר הגשת אישור כאמור לאחר מועד הגשת ההצעות.
 .3.6הצעה של טובין מתוצרת הארץ  -יש לצרף אישור מאת רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב
הישראלי במחיר ההצעה בהתאם להוראות החוק.
 .3.7אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,על יהול פ קסים כחוק ועל דיווח הכ סות
לרשויות המס ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
 .3.8אישור על יכוי מס במקור או פטור מ יכוי מס במקור – על שם המשתתף.
 .3.9אישור עו"ד ,בשולי כתב ההתחייבות וההצעה הרצ"ב כ ספח ו' למכרז ,לע יין רישום
המשתתף כדין כתאגיד פעיל וקיים בישראל ,לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי
מסמכי ההתאגדות של המשתתף ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המשתתף במכרז,
ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של המשתתף באופן המחייב
את המשתתף לכל דבר וע יין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.
 .3.10כל מסמכי המכרז ,לרבות מסמכי הבהרות ושי ויים שהועברו למשתתפים – ככל
שהועברו ,חתומים ומאושרים ע"י המשתתף בתחתית כל עמוד.
ככל ו דרש אישור רו"ח /עו"ד למסמך כלשהו/הצהרה כלשהי – יוגשו אלה מאומתים
ומאושרים כ דרש.
 .3.11יש להגיש את כל המסמכים ה "ל ,יחד עם הצעת המשתתף וכל מסמכי המכרז .הצעה
שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה .על
אף האמור ,הוועדה שומרת על זכותה לפ ות למשתתפים להשלמת תו ים ו/או
מסמכים ,לרבות ביחס לבחי ת עמידה בת אי הסף.
כל האישורים והמסמכים אשר דרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל ,חייבים
להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה ,האשכול יהיו רשאי לא לקבל
אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.
.4

הצעת המחיר
 .4.1המחיר המוצע הי ו המחיר הסופי בעבור אספקה ,התק ה ואחזקה של מאז י הגשר
ויכלול את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים ,לרבות העסקת כל העובדים ,עלויות
שכר ,זכויות סוציאליות ,עלויות הדרכה והכשרה ,ציוד ,חומרים ,מאז י גשר ,אגרות
ובכלל זה אגרות משרד הכלכלה ,מיסים ,ביטוחים ,אספקת מאז י הגשר ,עלויות
שי וע ,דלקים ,רווח קבל י וכל הוצאה מכל מין וסוג.
המשתתף הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה שהציע עבור העבודות ולא
תעמוד ה לו טע ות או דרישות כלשהן ביחס לתמורה.
 .4.2המחירים יהיו תקפים עד לסיום העבודות .לא יחולו התייקרויות על המחירים ,אלא
אם רשם כך במפורש בחוזה.
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 .4.3הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של לפחות ) 90תשעים( ימים
מהמועד האחרון להגשת הצעות .המזמין יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה
וערבות ההצעה מעבר למועד ה קוב לעיל ועד סיום ההליכים.
 .4.4מבין ההצעות ,הוועדה תקבע עד  2הצעות בעלות ה יקוד המשוקלל הגבוה ביותר.
.5

בטחו ות
ערבות ב קאית להצעה
 .5.1כל משתתף יצרף להצעתו ערבות ב קאית שהוצאה לבקשת המציע ,בלתי מות ית,
ערוכה לטובת המזמין ב וסח דוגמת ספח א' למסמכי המכרז )להלן – הערבות
הב קאית להצעה( ע"ס .₪ 30,000
 .5.2הערבות הב קאית להצעה תהא בתוקף ,עד ליום  30.4.2022הרשות בידי המזמין
לדרוש הארכה של תוקף הערבות הב קאית להצעה למשך  3חודשים וספים והמציע
יהיה חייב לעשות כן.
מציע שהצעתו תיבחר ,יאריך את תוקף הערבות עד למועד ה פקת הזמ ת העבודה
הראשו ה שתוצא לזוכה ,מציע שהצעתו לא תיבחר – תוחזר לו הערבות.
 .5.3המזמין יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממ ו כל אימת שהמשתתף לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי ת אי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר
שתי תן לו הזדמ ות להשמיע את טע ותיו ובכפוף למתן התראה בכתב ומראש בת 7
ימים:
 .5.3.1הוא הג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיס ות או בחוסר יקיון כפיים.
 .5.3.2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 .5.3.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
 .5.3.4אחרי ש בחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
ת אי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עמו.
 .5.3.5אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה ב וסח המצורף למכרז זה במועד
שייקבע ע"י המזמין ,יהא המזמין רשאי לחלט את סכום הערבות שהפקיד
לטובתו ,וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך.
ערבות ביצוע
 .5.4כאמור לעיל ,מציע שהצעתו תיבחר ידרש להאריך את תוקף ערבות ההצעה בש ה
ממועד הודעת הזכייה .ככל שלא תו פק הזמ ת עבודה בתקופה זו ,הזוכה יאריך את
ערבות ההצעה בש ה וספת ו/או עד למועד ה פקת הזמ ת העבודה הראשו ה והיא
תשמש כערבות מסגרת לכל אורך תקופת החוזה..
 .5.5עם ה פקת הזמ ת עבודה ראשו ה לזוכה ,תתווסף לערבות המסגרת ערבות ביצוע
שיספק הקבלן בסך השווה ל 7%-מסך שווי הזמ ת העבודה )כולל מע"מ( ,הערבות
תו פק עבור האשכול ,ע"פ הזמ ת העבודה.
 .5.6למען הסר ספק ,הזוכה ידרש לספק ערבות ביצוע בסך השווה ל 7%-מסך שווי הזמ ת
העבודה )כולל מע"מ( ,ביחס לכל הזמ ת עבודה שתו פק לו.
 .5.7ערבות הביצוע תישאר בתוקף למשך ש ה ותוארך מדי ש ה באחריות המציע ,בהתאם
להוראות הסכם המכרז המצורף.
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.5.8

.6

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יהיו על חשבון המציע.

ביטוח
 .6.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה
במכרז( ימציא לאשכול את הסדרות הביטוח ה דרשים במכרז זה בהתאם ל ספח
הביטוח ספח א'.
 .6.2מובהר ומודגש בזאת כי הזוכה במכרז זה יידרש להמציא לאשכול אישור מחברת
ביטוח כי לרשותו כל הביטוחים בהיקף הכיסוי ה דרש במכרז זה ,לרבות אישורי קיום
ביטוח ופוליסות וזאת במועד הרשום בהסכם.
 .6.3מובהר בזאת כי לפ י הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו
ועל חשבו ו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כ דרש במכרז ואת המשמעויות
הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול.
 .6.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .6.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח
מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו ל דרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת
כיסוי הביטוח שלו לדרישות האשכול לא לקחו בחשבון בהצעתו.
 .6.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול
במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה לאשכול הזכות ,לפי
שיקול דעתם הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את ה דרש במכרז זה
על ידי ספק אחר על חשבו ו וכן ל קוט גדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותם
לדרוש ממ ו פיצוי על ה זקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות
זו כלפיו.
 .6.4.3האשכול ו/או יועץ הביטוח של האשכול יהיו רשאים לש ות את ת אי הביטוח
ה דרשים במכרז כל עוד אין בכך כדי לפגוע במציע או להשית עליו הוצאות
וספות.

.7

הבהרות ושי ויים
שאלות הבהרה יועברו לאשכול במייל  sviva@kineretamakim.orgעד לתאריך 10.1.22בשעה
 .14:00תשובות לשאלות הבהרה יי ת ו באמצעות פרסום באתר האי טר ט של האשכול בכתובת
 .kineretamakim.co.ilלשולחי השאלות ורוכשי המכרז במייל.
הפ יות ישלחו בפורמט קובץ ) wordוורד( בלבד על-פי הדוגמה שלהלן:
#

הסעיף במכרז

שאלה

עמוד
.1

 .7.1רק הבהרות והודעות שתשלח ה בכתב על-ידי המזמין תחייב ה ותהוו ה חלק ממסמכי
המכרז ועל המשתתף יהיה לצרפן חתומות על-ידו להצעתו .הבהרות והודעות שיי ת ו
בעל-פה או באמצעות הטלפון ,על ידי כל גורם ,לא תחייב ה את האשכול.
 .7.2המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכ יס שי ויים
ותיקו ים במסמכי המכרז ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השי ויים
והתיקו ים כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של
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כל רוכשי מסמכי המכרז ו/או מציעים שהפ ו שאלות הבהרה ,בדוא"ל
לפי כתובות דוא"ל שימסרו על-ידי המציעים בעת רכישת המכרז.
.8

עיון במסמכי המכרז
 .8.1המשתתף רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז ,לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי
פרד מהמכרז ,לראות ולבדוק כל פרט חוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז .את מסמכי
המכרז יתן להוריד באתר האי טר ט של אשכול כ רת עמקים תחת מכרזים .
 .8.2המשתתף ,בחתמו על מסמכי המכרז ,מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי
המכרז ,לרבות כל ה ספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל
המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

.9

הסתייגות ואיסור הגשת הצעה חלקית
 .9.1משתתף שיגיש הצעה שלא בהתאם לת אי המכרז או בסטייה ממ ו  -תהיה ועדת
המכרזים רשאית לפסול את הצעתו.
 .9.2כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו.

 .10הגשת ההצעות
 .10.1על המשתתף להגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ,במסירה יד ית בלבד ,במעטפה
סגורה ה ושאת כותרת "מכרז פומבי מספר ) "01/2022ללא שם המציע( ,לתיבת
המכרזים כמפורט בריישת מסמך זה ,לא יאוחר מתאריך ב 20.1.2022בשעה 12:00
)צהריים( המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .10.2לא תתקבל ה הצעות בדואר או בכל דרך אחרת שאי ה הגשה יד ית לתיבת המכרזים.
 .10.3לא תתקבל ה הצעות שתוגש ה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ,מכל סיבה שהיא.
 .10.4הוצאות הגשת הצעת המשתתף והשתתפותו במכרז  -תחול ה על המשתתף.
 .10.5הצעה המוגשת על-ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת
הזהות שלו ,כתובתו וחתימתו.
 .10.6הצעה המוגשת על-ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על-ידי מורשי
החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה מ ים שם התאגיד ,מספרו הרשום
וכתובתו .ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי
החתימה מטעם התאגיד וכתובתם ,וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות
החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד.
 .11הליך בחי ת ובחירת ההצעות הזוכות במכרז
 .11.1ההצעות ישוקללו ע"פ המפורט בסעיף זה ,יובהר כי ההצעות יבח ו ביחס לכל פריט
אליו הוגשה הצעה -
 .11.1.1שלב א'  -בחי ת עמידת ההצעות בת אי הסף של המכרז -
הצעה ביחס לפריט שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  -תפסל ולא ת וקד
בוועדת המכרזים .אין באמור כדי לגרוע מסמכות וועדת המכרזים לפ ות
למציעים להשלמת מסמכים.
יובהר כי ההצעה תיבחן ביחס לכל פריט ב פרד.
 .11.1.2שלב ב'  -שלב שקלול ודירוג ההצעות  -בכפוף לאמור להלן ,ההצעות הכשרות
)שיעמדו בדרישות הסף ש קבעו( יבח ו כלהלן:
מרכיב העלויות:80% -
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הצעת המחיר הזולה ביותר ביחס לכל פריט ,תקבל את מלוא
ה יקוד ) 80קודות( .יתר ההצעות ,י וקדו ביחס למחיר הזול ביותר ,בהתאם
ל וסחה המפורטת להלן:
שווי המחיר הזול ביותר 80 X
שווי המחיר ה בחן
מרכיב האיכות:20% :
-

חוות דעת ממליצים 20%

האשכול יפ ה לממליצי המציע או לקוחות אחרים )גם אם המציע לא ציין אותם
בהצעתו( על-פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מתן חוות דעת על המציע .חוות דעת
אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב השירות ש יתן על ידי המציע .הפ ייה
תעשה לממליץ אחד לפחות .ככל שלא יתן יהא לקבל את כל המידע ה דרש לשם
דירוג המציע מאת הממליץ יהא רשאי האשכול לפ ות לממליץ אחר .האשכול
רשאי לעשות שימוש גם ב יסיו ו ו/או ב יסיון רשויות האשכול לצורך יקוד
סעיף זה.
פרמטר

מס'

ציון מקסימאלי

 .1שביעות רצון ביחס לטיב השירות ש יתן ע"י המציע באופן כללי

5

 .2איכות תיקון תקלות ואחזקת מאז י הגשר

5

 .3שביעות רצון מאיכות מאז י הגשר המסופק ע"י המציע

5

 .5שביעות רצון ממערכת התוכ ה והמידע המסופק ע"י המערכת

5

ציון כולל

ציון להצעה

20

מובהר בזאת כי מציע אשר לא צירף להצעתו  3המלצות לפחות מגורמים להם ית ו השירותים ,
לא יקבל יקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף .למציע לא תהא כל טע ה ו/או
דרישה לע יין חובתו זו .הרשימה לעיל אי ה רשימה סגורה ,וועדת המכרזים רשאית לשקול
שיקולים וספים על השיקולים הרשומים לעיל .במסגרת דירוג ההצעות רשאי האשכול להע יק
בפרמטר מסוים גם  0קודות להצעה.
 .11.2יקוד ההצעה ברכיב הכספי יחד עם יקוד ההצעה ברכיב האיכות ,יהווה את ה יקוד
המשוקלל של ההצעה .ההצעות הזוכות יבחרו מבין ההצעות בעלות ה יקוד המשוקלל
הגבוה ביותר ,בכפוף ליתר הוראות מכרז זה.
 .11.3המזמין אי ו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 .11.4הרשות בידי המזמין לקבל את ההצעה כולה או חלק ממ ה ,ולבצע את כל העבודה או
חלק ממ ה ,גם בעצמו ו/או בכל דרך שימצא ל כון.
 .11.5המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,ת איה או
בשל חוסר התייחסות לדרישות או ל תו ים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת המזמין
מו ע הערכת ההצעה כ דרש.
 .11.6וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון במסגרת שיקוליה ,בבחירת ההצעה הזוכה ו/או
בבחי ת ההצעות למכרז ,את אמי ותו ,יסיו ו וכושרו של המציע לבצע את ההסכם
המוצע במכרז .במסגרת זו האשכול רשאי להביא במסגרת שיקוליו יסיון לא טוב ו/או
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בעיות באמי ות אשר היו לאשכול ו/או לצדדי ג' אחרים עם המציע
במכרז ,ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימ ע להתקשר עימו
בהסכם הספק )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור מציע אחר תחתיו אף אם
הצעתו הייתה זולה יותר.
 .11.7המזמין רשאי לבטל את המכרז בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכה ,מכל סיבה שהיא,
לפי שיקול דעתו וללא צורך במתן הסבר למשתתפים ובכלל .למשתתפים לא תעמוד כל
טע ה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .11.8המזמין רשאי ,בכל שלב שהוא ,לבקש מהמשתתפים להגיש לו כל מסמך ו/או מידע
ו/או תון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המזמין ו/או מי מטעמו ,להערכת ההצעות,
לרבות השלמת מסמכים וכולל מסמכים ש דרשו כת אי סף במכרז זה.
ב וסף ,המזמין רשאי לערוך למשתתפים או לחלק מהם ,כפי שימצא ל כון ,כל בדיקה
שהיא .המשתתף ,בהגשת הצעתו במכרז ,ותן בזאת הסכמתו לבירורים כאמור.
המשתתפים מתחייבים לשתף פעולה בבדיקות כאמור ולמלא אחר כל ה דרש בפ יות
המזמין .אם יסרב משתתף לשתף פעולה עם המזמין ,רשאי המזמין להסיק מסק ות
לפי ראות עי יו ואף לפסול את ההצעה מטעם זה בלבד.
 .11.9אי הגשת הצעת מחיר בהתאם להוראות המכרז ו/או כל שי וי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שי וי או תוספת בגוף
המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את המזמין ועלולים
לגרום לפסילת ההצעה.
 .11.10היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה והי ה
הזולה ביותר  -רשאי המזמין לערוך בי יהן )בלבד( התמחרות ו/או התמחרויות וספות,
בדרך כפי שימצא ל כון ,עד לקבלת הצעת מחיר שהי ה הזולה ביותר מבין הצעות אלו.
 .11.11למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת
אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה וכ דרש
בסעיף  4.5לעיל ,תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק ואישור רו"ח כמפורט להלן.
לע יין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או
יחד עם שים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות
) (1ו (2)-של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:
) (1אם מכהן בעסק ושא משרה שאי ו אישה  -הוא אי ו קרוב )בן זוג ,אח ,הורה,
צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
) (2אם שליש מהדירקטורים אי ם שים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – ושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם שים
אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
" ושא משרה" – מ הל כללי ,מש ה למ הל כללי ,סגן למ הל כללי ,מ הל עסקים
ראשי ,וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שו ה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמ יותיה אי ן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו
לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
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 .11.12המזמין רשאי לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים
אם לטעמו יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצא כי קיים קשר מוקדם בין המציעים,
ובכלל זה קשרי בעלות/חברות אחיות /חברות ב ות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי
ההצעה תכסיס ית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם
ביחס להצעה בכללותה ו/או אם המשתתף הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות ההליך.
 .12מתן עדיפות לתוצרת הארץ )בשלב המכרז(
 .12.1מובהר בזאת כי תי תן עדיפות לרכישת טובין תוצרת הארץ ,כל עוד מחיריהם אי ם
גבוהים ביותר מ 15%-ממחיר הטובין המיובאים ביחס לפריט זה ובת אי שהטיב ויתר
הת אים עו ים על דרישות המזמין ובכפוף לאמור להלן.
.12.1.1

כת אי לקבלת ההעדפה ,על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון
בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

.12.1.2

העדיפות כאמור ת תן רק ביחס להצעות מחיר מתוצרת הארץ אשר מחירן
אי ו עולה על  15%מהצעות אחרות ובהתאם לכללים הבאים -
 .12.1.2.1בכפוף לאמור לעיל )קרי ,ההצעות הרלב טיות עומדות בדרישות
הסף ובדרישות הטיב ות אי המכרז( והיה אמור לזכות במכרז
ספק חוץ בהתאם לאמות המידה ש קבעו במכרז  -יערוך
האשכול שקלול וסף של הצעות המחיר באופן שבו יתווסף
שיעור של  15%להצעת המחיר של ההצעה הזולה )של ספק
החוץ(.
 .12.1.2.2לאחר ביצוע השקלול ה וסף כאמור  -תבחר ההצעה בעלת ה יקוד
המשוקלל הגבוה ביותר.
 .12.1.2.3במקרה של שוויון ב יקוד המשוקלל גם לאחר האמור לעיל -
תבחר ההצעה של הספק מתוצרת הארץ בכפוף לאמור להלן
לע יין עדיפות "עסק בשליטת אישה" כמפורט בסעיף  13.2להלן.

יובהר ,כי מתן העדיפות בגין תוצרת הארץ תי תן לכל פריט ב פרד ולא באופן גורף.
 .12.2למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת
אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור
ותצהיר.
 .13מימון חיצו י –
 .13.1מובהר בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז ,כי מתן השירותים שוא המכרז מות ה
בקבלת מימון חיצו י והרשאה תקציבית מהמשרד הג ת הסביבה )להלן  -המימון
החיצו י( וכי בהעדר קבלת המימון החיצו י כאמור ו/או חלקו – לא יוזמ ו שירותים
מאת הזוכה.
 .13.2מודגש בזאת כי היקף השירותים  /ציוד שיוזמן מהזוכה /ים יהיה בין השאר בשים לב
להיקף המימון החיצו י ודרישות רשויות האשכול ,האשכול לא מתחייב להיקף כלשהו
של ציוד שיוזמן מהזוכה /ים ואין במכרז זה כדי לחייב את האשכול לרכוש ציוד בהיקף
כלשהו .למען הסר ספק ,ציוד יוזמן בשים לב להיקף התקציב והזמ ת הציוד ,ככל
שתבוצע ,תעשה בהתאמה למימון /תקציב שיתקבל .בהעדר תקציב /מימון ו/או חלקו
– לא יוזמן ציוד.
 .13.3למציע הזוכה לא תהיי ה כל טע ות או דרישות או תביעות כלשהן כ גד האשכול ככל
שלא יתקבל המימון החיצו י ו/או חלקו מכל סיבה שהיא.
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 .13.4ככל שהמימון החיצו י לא יתקבל – האשכול יודיע על כך לזוכה וההסכם
יתבטל מעיקרו ,השירותים לא יבוצעו ולא תהיי ה לזוכה כל טע ות ו/או דרישות ו/או
תביעות בגין כך כ גד האשכול ,לרבות לע יין הוצאות  /השקעות שביצע לצרכי המכרז
ו/או החוזה.
 .14הודעה על זכייה
 .14.1עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות בדוא"ל.
 .14.2חרף הקבוע בהוראות כל דין ההודעה על הזכייה לזוכה/ים במכרז לא תהווה קיבול של
הצעה ,ולא תשכלל את ההתקשרות בין הצדדים ולא תיחשב בשום צורה ואופן
כמחייבת ו/או כמגבילה את האשכול ,יהא אשר יהא וסחה .המציע ייחשב כזוכה
במכרז והסכם ההתקשרות עם האשכול ייכ ס לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת
חותמת וחתימות המזמין על הסכם ההתקשרות.
 .14.3המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב בתוך  7ימים ממועד ההודעה כאמור לשלוח
לאשכול הסכם התקשרות חתום סרוק בדוא"ל וכן להמציא למשרדי האשכול ש י
עותקים של הסכם התקשרות חתום בחתימה מקורית ,בצירוף אישור קיום הביטוחים
כשהוא חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח וכן להאריך את ערבות ההצעה בחצי ש ה
ממועד הודעת הזכייה בהתאם להוראות ההסכם.
 .14.4לא מילא המשתתף הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  14.3לעיל ,תוך
התקופה ה דרשת ,ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא
וכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,רשאי המזמין לבטל את זכייתו של המשתתף הזוכה,
ולחלט את הערבות אשר בידיו כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת זק ומבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד וספים העומדים לזכותו וכח הפרה זו של התחייבויות
המשתתף הזוכה.
במקרה כאמור ,המזמין רשאי לקבוע זוכה אחר למכרז מבין משתתפיו או לבטל את
המכרז ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם
זכאי המזמין לפי המכרז ו/או לפי כל דין.
 .14.5למציע אשר הצעתו לא תתקבל תי תן הודעה בכתב באמצעות דוא"ל תוך  5ימי עבודה
ובדואר רשום אליה תצורף הערבות הב קאית ,כקבוע במסמכי מכרז זה.
 .14.6הזוכה יהיה רשאי לקבל את ערבות המכרז חזרה לידיו ,רק לאחר שחתם על הסכם
הספק ,והמציא את כל המסמכים אותם התחייב להמציא לאשכול לאחר קבלת הודעת
הזכייה ובכלל זה ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח )ללא
כל שי וי( ,וכן המציא כל מסמך דרש אחר בהתאם למסמכי מכרז זה;
 .14.7הזוכה במכרז מתחייב שלא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי ת אי ההסכם
שייחתם עימו ולא להוסיף או לצרף שותף ,או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת המכרז
וזכויותיו לפי ההסכם.
 .15הליכים משפטיים
 .15.1מובהר ומודגש בזאת ,כי מציע אשר הוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטע ות ו/או
בדרישות כלפי האשכול ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן שירותים זמ ית או לחלוטין
אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכים משפטיים שיי קטו על-ידי צדדים שלישיים
כלשהם ,לרבות צווי מ יעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת
מתן השירותים שוא המכרז.
 .15.2קבע בימ"ש מוסמך ,כי פל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של האשכול ו/או ביתר
הליכי המכרז וכי כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ,לא יהיה זכאי המציע ה "ל
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ו/או מי מטעמו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או זק
אחר מכל מין וסוג שהוא אשר ,לטע תו ,גרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז
ולמציע לא תהיי ה כל תביעות ו/או טע ות אחרות מכל סוג ומין שהוא כלפי /ואו כ גד
האשכול ו/או מי מטעמו בע יין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא.
 .15.3קבע בימ"ש מוסמך ,כי פל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים
במכרז וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב
המציע שזכה ,מידית עם הודעת האשכול ,להפסיק את מתן השירותים ע"פ ההסכם
ש חתם עמו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא .האשכול ישלם למציע את התמורה עבור
השירותים שסיפק עד למועד ההפסקה כפוף לת אי ההסכם ולמציע לא תהיי ה כל
תביעות או טע ות אחרות מכל מין וסוג שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.
 .16הוראות כלליות
 .16.1בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,זולת במקום המיועד לכך.
 .16.2אי הגשת הצעת מחיר בהתאם להוראות המכרז ו/או השלמה במקום הטעון השלמה
עלולים להביא לפסילת הצעה למכרז.
 .16.3מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מ וע מלהגיש הצעה/ות וספת/ות של גוף
מאוגד אחר ,שהי ו אישיות משפטית פרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד
האחר ,הי ו בעלים ו/או בעל מ יות ו/או מ הל ו/או ושא משרה ו/או שותף של המציע.
מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מ וע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו
של המציע )בעלים ו/או בעל מ יות ו/או מ הל ו/או ושא משרה ו/או שותף( הגיש את
הצעתו למכרז.
 .16.4כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך
השתתפות במכרז ו/או להכ ת ההצעה למכרז ו/או להגשת ההצעה למכרז יהיה על
חשבון המציע בלבד ועל חשבו ו .למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כ גד
האשכול בע יין זה.
 .16.5הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים וספים או ש י מציעים או יותר
במשותף – תיפסל ולא תובא בחשבון.
 .16.6מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה
הזוכה ,בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם
המסמכים  /תו ים המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם
מבקשים שלא לחשוף בפ י משתתפים אחרים .מובהר בזאת כי ההחלטה לע יין זה
הי ה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .המזמין רשאי לגבות
את עלות צילומם של מסמכים מכל מבקש זכות עיון ,כת אי למימוש זכות זו.
 .16.7כל המסמכים ,הי ם רכושו הבלעדי של המזמין ,והמשתתף אי ו רשאי להעתיקם ו/או
לעשות בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.

בכבוד רב,
דרור ללוש -מ כ"ל האשכול
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ספח

א' למכרז – וסח ערבות מכרז )להשתתפות במכרז(

כתב ערבות ב קאית
)להשתתפות במכרז(
ב ק________________ :
ס יף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך:

איגוד ערים אשכול כ רת עמקים
______________
)להלן –האשכול(
ג.א,. .
ה דון :ערבות ב קאית מס' _____________

על פי בקשת ______________________________ )להלן  -המבקשים( ב וגע להגשת הצעת
המבקשים למכרז מסגרת פומבי מספר  01/2022לאספקת מאז י גשר למערך הפסולת עבור
האשכול ,א ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ֹ .₪ 30,000
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל מיד עם דרישתכם הראשו ה בכתב
שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס או ל מק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
ה "ל.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  30.4.2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי יום  30.4.2022לא תע ה.
לאחר יום  30.4.2022ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
שם הב ק _______
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ספח

ב' למכרז  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976

א י הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן :א י משמש
המציע
אצל
כ_________________________________________-
____________________________ )להלן  -המציע( ,שהגיש הצעה למכרז משותף פומבי מס'
) 01/2022להלן  -המכרז( ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7
.8

ה י עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי פרד מהצעת המציע למכרז .
בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי ש שלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר ב י אדם – גם בעל השליטה בו
או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד הדומה בהרכבו
ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה" -כהגדרתה בחוק הב קאות )רישוי( התשמ"א.1981-
ה י מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,א וכי וכל בעל זיקה למציע
]יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה [:
 לא הורשע ו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ש עברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
  31באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת איםהוג ים( ,התש "א 1991-ו/או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשע ו ביותר משתי עבירות ש עברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר
 ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א-
 1991ו/או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז ,חלפה ש ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה;
הרי י להצהיר כי )סמן  Xבמשבצת המתאימה(:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,תש "ח 1998 -לא חלות על
המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,תש "ח 1998 -חלות על המציע
והוא מקיים אותן.
)במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,תש "ח 1998 -חלות על
המציע דרש לסמן  xבמשבצת המתאימה(:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
)במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר דרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה(:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפ ה למ הל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים
עם מוגבלות ,תש "ח 1998 -ובמקרה הצורך– לשם קבלת ה חיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפ ות למ הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם
מוגבלות ,תש "ח ,1998-הוא פ ה כאמור ואם קיבל ה חיות ליישום חובותיו פעל ליישומן
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פ ייה זו ו עשתה עמו התקשרות שלגביה תן
התחייבות זו(.
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למ הל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה
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אישור
הרי י לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפ י עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפ יי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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ספח ג' 1למכרז

 -תצהיר להוכחת עמידת המציע בת אי הסף

א י הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ ושא משרה אצל המשתתף
_______________ )להלן  -המציע( ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה
כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
 .1א י ושא המשרה אשר אחראי אצל המציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי
מספר  01/2022לאספקת מאז י גשר למערך הפסולת עבור האשכול.
 .2הרי י להצהיר כי מאז י הגשר כולל המערכות ה לוות מהסוג המוצע על ידי במסגרת מכרז
זה סופקו בישראל בש ים  ,2020 – 2018כמפורט להלן )יש לפרט בטבלה את כל הפריטים
המוצעים ע"י המציע(:
הפריט ביחס
מוגשת ההצעה –
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אליו הרוכש

אספקתו פרטי איש קשר אצל
תקופת
בישראל )יש לציין את הרוכש )שם וטלפון
הש ים בהן מאז י ייד(
הגשר סופק(

חתימה וחותמת_________________
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 .3הרי י להצהיר כי כ גד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו
לכי וס כסים או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מו ה למציע מ הל מיוחד ו/או אמן.
 .4המציע מחזיק בכל אישור ,רישיון ,רישוי ,היתר או הרשאה ה דרשים על-פי כל דין לביצוע
השירותים שוא מכרז זה ,וכן רשום בכל מרשם המת הל על-פי דין ו דרש לצורך ביצוע
השירותים שוא מכרז זה ,וכולם כשהם תקפים על שמו כון למועד האחרון להגשת
הצעות,למעט אם אמר מפורשות אחרת במסמכי המכרז.


מצ"ב לתצהיר זה – העתק אישור/רישיון/רישוי/היתר/הרשאה.

 .5א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו אמת.

אישור עו"ד
א י הח"מ __________________ עו"ד _________________ ,מ.ר ___________ .שכתובתי
________________ ,מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפ י מר/גב'
____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו בפ יי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
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ספח ג' 2למכרז

 -תצהיר המשתתף – רישיון עסק

ה י הח"מ _______________________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את
האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
 .1א י מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומ הליו.
 .2א י מצהיר בזאת כי עיקר הפעילות העסקית של המציע בע יין ________________
מת הלת ב_____________________________________________ )* יש לציין
כתובת מלאה ושם הישוב(.
 .3א י מצהיר ,כי – )יש לסמן את האפשרות המתאימה(
 המציע מחזיק ברישיון עסק תקף במקום עיקר הפעילות עסקית וביחס לתחום האמור
בסעיף  2לעיל.
מצ"ב העתק רישיון העסק התקף של המשתתף לע יין המכרז.
רישיון העסק אשר צורף על ידי תקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ולא
בוטל/הות ה/הוקפא ע"י הרשות הרלוו טית מכל סיבה שהיא לאחר מועד ה פקתו.
 לחילופין -המציע אי ו דרש להחזיק ברישיון עסק במקום עיקר הפעילות עסקית
וביחס לתחום האמור בסעיף  2לעיל .מצ"ב אישור בדבר היעדר צורך ברישיון עסק-
ב וסח ספח ג' 3למסמכי המכרז.
 .4זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה
אישור
הרי י לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפ י עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפ יי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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חתימה וחותמת_________________
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ספח ג' 3למכרז

 אישור המציע על היעדר הצורך להחזיק ברישיון ל יהולעסק יוגש ע"י מי שהי ו בעל פטור מרישיון עסק
תאריך __________________ :

לכבוד
ועדת מכרזים למיכרז מספר  01/2022לאספקת מאז י גשר למערך הפסולת עבור האשכול,
ה דון :אישור על היעדר הצורך להחזיק ברישיון ל יהול עסק
א י החתום מטה ,מאשר בזאת כי העסק שברשותי _____________________ )שם מלא של
המשתתף( מספר זיהוי  /ח.פ _____________________ .המת הל ברחוב
_____________________ בישוב_____________________ )יש להשלים כתובת מלאה( אי ו
מחויב להחזיק ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח – .1968
שם מלא _____________________ :חתימה _______________________ :

שכתובתי
_________________
עו"ד
__________________
הח"מ
אי
________________ וה ושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפ י מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס'
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבי ו את
משמעותה המשפטית של חתימתם.
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חתימה וחותמת_________________
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ספח ג' 4למכרז

 -תצהיר בדבר יסיון המציע

א י הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ ושא משרה אצל המשתתף
_______________ )להלן  -המציע( ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה
כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
 .1א י ושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי מס'
 01/2022לאספקת מאז י גשר למערך הפסולת עבור האשכול.
 .2המציע בעל יסיון באספקת מאז י גשר המוצע על ידי ,כמפורט להלן )שימת לב המציעים
כי ככל שהצעתם מוגשת עבור מספר פריטים ,יש למלא את הטבלה ביחס לכל פריט ב פרד,
בהתאם לדרישות ת אי הסף(:
הגשר כמות
מאז י
שסופקו על ידי מערכות
המציע )יש לציין שסופקו
סוג ודגם*

מועד
אספקה

שם המזמין

תפקיד אצל טלפון
המזמין
המזמין

 .3א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו אמת.

אישור עו"ד
א י הח"מ __________________ עו"ד _________________ ,מ.ר ___________ .שכתובתי
________________ ,מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפ י מר/גב'
____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו בפ יי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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חתימה וחותמת_________________
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ספח ג' 5למכרז –

תצהיר זכויות הק יין

א י הח"מ ______ת.ז __________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר /ה בזה כדלקלן:
ה י ותן תצהיר זה בשם_____________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם
האשכול במסגרת מכרז פומבי מס' ) 01/2022להלן "המציע"(
א י מצהיר/ה כי ה י מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 המציע הי ו בעל זכויות הק יין ,זכויות הפט ט ,זכויות היוצרים והזכויות האחרות
הגלומות בהצעתו ולא קיימת מ יעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם
עורך המכרז המפורט במכרז.
 זכויות הק יין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי ______________ והמציע
מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו
המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין זקים כלשהם בשל תביעות צד ג' גדו
כתוצאה מהפרת זכויות ק יין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות
הרכישה או השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה
ו/או התביעה של צד ג' כ גד המזמין.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי.
_____________________
תאריך

__________________
שם

______________________
חתימה +חותמת

אישור עו"ד
א י הח"מ __________________ עו"ד ,מ.ר ___________ .שכתובתי ________________,
מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפ י מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז.
מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את
תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו בפ יי.

__________________
תאריך
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_______________
חתימה וחותמת עו"ד

חתימה וחותמת_________________
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ספח

ד' למכרז  -הצהרה על העדר קרבה לעובד האשכול ו/או לחבר מועצת
המזמין

לכבוד
איגוד ערים אשכול כ רת עמקים) ,להלן -האשכול(
ג.א,. .
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן -המציע( במסגרת
הצעתי במכרז מספר  01/2022לאספקת מאז י גשר למערך הפסולת עבור האשכול שפורסם
ע"י האשכול ומהווה חלק בלתי פרד מהצעתי במכרז.

.2

ה י מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2.1

סעיף 122א')א( לפקודת העיריות ) וסח חדש( הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו או שאחד מהם מ הל או עובד
אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לע יין זה" ,קרוב" -
בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".

.2.2

כלל )12א( של ההודעה בדבר כללים למ יעת יגוד ע יי ים של בחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לע יין
זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי
שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף )(1)1ב( ו)(1)2-ב((".

.2.3

סעיף )174א( לפקודת העיריות ) וסח חדש( הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעו יין ,במישרין או בעקיפין ,על
ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכ ו ,בשום חוזה ש עשה עם
העירייה ובשום עבודה המבוצעת למע ה".

.3

בהתאם לכך ה י מבקש להודיע ולהצהיר כי:
.3.1

בין חברי מועצת האשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.2

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהו ו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מ הל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שא י סוכ ו ,העובד באשכול ,זולת ככל שמפורט להלן
במפורש.

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם הרשות
הרלב טית( והיא תבחן ע"י האשכול
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________
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חתימה וחותמת_________________
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.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא כו ה.

.5

א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הי ם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו
אמת.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א') (3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת האשכול ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפ ים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ות איו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף:
__________________
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חתימת המשתתף:
__________________

חתימה וחותמת_________________
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ספח

ה' למכרז  -תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

א י הח״מ _______________________מס׳ ת״ז _______________________ ושא משרה
במציע ____________________ )שם המציע( )להלן  -המציע( ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר
את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
 .1א י מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומ הליו.
 .2א י ושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .3תצהירי זה יתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס'  01/2022שפורסם ע"י ועדת
המכרזים לאשכול כ רת עמקים.
 .4המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר
או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוט ציאלי אחר.
 .5המחירים ו/או אחוזי הה חה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפ י כל אדם או תאגיד אשר
מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוט ציאל להציע הצעות במכרז זה או
בפ י כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 .6לא הייתי מעורב ב יסיון לה יא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .7לא הייתי מעורב ב יסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או מוכה יותר מהצעתי
זו.
 .8לא הייתי מעורב ב יסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .9הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא עשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא
עם מתחרה או מתחרה פוט ציאלי אחר במכרז זה.
 .10א י מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שי וי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על
התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
 .11א י מודע לכך כי העו ש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש ש ות מאסר בפועל.

תאריך ____________ שם המציע __________________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר ____________________________ חתימת המצהיר __________________
אישור עו"ד
שכתובתי
_________________
עו"ד
__________________
הח"מ
אי
________________ וה ושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפ י מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס'
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבי ו את
משמעותה המשפטית של חתימתם.
שם עורך הדין
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ספח ו' – כתב התחייבות והצעה
תאריך_________ :
לכבוד,
ועדת מכרזים לאיגוד ערים אשכול רשויות כ רת עמקים )להלן" :המזמין"(
ג.א,. .

ה דון :כתב התחייבות והצעה  -מכרז פומבי מספר  01/2022לאספקת מאז י גשר
למערך הפסולת עבור האשכול
א ו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובת ו היא ______________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
 .1א ו הח"מ ,מסכימים לת אים המפורטים בהזמ ה להציע הצעות ,על כל מסמכיה ו ספחיה,
ה קראים ביחד – "מסמכי ההצעה ",וכוללים אותה ,מצורפת וחתומה ,על מסמכיה ו ספחיה
כאמור ,כחלק מת אי הצעת ו זו.
 .2א ו מצהירים כי קרא ו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים והמפרטים ,עיי ו במסמכים
האחרים אשר צורפו למכתב ההזמ ה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את החוזה
לאספקה ,התק ה ואחזקת מאז י גשר .כמו כן א ו מכירים את רשויות האשכול ,הדרכים בהן,
האזורים השו ים ברשויות ,ואת הדרכים לרשויות.
 .3ה ו מצהירים כי הב ו את כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים
על ההוצאות לאספקת מאז י גשר והתק ם ותחזוקתם ידועים ומוכרים ל ו וכי בהתאם לכך
ביסס ו את הצעת ו .ה ו מצהירים כי לא ציג תביעות או דרישות המבוססות על טע ות של אי-
הב ה או אי-ידיעה כשלהי של ת אי כלשהו מת אי מסמכי ההצעה וא ו מוותרים בזה מראש על
טע ות כאלו.
 .4ה ו מתחייבים לספק את מאז י הגשר וכן לבצע את עבודות ההתק ה והתחזוקה בהתאם
לת אים המפורטים במסמכים ה "ל כולם יחד ,לפי המחירים שהצע ו בהצעת המחיר וה ו
מקבלים על עצמ ו לעשות כן לשביעות רצו ו הגמור של האשכול כאמור במסמכי ההצעה.
 .5ה ו מצהירים כי ידוע ל ו שאתם אי כם חייבים לרכוש מאית ו את מאז י הגשר
 .6הצעת ו זו הי ה לש תיים מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול ,כאשר בתקופה זו
תוכלו לרכוש מאת ו מאז י גשר בכל כמות שהיא בהתאם להצעת ו זו.
 .7אם הצעת ו תתקבל ,ה ו מתחייבים כי תוך ) 10עשרה( ימים מיום ההודעה על הזכייה להפקיד
בידיכם ערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז ,וכן כל מסמך אחר ה דרש במסמכי המכרז או
אשר תדרשו מאית ו.
 .8ידוע ל ו וא ו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמ ה ו/או המכרז ו/או הזכייה
במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא הוזמ ו מאית ו מאז י גשר.
 .9א ו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעת ו תתקבל ותהיה מ יעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש
הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מ יעה כ גד קבלת הצעת ו ו/או כ גד חתימת הסכם
את ו ו/או כ גד ביצועו ,לא יהיו ל ו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כ גדכם וזאת אף
אם התחל ו במתן השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.
 .10הצעת ו זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול ,שי וי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת
אות ו לתקופה ה קובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין .כבטחון לקיום הצעת ו על כל
ת איה לרבות כאמור בהזמ ה להציע הצעות ,א ו מצרפים בזאת בהתאם להצעת ו בסכום
המפורט בת אים הכללים ערבות ב קאית ערוכה לפקודתכם.
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 .11אם הצעת ו לא תתקבל ,אתם תשחררו את הערבות בעת ובעו ה אחת עם משלוח
ההודעה על דחיית הצעת ו ,אך לא יאוחר מאשר  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
אם הצעת ו תתקבל ,אתם תשחררו את הערבות בסמוך למועד חתימת החוזה ,לאחר ש מציא
לכם ערבות ב קאית מתאימה.
 .12א ו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושה ו זכאים לחתום כדין על הצעה
זו .כן ה ו מצהירים כי הצעת ו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם א שים או גופים
אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מ ע ו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז,
ולא פ י ו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימ ע מהגשת הצעות במכרז.
 .13במידה ו זכה א ו שלם לאשכול עבור יהול מכרז זה ופיקוח על ביצועו סכום השווה לשיעור
של  5%מכל תמורה ש קבל מהאשכול עבור רכישת מאז י גשר אשר ישולם בתוך  30יום מיום
קבלת כל תמורה מכם.
 .14א ו מצהירים:
.1.

כי הצעת ו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתק ו ה או
בהסכם השותפות או בתק ות האגודה השיתופית.

.2.

כי א ו זכאים לחתום בשם הגופים ה "ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים ה "ל
המו עות בעד ו לחתום על מסמכי ההצעה.

.3.

כי יש ל ו הידע ,המומחיות וה יסיון הדרושים לאספקת מאז י גשר התק תם
ואחזקתם שוא ההזמ ה להציע הצעות.

.4.

כי מצא ברשות ו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.

.5.

כי מצא ברשות ו אישור על יהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.

.6.

כי מצא ברשות ו אישור על יכוי במקור.

.7.

כי א ו מפעילים לפחות יידת שירות אחת ) (1לטיפול במאז י גשר מהסוג המוצע
עלי ו וה דרש במכרז ,ולפחות אחד ) (1טכ אי שטח )באזור הצפון( אשר עבר הכשרה
והוא מיומן בתחזוקה ,תפעול ותיקון תקלות של מאז י הגשר על פי ה דרש במכרז
זה.

.8.

כי כל קבל י המש ה שיועסקו על ידי ו יהיו בעלי רישיו ות מתאימים למתן
השירותים ,ומחייבים קבלת אישור הרשויות וכי לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא
אישור זה.

.9.

א ו מתחייבים לא לגלות ולמ וע את גילוי פרטי הצעת ו לאחרים.

.10.

ידוע ל ו כי המחירים ה קובים בהצעת ו אי ם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך
מוסף ,בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום ,יתווסף לתשלום וישולם
במועד התשלום.

.11.

א ו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר
עם אי מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי-מילוי או
הפרה של הוראה כלשהי מההוראות ה "ל תשמש במקום התראה כ "ל.

.12.

"הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.

.13.

הצעת ו זאת ,על כל המשתמע ממ ה ,הי ה בתוקף לתקופה של  6חודשים מהיום
האחרון להגשת ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.
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 .15בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעת ו לתמורה בגין ביצוע
העבודות ,וכן הצעת ו לגבי תקופת האחריות הי ה כדלקמן )ללא מע"מ(:

#

פריט

מחיר מקסימום בש"ח
למשקל )1ללא מע"מ(

 .1מאז י גשר באורך  9מ' וברוחב  3מ'

₪ 90,000

 .2מאז י גשר באורך  18מ' וברוחב  3מ'

₪ 120,000

 .3מערכת  Lprותוכ ה לשליטה מרחוק,
הפקת דוחות ועוד

₪ 25,000

 .4שעת פיתוח תוכ ה

מחיר לאחר ה חה בש"ח
)ללא מע"מ(

₪ 250

 .5מיגון וסף במקרה הצורך לארון לחומרה
בפ י ו דליזם

₪ 5,000

עלות תחזוקה ש תית ל 4 -ש ים כולל כל
 .6האגרות ,כיולים ,רשיו ות ועוד למשקלים
ולמערכת התוכ ה )לאחר תקופת
האחריות(

₪ 8,000

* כולל תקשורת סלולאר
א י מצהיר ומדגיש בזאת כי ידוע לי וא י מסכים;


המחיר אי ו כולל מע"מ.



המחיר כולל את כל ההוצאות לאספקה ,התק ה ותחזוקת מאז י גשר ,לרבות ההובלה,
ההתק ה ,קבלת האישורים ,תיקו ים ,כיול תקופתי וכיוב'.



כי התמורה לאספקה ,התק ה ותחזוקת מאז י גשר ,כפי שהוצעה על ידי לעיל לא תשת ה בכל
אופן שהוא ומכל סיבה שהיא בתקופת ההתקשרות ו/או האופציה ,ככל שתמומש ע"י האשכול
)כפי ש קבעו בהסכם הספק( ,לרבות במקרה שבו האשכול לא ירכוש ממ י מאז י גשר .א י
מצהיר ומתחייב בזאת מראש כי לא אהיה זכאי לכל הפרש ,תשלום ,תוספת כלשהי ,דמי זק
ו/או פיצוי בגין אי רכישה ו/או הגדלה ו/או הקט ה של הרכישות שיבצע האשכול באמצעותי,
כך שהתמורה למאז י גשר בודד בהתאם להצעתי האמורה לעיל תיוותר בתוקף משך כל תקופת
ההתקשרות ו/או האופציה ,ככל שתמומש ע"י האשכול ,ולא תשת ה מכל סיבה שהיא.



כן א י מצהיר בזאת כי לא אתבע ולא אהיה רשאי לתבוע מהאשכול העלאות ו/או שי ויים
בתמורה עקב האמור לעיל לא כל שכן להשבת הערבות ,הביטוחים ו/או דמי הטיפול ו/או
להקט תם.



הצעת ו לביצוע העבודות שוא המכרז כמפורט לעיל ,מוגשת בהתאם להוראות המכרז ,המפרט
הכללי ,המפרט הטכ י ,החוזה ,בידיעה כי א ו דרשים להעמיד ולהפעיל במסגרת הצעת ו,
הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע העבודות לרבות ,אספקה
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למקומות עליהם יורו האשכול ,הובלה ,הדרכה ,יוד ,אגרות ,רשיו ות ,מיסים,
אמצעי מיגון ע"פ דרישת האשכול ותשלומי חובה לרבות רווח קבל י.


ידוע ל ו כי דרש לשלם לאשכול אליו משויכת הרשות אשר ביצעה הזמ ה מאת הספק דמי יהול
בשיעור של  5%כולל מעמ מכל חשבון מאושר )להלן  -דמי ה יהול(.



ידוע לי כי הצעתי זו הי ה בלתי חוזרת ,וכי המחירים בהם קבתי בהצעת המחיר מהווה מחיר
סופי הכולל את כל ההוצאות וכל העלויות מכל מין וסוג שהוא בין מיוחדות ובין כלליות
הכרוכות בביצוע העבודות ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיי ובכלל זה לרבות כל העלויות
הכרוכות בביצוע ואספקת מאז י הגשר בהתאם לקבוע וה דרש במפרט המצ"ב כ ספח ז'
למסמכי המכרז ,מילוי כל ת אי מסמכי המכרז על ספחיהם ,תשלומי עובדים ,עלויות שכר,
זכויות סוציאליות ,דלק ,סולר ,בלו ,הוצאות רכב ,אחרות ,הובלה ,אחס ה ,ביטוחים ,ערבויות,
מיסים ,ביטוח לאומי ,שי וע ,עלויות הדרכה והכשרה ,ציוד ,חומרים ,מאז י גשר ,אגרות,
מיסים ,ביטוחים ,אמצעי מיגון ,עלויות שי וע ,דלקים ,תיקו ים ,החלפות ,העלאות מחירים,
אחריות רווח קבל י וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא הכרוכה בביצוע השירותים וכי
בקביעת הצעתי לקחתי בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות הרווח
הקבל י וכי הצעתי זו לפיכך הי ה סופית ובלתי חוזרת.
תאריך
שם המציע
כתובת
טלפון
דוא"ל
מספר עוסק מורשה
שמות מורשי החתימה
חתימת מורשי החתימה

אישור עו"ד
א י הח"מ ______________ עו"ד של _________________ ,מס' רישום ______________
)להלן" :המשתתף"( מאשר בזה כי המשתתף הי ו תאגיד פעיל וקיים מסוג _____________
)חברה בע"מ  /שותפות רשומה  /אגודה שיתופית ,אחר ;(___________ :כי אצל המשתתף
התקבלו ההחלטות הדרושות לפי מסמכי התאגדותו ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המשתתף
במכרז; וכי בתאריך _______ חתמו ה"ה ____________________ ,שהם מורשי חתימה
במשתתף ,על ההצעה ועל מסמכי המכרז ,באופן המחייב את המשתתף לכל דבר וע יין בקשר למכרז
זה והוצאתו לפועל.
חתימה  +חותמת עו"ד
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 -מפרטים טכ יים

ספח ז'
מפרט דרישות מכרז מאז י גשר
 .1מאז י גשר באורך  9מטר וברוחב על  3מטר טו או מאז י גשר באורך  18מטר גובה המאז יים
עד  50ס"מ כולל חייש י מיקום בכ יסה למשקל.
 .2ראש שקילה דיגיטלי תקן OIML
 .3עבודות בטון :יציקת  4בסיסים מטר על מטר .ב יית רמפת עלייה מבטון באורך  5מטרים .ב יית
קיר מעצור למ יעת פילת המאז יים ועצירת המשאית.
 .4הג ה למ יעת חיתוך צמיגים.
 .5התק ת  4מתמרים  2בכל צד של מאז י הגשר והג ה עליהם בעזרת מכסי פלדה.
 .6הצבת ש י עמודים עם סימון זוהר בצידי המשקל.
 .7הובלה בעזרת מ וף ,התק ה חיווט ,כיוון וכיול המשקל.
 .8מערכת  LPRלקריאת לוחיות רישוי של מאז י הגשר.
 .9חייש י גלגלים לווידוא שקילה תקי ה.
 .10ארון שקילה בגודל של  3מ'  3 Xמ' בגובה  1.8מ' כולל תעלות תקשורת בין ארון התקשורת לבין
משקל המאז יים .הארון יהיה חסין מים וחסין אש למ יעת שריפות ו זקים בעל מ ג ון התרעה
בעת פריצת הארון.
 .11חוטי חשמל ותקשורת מוסתרים ולא גלויים.
 .12הצבת מאוורר עם חלון בגב ארון התקשורת.
 .13חומרה – מחשב ,מקלדת ,עכבר ,וראוטר.
 .14לארון התקשורת יהיה מ עול מאובטח ,וב וסף ידית צילי דר עם מפתח.
 .15המערכת כוללת מחשב תעשייתי עם מערכת הפעלה  WINDOOWS 10או שווה ערך
 .16הכ יסה למשקל תעשה באמצעות מחסום חשמלי עם זיהוי  LPRהמחסום יפתח רק לאחר זיהוי
המשאית באמצעות מצלמה אחת לפחות ,או לחילופין ללא מחסום בהתאם להחלטת המ הל.
 .17בתקופת האחזקה ,הספק יתקין ויתחזק קו תקשורת סלולרי להעברת ה תו ים לאשכול.
 .18ביציאה מהמשקל יוצב מהבהב רכב באור ירוק .לאחר שהמשאית ה שקלת עמדה כך שכל
הגלגלים של המשאית יהיו על המשקל יידלק מהבהב .לאחר שהמשאית ירדה מהמשקל יכבה
המבהב.
 .19המערכת תאפשר שליחת תעודת משלוח ליוזר שיוגדר
 .20המחשב ,המקלדת ,העכבר ,והראוטר יסופקו על ידי הספק ועל חשבו ו ,ויתוחזקו על ידו ,כך
שהספק ידאג לתחזוקה ותיקו ים.
 .21תו י השקילה יועברו באופן מיידי ואוטומטי ישירות לכל מקום עליו יורה האשכול ,כך
שלאשכול יהיו תו ים בזמן אמת .המערכת תוכל לשלוח תו ים לתיבת דוא"ל ולכל אמצעי
תקשורת אפשרי.
 .22הספק ישלח כל דו"ח או תון לכל היותר ל 10 -משתמשים בהתאם לה חיות האשכול .למען
הסר ספק מובהר בזאת ,כי מספר המשתמשים הכולל לא יהיה מוגבל.
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 .23מובהר ,כי במידה והמשאיות ישקלו גם בתחילת יום העבודה ,המערכת תכלול
דוח המראה את ההפרשים בין משקל בתחילת יום העבודה ובין כל שקילה במשך אותו יום
עבודה.
 .24המערכת תשלח התרעה מיוחדת לאשכול במקרה ומשקל המשאית חורג ממשקל הטרה
)המשאית והמרכב( שהוגדרו לכל משאית מראש.
 .25הספק יתן שירותי תחזוקה שוטפת ותיקו ים של כל המערכת ,לרבות חומרה ,תוכ ה והציוד
ה לווה לכל תקופת ההתקשרות.
 .26שירות תיקו ים
.24.1

קריאה שתשלח עד השעה  10:00תטופל באותו היום.

.24.2

קריאה מהשעה  10:01תטופל עד ליום המחרת בשעה 09:00

 .27הספק יכייל את מז י הגשר כל שישה חודשים .ב וסף לכיול החצי ש תי הספק יכייל את מאז י
הגשר אחת לש תיים בהתאם לתק ות המשקלות והמידות ,תשכ"ג -1963,וה חיות והוראות
משרד הכלכלה .באחריות הספק לתאם את אישור הכיול עם משרד הכלכלה וקבלת אישורו
לכיול .כל הכיולים יהיו על חשבו ו של הספק.
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ספח ח'

 -הסכם המכרז

מכרז מסגרת פומבי מס'  01/2022לאספקה ,התק ה
ואחזקה של מאז י גשר למערך הפסולת עבור אשכול
כ רת עמקים
הסכם מסגרת
ש ערך ו חתם ביום _____________ לחודש _____________ ש ת 2022
בין –
איגוד ערים אשכול רשויות כ רת עמקים ,רח' אחווה  5טבריה
טל' ;______________________ :פקס____________________ :
)להלן –האשכול או המזמין(
מצד אחד
לבין –
__________________________; ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________
רחוב _______ מס' _______ )ת.ד (________ .עיר __________ מיקוד _________
טל'_______________ :פקס______________ :
)להלן –הספק(
מצד ש י
הואיל:

והאשכול פרסם מכרז משותף פומבי מס'  01/2022לאספקת ,התק ת ואחזקת מאז י גשר
למערך הפסולת עבור אשכול כ רת עמקים.

והואיל:

והצעת הספק בחרה בוועדת המכרזים של האשכול לאספקת ,התק ת ואחזקת מאז י גשר
למערך הפסולת כהצעה זוכה.

והואיל:

והספק מצהיר בזה ,כי ידוע לו ,כי אין בזכייה במכרז כדי להבטיח לו אספקה בהיקף כלשהו
של מאז י גשר לגביהם הוכרזה הצעתו כהצעה הזוכה ,כי אם את החובה לספק למזמי ה
את מאז י הגשר בהיקף שיידרש;

והואיל:

והספק מצהיר ,כי הוא עו ה על כל ת אי המכרז לרבות היותו ספק ו/או יבואן ו/או יצרן של
מאז י גשר שוא הסכם זה ,כי מאז י הגשר המסופקים על ידו עומדים בתק ים כפי ש קבעו
במכרז ,וכי הוא ממלא אחר הת אים הקבועים בחוק עסקאות לגופים ציבוריים )אכיפת
יהול חשבו ות ,תשלום חובות מס ושכר מי ימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,התשל"ו –
 1976ועומד בכל יתר ת אי והוראות מסמכי המכרז;

והואיל:

והספק מצהיר ,כי יש לו היכולת ,הכישורים המקצועיים ,האמצעים הכספיים ,הטכ יים
ה סיון וכוח האדם המיומן לאספקת מאז י הגשר ויתר ביצוע העבודות שוא הסכם זה
באופן מלא מקצועי ומושלם ובמועד ,הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז והסכם זה על
ספחיהם;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר את מערכת היחסים המשפטית בי יהם בקשר לביצוע העבודות
שוא הסכם זה ובהתאם להוראות הסכם זה;
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לפיכך הוצהר ,הוסכם והות ה בין הצדדים כדלקמן –

.1

מבוא ,כותרת ופרש ות
 .1.1המבוא להסכם זה ו ספחיו מהווים חלק בלתי פרד ממ ו ות אי מת איו.
 .1.2כותרות סעיפי הסכם זה ועדו ל וחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרש ות
ההסכם.
 .1.3הסכם זה על ספחיו השו ים ,במידה ויהיו כאלה ,לא יפורשו במקרה של סתירה ,ספק ,אי
וודאות או דו-משמעות כ גד מ סחו ,אלא יפורשו לפי הכוו ה העולה ממ ו ,ללא היזקקות
לכותרות וכותרות השוליים.
 .1.4הסכם זה ה ו מלא וממצה בין הצדדים ,לגבי ה ושאים והע יי ים ה דו ים בו ,והוא מחליף
ומבטל כל מצג ,הסכם ,משא ומתן ,זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב
ובין בעל-פה( בין הצדדים ב ושאים ובע יי ים האמורים קודם לחתימת הסכם זה.

.2

מו חים
 .2.1בהסכם זה תהי ה למו חים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן –
"האשכול" -

איגוד ערים אשכול כ רת עמקים וכלל הרשויות המקומיות החברות בו
וכן כל רשות שתצטרף לאשכול במהלך תקופת ההתקשרות;

"המכרז" -

מכרז מסגרת פומבי )משותף( מס'  01/2022לאספקת מאז י גשר למערך
הפסולת עבור אשכול כ רת עמקים.

"מאז י הגשר" -

בהתאם למפרט הטכ י המצורף כ ספח ז' ,בהתאם להצעת הספק הזוכה;

"מסמכי המכרז"  -לרבות כל המסמכים וה ספחים להסכם הספק ,ולרבות כל הוראות
המכרז על כל מסמכיו ו ספחיו ,המפרטים הטכ יים ,ולרבות הוראותיו
של המפקח ו/או המ הל כפי שי ת ו מעת לעת;
"מ כ"ל" –

מ כ"ל האשכול;

"מ הל"-

מ הל פיתוח סביבתי ברשכול או מי שהוסמך על-ידם בכתב לצורך זה;

"מפקח" -

מי שמו ה מטעם האשכול לפקח על ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם
זה לרבות בדבר אספקת והתאמת מאז י הגשר בהתאם למסמכי המכרז
והסכם זה על ספחיהם לרבות מפרטים וכיוצ"ב.

"ספק" -

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את אספקת מאז י הגשר
בהתאם למסמכי המכרז הסכם זה ו ספחיהם לרבות ציגיו של הספק
כמוגדר בגוף ההסכם ו/או המכרז ,וכל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית
לרבות כל ספק מש ה ,הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק
מהן )יקרא להלן גם כ" -ספק"(.

"מ הל עבודה" -

אדם שהספק מסר לגביו הודעה בכתב למ הל ,כי הוא משמש מטעמו של
הספק כבא כוחו המוסמך ל הל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או
בתלו ות ככל שיהיו ,ויעמוד בכל שעות העבודה לשירות האשכול ;

"העבודה/ות" -

אספקת מאז י גשר ,התק תם ואחזקתם לתקופה של  3ש ים מיום
התק תם וכל ה ובע מאספקתם ,מהתק תם ואחזקתם באופן טבעי
ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין לרבות כללים ,הלים ,ה חיות
וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי ,בין כפי שחל במועד חתימת

~ ~ 35

חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
לאספקה ,התקנה ואחזקה של מאזני גשר

הסכם זה ובין כפי שיחול ו/או שישו ה מעת לעת במשך
תקופת ההתקשרות ,וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הספק/ים
לבצע על פי מסמכי החוזה עבור האשכול ,לרבות תיקון מאז י הגשר,
אספקה והחלפת חלפים והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ו ספחיו.

.3

"הזמ ה" –

משמעה הזמ ה שתו פק לספק ע"י האשכול מעת לעת משך תקופת
ההתקשרות ו/או בתקופת האופציה ,ככל שתמומש ע"י האשכול.
במסגרת הזמ ות אלה ייקבע סוג מאז י הגשר שעל הספק לספק,
בהתאם להצעתו הזוכה ,הכמות שעליו לספק ,קודת/ות הפריקה שבה
על הספק לספק ,מועד האספקה ,המחיר הכולל של ההזמ ה בהתאם
להצעת הספק שזכתה ודרישה מהספק לקיים את ת אי המפרט לסוג
מאז י הגשר המסופקים על ידו בהתאם לקבוע ב ספח ז' המצ"ב
למסמכי המכרז.

"התמורה" -

התמורה לספק עבור ביצוע העבודות ואספקת מאז י הגשר בפועל בהתאם
להצעת המחיר שהוצעה על ידו בטופס הצעת המחיר – המצ"ב כ ספח ו'
למסמכי המכרז.

"חג" -

חג הפסח הראשון והש י ,חג סוכות ,יום כיפור ,חג שבועות ,חג הרמדאן,
חג עיד אל פיטר וחגי מוסלמים ,דרוזים ו וצרים )לפי הע יין ומאפיי י
הרשות המקומית(.

מהות ההסכם
 .3.1הסכם זה הי ו לרכישת מאז י גשר ע"י האשכול עבור הרשויות החברות בו ו/או אשר יצטרפו
אליו במהלך תקופת ההתקשרות .הספק מצהיר כי ידוע לו כי אין כל התחייבות מצד האשכול
ו/או הרשויות לרכישת מאז י גשר בהיקף מסוים ו/או בכלל ,וכי הדבר מות ה ברצו ן של
הרשויות ובשיקולי תקציב .הספק מתחייב לספק את מאז י הגשר בהתאם למחירי הצעתו
במכרז או לחלופין במחיר שהוצע בהליך ההתמחרות ככל והתקיים ,וזאת ללא תלות בהיקף
ההזמ ות.
כמו כן מובהר כי האשכול אי ו מע יק לזוכה הרשאה בלעדית להע קת השירותים ו/או כל חלק
מהם .לאור האמור לעיל ,בחתימת הסכם מצהיר הספק כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת
שירותים ממ ו והוא לא יעלה כל טע ה ו/או דרישה כ גד האשכול ו/או הרשויות החברות
באשכול ככל שלא ידרשו ממ ו שירותים ו/או שירותים בהיקף כלשהו.
 .3.2הספק מתחייב לספק לאשכול את מאז י גשר המוזמן ממ ו על פי הצעתו כשהוא חדש ו קי מכל
שעבוד ו/או משכון ו/או עיקול ו/או כל זכות מכל סוג ומין.
 .3.3הספק מתחייב לספק את מאז י הגשר המוזמן בתוך מועד האספקה.
 .3.4הספק יספק מאז י גשר ביחס לפריט המוצע על ידו בכל היקף  /כמות שיידרש ע"י האשכול
במסגרת הזמ ת העבודה.
 .3.5הספק יספק את מאז י הגשר כשהוא עומד בכל דרישות המכרז ביחס לפרק אליו בחרה הצעת
הספק ,לפריט הרלוו טי ,ובהתאם להוראות המפרט הטכ י.
 .3.6הזמ ת הרכש תהיה חתומה על-ידי מורשי חתימה מטעם האשכול ,בצירוף חותמת האשכול.
 .3.7בתוך שלושה ) (3ימי עסקים ממועד קבלת הזמ ת העבודה אצל הספק ,יודיע הספק לאשכול על
מועד אספקה משוער ובו יספק טווח תאריכים במסגרתם תסופק ההזמ ה תוך  14ימי עסקים
ממועד ההזמ ה.
 .3.8אספקת מאז י הגשר תהיה למקום עליו יורה האשכול אשר מצא בתחום שיפוטן של רשויות
מקומיות החברות באשכול.
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 .3.9למען הסר ספק יובהר ,כי שי וע מאז י הגשר למקום האספקה והבאתו לשם יהיה
על חשבון הספק.
 .4אספקה והתק ת מאז י הגשר
 .4.1מאז י הגשר יהיו חדשים ותקי ים מבלי ש עשה בהם שימוש קודם טרם התק תם .כל
מאז י הגשר ייוצרו בהתאמה מלאה לדרישות האשכול ,בהתאם לתיאור ולפרטים
המופיעים בתכ יות ובמפרטים שיוגשו על-ידי הספק למכרז ,ואשר יאושרו על-ידי
האשכול.
 .4.2לא יותק ו מאז י גשר משומשים ו/או פגומים ואשר אי ם תואמים לדרישות התכ יות
והמפרטים שאושרו על-ידי האשכול .טרם התק תו של כל מאז י גשר יאושרו מאז י הגשר
על-ידי המפקח בכתב.
 .4.3במקרה בו תתגלה אי התאמה או בעייה בהתק ה של מאז י הגשר מכל סיבה שהיא ,יפ ה
הספק את תשומת ליבו של המפקח וידאג לקבל את אישורו המוקדם בכתב לביצוע
השי ויים ו/או ההתאמות ה דרשות להתק ה.
 .4.4הספק יהיה אחראי לכל ההכ ות המוקדמות ה דרשות לשם התק ת מאז י הגשר ,לרבות
– הוצאת היתרים ,הכ ת השטח/הקרקע לביצוע ההתק ה ,תיאום תשתיות ,העסקת כוח
אדם מיומן ומספיק לצורך ביצוע ההתק ה במועד ועל הצד הטוב ביותר ,הכ ת כל הציוד
וכלי העבודה ה דרשים לשם ביצוע ההתק ה וכיו"ב.
 .4.5ככל ויהיה בכך צורך ,הספק יהיה אחראי לקבלת היתר מרשויות התמרור הרלוו טיות,
לרבות הצבת תמרורים ווידוא פרסומם כמתחייב עפ"י כל דין.
 .4.6במידה והספק יעסיק קבל י תשתיות או בעלי מקצוע וספים לצורך ביצוע החפירה ,על
הספק יהא להציג את רשימת קבל י התשתיות מטעמו לביצוע העבודות שוא המכרז
)כולם או חלקם( ,על-פי סוג עבודות התשתית ה דרשות ,לשם בחי תם ואישורם מראש של
האשכול.
 .4.7מובהר בזאת ,כי על קבל י התשתיות להיות בעלי רישיו ות ו/או היתרים מתאימים לביצוע
העבודות ,בהתאם לכל דין .יובהר ,כי על הספק לעבוד עם גלאי לזיהוי תשתיות כדי למ וע
פגיעה בתשתיות ,וכל זק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ,לרבות תשתיות ,יחול על הספק והוא
יישא גם באחריות שילוחית כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.
 .4.8במקרה של פגיעה בתשתיות על-ידי הספק ,יעדכן הספק את האשכול בפגיעה ,יתק ה על
חשבו ו על-פי ה חיית האשכול ,ויעדכן את המפקח בסיום התיקון.
 .4.9הספק הוא האחראי הבלעדי לשי וע והובלת מאז י הגשר ממקום ייצורם ועד להתק תם
המלאה.
 .4.10כל ההוצאות ו/או העלויות של הספק להתק ת מאז י הגשר יהיו על חשבון הספק,
לרבות שי וע ,אספקת האמצעים ה דרשים לרבות הקצאת כלי רכב ,ציוד ,כלי עבודה,
שילוט בטיחות וגידור ,העסקת כוח אדם מיומן ומקצועי.
 .4.11לאחר התק ת מאז י הגשר ,הספק יעביר הדרכה לעובדי האשכול ורשויות האשכול,
בצורה מסודרת הכוללת הדגמה בפועל של הפעלת מאז י הגשר.
 .4.12מובהר בזאת ,כי עם הצבתם של מאז י הגשר הם יעברו להיות בבעלות האשכול והם
יוותרו ברשותו גם אם האשכול טרם השלים את תשלום כלל התמורה עבורם.

.5

סיום התק ת מאז י הגשר
 .5.1כאשר הספק יהיה סבור כי העבודה הושלמה ,יודיע על כך לאשכול בכתב.
 .5.2האשכול יבדוק את התק ת מאז י הגשר בתוך עשרה ) (10ימים מעת קבלת ההודעה .בעת
הבדיקה ותוך עשרה ) (10ימים לאחריה ,ירשום האשכול רשימת ליקויים ו/או השלמות ו/או
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חסרים שיש לבצעם על מ ת שהתק ת מאז י הגשר תחשב כמושלמת על-פי
הוראות ההסכם .ברשימת עבודות ההשלמה ,לא יהיה כדי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של
הספק על-פי ההסכם.
 .5.3על הספק יהיה לבצע ולהשלים תיקו ים ,השלמות וחסרים לרבות אלו המו עים שימוש סביר
במאז י הגשר ,ללא דיחוי .לאחר השלמת התיקו ים ,ההשלמות והחסרים יתואם מועד לסיור
סופי ,לבחי ת התיקו ים ,השלמות וחסרים.
 .5.4אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות האשכול להחזיק במאז י הגשר ולהשתמש בהם גם אם טרם
בוצעו עבודות התיקו ים ו/או ההשלמה ו/או החסרים ,והספק חייב לבצעם ללא דיחוי תוך
התקופה ש קבעה לכך על-ידי האשכול.
 .5.5לא ביצע הספק את התיקו ים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה ש קבעה על-ידי
האשכול ,יהיה רשאי האשכול לבצע את התיקו ים ו/או עבודות ההשלמה ו/או החוסרים
בעצמו ו/או בכל דרך אחרת אשר ימצא ל כון ,לרבות באמצעות גורם אחר מטעמו .הוצאות
ביצוע התיקו ים ו/או עבודות ההשלמה ו/או השלמת החסרים יהיו על חשבון הספק
והאשכול י כה הוצאות אלו ,בתוספת  15%תקורה ,משכר ההסכם המגיע לספק או יגבה
אותן מהספק בכל דרך אחרת.
 .5.6עם סיום ביצוע התיקו ים ו/או ההשלמות ו/או החסרים כמפורט ברשימת ההשלמות
וסיום ביצוע העבודות ,יודיע על כך הספק לאשכול ,והמ הל יבדוק כי אכן העבודות
הסתיימו לשביעות רצו ו של האשכול.
 .5.7קבע האשכול כי התק ת מאז י הגשר הסתיימה או כי יתן למסור אותן לאשכול ,ימסור
הספק לאשכול את מאז י הגשר .הספק אי ו רשאי לעכב את מסירת מאז י הגשר מחמת
דרישות ו/או תביעות ו/או טע ות כלפי האשכול מכל סיבה שהיא .אין בהוראות סעיף זה
בכדי למ וע מהאשכול ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להשתמש במאז י הגשר ,גם אם טרם
הושלמה התק תו.
 .5.8מבלי לגרוע מסמכויות האשכול על-פי ההסכם ,רשאי האשכול על-פי שיקול דעתו הבלעדי
לקבל את מאז י הגשר גם אם התק תם בוצעה בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או
בסטייה מהתכ יות והמפרטים ו/או שלא בהתאם להסכם .קיבל האשכול את מזא י הגשר
חרף האמור ,לא ישולם לספק בעבור החלקים הפגומים במאז י הגשר ,וכן יקזז האשכול
מהתמורה לספק את הפיצויים והסכומים ה דרשים לשם העמדת העבודות על-פי ההסכם.
 .5.9קבלת מאז י הגשר על-ידי האשכול אי ה פוטרת את הספק מלבצע להשלים את ה דרש
תיקון /השלמה בהתאם לדרישות האשכול ולשביעות רצו ו.

.6

הדרכה והסבר
 .6.1מיד עם מסירת מאז י הגשר מתחייב הספק להדריך את המפקח ו/או מפעילי מאז י הגשר.
ביצוע ההדרכה ייעשה על-ידי א שי מקצוע מטעם הספק ועל חשבו ו ברשות המקומית עבורה
סופק מאז י הגשר.
 .6.2במסגרת ההדרכה יי תן הסבר מפורט על אופן הפעלת מאז י הגשר ,ביצוע הטיפולים,
התמודדות עם ליקויים ,והל אחזקה שוטף וכיו"ב .כמו כן יי ת ו תשובות לבעיות אשר יתעוררו
בהפעלה .הספק יעביר לרשות המפקח גם חוברות הדרכה בכתב.
 .6.3ההדרכה תעשה באופן מרוכז במסגרת יומית במהלך אחד מימי העבודה השבועיים .ככל
שיידרש הדבר תורחב ההדרכה לימים וספים ,והכל על חשבון הספק וללא עלות וספת.
 .6.4מאז י הגשר לא יופעל טרם קבלת הדרכה מהספק.
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.7

אחריות ,תיקו ים וחלפים
 .7.1הספק יע יק אחריות מלאה לכל חלקי ורכיבי מאז י הגשר והתק תו ,על חשבו ו ,לתקופה של
 12חודשים )ש ה( .ב וסף ,תחושב עלות שירות ותיקון למשך  4ש ים וספות כחלק מעלות
המערכת.
 .7.2מובהר כי רשות אשר תהיה מעו יי ת להרחיב את תקופת האחריות תהיה רשאית לעשות כן,
בכפוף להתקשרות ישירה של הרשות מול הספק ולהצעת מחיר פרדת שתימסר על ידי הספק
לרשות לע יין זה.
 .7.3האחריות שוא הסכם זה תהא על כל רכיבי מאז י הגשר והתק תו כוללת את כל המכלולים,
החומרים והמרכיבים אשר פגעו כתוצאה מפגם בייצור והוא יישא בכל ההוצאות הדרושות
בתיקון הדרוש תיקון ו/או החלפתם בחדש עד לתפקודם התקין ,לרבות שלמות מתכות,
ריתוכים ,צירים ,מסילות ,ציריות ,שי יי מתכת ,מערכות הרכב ע"פ המפרט הטכ י ,בוכ ות,
שמ ים ,וזלי סיכה ,מס ים ,פילטרים ,מערכות תפעול ובקרה אלקטרו יות ,חשמליות
ופ יאומאטיות ,וכיו"ב ולרבות עלויות שעות העבודה בגין ביצוע האמור ללא יוצא מן הכלל
והכל ללא כל תשלום וסף.
 .7.4הספק מתחייב לשמור במחס יו חלקי חילוף למאז י הגשר המסופקים על ידו במסגרת חוזה
זה ,לתקופה של  7ש ים ממועד מסירת כל מאז י גשר לאשכול .במקרים בהם יחסר חלק כלשהו
הדרוש לתיקון/החלפה במאז י גשר ,מתחייב הספק לייבאו כאמור בחוק רישוי שירותים
ומקצועות בע ף הרכב ,התשע"ו 2016-או כל חלק אחר שיבוא במקומו.
 .7.5במסגרת תקופות האחריות מתחייב הספק להע יק למאז י הגשר שרותי תחזוקה ,טיפולים
תקופתיים ו/או שוטפים במועדים אשר קבעו לכך על-ידי היצרן ובהתאם להוראות היצרן,
כאשר תיקון תקלה ו/או קלקול אשר גרמו למאז י הגשר שלא כתוצאה מתאו ה ו/או רשל ות
ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או מהפעלה לא כו ה במתכוון ,יתוק ו ויכוסו על-
חשבון הספק .הכרעתו של המפקח מטעם האשכול בדבר האחריות ל זק והחובה לביצוע
התיקון תהיה סופית ומכרעת
 .7.6ביצוע התיקו ים ייעשה באמצעות חלקים חדשים ,תקי ים ומקוריים של היצרן.
 .7.7האחריות תכלול גם כיסוי לעלות שעות העבודה ביצוע התיקו ים ו/או הטיפולים )ללא יוצא מן
הכלל( ,והכל במסגרת העלות בגין האחריות המורחבת וללא תוספת תשלום.
בע יין זה מצהיר ומתחייב הספק כי –
)א( הוא מכיר את כל ההוראות והדרישות הכרוכות במתן שירותי אחזקה למאז י הגשר
שיסופק על ידו.
)ב( הוא בעל יסיון ,כישורים ומיומ ות במתן שירותי אחזקה למאז י הגשר.
)ג( הוא יעסיק כוח אדם מיומן בכמות מספקת לצורך הע קת שירותי האחזקה על הצד הטוב
ביותר.
)ד( הספק יערוך וימסור ביום מסירת מאז י הגשר את רשימת המטלות שעל האשכול/רשות
הרלב טית לבצע במסגרת הטיפול היומי ,השבועי והרבעו י .רשימת המטלות תהא ברורה
כתובה בעברית ובהתאם להוראות היצרן .רשימת המטלות תעודכן על-פי דרישות היצרן.
)ה( הספק יע יק לאשכול ו/או לרשויות מקומיות החברות בה טיפולים תקופתיים .הטיפול
התקופתי ייעשה על-ידי הספק במוסך מורשה של הספק בתיאום מראש בין  2הצדדים
ו/או באמצעות יידת שירות בשטח הרשות .הובלת מאז י הגשר למוסך הספק תהיה
באחריותה ועל חשבו ה של הרשות .טיפולים תקופתיים יבוצעו כ גד הזמ ת עבודה
מהאשכול ו/או הרשות וכ גד התחייבות לתשלום.
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)ו( הספק מתחייב לטפל בכל תקלה או קלקול ,למעט תקלה ואו קלקול אשר
מקורם כתוצאה מתאו ה ו/או רשל ות ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או
מהפעלה לא כו ה במתכוון ,יובהר ,כי הכרעתו של המפקח מטעם האשכול בדבר האחריות
ל זק והחובה לביצוע התיקון תהיה סופית ומכרעת .הטיפול כאמור יבוצע בזמ ים
המפורטים להלן –
תקלה משביתה ו/או תקלה שגורמת זק למאז י הגשר – הטיפול בה יחל תוך  24שעות
ממועד הקריאה )מרגע שהאשכול ו/או הרשות הרלב טית הודיעה לספק על התקלה ו/או
הקלקול או מיום ש ודע לספק על התקלה ,המוקדם מבי יהם )להלן ולעיל – מועד
הקריאה(.
תקלה שאי ה משביתה ו/או תקלה שאי ה גורמת זק למאז י הגשר – הטיפול בה יחל תוך
 48שעות ממועד הקריאה.
סיווג תקלה כשביתה או רגילה תבוצע ע"י המפקח מטעם האשכול ,קביעתו בע יין זה
תהיה סופית ומחייבת.
מועד והמקום לתיקון כל קלקול ו/או תקלה יקבע בין הספק לאשכול .מיקום התיקון יקבע
במגבלות החוק וכללי הבטיחות בעבודה.
הספק מתחייב להגיע למקום שיקבע בשעות העבודה עם צוות עובדים מיומן ועם כל הציוד
ה דרש לתיקון התקלה ו/או הקלקול.
יובהר ,כי התיקון במהלך תקופת האחריות יתבצע ע"י הספק בלבד בכפוף לעמידת הספק
בזמ ים הקבועים לעיל.
כל תיקון תקלה ו/או קלקול אשר אי ם במסגרת האחריות יש לקבל הזמ ת עבודה בכתב
ומראש.
במקרה והספק לא יצליח להתגבר על התקלה ו/או הקלקול במסגרת האחריות תוך 72
שעות ממועד ההודעה יהיה האשכול רשאי לדרוש מהספק והספק יהיה מחויב להעמיד
לרשות האשכול ,ו/או הרשות הרלב טית תוך לפי המועד ה דרש בהתאם לסעיף זה מאז י
גשר תקין מאותו סוג ,שיעמוד לרשות האשכול ו/או הרשות הרלב טית עד למועד החזרת
מאז י הגשר לכשירות מלאה לשביעות רצו ו המלא של האשכול ו/או הרשות הרלב טית.
למען הסר ספק ,כל ההוצאות בגין העמדת מאז י גשר חלופי יחולו על הספק.
)ז( הספק לא יהא אחראי לתקן על חשבו ו תקלה ו/או קלקול במאז י הגשר אשר גרמו
כתוצאה מתאו ה ו/או רשל ות ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או מהפעלה
לא כו ה במתכוון יובהר ,כי הכרעתו של המפקח מטעם האשכול בדבר האחריות ל זק
והחובה לביצוע התיקון תהיה סופית ומכרעת )להלן – זק תאו תי(.
בתוך  24שעות ממועד מתן הודעה לספק על זק תאו תי מתחייב הספק לבדוק את מאז י
הגשר .יערוך הספק – בתיאום עם חברת הביטוח של האשכול – הצעת מחיר בכתב ביחס
לעלות התיקו ים ,עלות החלקים החדשים הדרושים צורך התיקון )על-פי מחיר קטלוגי(,
עלות שעת עבודה והיקף השעות ה דרש לביצוע התיקון.
בתוך  24שעות ממועד שהספק קיבל מהאשכול הזמ ת עבודה בכתב לביצוע התיקון,
מתחייב הספק להתחיל לבצע את התיקו ים ה דרשים להחזרת מאז י הגשר לתקי ות
מלאה.
התיקו ים יבוצעו בשעות העבודה בבית המלאכה של הספק וזאת ברציפות ללא הפסקה
עד להשלמת התיקון ,כל זאת גם אם משך הדבר מעבר לשעות העבודה ,למעט שבתות
וחגים.
לאשכול שיקול הדעת באם לבצע את התיקון בבית המלאכה של הספק ואם לאו.
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)ח( לא יאוחר מ 7 -ימי עבודה מתום ביצוע התיקו ים יעביר הספק למ הל דו"ח
טיפול בו יפורט הטיפול שבוצע ,לרבות שעות העבודה ,סוגי החלקים שהוחלפו וכל פרט
אחר הקשור לטיפול.
 .7.8האשכול ו/או הרשות הרלב טית תחזיק ות הל "ספר טיפולים" ביחס למאז י הגשר שסופקו
על ידי הספק .האשכול ו/או הרשות הרלב טית תרשום ב"ספר הטיפולים" פרטים המשקפים
את אופן השימוש במאז י הגשר .מועד ביצוע הטיפולים היומיים והשבועיים במאז י הגשר
ותקלות ו/או קלקולים שיתגלו בעת ביצועם.
הספק ירשום ב"ספר הטיפולים" פרטים המשקפים את הטיפולים התקופתיים למאז י הגשר
וכן תיקו ים אשר התבצעו על-ידו במאז י הגשר והבסיס לביצוע התיקו ים .במסגרת הרישום
יפרט הספק גם על חלקים שהוחלפו במאז י הגשר ,מחיריהם וכל פרט אחר ש עשה בעת הטיפול.
כו ות רישומי הספק ב"ספר הטיפולים" מות ים אך ורק באישור בכתב של המ הל או המפקח
בחתימתם על גבי ספר הטיפולים ביחס לכל פירוט של הספק.
 .7.9הספק מתחייב לספק לאשכול ו/או הרשות הרלב טית ולכל גוף אחר הבא במקומה ביחס
לבעלות במאז י הגשר בתום תקופת האחריות חלפים ,אביזרים ,חומרים וכיו"ב ה דרשים
להפעלת מאז י הגשר ואחזקתן במצב תקין ,וזאת לשם טיפול עצמי או טיפול באמצעות אחר
לתקופה של שבע ) (7ש ים לפחות ממועד ההתק ה וההרכבה של מאז י הגשר ומסירתן לחברה.
חלפים ,חומרים ,טיפולים וכיו"ב אשר ידרשו לצורך הפעלת ואחזקת מאז י הגשר בתקופה
שלאחר תקופת האחריות יהיו על חשבון האשכול או כל גוף אחר הבא במקומה ביחס
לחזקה/בעלות במאז י הגשר כ גד הזמ ת עבודה.
 .8הפקת דו"חות
 .8.1הספק יבצע מעקב ממוחשב מלא אחר השימוש במאז י הגשר ,באמצעות מערכת הבקרה
שתאסוף את כלל ה תו ים ה דרשים להלן ,ותאפשר הפקת דוחות על-פי דרישת הרשות:
 .8.1.1דו"ח משקל בכל שקילה שבו יצויין משקל ,מספר כלי הרכב ,שם הקבלן ,שעה ויום
השקילה וכל דרישה וספת שתעלה ע"י המ הל.
.8.1.2סיכום חודשי כולל של כל השקילות שהיו באותו חודש.
.8.1.3דוח תקלות חודשי מפורט הכולל בין היתר את סוג התקלה ,וזמ י תיקון התקלות על פי
ה דרש.
.8.1.4הספק מצהיר שביכולתו לפתח דוחות חדשים /וספים לפי דרישת האשכול.
.8.1.5כל הדוחות יהיו ית ים ליצוא לקובץ אקסל ). (Excel
 .8.1.6כל הדוחות יועברו למערכות חיצו יות לפי ה חיות והוראות האשכול.
 .8.1.7המערכת תהיה בעלת יכולת התממשקות עם מערכות חיצו יות זרות למערכת הספק.

.8.1.8כל המידע בבסיס ה תו ים של תוכ ת שקילה הי ו כס של האשכול ,והספק מתחייב
להעביר אותו לרשות האשכול תוך  15ימים מיום שהאשכול שלח אל הספק בקשה בכתב.
כל המידע יועבר בקבצי אקסל ) (Excelומדיה דיגיטלית בהתאם לדרישות האשכול.
 .9מימון חיצו י -
.9.1.1מובהר בזאת ,כי הזמ ת מאז י גשר שוא הסכם זה מות ה בקבלת מימון חיצו י
והרשאה תקציבית ממשרד הג ת הסביבה )להלן  -המימון החיצו י( וכי בהעדר קבלת
המימון החיצו י כאמור ו/או חלקו – לא יוזמ ו שירותים מאת הספק.
.9.1.2מודגש בזאת כי היקף השירותים  /ציוד שיוזמן מהספק יהיה בין השאר בשים לב
להיקף המימון החיצו י ודרישות רשויות האשכול ,האשכול לא מתחייב להיקף
כלשהו של ציוד שיוזמן מהספק ואין בהסכם זה כדי לחייב את האשכול לרכוש ציוד
בהיקף כלשהו .למען הסר ספק ,ציוד יוזמן בשים לב להיקף התקציב והזמ ת
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הציוד ,ככל שתבוצע ,תעשה בהתאמה למימון /תקציב שיתקבל.
בהעדר תקציב /מימון ו/או חלקו – לא יוזמן ציוד.
.9.1.3לספק לא תהיי ה כל טע ות או דרישות או תביעות כלשהן כ גד האשכול ככל שלא
יתקבל המימון החיצו י ו/או חלקו מכל סיבה שהיא.
.9.1.4ככל שהמימון החיצו י לא יתקבל – האשכול יודיע על כך לספק וההסכם יתבטל
מעיקרו ,השירותים לא יבוצעו ולא תהיי ה לספק כל טע ות ו/או דרישות ו/או
תביעות בגין כך כ גד האשכול ,לרבות לע יין הוצאות  /השקעות שביצע לצרכי המכרז
ו/או החוזה.

 .10הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק
 .10.1הספק מתחייב לבצע הוראות החוזה ב אמ ות ,במקצועיות ,בתום לב ובמסירות .הספק מצהיר
ומתחייב כי כלל הצהרותיו בהתאם לחוזה אי ן מפחיתות את התחייבויותיו על-פי כל דין ,וכי
לאשכול עומדים כל הסעדים הן על-פי הסכם זה והן על-פי כל דין.
 .10.2הספק מצהיר ומתחייב כי אין כל מ יעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה זה
על ספחיו ולקיום חיוביו על פיו במלואם ,וכי אין בהתקשרותו על-פי חוזה זה בכדי להוות הפרת
התחייבות כלפי צד שלישי אחר.
 .10.3הספק מצהיר כי הביא בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע וקיום חוזה זה במלואו.
 .10.4הספק מתחייב כי בכל תקופת החוזה יהיו בידיו הרישיו ות ,האישורים וההיתרים לשם אספקת
מאז י הגשר ,ואלה יהיו בתוקף.
 .10.5הספק מצהיר בזאת ומתחייב כי החל ממועד החתימה על הסכם זה ומשך כל תקופת ההסכם
יחזיק בידיו בכל האישורים כפירוטם להלן ובכלל זה:
)א( אישור בדבר יהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות
ותשלום חובות מס( ,תשל"ו – ;1976
)ב( אישור עוסק מורשה מטעם שלטו ות מע"מ.
)ג( אישור קיום ביטוחי ב וסח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי פרד הימ ו.
)ד( ערבות ב קאית בתוקף.
)ה( כל אישור דרש אחר עפ"י מסמכי המכרז.
)ו( הספק מצהיר ומתחייב בזאת להחזיק באישורים ה "ל כשהם תקפים משך כל תקופת
ההסכם ולהציגם בפ י החברה מעת לעת הכל בהתאם לדרישותיה.
 .10.6הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה תהיה בבעלותו ו/או ברשותו יידת שירות
בהתאם ל דרש בפרק הרלוו טי אליו הוגשה הצעתו למתן שירותי תחזוקה ותיקון מאז י הגשר,
ואשר תהיה זמי ה לאורך כל שעות היממה שבעה ימים בשבוע למתן טיפול ואחזקה במקום
הימצאות מאז י הגשר .הספק מתחייב כי מתן הטיפול על-ידי יידת השירות ייעשה בתוך  5שעות
מרגע הקריאה.
 .10.7הספק מצהיר כי מאז י הגשר שיסופקו על ידו עומדות בכל דרישות ההסכם ,המפרט הטכ י
והוראות כל דין מובהר בזאת כי אין במסירת החזקה במאז י הגשר בכדי לשחרר את הספק
ממילוי כל התחייבויותיו על-פי החוזה ו/או לגרוע מהתחייבויותיו כאמור.
 .10.8הספק מצהיר בזאת ,כי טרם הגיש את הצעתו בדק היטב מה הם האישורים ו/או הרישיו ות ו/או
ההיתרים ו/או התק ים ה דרשים ממ ו לשם ביצוע העבודות בקשר לאספקת מאז י הגשר שוא
הסכם זה ,וכי הוא עומד בכל הקריטריו ים ומחזיק בכל התעודות ו/או הרשיו ות ו/או התק ים
ה דרשים עפ"י כל דין.
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 .10.9בהמשך לאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק ,כי כל מאז י הגשר אשר
יסופקו על ידו עומדים בכל התק ים הדרושים עפ"י מסמכי המכרז ,וכי עברו וקיבלו את כל
האישורים ,הדרושים עפ"י מסמכי המכרז ,הסכם זה ספחיהם והמפרט הטכ י המצ"ב ,וכי הוא
אוחז בידו כל אישור דרש עפ"י דין לאספקת ו/או לייצור ו/או לייבוא מאז י הגשר שוא הסכם
זה ומתחייב להציגם בכל עת ועם חתימת הסכם זה.
 .10.10הספק מצהיר בזאת ומתחייב ,כי אין ולא יהיו לי כל טע ות ו/או דרישות ו/או תביעות כ גד
האשכול בגין השימוש בזכויות ה קובות לעיל ובכלל זה לרבות אין ולא תעמוד לו כל זכות לדרוש
מהאשכול כל פיצוי ו/או תוספת לתמורה ו/או לתשלום זק כלשהו ו/או להשבת ו/או הקט ת
ערבות הביצוע ו/או היקף הביטוחים ו/או לבוא לאשכול בדרישה מכל מן וסוג שהוא בגין שימושה
בזכויות ה "ל והוא מוותר מראש וויתור מלא על כל דרישה ו/או טע ה ו/או תביעה מכל מן וסוג
שהוא בקשר לכך.
הספק מתחייב ,כי משך כל תקופת הסכם זה יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי התחייבויותיו
עפ"י הסכם זה וכי יפעל על חשבו ו להשגת וקבלת כל ההיתרים ו/או הרישיו ות ו/או התק ים
הדרושים לצורך ביצוע האספקה של מאז י הגשר שוא ההסכם.
 .10.11המזמי ה מוסרת לספק והספק מקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לאמור בהסכם זה
וב ספחיו והא מתחייב לבצען ביסודיות ,באופן רצוף ומוקפד וברמה מקצועית גבוהה.
 .10.12מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הספק לספק למזמי ה את העבודות המפורטות בהסכם זה
על ספחיו והכל בהתאם לכל הדי ים ,ההיתרים ,הרישיו ות ,ההוראות וה הלים ה וגעים לע יין.
 .10.13מוסכם בזאת ,כי השגת כל הכיסויים הביטוחיים ,ההיתרים ,הרישיו ות ,התק ים הכרוכים
בביצוע העבודות שוא הסכם זה וכיוצ"ב יהיו באחריות הבלעדית של הספק ועל חשבו ו בלבד.
 .10.14הספק מצהיר בזאת ומתחייב כי מרגע אספקת מאז י הגשר לידי המזמי ה ועוד טרם בוצע עבורם
התשלום בפועל ,יהיו אלה רכושה הבלעדי של המזמי ה.
 .10.15הספק מצהיר כי הובא לידיעתו כי המזמי ה אי ה מתחייבת לרכוש ממ ו כמות מי ימאלית והיא
שומרת על זכותה הבלעדית להקטין ו/או להגדיל את היקף ההזמ ות וזאת הכל עפ"י שיקוליה
הבלעדיים והוראות הדין ,כאשר הספק מוותר בזאת מראש על כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה
מהמזמי ה בגין השימוש בזכות זו.
 .10.16בכל הקשור לתמורה הספק מצהיר בזאת ,כי בהצעתו לקח בחשבון את ת אי הסכם זה ,וכלל
העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לת אי הסכם זה ו ספחיו לרבות
עלויות ו/או הוצאות הקשורות באספקת מאז י הגשר בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ובמפרט
המצ"ב כ ספח ז' למסמכי המכרז ,ו/או חלוקתם לרבות הוצאות ייבוא מכס ,שי וע תשלום שכר
לו ו/או לעובדיו לרבות ת אים סוציאליים ,תשלומים לספקי מש ה עלויות ביטוח ורווח קבל י
סביר ו/או עלות הגלופה ו/או ההטבעה ו/או דלקים ,ביטוחים ,אחריות ,וכיוצב' כל הוצאה אחרת
הכרוכה בביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז והסכם זה על ספחיו והוא מוותר בזאת
מראש על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד המזמי ה לתשלום תוספת כלשהיא מעבר
לתמורה ה קובה בהסכם זה;
 .10.17הספק מצהיר בזאת ,כי ידוע לו כי התקשרות המזמי ה עימו בהסכם זה עשית בהסתמך על
הצהרותיו כאמור לעיל ויתר הצהרותיו במסמכי המכרז המהווים חלק בלתי פרד מהסכם זה
ולכן כל יסיון של הספק לחזור בו מהצהרות אלה ו/או להסתייג מהן במפורש ו/או במשתמע
ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם ,בגי ן תהא זכאית המזמי ה להביא לביטול מיידי של הסכם
זה תוך מתן התראה של  7ימים לתיקון ההפרה ,לרבות חילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל זכות
אחרת העומדת למזמי ה עפ"י הוראות הסכם זה ו/או עפ"י כל דין והספק מוותר ומושתק בזאת
מראש מלהעלות כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בע יין זה כ גד המזמי ה בגין
השימוש בזכות זו.
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 .10.18מבלי לגרוע מן האמור לעיל ידוע לספק והוא מסכים כי המזמי ה תהא רשאית
להביא לביטול הסכם זה בכל עת בתקופת ההתקשרות ו/או האופציה ,ככל שתמומש על ידו,
וזאת מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והוא מוותר על כל טע ה ו/או דרישה ו/או
תביעה כ גד המזמי ה בגין השימוש בזכות זו .לע יין זה יובהר ,כי הזמ ת עבודה שהחל ייצורה,
תשולם ע"י האשכול בכפוף להצגת כל אסמכתא שתתבקש מטעם האשכול להוכחת תחילת
הייצור.
הפרת סעיף  7על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 .11בטוחות
 .11.1הספק ידרש להאריך את תוקף ערבות ההצעה בש ה ממועד הודעת הזכייה .ככל שלא תו פק
הזמ ת עבודה בתקופה זו ,הספק יאריך את ערבות ההצעה בש ה ש ה וספת ו/או עד למועד
ה פקת הזמ ת העבודה הראשו ה .ערבות זו תהא ערבות מסגרת ותיוותר בתוקף למשך כל
תקופת ההסכם.
 .11.2עם ה פקת הזמ ת עבודה ראשו ה לזוכה ,הזוכה יפקיד ,ב וסף לערבות המכרז ערבות ביצוע
בסך השווה ל 7%-מסך שווי הזמ ת העבודה )כולל מע"מ( ,הערבות תו פק עבור האשכול ,ע"פ
הזמ ת העבודה .הערבות תהיה אוטו ומית ,בלתי מות ית ,ערוכה לטובת האשכול וצמודה
למדד המחירים לצרכן ,וזאת בהתאם ל וסח המצ"ב להסכם זה כ ספח "ב" וזו תהווה חלק
מהת אים והמסמכים ה דרשים לכ יסתו לתוקף של הסכם זה.
 .11.3הזוכה ידרש לספק ערבות ביצוע בסך השווה ל 7%-מסך שווי הזמ ת העבודה )כולל מע"מ(,
ביחס לכל הזמ ת עבודה שתו פק לו.
"מדד הבסיס" של ערבות הביצוע יהיה המדד האחרון הידוע במועד החתימה על ההסכם )להלן
– ערבות הביצוע(.
 .11.4הערבות תהיה חתומה ו ית ת על-פי ת איה לחילוט על-פי פ ייה חד צדדית של מ כ"ל המזמי ה
לב ק.
 .11.5ערבות הביצוע תשמש ערובה להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק עפ"י מסמכי המכרז והסכם
זה על ספחיהם ,ולהמצאת כל האישורים על פיו ,לרבות ההתחייבויות ה וגעות לתקופות
האחריות והתחזוקה במשך תקופת ההתקשרות ,כאשר למזמי ה תעמוד הזכות לחלט ערבות
זו כולה או חלקה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה ,בכל מקרה שבו יפר הספק את התחייבויותיו
עפ"י מסמכי מכרז זה ו/או הסכם זה על ספחיהם וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ומבלי
לפגוע בכל זכות או סעד אחרים ה תו ים למזמי ה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
לא עשה כן הספק ,רשאית המזמי ה לממש את ערבות הביצוע כולה או חלקה ו/או במקביל גם
לעכב תשלומים המגיעים לספק וזאת מבלי לפגוע בכל זכות וספת ו/או אחרת של המזמי ה על
פי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין טרם חילוט הערבות ,תי תן לספק שהות בת  7ימים לצורך תיקון
מחדליו.
 .11.6במועד הזמ ת העבודה תסופק ערבות אשר תוקפה יהיה למשך ש ה והיא תוארך מדי ש ה
באחריות הספק ועל חשבו ו למשך כל תקופת ההתקשרות והאחריות )לרבות תקופות
האופציה ,ככל שתמומש( ,האמור אי ו גורע מזכותה של המזמי ה לדרוש להאריך את תוקפה
של הערבות בהתאם להודעה מטעמה כאמור וכמפורט ב וסח הערבות; במועד חתימת ההסכם,
הספק ימציא לאשכול ערבות ביצוע התקפה למשך ש ה אחת ,הערבות תוארך מדי ש ה
באחריות הספק ועל חשבו ו.
 .11.7הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת הערבות ובהארכת תוקפה ,ובכל הוצאה אחרת
ה דרשת לשם כך.
 .11.8לא קיים הספק ת אי מת אי הסכם זה ,או לא ביצע את העבודות כולן ו/או חלקן ,לשביעות
רצון המפקח ,תהא רשאית המזמי ה לחלט את הערבות בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף
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זה ,מבלי שהספק יוכל להת גד לגביית סכום הערבות כאמור טרם חילוט
הערבות ,תי תן לספק שהות בת  7ימים לצורך תיקון מחדליו ..הערבות תהא בלתי מות ית
ו יתן יהיה לממשה מיידית עם דרישת המזמי ה בלא צורך ה מקה.
 .11.9סכום הערבות ש גבה על-ידי המזמי ה ,ייהפך לק יי ה הגמור והמוחלט ,מבלי שתהא לספק
זכות כלשהי לבוא כלפי המזמי ה או כלפי מי מטעמה ,בטע ות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך
ומבלי שדבר זה ייגרע מכל סעד אחר ו וסף העומד לזכות המזמי ה עפ"י הוראות הסכם זה ו/או
עפ"י כל דין.
 .11.10ב וסף לערבות ,תהא רשאית המזמי ה לעכב תחת ידיה את יתרת התשלומים לספק ממ ו ולקזז
ו/או להפחית ו/או ל כות מיתרת התשלומים כאמור ,כל סכום לכיסוי זקים שייגרמו לה עקב
אי מילוי התחייבויותיו של הספק כלפי המזמי ה ו/או כלפי כל צד שלישי הקובעים בהסכם זה;
 .11.11אין בגובה הערבות כדי להוות תיקרה להתחייבויות של הספק עפ"י הסכם זה ,אלא להוסיף על
כל סעד העומד לרשות המזמי ה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
 .11.12בתקופת האחריות תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי כל תיקון ו/או פגם אשר יתגלו במאז י
הגשר ו/או להחלפת מאז י הגשר ,בין שמכוסים באחריות ואישור הקיום ביטוח המצ"ב כ ספח
א' להסכם זה ובין אם לאו ,ובכל מקרה שבו הספק לא ייעתר לדרישת המזמי ה להגיע ולתק ם
ו/או להחליפם במועד .במקרים אלה תהא רשאית המזמי ה לחלט את הערבות כולה או חלקה
ואולם לא יהיה בחילוט ערבות זו כדי להוות תיקרה להתחייבויות של הספק עפ"י הסכם זה,
אלא להוסיף על כל סעד העומד לרשות המזמי ה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
 .11.13חרף הקבוע במסמכי המכרז למזמי ה תעמוד הזכות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לקצר את מועדי
ערבות הביצוע במקרה שבו יסתיימו העבודות שוא הסכם זה בטרם חלוף תקופת ההתקשרות
ו/או תקופת האופציה ככל שתמומש .במקרה זה תהיה זו המזמי ה שתקבע את מועד סיום
הערבות ביצוע ,ותחייב את הספק.
 .11.14בכל מקרה שהאשכול יעשה שימוש בערבויות הב קאיות ,או איזה מהן ,או שיפוג תוקפן של
הערבויות הב קאיות ,מתחייב הספק להמציא לאשכול תוך לא יאוחר מ 7 -ימים מיום השימוש
בערבות הב קאית ,ערבות ב קאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות ב קאית בה עשה
שימוש או שפג תוקפה.
 .11.15למרות האמור בסעיף זה ,מובהר בזאת כי האשכול יהיה רשאי להורות על הגדלת ערבות
הביצוע בשים לב להיקף השירותים שבוצעו וזאת למ יעת הצורך בהפקת מספר ערבויות.

 .12התמורה
 .12.1בתמורה לביצוע מלא ודייק י של כלל התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה לרבות מסמכי המכרז
ו ספחיהם ,המפרטים וכיוצ"ב במועדן תשלם המזמי ה את התמורה כמפורט בהצעת הספק
במכרז ,המצ"ב כ ספח להסכם זה ,ביחס למאז י הגשר אשר סופקו על ידי הספק בפועל.
 .12.2התמורה לספק תקבע בהתאם למכפלת מחיר מאז י הגשר שסיפק בפועל )בהתאם להצעת
הספק( במכפלת כמות מאז י הגשר שסיפק בפועל עפ"י ההזמ ה )להלן – התמורה( .למען הסר
ספק ,מודגש כי לא תשולם תמורה כלשהי ו/או מקדמה לתשלום לספק טרם אספקת מאז י
הגשר .התמורה תשולם רק לאחר אספקת הציוד בפועל לרשויות ובהתאם לת אי התשלום
כמפורט להלן .יובהר ,כי התמורה תשולם בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים,
התשע"ז.2017-
 .12.3לתמורה לעיל יתווסף מע"מ בשיעורו כדין במועד התשלום.
 .12.4למזמי ה תעמוד הזכות ל כות ו/או להפחית ו/או לקזז מכל תשלום המגיע לספק ממ ה ,כל
סכום אשר יגיע ו/או מגיע למזמי ה מהספק בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,מן
התמורה .טרם קיזוז ,האשכול יפ ה לספק בכתב בדרישה לתקן את ההפרה תוך  7ימים ,לא
תתוקן ההפרה במועד הקבוע ,יבוצע קיזוז ללא מתן הודעה וספת.
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 .12.5התמורה לספק לא תהא צמודה למדד ולא תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או
מדד ,וזאת מכל סיבה שהיא .עם זאת יובהר כי תמורה לספק בגין רכבים שיצר ם הי ו
אירופאי יוצמדו לשער היורו היציג כון למועד ביצוע ההזמ ה.
 .12.6הספק ישלם לאשכול אליו משויכת הרשות אשר ביצעה הזמ ה מאת הספק דמי יהול בשיעור
של  5%מכל חשבון מאושר )להלן  -דמי ה יהול( .הספק יגיש לאשכול חשבו ית זיכוי בסכום החיוב.

 .12.7מוסכם על הצדדים ,כי התמורה לכל סוגי מאז י הגשר שוא הסכם זה הי ה סופית קבועה
ומוחלטת ,והספק מצהיר בזאת כי התמורה ה קובה לאספקת מאז י הגשר כאמור לעיל הי ה
הולמת וכוללת את כל ההוצאות וכל העלויות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת מאז י
הגשר על ידו בהתאם לקבוע במפרט המצ"ב כ ספח ז' למסמכי המכרז ,וכוללת את כלל העלויות
הכרוכות בביצוע העבדות שוא הסכם זה  ,בין מיוחדות ובין כלליות לרבות העסקת עובדים,
עלויות שכר ,זכויות סוציאליות ,עלויות הדרכה והכשרה ,ציוד ,חומרים ,מאז י גשר ,אגרות,
מיסים ,ביטוחים ,עלויות שי וע ,דלקים ,ביטוחים ,אמצעי מיגון ,רווח קבל י וכיו"ב כל הוצאה
מכל מין וסוג שהוא הכרוכה בביצוע השירותים;
אי לכך הספק מצהיר בזאת כי לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהאשכול העלאות ו/או שי ויים
בתמורה בעבור אספקת מאז י הגשר ,מכל סיבה שהיא ובכלל זה לרבות בין מחמת עליות שכר
עבודה ,עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( כפי שהוא מפורסם על ידי הלמ"ס ,שי וים בשערי
חליפין של המטבעות ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים ,ו/או אגרות ו/או העלאת מחיר
הדלק ו/או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,או מחמת כל
סיבה אחרת.

 .13הגשת חשבו ות ואישורם לתשלום
.13.1

עם אספקת כל פריט ,יגיש הספק חשבון מפורט בגין מאז י הגשר שסופקו על ידו בפועל עפ"י
הזמ ת עבודה שהוצאה לו .החשבון יוגש לאישור המפקח ויצורפו לו תעודות משלוח /אישור
אספקת מאז י הגשר עבור הרשות המקומית הרלב טית .למען הסר ספק ,אישור האספקה
אי ו מהווה אישור בדבר תקי ות מאז י הגשר שסופקו.
למען הסר ספק ,חשבון יוגש רק לאחר אספקת מאז י הגשר בפועל לאשכול בהתאם למסמכי
המכרז והסכם זה על ספחיהם והמפרט המצ"ב כ ספח "ז".

.13.2

הספק יהיה מ וע מדרישת תשלום כלשהיא בגין אספקת מאז י גשר שלא הופיע בהזמ ה;

.13.3

המפקח יבדוק את החשבון ביחד עם ציג הרשות המקומית הרלב טית עבורה סופקו מאז י
הגשר ויאשר בכתב את המגיע לספק.
למפקח תהא הזכות במעמד אישור החשבון ל כות להפחית ו/או לקזז לספק מהחשבון כל
סכום אשר יגיע ו/או מגיע לאשכול מהספק בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,יובהר
כי טרם קיזוז ,האשכול יפ ה לספק בכתב בדרישה לתקן את ההפרה תוך  7ימים ,לא תתוקן
ההפרה במועד הקבוע ,יבוצע קיזוז ללא מתן הודעה וספת;

.13.4

בכל מקרה לא יהיה באישור המפקח את החשבון של הספק כדי להצביע על טיב מאז י הגשר
שסופקו ו/או לגרוע מטע ות האשכול כ גד מאז י גשר שסופקו ע"י הספק אם וככל שיתגלו
בהם פגמים ו/או ליקויים במועד שלאחר אישור החשבון; והספק מתחייב לקיים
התחייבויותיו להחלפה ו'/או לתיקון ליקויים ו/או פגמים שיימצאו אף לאחר מועד זה הכל
כאמור בהסכם זה על ספחיו.

.13.5

המפקח יבצע בדיקה של החשבון כפי שיוגש ע"י הספק בתוך  14ימים מיום שהוגש לידיו על
ידי הספק .האשכול ישלם לספק כל תשלום שיאושר ע"י המפקח בת אי שוטף  +עד  45יום
מיום הגיע החשבון המאושר אל האשכול ובכפוף לתשלום הגורם המממן.
על אף האמור בסעיף זה מובהר בזאת כי בכל מקרה התשלום ישולם לא יאוחר מ 150 -ימים
ממועד קבלת החשבון ,גם אם לא התקבל המימון החיצו י מאת הגורם המממן.
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מודגש לע יין זה כי הספק מאשר כי ידוע ל ו שהתמורה ע"פ הסכם זה הי ה ,
בין השאר ,במימון משרד הג ת הסביבה וידוע לו כי ת אי לתשלום התמורה במועדים לעיל
הי ו קבלת המימון החיצו י כאמור.
.13.6

אל החשבון יצרף הספק הן את ההזמ ה שוא החשבון ,החשבון כשהוא מאושר בחתימת
המפקח ,חשבו ית מס כדין ואישור על יכוי מס במקור ולרבות כל מסמך שזכאי האשכול
לבקש ממ ו במסגרת הסכם זה; מובהר בזאת כי המצאת מסמכי אלה לידי האשכול הי ו
ת אי לביצוע תשלום התמורה וכי כל עיכוב בהמצאתם לידי האשכול לא יהיה בה להטיל
אחריות כלשהי כלפי האשכול.

.13.7

מובהר ,כי כל אימת שלא העמיד או האריך הספק ערבויות ו/או ביטוחים כ דרש בהסכם זה
יהא רשאי האשכול לסרב לאשר לספק את החשבון ו/או לשלם לספק כל תשלום ,זאת ב וסף
לכל סעד אחר העומד לזכותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,ולספק אין ולא יהיו כל טע ות
ו/או דרישות ו/או תביעות כ גד האשכול בגין השימוש בזכות זו.

.13.8

האשכול תשלם לספק כ גד כל חשבון את הסכום שאושר ,ב יכוי הסכומים המותרים לקיזוז
ו/או יכוי עפ"י הסכם זה כפי שיפורטו על-ידי המפקח על גבי החשבון.

.13.9

עיכוב בגין אי הגשת חשבון כראוי יהיה באחריותו של הספק ולספק לא יהיו כל טע ות ו/או
דרישות ו/או תביעות כ גד האשכול בגין עיכובים ה ובעים מאי הגשת חשבון כראוי.

 .13.10באם יחולו בקשר לתמורה מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה עפ"י דין יחולו הם על
הספק וישולמו על ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.
 .13.11ספרי המזמי ה וחשבו ותיה ישמשו כראיה ,לכאורה ,בכל ה וגע לתשלומים ששולמו לספק
ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבו ותיו.
 .13.12הספק מצהיר בזאת כי לא יהיה זכאי לריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או למדד כלשהוא עקב
עיכוב בתשלומי החשבון שייגרמו מכל סיבה שהיא ,למעט במקרה ש קבע מפורשות אחרת
במסגרת הסכם זה.
 .13.13מובהר בזאת כי התשלום לספק ישולם באמצעות מימון חיצו י מאת משרד הג ת הסביבה
והספק לא יעלה כל טע ה ו/או דרישה כ גד המזמי ה בגין עיכוב בתשלום ה ובע מעיכוב
בהעברת המימון החיצו י מאת הגורם המממן.

 .14תקופת ההסכם
.14.1

תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה הי ה למשך ) 36שלושים ושישה( חודשים שתחילתם החל
מיום קבלת ההזמ ה הראשו ה בתאריך ______________ וכלה ביום _____________
)להלן – תקופת ההסכם ו/או תקופת ההתקשרות(.

.14.2

למזמי ה תעמוד האופציה להאריך הסכם זה בתקופות וספות ,ובלבד שסך תקופת
ההתקשרות לא תעלה על  60חודשים ,בת אים זהים לת אים האמורים בהסכם זה ,בהודעה
בכתב של המזמי ה לספק בכל עת טרם סיום תקופת ההתקשרות) להלן – תקופת האופציה(.

.14.3

ית ה הודעה כאמור ,הספק יהיה מחוייב להמשיך לבצע את השירותים ע"פ הסכם זה.

.14.4

למען הסר ספק האשכול אי ו מחוייב לממש את זכותו לתקופת האופציה.

.14.5

הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשי ויים המחויבים.

.14.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,המזמי ה תהא רשאית להביא לסיום מוקדם של הסכם זה
קודם לתום תקופת ההתקשרות ו/או האופציה ,ככל שתמומש ,בכל עת ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט במתן הודעה של  30יום מראש לספק וכן כל אחד מהמקרים המ ויים בס'
 16של הסכם זה ,בת אים האמורים בהם ,והספק מוותר בזאת מראש על כל טע ה ו/או דרישה
ו/או תביעה כ גד המזמי ה בגין שימושה בזכות זו .למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הציוד
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ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למזמין  -עד לתאריך סיום החוזה ,בכפוף
לעמידה במלוא התחייבויותיו בע יין זה בהתאם להוראות ההסכם.
.14.7

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף  16להלן.

 .15אחריות ושיפוי
.15.1

"הספק" יהא אחראי לכל זק שהוא ,בין ל זק גוף בין ל זק רכוש ,בין ל זק ממון או לכל זק
אחר ,בקשר לביצוע השירותים ,שייגרם לאשכול ו/או לרשויות המאוגדות באשכול ו/או לכל
צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הספק" – בין אם גרם על ידו בין
אם גרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל ה תון למרותו – בין במישרין ובין בעקיפין ,ה ובע
או הקשור לביצוע העבודה שוא הסכם זה.
הספק יהיה אחראי לכל זק מכל מין וסוג שהוא ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן
רווח וכל זק כיוצא באלה אשר יגרמו ,בין במישרין או בעקיפין ,למזמי ה ו/או למי מטעמו
לרבות לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו ,לרבות לעובדי הספק /ואו קבל י המש ה שלו ו/או
מי אחר מטעמו ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה או מחדל כלשהם של הספק ו/או ותן השירותים
מטעמו ו/או קבלן המש ה שלו ו/או עובד שלו עקב ו/או תוך כדי ביצוע העבודות שוא הסכם
זה ו/או עקב אי מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה והוא מתחייב לשפות את המזמי ה באופן
מלא על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כ גדן כתוצאה ו/או בקשר ל זקים כאמור ובכלל זה
לרבות בהוצאותיהן המשפטיות בקשר לכל דרישה ו/או תביעה כאמור לרבות הוצאות משפט.
ושכ"ט עו"ד ,וזאת מיד עם דרישתם הראשו ה ,ובלבד שלספק ית ה הזדמ ות להתגו ן בפ י
אותה דרישה/תביעה .המזמי ה לא תהא רשאית להגיע לפשרה ו/או להסדר מכל סוג שהוא
ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

.15.2

הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל ה זקים שייגרמו למזמי ה עקב אספקת מאז י גשר פגומים
ו/או לקויים ו/או שאי ם מתאימים לדרישות כפי ש קבעו במסמכי המכרז המפרטים המצ"ב
להסכם זה אשר סופקו על ידו ו/או עקב אי אספקת מאז י הגשר במועד ,והוא פוטר בזאת
באופן מלא את המזמי ה ו/או מי מטעמו מאחריות ל זקים כאמור והוא מתחייב לשפות את
המזמי ה באופן מלא על כל אובדן רווח ו/או זק ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש כ גדה
כתוצאה ו/או בקשר ל זקים כאמור ובכלל זה לרבות בהוצאותיו המשפטיות בקשר לכל
דרישה ו/או תביעה כאמור לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,וזאת מיד עם דרישתה
הראשו ה ובלבד שלספק ית ה הזדמ ות להתגו ן בפ י אותה דרישה/תביעה .המזמי ה לא
תהא רשאית להגיע לפשרה ו/או להסדר מכל סוג שהוא ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

.15.3

על הספק תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,כות,
מוות ,וכל זק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו שלו ו/או של ותן
שירותים מטעמו ו/או של עובד ו/או פועל מטעמו ו/או של קבלן מש ה מטעמו ,ו/או לגופו ו/או
לרכושו של מי מטעמו של הספק ו/או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי כלשהו ,ו/או לגופה
ו/או לרכושה של המזמי ה ו/או מי מטעמה ,ו/או של צד שלישי כלשהו אשר ייגרמו תוך כדי
או עקב ביצוע או אי ביצוע העבודות ו/או התחייבויות הספק על פי הסכם זה בין במעשה ו/או
במחדל ,והוא מתחייב לשפות את המזמי ה באופן מלא על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש
כ גדן כתוצאה ו/או בקשר ל זקים כאמור ובכלל זה לרבות בהוצאותיהן המשפטיות בקשר
לכל דרישה ו/או תביעה כאמור ,וזאת מיד עם דרישתה הראשו ה של המזמי ה ובלבד שלספק
ית ה הזדמ ות להתגו ן בפ י אותה דרישה/תביעה .המזמי ה לא תהא רשאית להגיע לפשרה
ו/או להסדר מכל סוג שהוא ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

.15.4

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לרכושו ו/או לציודו שלו ו/או של מי ממועסקיו עובדיו ו/או
קבל י המש ה שלו ו/או הגיו ו/או ות י השירותים מטעמו לרבות ל זק שהי ו כתוצאה
מג יבה ו/או תאו ה ו/או ל זק שייגרם למאז י הגשר כתוצאה מג יבה ו/או כתוצאה מכל גורם
אחר באופן מלא ומושלם וזאת עד אספקתם ופריקתם ב קודת הפריקה שצוי ה בהזמ ה
לספק ולאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח כי אלה הגיעו ו פרקו ב קודת הפריקה;
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לא יהיה באישור המפקח כאמור כדי לגרוע מטע ות המזמי ה בעתיד לגבי אי
התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם במאז י הגשר שסופקו ע"י הספק ו/או מאחריות הספק להגיע
להחליף ו/או לתקן כל ליקוי ו/או פגם במאז י גשר לרבות החלפתו ככל שזה יתגלה בשלב
שלאחר הפריקה ,ו/או מאחריות הספק כאמור בס"ק  12.2לעיל ו/או עפ"י כל הוראה אחרת
הקבועה בהסכם זה.
.15.5

כן מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד אחר העומד למזמי ה מכוח כל דין ו/או הסכם
זה ,מוסכם בזה כי ,הספק יפצה את המזמי ה ,בתוך שלושה ) (3ימים מדרישתה הראשו ה
לכך ,בגין כל זק שיגרם ו/או אשר עשוי להיגרם לה כאמור בס"ק  12.4 -12.1ובגין כל זק
שייגרם ו/או אשר עשוי להיגרם כאמור בס'  12.1לעיל ו/או כתוצאה מאי מילוי התחייבויות
הספק כאמור בס"ק  12.4 – 12.1להלן בסך של  ₪ 50,000כפיצוי מוסכם ,כל זאת מבלי שיהיה
על המזמי ה להמציא לספק כל חשבון ,מסמך ,הוכחה ו/או ראיה ,ומבלי שיהיה על המזמי ה
לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו ,תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.

.15.6

המזמי ה תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים בגין תביעות ו/או זקים כאמור
וזאת עד לסיומן בפסק דין חלוט והספק מוותר בזאת מראש על כל טע ה ו/או תביעה כ גד
המזמי ה בגין השימוש בזכות זו;

.15.7

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות המזמי ה עפ"י הסכם
זה ו/או עפ"י כל דין.

הפרת סעיף  12על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 .16ביטוחים
.16.1

המזמי ה בסעיף זה תקרא :איגוד ערים אשכול כ רת עמקים ו/או הישובים בתחום הטיפול
של האשכול ו/או מי שמקבל שירותים מהאשכול ו/או גופים קשורים לאשכול ו/או גופים
שממ ים את פעילות האשכול או חלקן.

.16.2

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו ל זקים להם הוא יהיה אחראי
על-פי כל דין ,הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה .עלות הביטוחים
וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד .כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה
ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק עם חתימת ההסכם בין הצדדים.

.16.3

הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה .הספק
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטע ה או דרישה כלפי המזמי ה בגין כל זק
או אבדן ש יתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות
תחלוף מחברות ביטוח.

.16.4

הביטוח ה דרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום
ביטוחים  ,ה ם מיזעריים ואין בהם משום אישור של המזמי ה או מי מטעמה להיקף וגודל
הסיכון העומד לביטוח .על הספק יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי
הסיכון על מ ת למ וע הפסד לו ,למזמי ה ולצד שלישי.

.16.5

הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות
המזמי ה ,יהא הספק אחראי לשפות את המזמי ה בגין הסכומים אשר יושתו עליה עקב
הפרת ת אי הפוליסות ע"י הספק ו/או הפועלים מטעמו ולא תהיי ה לו כל תביעות ו/או טע ות,
כספיות או אחרות כלפיה ,והוא יהיה מ וע מלהעלות כלפי המזמי ה כל טע ה כאמור.

.16.6

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין ל זקים בלתי מבוטחים ,לרבות זקים שהם מתחת לגבול
ההשתתפות העצמית ה קובה בפוליסה.

.16.7

לפ י החתימה על הסכם זה וכת אי לחתימת המזמי ה על הסכם זה ,ימציא הספק למזמי ה
את אישור קיום ביטוחים ובכפוף לחתימת המזמי ה על הצהרת סודיות – העתקי הפוליסות
במחירת מדיע עסקי חסוי או לא רלוו טי בהן כללים הביטוחים כפי ה דרש על פי הסכם זה,
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כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדי ת ישראל לעסוק
בסוגי הביטוח ה דרשים.
.16.8

לפ י תום תקופת הביטוח ה קובה באישור קיום ביטוחים ,ימציא הספק למזמי ה אותם שוב
כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח וספת.

.16.9

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין משום מתן
פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה
לשפות על זקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי המזמי ה כאמור לעיל ,אין בה כדי
להטיל על המזמי ה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

 .16.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמי ה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים ו/או
הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך  .למען הסר ספק ,בדיקתם או אי בדיקתם על ידי
המזמי ה או מי מטעמה אי ה פוטרת את הספק מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם
זה.
 .16.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמי ה תהיה רשאי לבקש מהספק לש ות או לתקן את
הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מ ת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם.
הבקשה לתיקון או שי וי לא תהווה אישור לתקי ות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות
ולא תחול עקב כך על המזמי ה אחריות כל שהיא.
 .16.12מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם
עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כ דרש ,יישא הספק על פי דין בכל הוצאה או זק שיגרם
עקב העיכוב כאמור וזאת בכפוף לכך כי ית ה לספק התראה בת  3ימים בכתב והוא לא הסדיר
ה ושא בהתאם.
 .16.13הספק יהיה אחראי על פי דין ל זק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח
או הפרת ת אי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה על ידו ו/או מי מטעמו או ההשתתפות
העצמית .
 .16.14במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא הספק למזמי ה את
העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש.
תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים שוא ההסכם.
 .16.15הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד המזמי ה ו/או הבאים
מטעמה בגין זק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא השתתפויות עצמיות ה קובות
בה( עפ"י הביטוחים ה "ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות
ל זק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע זק בזדון לספק.
 .16.16שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי כמפורט באישור
קיום הביטוחים( יכלול את המזמי ה.
 .16.17הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו  :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ביטוח אחריות
מעבידים .ביטוח חבות מוצר.
 .16.18כל הפוליסות תכלול ה  :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על
הספק .סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמי ה והבאים מטעמה .וויתור
כאמור לא יחול כלפי מי שביצע זק בזדון כלפי הספק .סעיף לפיו המבטח לא יטען לטע ת
ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמי ה והבאים מטעמה והביטוח של הספק הי ו ראשו י וקודם
לכל ביטוח ש ערך על ידי המזמי ה  .חריג רשל ות רבתי ככל וקיים בפוליסות  -בוטל .
הביטוחים לא יכללו חריג זק כתוצאה מזיהום אשר הי ו תוצאה של אירוע תאו תי ,פתאומי
ובלתי צפוי .סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמ ה לרעה ולא תבוטל ה במשך תקופת הביטוח,
אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמי ה  30ימים מראש .סעיף לפיו
אי קיום ת אי הפוליסה על ידי הספק של הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המזמי ה לקבלת
שיפוי.
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 .16.19בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו:
.16.19.1

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול
מיום ההתקשרות בין המזמי ה לבין הספק.

.16.19.2

סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת"  .תקופת גילוי של  12חודשים לאחר ביטול
או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הספק ,ובת אי
שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה
שפקעה.

 .16.20הפוליסה לביטוח אחריות סיכו י צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין  :תביעות שיבוב של
המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כ גד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.
שימוש ברכב שאי ו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מ ועי .פגיעה בכל
רכוש כולל רכוש בבעלות המזמי ה למעט רכוש אשר בחזקתו ו/או שליטתו ו/או רכוש עליו
פועלים בתת גבול של  2מיליון ש"ח .שימוש במכשירי הרמה .
 .16.21הפוליסות תהיי ה על פי וסח הידוע בשם 'ביט  '2016או וסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי
.
 .16.22הרחבי שיפוי :
.16.22.1

הפוליסה לביטוח סיכו י צד שלישי תכלול הרחבת שיפוי לטובת המזמי ה בגין
אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק ותכלול סעיף "אחריות צולבת"
לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח
ב פרד.

.16.22.2

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המזמי ה באם תחשב כמעביד של
עובדי הספק.

 .16.23גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –  . ₪ 1,000,000ביטוח אחריות מעבידים . ₪ 20,000,000
ביטוח חבות מוצר .₪ 4,000,000
 .16.24ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים וספים
ו/או משלימים ,יערוך הספק את הביטוח ה וסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבו ו הוא ובכפוף
לאמור לעיל.
 .16.25ביטוח אחריות המוצר יהיה בתוקף ,כל עוד יש לספק אחריות על פי כל דין ,למשך  3ש ים
וספות לאחר סיום ההתקשרות.
 .16.26הספק והמבטח ירשמו באישור קיום ביטוחים את הקודים ומספרי הזיהו ה דרשים בו בכפוף
לה חיות המפקח על הביטוח וה ספחים המצורפים לו.
 .16.27העתקי פוליסות הביטוח יכולים להיות מוגשים לאחר ש מחק כל מידע או סכום שאי ו
רלוו טי לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ) סעיף הביטוח ( .
 .16.28באם המבטח ירשום באישור הביטוח את כל הסדרי הביטוח ה דרשים ובכפוף לה חיות
המפקח על הביטוח והמפורטים בסעיף זה ) סעיף הביטוח ( יהיה רשאי הספק  ,להמציא
למזמי ה רק את אישור קיום ביטוחים .למען הסר ספק ,אין באישור המזמי ה כדי להטיל
עליו אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח ו/או כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו
על פי הסכם זה.
 .16.29המזמי ה ו/או יועץ הביטוח של המזמי ה יהיו רשאים לש ות את הסדרי הביטוח ה דרשים
בהסכם זה מעת לעת ,תוך מתן הודעה מוקדמת של  30יום מראש לספק כל עוד אין בכך כדי
לפגוע בספק או להשית עליו הוצאות וספות.
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הפרת סעיף  13על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ואולם ,איחור של
עד  10ימים לא ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .17צוות עובדים
.17.1

הספק מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן ,מיומן ,מאומן ובקיא
בתפקידים המוטלים עליו.

.17.2

במידה והאשכול יבקש להחליף את מי מ ציגי או עובדי הספק המספקים שירות לאשכול,
מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול ,הספק יהיה חייב להחליפו וזאת
בתוך  48שעות ממתן הודעת האשכול בע יין.

.17.3

צוות העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם ,על-פי כללי הבטיחות המחייבים וה הוגים
בע ף על-ידי משרד העבודה והרווחה.

.17.4

הספק מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על-ידיו בביצוע העבודות שכר ,מיסים ,ביטוח
לאומי וכל זכות סוציאלית אחרת המחויבת על-פי חוק .הספק מתחייב למלא אחר הוראות
חוק הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,תשכ"ח 1968-והתק ות שהותק ו על-פיו ולהמציא
למזמי ה ,על-פי דרישתה ,אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את התחייבויותיו .כן
ישלם הספק לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מי ימום ,התשמ"ז 1987-והתק ות מכוחו.

.17.5

אין באמור בסעיף  14.4לעיל כדי להטיל על האשכול חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד
בגין אי ביצוע תשלומים ושכר על-ידי הספק לעובדיו כאמור לעיל ,ואף אין על האשכול כל
חבות שהיא או חובת פיקוח על הספק ועל הת אים בהם הוא מעסיק את עובדיו.

.17.6

הספק מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על-ידו בביצוע העבודות ת אי עבודה ,לרבות
ת אי בטיחות ות אים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ,ובאין דרישה חוקית,
כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.1954-

.17.7

היה ומחמת מחלה ,מילואים ,או כל סיבה אחרת לא יוכל הספק ו/או עובד מעובדיו לבצע את
העבודות בהתאם להסכם זה ,חייב הספק להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך
ברציפות בביצוע העבודות שוא הסכם זה.

.17.8

הספק מצהיר ומאשר בזה ,כי עובדיו יהיו תחת פיקוח ,השגחה וביקורת מתמדת שלו או של
פקחים מטעמו .הספק מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ] וסח חדש[,
תש"ל;1970-

.17.9

היה והספק יעסיק עובדים שאי ם אזרחי ישראל לרבות עובדים זרים ,פלסטי איים ,פליטים
וכיוצ"ב ,עליו לקבל תחילה את כל האישורים והרישיו ות ה דרשים לכך לעבודה על פי כל דין
ו/או הוראת שעה והוא מתחייב לפעול בהתאם לאישורים ו/או רישיו ות ו/או הוראות שעה
כאמור לעיל .היה ויפר הספק הוראה זו יחוייב לשפות את האשכול על מלוא ה זקים אשר
ייגרמו לו עקב כך לרבות כל זק וסף ישיר או עקיף שייגרם לו עקב כך ,כאשר כל חבות
אזרחית או פלילית בגין הפרה זו תחול עליו בלבד ,זאת מבלי לגרוע מזכות האשכול לקזז ו/או
ל כות ו/או להפחית סכומים אלה מכל סכום המגיע לספק ממ ו ו/או מכל זכות העומדת
לאשכול עפ"י הסכם זה ו/או מכוח הדין.

 .18אי קיום יחסי עובד – מעביד
.18.1

הספק הי ו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד  -מעביד בי ו לבין המזמין.

.18.2

הספק ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל.

.18.3

הספק ישפה את האשכול בגין כל תביעה שתוגש גדו ואשר ושאה הי ו מדי י עבודה.

.18.4

לאשכול תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אלו מתשלום
התמורה על-פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר ,כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול על-
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פי דין לתבוע את הספק בשל כך ,ו/או מכל זכות או סעד אחרים ה תו ים
לאשכול עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
.18.5

הספק מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את האשכול/רשויות שיצטרפו להסדר בדרך כלשהי
לכל תביעה ו/או טע ה ו/או דרישה שתופ ה כלפיו ,בגין כל יחסי עובד-מעביד ,לרבות בגין
ובקשר עם חבות מעבידים ולרבות כאלו אשר יופ ו אליו בע יין העבודות ולרבות כאלו שיופ ו
אליו מכל סיבה אחרת.

 .19ביטול ההסכם
.19.1

מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות ,ה תו ים לאשכול לפי הסכם זה ולפי כל דין )לרבות חילוט
הערבות הב קאית( ,יהיה האשכול רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק בתקופת
ההתקשרות ו/או האופציה ,ככל שתמומש ,ולסלקו מביצוע העבודות ולבצען באמצעות ספק
אחר ו/או בכל דרך אחרת בכל אחד מהמקרים הבאים.
א .במידה והספק לא עמד בהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו בחוזה ,למרות התראה /
דרישה ש שלחה אליו בע יין כאמור.
ב .במידה והספק פשט רגל ו/או פורק ו/או כ ס לכי וס כסים והכי וס כסים לא הוסר תוך
 60ימים.
ג .כשהספק הפר הפרה יסודית את ההסכם.
ד .בקרות אחד מהמקרים שפורטו בס"ק  1-3לעיל ,המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה ולספק
לא תהיי ה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות לפיצויים כלשהם בשל כך ,פרט לתשלום בגין
הזמ ת עבודה שכבר ית ה והחל ייצורה ,בכפוף להצגת כל אסמכתא שתתבקש מטעם
האשכול להוכחת תחילת הייצור.
ה .ית ה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד
אחר מלבד הספק ,ולספק לא תהיי ה כל טע ות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.
ו .ככל שלאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על ההסכם פתח הליך משפטי שע יי ו המכרז
ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס מידע מוטעה/שגוי.
ז .כשהספק הסב ו/או המחה את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק ספק מש ה
בביצוע העבודות בלי הסכמת האשכול מראש ובכתב.

.19.2

אין במקרים המ ויים בס"ק  16.1לעיל ,כדי לגרוע מזכות הביטול המוע קת למזמי ה על-פי
הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

.19.3

הפר הספק הוראה מהוראות ההסכם ו/או באחד המקרים המ ויים בס"ק  16.1לעיל ,רשאית
המזמי ה ב וסף לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן ביחד ו/או לחוד ,זאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר העומד לזכותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין:
א.

לחלט את הערבות ביצוע הב קאית אשר ית ה לה לשם ביצוע ומילוי הסכם זה על-ידי
הספק.

ב.

לתבוע את הספק בגין כל זק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.

ג.

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהספק חייב בביצועם על-פי
הסכם זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך ,בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין
ו/או באמצעות קיזוז מחשבו ותיו ו/או באמצעות הגשת תביעה.

ד.

ל כות ו/או לקזז ו/או להפחית מכל סכום המגיע לספק ממ ה כל סכום המגיע לה עפ"י
הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

ה.

לגבות ול כות לספק כל פיצוי מוסכם ככל ש קבע בהסכם זה.
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טרם המזמי ה ת קוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל ,תי תן לספק
התראה בת  7ימים לתיקון מחדליו ,לא תתוקן ההפרה תוך המועד הקבוע ,האשכול יהיה רשאי
לפעול לפי הוראות הסעיף ללא מתן הודעה וספת.

 .20ק סות
.20.1

הפר הספק אחת או יותר מההפרות המפורטות בטבלה שלהלן ,יחוייב בק ס ,בהתאם לאמור
בטבלה שלהלן.

.20.2

מובהר בזאת ,כי אין בהטלת ק ס כאמור כדי לגרוע מכל זכות מזכויות המזמין.
תיאור ההפרה

הפיצוי המוסכם

1

איחור באספקת מאז י הגשר

 ₪ 3,000לכל יום איחור

2

שכירת מאז י גשר חלופי בגין אי
אספקה/טיפול/תיקון במועד

 ₪ 600לכל יום איחור ,כולל החזר דמי
השכירות כפי ששולם על ידי מהזמי ה
האשכול/הרשות

 3אי תחילת ביצוע תיקו ים/טיפולים
כ דרש ובמועד
הסכומים המפורטים לעיל אי ם כוללים מע"מ.

 ₪ 2,000לכל יום איחור

 .21זכות הקיזוז והעכבון
.21.1

המזמין רשאי לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כ גד כל סכום המגיע ממ ו על
פי חוזה זה לקבלן ,כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה .טרם קיזוז ,האשכול יפ ה לספק בכתב
בדרישה לתקן את ההפרה תוך  7ימים ,לא תתוקן ההפרה במועד הקבוע ,יבוצע קיזוז ללא
מתן הודעה וספת.

.21.2

הוראות סעיף זה אי ן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת
ואי ן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח
חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

 .22בטיחות ,אמצעי זהירות
.22.1

הספק יבצע את כל העבודות שוא הסכם זה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ,תש"ל -
 .1970והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין לשמירת הבטיחות בעבודה ו/או על-פי כל
חיקוק ודין החל בע יין ,והי ו מצהיר כי ידוע לו כי קיום הוראות אלה הי ן באחריותו המלאה.

.22.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל הספק ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח ו/או יועץ הבטיחות
מטעם האשכול בכל הקשור ל ושא הבטיחות הכרוך בביצוע העבודות שוא הסכם זה ,וירחיק
כל אדם המועסק על ידו באתר אם לדעתם ,הת הגותו של אותו אדם לא כשורה ,או שאי ו
מוכשר לבצע עבודתו /ואו תפקידו ו/או שהוא מבצע עבודתו באופן מסוכן או מעשה ה חזה
כרשל ות בביצוע תפקידיו ו/או כזה המ וגד ל הלי הבטיחות בעבודה ו/או שהוא בעל הרשעות
בעבירות מין .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הספק להעסיקו באתר בכל צורה
ודרך.

.22.3

הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות יועץ הבטיחות מטעם האשכול באופן מידי ואולם אין
לראות בהוראות יועץ הבטיחות מטעם המזמי ה התחייבות של המזמי ה לפקח על הספק כי
מקיים את הוראות הבטיחות בעבודה ביחס אליו ו/או לעובדיו ו/או מי אחר מטעמו כמתחייב
בהוראות הדין .לפיכך לספק תהא אחריות מוחלטת במילוי הוראות הדין ה וגעות לבטיחות
בעבודה ,בכל הקשור לו ו/או לעובדיו ו/או מי אחר מטעמו ,והוא מתחייב למלאן.

.22.4

הספק י קוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים ,ע"מ למ וע תאו ות ו/או זקים
לצדדים שלישיים בעת ביצוע עבודותיו עפ"י הסכם זה .כן הספק מתחייב להבטיח ולקיים
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ת אי בטיחות ות אים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו ורווחתם
כדרוש בחוק וב וסף ,כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה כמוב ם בחוק ארגון הפיקוח עלה
עבודה ,תשי"ד .1954 -
.22.5

ארע זק כתוצאה מאי מילוי הספק התחייבויותיו לבצע את העבודות עפ"י הלי הבטיחות
בעבודה והוראות הדין יישא בכל ק ס ו/או בכל אחריות פלילית ו/או אזרחית ה ובעת מכך
וישפה את המזמי ה שיפוי מלא על כל זק שייגרם לה כתוצאה מכך.

.22.6

הספק יספק את מאז י הגשר כשהם ושאים בכל התק ים והרשיו ות בהתאם לת אי מסמכי
המכרז ,ובכלל זה כל אישור דרש אחר מכל גוף דרוש ומוסמך לשם אספקתם ומסירתם על
ידי המזמי ה לציבור .הספק יהיה מחוייב להמציא לידי המפקח אישורים כאמור מעת לעת
הכל עפ"י דרישתו .אי קיום הוראה זו תהווה עילה לביטול ההסכם עם הספק.

.22.7

הספק ימלא בדבקות את מלוא דרישות המזמי ה וחברת הביטוח ,בכל ה וגע לבטיחות
בעבודה והוא יבצעם על חשבו ו בלבד לאלתר עם קבלת הדרישות;

.22.8

למען הסר ספק ,הספק יהיה אחראי בלעדית ובאופן מלא לכל זק ,הפסד ,אבדן ,שייגרמו תוך
כדי או עקב ביצוע העבודות או ה ובע מביצועם ,לגופו או לרכושו של כל אדם לרבות המזמי ה,
הרשויות המקומיות החברות במזמי ה או מי מטעמן או חברות ב ות או שלובות בהן ו/או
לצדדי ג' כתוצאה מאי מילוי החובות המוטלות עליו כאמור בס"ק  18.8 – 18.1לעיל ויהיה
חייב לפצות ולשפות את המזמי ה ,רשויות מקומיות החברות במזמי ה ו/או מי מטעמן ו/או
צד ג' שייגרם לו זק ,הפסד או אובדן כאמור ,על חשבו ו והוצאותיו של הספק בגין כל זק,
הפסד או אובדן כאמור ,לרבות בגין כל תביעה שתוגש גד המזמי ה או מי מטעמה או חברות
ב ות או חברות שלובות בקשר לכך תהא על חשבו ו .הספק י קוט בכל האמצעים הדרושים
והמותרים עפ"י כל דין ,למ יעת הפסד ,זק ו/או אובדן כאמור לעיל.

.22.9

כמו כן ,הספק ישפה את המזמי ה ו/או מי מטעמה בגין כל תשלום שיידרשו לשלמו בקשר
לכך ויישאו בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ובלבד שלספק
ית ה הזדמ ות להתגו ן בפ י אותה דרישה/תביעה .המזמי ה לא תהא רשאית להגיע
לפשרה ו/או להסדר מכל סוג שהוא ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

 .22.10הספק יהיה אחראי לכל זק ו/או אובדן ,שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ו/או
ה ובעים מביצועם בין במישרין ו/או בעקיפין לעובד ו/או לכל אדם לרבות של המזמי ה ,של
הרשויות המקומיות החברות במזמי ה ,ושל המועסקים על ידו ו/או אשר מועסקים ע"י הספק
ו/או מצאים בשירותו ,לרבות זק ש גרם לאדם המספק שירותים לספק ,לרבות לחומרים,
ציוד ומוצרים ,קבל י מש ה ועובדיהם ,עובדים עצמאיים הן של הספק והן של קבל י המש ה.
בכלל זאת ישפה הספק את המזמי ה ו/או רשויות מקומיות החברות בה ו/או חברות ב ות
ו/או חברות שלובות ו/או מי מטעמן בגין זק ו/או אובדן שייגרמו להן בקשר לכך ,לרבות בגין
כל תשלום שיידרשו לשלמו בקשר לכך ,ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות שכ"ט עו"ד
והוצאות משפט .המזמי ה לא תהא רשאית להגיע לפשרה ו/או להסדר מכל סוג שהוא ללא
הסכמת הספק מראש ובכתב.
 .22.11מבלי לפגוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ישפה
הספק את המזמי ה ,הרשויות ,חברות ב ות ו/או שלובות ו/או מי מטעמן מיד עם דרישת
המזמי ה ,בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או זק ו/או הפסד ו/או אובדן ,מכל מין וסוג שהם,
אשר ייגרמו למזמי ה ו/או לרשויות ו/או לחברות ב ות ו/או שלובות ו/או למי מטעמן ו/או
בגין זק ו/או הפסד ו/או אובדן ,מכל מין וסוג שהם ,אשר המזמי ה ו/או הרשויות ו/או חברות
ב ות ו/או שלובות ו/או מי מטעמו ישלמו ו/או יחויבו לשלם ו/או יידרשו לשלם עקב ו/או תוך
כדי ביצוע העבודות שוא הסכם זה ו/או ה ובעים מביצועם ו/או בגין כל מעשה ו/או מחדל
הקשורים באופן כלשהו לביצוע העבודות ו/או ה ובעים מביצועם ו/או ה ובעים מאי מילוי
מתחייבות הספק לפי ההסכם ו/או לפי כל דין .תשלום שעל הספק לשלם כאמור ,ייחשב לכל
דבר וע ין כתשלום המגיע למזמי ה מהספק על פי ההסכם.
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 .22.12הספק ישפה את המזמי ה או מי מטעמו בגין כל תשלום שיידרש ו/או יחויבו
לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור בסעיף זה על כל תתי סעיפיו ,מיד עם דרישתם
הראשו ה .לרבות בגין ההוצאות המשפטיות.
 .22.13המזמי ה רשאית לקזז ו/או ל כות כל סכום שהיא חייבת או עשויה להיות חייבת לשלמו בגין
תביעה ו/או דרישה כאמור ,על-פי פס"ד או הסכם פשרה לו הסכים הספק שקבל תוקף של
פס"ד ,מכל סכום שיגיע לספק ממ ה ,וכן תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום
כ "ל..
 .22.14אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות המזמי ה עפ"י הסכם
זה ו/או עפ"י כל דין.
 .22.15הספק מצהיר ומתחייב -
 .22.15.1הוא בעל הידע ,המיומ ות ,ה יסיון ויכולת הביצוע ה דרשים לשם ביצוע העבודות
בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן ,שעומד לרשותו ,ציוד ,כלים וכל אשר דרש לביצוע
העבודות.
 .22.15.2הוא מכיר וידועים לו כל החוקים ,התק ות ודי י הבטיחות והתעבורה החלים על
עבודות אלה.
 .22.15.3הוא מ וסה בטיפול בסיכו י הבטיחות והתעבורה בעבודות שוא הסכם הספק וכי בדק
את הסיכו ים הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו ה יסיון והידע להתמודד
עם סיכו ים ו ושאי בטיחות ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים
לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות התושבים ,עובדיו ,עובדי האשכול
ועוברי אורח.
 .22.15.4העובדים המועסקים מטעמו בעבודות שוא הסכם הספק בקיאים ב והלי הבטיחות
והתעבורה ,וכי העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים ,מיומ ים ומ וסים ,והוכשרו
לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה כ דרש.
 .22.15.5הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו ,י הגו על-פי כל החוקים ,התק ות ודי י
הבטיחות והתעבורה החלים על העבודות ,על כל פרטיהם ,בעת ביצוע העבודות ,לרבות
הדרכות בהתאם להוראות תק ות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת
עובדים( ,התש "ט.1999-
 .22.15.6הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות
והתעבורה בהתאם להוראות די י הבטיחות והתעבורה ,החוקים והתק ות ה וגעים
לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד
מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את האשכול
מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.
 .22.15.7הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים ,ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות
ה דרשים בעבודתם ,לרבות בהתאם לתק ות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,
התש "ז 1997-ותק ות התעבורה ,התשכ"א ,1961-ול קוט בכל אמצעי הזהירות
וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות.
 .22.15.8להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל ,כבלי טלפון ,צי ורות מים ,ברזי מים וכל מערכת
תשתית אחרת מכל סוג ומין .למ וע מגע של עובדים בקווי חשמל ול קוט צעדים ולספק
ציוד מתאים למ יעת התחשמלות תוך הקפדה על די י הבטיחות הרלוו טיים לעבודה
עם חשמל.
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 .22.15.9לדווח למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים )משרד התמ"ת
אגף הפיקוח על העבודה( כ דרש בדי י הבטיחות על כל תאו ה שעשה עובד מטעמו
מ עה יכולת עבודה מעל  3ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד.

 .23הוראות לע יין הסבת ו/או המחאת ההסכם
.23.1

הספק מתחייב לא להסב ו/או להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התמורה לה
יהיה זכאי( ו/או את חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף איש
אחר או גוף אחר כלשהו ,זולת עובדיו או שליחיו ,בביצוע השירותים לפי הסכם זה ,אלא אם
קיבל את הסכמתה המפורשת של המזמי ה לכך בכתב ומראש.

.23.2

ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע באמצעות ספח להסכם זה ,בו תאשר המזמי ה את
ביצוע ההסבה ו/או המחאת הזכויות לצד שלישי ובמסגרתו תקבע את ת אי ההסבה ו/או
ההמחאה.

.23.3

בכל מקרה ,היה ו ת ה המזמי ה את הסכמתה בכתב להסבת ההסכם ו/או המחאת הזכויות
על פיו ,כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על-
פי ההסכם ,והספק יישא באחריות מלאה למילוי כל התחייבויות הסכם זה ולכל מעשה ו/או
מחדל של מי שהסב לו את העבודות.

.23.4

היה הספק תאגיד רשום יראו בהעברת  45%או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות
בין אם ההעברה תבצעה בבת אחת ובין אם עשתה בחלקים ,כהסבת זכויות הדורשת את
הסכמת המזמי ה כאמור לעיל.

.23.5

לא תתאפשר המחאת זכויות ו/או חובות הספק עפ"י הסכם זה אלא באישור בכתב של
המזמי ה ולצורכי הסכם זה וכל עוד לא ת ה המזמי ה אישור בכתב להמחאה כאמור יראו
בזכויות הספק עפ"י הסכם זה כאילו הומחו המחאת ראשו ים למזמי ה.

.23.6

המזמי ה תהא רשאית להסב ו/או להמחות התחייבויותיה ו/או זכויותיה עפ"י הסכם זה
לאחר ללא הסכמת הספק .עשתה המזמי ה שימוש בזכות זו תיידע את הספק בקשר להסבה
ו/או ההמחאה כאמור.

הפרת סעיף  20על תתי סעיפיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם

 .24האשכול ורשויות האשכול כמפעל חיו י
הספק מצהיר כי ידוע לו שהאשכול והרשויות המקומיות החברות באשכול שתבחר ה להצטרף
להסדר מוכרות כ"מפעל חיו י" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי
במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים
הבאים –
-

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתק ות שעת חירום )סמכויות
מיוחדות( תשל"ד.1973-

-

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגו ות האזרחית ,תשי"א-
.1951

-

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המו י כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה ) וסח
חדש( ,תשל"א.1971-

-

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

אזי ,תחול ה הוראות ה "ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או הוראת
כל דין רלב טי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ההספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות
שוא חוזה זה ובכל מקרה מתחייב הספק להמשיך ולספק את השירותים לאשכול /רשויות
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המקומיות החברות באשכול שיצטרפו להסדר ,זולת ככל שהדבר אסר במפורש ע"י
הרשויות המוסמכות.

 .25שמירת די ים
על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות( תשל"א –  .1970זאת מבלי לגרוע מכל
סעד אחר לו זכאים הצדדים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 .26שו ות
.26.1

גילה הספק סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות ה ספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או
סתירה בין הוראות ההסכם להוראות ה ספחים ו/או המסמכים השו ים ,יפ ה הספק למפקח
על-מ ת לקבל ה חיות בדבר הפירוש ה כון .הפירוש אשר יי תן על-ידי המפקח יהא סופי
ומוחלט ויחייב את הספק.

.26.2

ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של הסכם זה אין פירושו ואין להסיק
ממ ו כי הוא יוותר על הפרה וספת של הסכם זה.

.26.3

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב
כהתחייבות עצמאית ו פרדת ,והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה ,התחייבות ,או חלקים
ה ית ים להפרדה מהן לא ייגרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או
ההתחייבויות .היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו ,מסיבה כלשהי ,כבעלות
תחולה רחבה מדי אשר אי ה מאפשרת אכיפתן ,הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן
המגביל או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן ,בין היתר ,בהתאם לדין החל.

.26.4

כל שי וי להסכם זה יתבצע בכתב ובחתימת מורשי החתימה של ש י הצדדים.

.26.5

בין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות ה תו ים לאשכול עפ"י הסכם זה יהיו תו ים גם
לרשויות מקומיות החברות באשכול.

.26.6

כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא להסכם זה .מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח
על ידי צד למש הו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד הש י שבעים ושתים )(72
שעות ממועד המשלוח ,אם מסרה ביד  -במועד מסירתה ואם שלחה בפקסימיליה  -ביום בו
שלחה.

.26.7

מוסכם בזאת כי הסמכות השיפוטית הבלעדית לפי חוזה זה ,וכן כל חילוקי דעות ו/או
סכסוכים בקשר לחוזה זה ,פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו ,וכל תביעה בקשר לכך ,יובאו
להכרעה בפ י בתי המשפט המוסמכים במחוז צפון.
ולראיה באו הצדדים על החתום –

הספק

~ ~ 58

האשכול

חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
לאספקה ,התקנה ואחזקה של מאזני גשר

שם הספק – _____________________________
ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד– ___________________________
שמות מורשי החתימה החותמים על הסכם זה –
__________________; ת.ז________________ .
__________________; ת.ז________________ .
__________________; ת.ז________________ .
אישור עו"ד
א י הח"מ ,עו"ד_________________________ ,מאשר כי הסכם זה חתם בפ יי ביום ______________
ע"י ה"ה ________________________________ שהי ם מורשי חתימה של __________________
)להלן" :הספק"( וחתימתם ,בצירוף חותמת הספק מחייבת לכל דבר וע יין את הספק.
________________ ,עו"ד
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ספח ט' להסכם

– ספח ביטוח

אישור קיום ביטוחים
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אי ו כולל את כל ת אי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה
לבין הת אים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.

אופי העסקה

המבוטח

מבקש האישור
שם:

שם

איגוד ערים אשכול
כ רת עמקים
ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען :

מען למשלוח דואר

☐ דל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים
☐אחר______ :

כתובת הרכוש
המבוטח
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

וסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך סיום

מעמד מבקש האישור
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבל י מש ה
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים
וספים
בתוקף
וביטול
חריגים

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם ל ספח ד'

צד ג'

,309 ,328 ,
,321 ,322
,329 ,315
302
319 ,328

2,000,000

אחריות
מעבידים
4,000,000

אחריות
מקצועית
ואחריות
המוצר-
משולבת
אחריות
המוצר

₪

6) 322 ,302
חודשים(.

,302 ,310
6) 332
חודשים(.

פירוט השירותים

)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת ב ספח

ג'(*:

אספקה ותחזוקה של מאז י גשר וצ.מ.ה 088

ביטול/שי וי הפוליסה
שי וי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השי וי או הביטול.

~ ~ 60

חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
לאספקה ,התקנה ואחזקה של מאזני גשר

חתימת האישור
המבטח:
ספח השירותים
תיאור השירות שוא ההתקשרות
אבטחה
אחסון /מחס ים )לרבות מחס י ערובה
וקירור(
מבוטל
אשפה ושירותי מחזור
בדיקות מעבדה ודגימות
ביגוד /טקסטיל /אופ ה
ביקורת חשבו אית ,ראיית חשבון ומיסוי
בית מטבחיים /משחטות
ב יה  -עבודות קבל יות גדולות
בעלי חיים
בקרה ,ביקורת תק ים ושמאות
בקרת מוסדות חי וך
בריאות ה פש
בריכה /פארק שעשועים ומים /אטרקציות
בתי אבות ומעו ות
גביה וכספים
גי ון ,גיזום וצמחיה
דברי ערך /אספ ות /אומ ות
דפוס ,עיצוב גרפי ואומ ויות
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
הדרכות /קורסים /סד אות
הובלות והפצה
הופעות /קול וע /שירותי בידור
הכ ת מכרזים הלים וה חיות
הסעת וסעים
הפקת אירועים/אולמות אירועים
הריסות/פי ויים
השקעות ויזמות
התק ת ושדרוג מערכות וצמודי מב ה
חברות מ הלות
חדר כושר /אימו י ספורט
חדרי כושר וספורט
חומרים מסוכ ים וכימיקלים  -פסולת ,פי וי
והובלה
חי וך/קורסים/סד אות
חקירות
חקלאות  -צומח/חי
טיסות
יועצים/מתכ ים
כוח אדם
מה דס ,אדריכל ,ה דסאי
מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
מחקרים וסקרים
מחשוב
מידע
מיפוי
מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ממו י ויועצי בטיחות
מעליות  -תחזוקה /שירות /וחלפים
מערכות בקרה ושליטה
מערכות גילוי וכיבוי אש
מערכות השקיה והולכת מים
מערכות פוטו-וולטאיות
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קוד
השירות
001

תיאור השירות שוא ההתקשרות
רוקחות

קוד
השירות
071

002

רכב/מוסכים/ח ייה/הסעות

072
073
074
075

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

רפואה משלימה
שיפוצים
שירות לאומי
שירותי אירוח ,כ סים ,השתלמויות ,פ אי
ומלו אות
שירותי ביקורת
שירותי ג יזה וארכיב
שירותי דת
שירותי מעבדה/תיקו ים /התק ה
שירותי משרד
שירותי יהול
שירותי יטור
שירותי פיקוח ובקרה
שירותי פיקוח ,תכ ון ובקרה )ב יה(
שירותי פיקוח ,תכ ון ובקרה )כללי(
שירותי קוסמטיקה
שירותי תחזוקה ותפעול
שירותי תחזוקת מערכות
שירותים אווירי/ימי
שירותים בחו"ל
שירותים לציבור )לרבות :גופים ציבוריים,
מלכ"ר וחל"צ(
שירותים משפטיים
שירותים פרא רפואיים
שירותים רפואיים
שכירויות והשכרות
תאגידי מים  /מכון טיהור שפכים
תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
תכשיטים /אב י חן
תפעול ציוד
תקשורת וחברות הסלולר
-

076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
לאספקה ,התקנה ואחזקה של מאזני גשר

חתימת האישור
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת
סעיף "אופי העסקה"(
דל"ן  /השקעות ויזמות
ופש וטיולים )לרבות
מדריכים(/קייט ות/פעילות לילדים
יהול מב ים
יקיון
שק וחומרי פץ
ספרי קלרים
עבודות מתכת
עבודות עץ
עבודות תחזוקה ושיפוץ
)חשמל/איטום/אי סטלציה(
פלסטיק
פעילות בחוץ לארץ
ציוד תאורה והגברה
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
צמ"ה
צ רת וה חת קווי מים וביוב
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
קמעו אות )יש לציין שם תחום במסגרת
סעיף "אופי העסקה"(
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053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

-

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
לאספקה ,התקנה ואחזקה של מאזני גשר

כיסויים וספים בתוקף וביטול חריגים
כיסויים וספים בתוקף
אובדן מסמכים
אחריות צולבת
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת
כיסוי אחריות מקצועית
הרחב שיפוי
הרחבת צד ג'  -כלי ירייה
הרחבת צד ג'  -זק בעת שהות זמ ית בחו"ל
הרחבת צד ג'  -קבל ים וקבל י מש ה
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט
שם וכתובת(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
כיסוי בגין זק ש גרם משימוש בצמ"ה
כיסוי בגין זקי טבע
כיסוי ג יבה פריצה ושוד
כיסוי לתביעות המל"ל
כיסוי רעידת אדמה
מבוטח וסף  -אחר )יש לפרט שם וכתובת(
מבוטח וסף  -מבקש האישור
מבוטח וסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
מבוטח וסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח –
אחר )יש לפרט שם וכתובת(
מבוטח וסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח -
מבקש האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
מוטב לתגמולי ביטוח  -אחר )יש לפרט שם
וכתובת(
מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות
מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
ראשו יות

כיסויים וספים בתוקף

קוד הסעיף

קוד
הסעיף
301
302
303

-

371
372

-

373
374
375
376
377

-

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

-

389

320

-

390

321

-

322
323

-

391
392

-

393
394
395

-

396
397

304
305
306
307
308

324
325
326
327
328

)המבטח מוותר על כל דרישה או טע ה מכל מבטח
של מבקש האישור(

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
שעבוד לטובת מבקש האישור
תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
מי ימום גבולות אחריות .₪ 1,000,000-
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329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

-

-

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
לאספקה ,התקנה ואחזקה של מאזני גשר

כיסויים וספים בתוקף
-

~ ~ 64

קוד
הסעיף
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

כיסויים וספים בתוקף

קוד הסעיף

-

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

חתימה וחותמת_________________

מכרז מסגרת מס' 01/2022
לאספקה ,התקנה ואחזקה של מאזני גשר

ספח י' להסכם  -ערבות ביצוע
לכבוד
איגוד ערים אשכול כ רת עמקים
א.ג,. .

ה דון :ערבות ב קאית מס'
 .1על פי בקשת _____________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ) ___________ .להלן -ה ערב( מרחוב _________
)כתובת מלאה( א ו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של ה ערב כלפיכם ,ביחד
ולחוד ,על פי ההסכם ש חתם עמו בעקבות זכייתו במכרז פומבי מס'  01/2022לאספקת מאז י גשר למערך
הפסולת וב וגע להבטחת התחייבויותיו של ה ערב בתקופת האחריות ע"פ ההסכם ,לשלם לכם כל סכום
שתדרשו מאת ה ערב עד לסכום כולל של ___________ ) ₪במילים __________________ :ש"ח(
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )תוספת של מדד חיובי בלבד( ,כפי
שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -המדד( בין המדד שהיה ידוע ב)תאריך:
_______________ למלא את יום חתימת ההסכם( לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן -
סכום הערבות(.
 .2אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או במספר
דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל בסכום הערבות.
 .3א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ) (7ימים מקבלת
דרישתכם הראשו ה בכתב שתגיע אלי ו חתומה על-ידי המ כ"ל וזאת ללא כל ת אי ומבלי להטיל עליכם כל
חובה להוכיח או ל מק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה
כלשהי שיכולה לעמוד ל ערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את
סכום הערבות מאת ה ערב.
 .4לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________________ ועד בכלל.
 .6תוקף הערבות יתן להארכה בהודעה בכתב של המ כ"ל באופן חד צדדי לב ק ,בלא צורך בקבלת הסכמת
ה ערב ,לתקופה של  180יום וספים כל פעם מהמועד ה קוב בסעיף  5דלעיל ללא הגבלה במספר הארכות
)להלן – "בתקופה ה וספת"(.
 .7כל דרישה ע"פ ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כ קוב בסעיף  5לעיל
ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה ה וספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 6
דלעיל.
 .8לאחר מועד זה ,תהיה ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
 .9ערבות זו אי ה ית ה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אי ה ית ת לשי וי ,ביטול
או התליה הואיל וזכויותיכם מות ות בה.
בכבוד רב,
שם הב ק _______
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חתימה וחותמת_________________

