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מסמך א'
מכרז פומבי מס' 01/2018
תנאי המכרז והוראות למשתתפים
.1

מהות המכרז
 1.1מי יבנה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מגובים ומסוע דחסן ,בהתאם
לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן" :הציוד" ו"העבודות").
 1.2הספק יספק את הציוד בתוך  10שבועות קלנדריים מן המועד הנקוב בצו תחילת עבודות שיימסר לו על
ידי המזמין .זמן ההתקנה הינו לא יאוחר משבועיים מיום האספקה לאתר.
 1.3העבודות ,היקפן ותנאיהן ,מפורטות במסמכי המכרז ,ובין השאר במפרט המיוחד המצורף למכרז (נספח
ב' לחוזה ההתקשרות) והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
 2.1מציע שהינו נציג רשמי של יצרן הציוד (כהגדרתו במכרז זה) בארץ.
 2.2מציע שהינו בעל יכולת לספק שירותי התקנה ותחזוקה מקצועיים לציוד (כהגדרתו במכרז זה) (דהיינו,
הינו בעל בית מלאכה ו/או התקשר בהסכם למתן השירותים הנ"ל עם בית מלאכה ו/או ברשותו צוות
שירות למתן השירות לציוד אשר ייעודיים לציוד המוצע על ידו).
 2.3מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

2א.

סיור קבלנים
סיור קבלנים יתקיים ביום  , 28.10.2018בשעה  .10:00נקודת המפגש בתאגיד מי יבנה.
אין חובה להשתתף בסיור הקבלנים.

.3

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן (בין אם צורפו ובין אם לא צורפו):
תנאי המכרז והוראות למשתתף והטפסים המצורפים אליו.
א.מסמך א' -
נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.
ב .מסמך ב' -
כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז ,וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל
ג.
מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם ,לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי המכרז ,יהוו
חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות ,מסמך ב' ,שייחתם בין הצדדים.
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.4

הורדת מסמכי המכרז מהאתר ,מסירת פרטי המשתתף והוצאות הכנת ההצעה
את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד באתר התאגיד בעמוד:פרסומים ומכרזים.
על המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף  A4רגיל ולמלא את הצעתו בכתב יד קריא וברור או
בהדפסה.
לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא ,כתובת דוא"ל,
דואר ומספר פקסימיליה) לכתובת דוא"ל .liora@mey-yavne.co.il
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת כל
ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המשתתף.

.5

על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו):
5.1

אישור בתוקף מיצרן הציוד להוכחת עמידה בתנאי סף הנקוב בסעיף  2.1לעיל.

5.2

אישורים להוכחת עמידה בתנאי סף הנקוב בסעיף  2.2לעיל .ככל שהמציע מוכיח עמידתו בתנאי
הסף הנ"ל באמצעות התקשרות עם בית מלאכה  -יצרף המציע העתק מההסכם עם בית מלאכה.

5.3

אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-מפקיד מורשה ,רואה חשבון ,או
יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

5.4

ערבות בנקאית להצעה ,כמפורט בתנאי המכרז.

5.5

אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע ,וכי החתימות על ההצעה מחייבות את
המציע .האישור יהיה בהתאם לנוסח המצורף לחוברת המכרז כטופס  3או בנוסח דומה שיצורף
בנפרד.

5.6

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987-ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,2/2011בנוסח המצורף כטופס .4

5.7

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים ,ככל שיהיו ,חתומים על ידי המציע.

המסמכים שלעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובין היתר חוזה ההתקשרות במסגרתו.
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.6

הגשת ההצעה
6.1

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו ,בהתאם לדרישות ותנאי המכרז ,וכן את יתר מסמכי
המכרז שנמסרו לו על ידי החברה ,במעטפה סגורה ,בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה לא
יאוחר מיום  1.11.2018בשעה  .12:00על המעטפה יצוין" :מכרז פומבי מס'  - 01/2018לאספקת
והתקנת מגובים".

6.2

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל ,אינו עונה על דרישות המכרז.
באחריות המציע לקבל ,במעמד הגשת ההצעה ,שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו ,השעה והמועד
בהם הוגשה.

6.3

המציע ימלא הצעתו על גבי הצעת הספק ,נספח ג' לחוזה ההתקשרות ,בהתאם להוראות מסמכי
המכרז.
על הקבלן המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו לציוד ולעבודות הכלולים במכרז ,וזאת עבור
כל פריט ו/או סעיף ו/או עבודה הכלולים בכתב הכמויות.
בטור "עלות יחידה" על הקבלן לציין את הצעתו ביחס לכל פריט ו/או עבודה ,ובטור "סך הכל" על
הקבלן לחשב את סכום הצעתו ביחס לאותו סעיף ,לפי הכמויות המצוינות ביחס לאותו פריט/עבודה.
בסוף כתב הכמויות ,על הקבלן לסכם את הסכום הכולל של הצעתו ,ביחס לסך כל העבודות
והפריטים הכלולים בכתב הכמויות ,בהתאם לכמויות שצוינו.
החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל ,לרבות הצעה שלא
תכלול מחירים עבור כל הפריטים ו/או הסעיפים ו/או העבודות ,על גבי כתב הכמויות.
במידה שתהא סתירה ו/או אי התאמה בין הסכומים שהמציע יציין בסעיפים שבכתב הכמויות ,לבין
הסכומים הכוללים שיחושבו ,הסכום שיקבע הוא הסכום שהוצע עבור הסעיפים בכתב הכמויות (פר
יחידה) .החברה תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבוניות שנפלו בהצעה ,או לחילופין
לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

6.6

המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כטופס  1לתנאי המכרז ,המאשרת ,בין היתר ,כי ראה,
בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות ,הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע
העבודות נשוא המכרז.

6.7

על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה במקום
המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז.
על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.
על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ,לרבות את הצעתו הכספית,
בדיו.

6.8

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז,
כולל ,בין השאר ,הערבות הבנקאית ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

6.4
6.5

-56.9

מציע שהצעתו לא תינתן בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתו
על הסף.

6.10

ביטוחי הקבלן:
 6.10.1תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה
במכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' " 2חוזה ההתקשרות" סעיף " 6ביטוח על
ידי הספק" לרבות האמור בנספח ד' "אישור ביטוחי הספק" (להלן" :דרישות הביטוח"
ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח" ,בהתאמה).
 6.10.2הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף  6.10זה ,לעיל ולהלן.
 6.10.3מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח ודרישות הביטוח ואת
מהות העבודות והשירותים (להלן" :העבודות") לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת
כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל
ולהלן.
 6.10.4מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי
החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את נספח ד' ( )1אישור
ביטוחי הספק (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
 6.10.5בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הספק כי בכפוף לדרישת
החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
 6.10.6מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי הוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח יש
להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא
תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ולדרישות הביטוח .מובהר ,כי ככל שייערכו
שינויים כלשהם ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח ד' ( ))1ו/או לדרישות הביטוח,
החברה תתעלם מהם והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז.
 6.10.7למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת נספח ד' ( )1אישור ביטוחי הספק ,חתום כדין
על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,לרבות נספח ד' ( )2הצהרת הקבלן  -פטור
מנזקים ,חתומה כדין על ידי הספק (בנוסחו המקורי) ,החברה תהא רשאית למנוע ממנו
את מועד תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.
 6.10.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.10.7לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת
נספח אישור ביטוחי הספק (נספח ד' ( ,))1כאמור בסעיף  6.10.7לעיל ,תהא החברה
רשאית לראות בספק כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הספק במכרז.
 6.10.9יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים
אלא בחתימה וחותמת של המציע ,המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם
הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

6.11

ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן – "מידע
סודי") ,שלדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם ,עליו לצרף להצעתו נספח המפרט את
המידע הסודי האמור ואת הנימוקים שבגללם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו .מציע שלא
יצרף להצעתו נספח כאמור יחשב כמי שנתן את הסכמתו לכך שמציעים אחרים יהיו זכאים לעיין
בהצעתו במלואה.

-6צרף המציע להצעתו נספח כאמור לעיל ,ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו לכך שסוג המידע הסודי
שפורט בנספח ייחשב כמידע סודי גם בהצעות של המשתתפים האחרים במכרז ולכן הוא מוותר מראש
על זכותו לעיין באותו מידע בהצעותיהם.
מובהר בזה כי ההחלטה האם יש במסמכי ההצעה "מידע סודי" כאמור הינה בכל מקרה לשיקול דעתה
הבלעדי של ועדת המכרזים.
6.12

.7

פתיחת ההצעות תתקיים ביום  1.11.2018בשעה  12:15במשרדי החברה .משתתפים שהגישו הצעה
למכרז רשאים להיות נוכחים בישיבת פתיחת ההצעות.

ערבות בנקאית להצעה
7.1

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ,אוטונומית ,של בנק
ישראלי ,לטובת המשתתף ולבקשתו ,בנוסח המצורף כטופס  2לתנאי המכרז לטובת החברה ,בסך
של ( ₪ 30,000שלושים אלף ( )₪להלן" :הערבות הבנקאית").

7.2

הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז .קבעה החברה ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל ,תהיה החברה
רשאית לפסול את אותה הצעה.

7.3

תוקף הערבות יהיה עד ליום  .24.02.2019החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך
 4חודשים מעבר לכך ,והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.
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7.4

הערבות הבנקאית תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט
בהזמנה זו ובהצעת הקבלן .החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
החברה תשיב את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו התקבלה תוך  10ימים מיום שהמציע
יחתום על החוזה וימציא את המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי החוזה .אם המציע שהצעתו
תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהצעת המציע כאמור במלואן ובמועדן יהיה המזמין
רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין ,על נזקים
שנגרמו לו בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול המכרז .זאת מבלי לגרוע מכל זכות
ו/או תרופה אחרת הנתונה למזמין.

7.5

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז ,לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין
הזוכה במכרז ,ולא יאוחר מ 60 -ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.

תוקף ההצעה
ההצעה תהיה בתוקף עד ליום  .24.02.2019תוקף ההצעה יוארך ב( 4-ארבעה) חודשים נוספים עפ"י דרישת
החברה ,בהודעה מוקדמת של החברה אל הקבלן עד  10ימים לפני פקיעת ההצעה.

.9

מבוטל.
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.10

הבהרות ושינויים
 10.1ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה ,עד ליום  29.10.2018שעה  , 12:00וזאת באמצעות דוא"ל
 liora@mey-yavne.co.il.ובאמצעות שליחת קובץ  wordבלבד .באחריות הפונה לקבל אישור
בדוא"ל חוזר בדבר קבלת פנייתו.
 10.2החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תענה  -עד למועד האחרון להגשת הצעות  -לשאלות הבהרה של
המשתתפים במכרז שיתקבלו אצלה בכתב כאמור לעיל .אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה
להארכת מועד להגשת ההצעות.
 10.3החברה רשאית  -עד למועד האחרון להגשת הצעות  -להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
 10.4תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב ,וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי
המכרז ,ישלחו בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שציין הקבלן בטופס שהעביר אליה.
 10.5אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה ,הם
ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע ,והם יצורפו על ידי המציע להצעתו ,כשהם
חתומים וממולאים ,ככל הנדרש.

.11

בחינת ההצעות
 11.1החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.
 11.2אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 11.3החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.
 11.4החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ,בין היתר על מנת לבחון את המשתתף ,חוסנו הכלכלי,
ניסיונו המקצועי והצעתו ,במסגרת שיקוליה ,כאמור .לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור,
ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.
 11.5ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את
החוזה המוצע ואת ניסיונו ,וכן את איכות המערכת המוצעת ,ומערך השירות המוצע על ידי המשתתף.
 11.6החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,במקרה של הצעות שוות ,לקיים תמחור נוסף בין שניים או יותר
משתתפים שהגישו הצעות שוות ,וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות משופרות ,במועד

-8שייקבע על ידי החברה .לחילופין או בנוסף ,במקרה כזה תהא החברה רשאית לשקול כל שיקול רלבנטי
נוסף בבחירת ההצעה הזוכה.
.12

הודעה על תוצאות המכרז
 12.1לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדוא"ל ו/או בדואר רשום.
 12.2משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום .הערבות שהומצאה על ידו עם
הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הזוכה במכרז ולא יאוחר מ 60 -ימים
לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.
 12.3בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה ,שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 12.4הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך  7ימים מיום שיידרש לכך.
 12.5עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות ,ימציא הזוכה את כל המסמכים
והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ,ובכלל זה ,בין השאר ,אישור על קיום הביטוחים
הנדרשים על פי מסמכי המכרז (נספח ד' ( )1לחוזה ההתקשרות) ,בנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,חתום
כדין על ידי מבטחי הזוכה וכן את נספח ד' ( ,)2הצהרה על מתן פטור מאחריות.
 12.6היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה
במכרז בהודעה בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת לאחר שניתנה
למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן
שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.
כמו כן ,לא עמד המציע בדרישות האמורות לעיל ,או בהתחייבויותיו על פי יתר מסמכי המכרז ,תהא
רשאית החברה להתקשר עם כל גורם אחר במקום הקבלן שזכה ,לרבות עם המציע הבא בתור לאחריו.
 12.7בנוסף לאמור לעיל ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:
 12.7.1כשיש בידי החברה הוכחו ת ,להנחת דעתה ,כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 12.7.2התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהמשתתף לא
גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה
במכרז.
 12.8בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל ,רשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן
למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין
כך.
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 .13שמירת זכויות
13.1

החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודות או חלק ממנה ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל
כך  .החליטה החברה כאמור לעיל ,לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי במחירים המוצעים ו/או
לתביעת פיצוי מצד הקבלן.

13.2

הכמויות המצוינות במסמכי המכרז הן לצורך אמדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את החברה.

13.3

החברה רשאית ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול הצעה שתהיה נמוכה או גבוהה בצורה משמעותית
מהמחירים הנקובים באומדן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

13.4

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

13.5

מבלי לפגוע באמור ,החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד שהוא,
לרבות לאחר הגשת הצעות ,ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

13.6

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים ,בין השאר ,אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות
רצונה ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

13.7

במסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה ,תשקול החברה ,בין היתר ,את אמות המידה שנקבעו
בתקנה  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-לרבות בכל הקשור לנסיונו של הקבלן ,מיומנותו,
כח האדם והציוד העומד לרשותו ,מצבו הכלכלי ,אמינותו ,וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים
הנדרשים במסמכי המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

13.8

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.
המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת
הצעה במכרז זה .מסמכי המכרז הם רכושה של החברה ,הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת
הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בין אם יגיש
את ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי ,בין בעצמו ובין ע"י אחרים ,להעתיקם או לצלמם או
להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 .14הסתייגות
אין להכניס כל שינוי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר ,במסמכי המכרז .כל
שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,מכל מין וסוג ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה .לחילופין ,החברה תהא
רשאית להתעלם מן השינוי ו/או ההסתייגות ,כאילו לא נערכו  -הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
החברה.
 .15מחירים

 - 10ההצעה של המציע תכלול את כל העבודות בשלמותן ,את כל החומרים ו/או הציוד ואת כל ההוצאות והרווח,
לרבות מסים ,פחת ,היטלים ,הובלות ,אחסון וציוד וכו' ,שיידרשו לשם ביצוע העבודות ,אלא אם כן צוין
במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 .16הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,יחולו על המשתתף
ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.
בכבוד רב,
מי יבנה בע"מ
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טופס 1
לכבוד
מי יבנה בע"מ
יבנה
ג.א.נ,.

הנדון :הצעת משתתף למכרז פומבי מס' - 01/2018
לאספקת והתקנת מגובים

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  ,01/2018לאספקת והתקנת מגובים,
בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן:
.1

א נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם
מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד " -מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז") ,והעתידים כולם יחד להוות את
החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

.2

ה ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז ,כי סיירנו באתרים הרלבנטיים ,וכן כי כל הגורמים
המשפיעים על עלויות העבודות ואספקתם ידועים ומוכרים לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו למתן העבודות
נשוא המכרז (להלן" :העבודות") .כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי
הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

.3

אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ,ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה ,וכן כי
נמצאים ברשותנו כל הציוד ,הכלים המתאימים לביצוע העבודות מבחינת האיכות ,ההספק וכוח האדם הדרושים
לביצוע העבודות נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.

.4

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז
במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק .אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע
שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז
זה.

.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטים במסמכי המכרז ,בתמורה
לסכומים המפורטים בהצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר ,חוזה ההתקשרות
במסגרתו ,והננו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות האמורים להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.

.6

אנו מתחייבים ככל שהצעתנו תזכה ,לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידיכם את אישור
עריכת ביטוחי הספק כנדרש במסמכי המכרז (נספח ד' ( )1לחוזה ההתקשרות) חתום כדין על ידי חברת הביטוח
(בנוסחו המקורי) ,עד לא יאוחר ממועד חתימת ההסכם .בנוסף ומבלי לגרוע ,הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת
מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו
התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם .במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד
במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז .מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר ,אם לא נפעל
כאמור לעיל – אנו מסכימים כי תהיו רשאים למנוע מאיתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לפעול כלפינו
כמי שהפר את החוזה ו/או לראות בנו כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתנו במכרז.

.7

ה ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי
להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו
זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך
שענינו הגשת הצעות מתוקנות .כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת
ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודות.
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.8

ה צעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו עד ליום
 .24.2.2019תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של ( 4ארבעה) חודשים ,עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת
בכתב  10ימים לפני פקיעת ההצעה .במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם.

.9

מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה ,חוזה
המחייב אותנו.
א ם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,ולהפקיד בידיכם ערבות
בנקאית לביצוע החוזה ,כנדרש במסמכי המכרז ,את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה (עותק מקור)
ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם ,וכמו כן לחתום על מסמכי
החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .

.10

אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם.

.11

מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס  2במסמכי
המכרז).

.12

א נו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי
מהצעתנו ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם ,לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע
ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או
במהלך ניהול המכרז.

.13

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את
גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.

.14

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות
העבודות ידועים ומוכרים לנו ,וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

.15

אנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז זה ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,על גבי כתב הכמויות והצעת הספק,
נספח ג' לחוזה ההתקשרות.

.16

להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז.

.17

אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה ,תשקול החברה ,בין
היתר ,את אמות המידה שנקבעו בתקנה  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-וכן את עמידתו של הקבלן
בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.18

אנו מצהירים ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה ,וכי
אנו זכ אים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
בכבוד רב,

_____________
הקבלן

_____________________
תאריך
( חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן)

שם הקבלן (באותיות דפוס)
שמות מורשי החתימה
אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר-נא לפרט)

*

 - 13כתובת
מס' טלפון
מס' פקס
מספר עוסק מורשה
מס' רישום ברשם הקבלנים
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טופס 2

נוסח ערבות בנקאית להצעה
בהתאם לסעיף  7לתנאי המכרז

לכבוד
מי יבנה בע"מ
ג.א.נ,.
.

הנדון :הנדון :ערבות בנקאית מספר

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן" :המבקשים") אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף ש"ח) ,זאת בקשר עם השתתפותם
במכרז מס'  01/2018לאספקת והתקנת מגובים ,ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז ,כולל,
בין השאר ,חוזה ההתקשרות במסגרתו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  24.02.2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  24.02.2019לא תענה.
לאחר יום  24.02.2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
בכבוד רב,
בנק _________

- 15 -

טופס 3

נוסח אישור זכויות חתימה במציע – מכרז 01/2018

לכבוד
חברת מי יבנה בע"מ
יבנה
הנדון:

אישור זכויות חתימה

אני הח"מ _________________________ ,עו"ד  /רו"ח* ,המשמש כעו"ד  /רו"ח* של המציע:
__________________ מספר תאגיד ________________ ,מאשר בזה כי ה"ה ____________________,
_________________ חתומים על ההצעה שאישורי זה מצורף לה וכי חתימת ה"ה ________________
ביחד/או (יש למחוק את המיותר) עם חתימת _________________ ,בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את שם
המציע כאמור לעיל ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

תאריך____________________ :

____________________
חתימת וחותמת עו"ד  /רו"ח

* נא מחקו את המיותר.
הערה :ניתן לצרף אישור בנוסח דלעיל או בנוסח דומה על גבי נייר המכתבים של עו"ד או רו"ח המאשר.
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תצהיר
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
.1

אני נציג ___________________ (להלן" :המשתתף") ,אני מכהן כ________________ במשתתף ,ואני
מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף ,את המפורט להלן.

.2

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק
עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").

.3

לחילופין ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק
עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר
מינימום ,אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

כמו כן אני מצהיר ,כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – "חוק
שוויון זכויות") ,בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,לא חלות על המשתתף .לחילופין ,ככל שהוראות סעיף 9
לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף – הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן ,בין היתר כמפורט להלן:
• אם המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
• אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור
לעיל ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל ,המשתתף מצהיר בזאת ,כי פנה כנדרש ממנו,
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
• המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,ככל שתהיה.

.5

לא יועסקו על ידי המשתתף  ,לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי המשתתף ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו
אתקשר.

.6

ידוע למשתתף  ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם
ההתקשרות ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

.7

בתצהיר זה:
 7.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל עזה,
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום
ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה-
.1994
7.2

מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 7.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת שירות לאותו
תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
שוהה בישראל כדין.
7.2.2
בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
7.2.3
 7.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר
הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
_________________________
חתימה
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אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז/_________________ .המוכר לי
אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה .הריני לאשר כי _______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף
______________________כאמור לעיל.
עו"ד ____________________

חותמת ___________________
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טופס 5

כמויות ומחירים למכרז מס'  - 01/2018תנאים כלליים
.1

רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז זה
על כל מסמכיו.
הצעת הקבלן המשתתף כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרט ,בתכניות,
בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה.
החברה לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו במכרז או מאי התחשבות בו.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ואלא אם כן צוין במפורש אחרת באיזה ממסמכי המכרז ,מחיר העבודה
ייחשב על ידי הקבלן ככולל את ערך:
א.

כל החומרים ,המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה ,והפחת שלהם.

ב.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.

ג.

השימוש בכלי עבודה ,במכשירים ,במכונות ,בציוד ,בדרכים זמניות ,וכד'.

ד.

כל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז.

ד.

הובלת כל הנ"ל למקום העבודה ,העמסתם ,פריקתם ,אחסונם ,שמירתם ,החזרתם וכן הובלת
עובדים לאתר העבודה וממנו.

ה.

המסים והאגרות למיניהם ,דמי ביטוח וכד' (למעט מס ערך מוסף אשר יתווסף לחשבון בהתאם
להוראות בעניין זה במסמכי המכרז).

ו.

עבודות המדידה ,הסימון והתכנון שיידרשו.

ז.

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין ,והשגת כל האישורים ,ההיתרים והרשיונות הדרושים
לצורך ביצוע העבודות.

ח.

כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה ,שבת וחג.

ט.

ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.

י.

ההוצאות בגין הכנת תכניות לכל סוגי העבודות.

יא .כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.
יב.

אספקת וצריכת מים ,חשמל וטלפון.

יג.

דמי בדיקות ,דגימות ,וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.

יד.

כל ההוצאות הכלליות של הקבלן ,הישירות והעקיפות ,ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות
וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי המכרז ו/או מסמכיו מחייבים אותן,
ובכלל זה כל התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות המימון והערבויות ,בין שההוצאות האמורות
כולן ידועות עתה לצדדים ,ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

.4

כמויות
כל הכמויות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,והן עשויות להשתנות במהלך העבודה  -אך הצעת המציע
הינה סופית ובלתי ניתן לשינוי.

.5

בדיקות
החברה רשאית לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד המוצעים על ידי
הקבלן .הקבלן ישלם על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכון התקנים.
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מסמך ב'
חוזה התקשרות
שנערך ונחתם ביום ____ בחודש______ בשנת 2018
בין:

מי יבנה בע"מ
מרחוב שד' דואני  20יבנה
(להלן " :המזמינה" או "החברה" או "התאגיד")

לבין:

__________________ ,ח.פ____________ .
מרח' ___________________
(להלן  ":הספק" או "הקבלן")

הואיל

והמזמינה ערכה מכרז מס'  01/2018לקבלת הצעות לאספקת והתקנת מגובים (להלן" :המכרז" ו-
"השירותים" או "העבודות" בהתאמה);

והואיל :והספק נבחר כקבלן הזוכה;
והואיל :והמזמינה מעוניינת כי הספק יספק את הציוד ויבצע את העבודות ,והכל בתנאים המפורטים במסמכי
ההתקשרות;
והואיל והספק מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הכישורים ,הידע ,הניסיון ,כח האדם ,ההיתרים ו/או הרישיונות
הדרושים לביצוע העבודות ,על פי חוזה זה ,והוא בדק ובירר כי מצויים בידו כל הנתונים העובדתיים,
המשפטיים והאחרים המתייחסים לחוזה ואשר דרושים לו לצורך ביצוע העבודות;
והואיל והספק ,לאחר שבדק את הנחיות ודרישות המזמינה ,מסכים לקבל על עצמו לבצע את העבודות ,בהתאם
להוראות חוזה זה;
והואיל והספק מצהיר ,כי אין כל מניעה על פי דין ו/או חוזה ו/או מניעה אחרת להתקשרותו בחוזה זה;
לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1
1.1

כללי
המבוא לחוזה ,הנספחים (בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא) ,מסמכי ההתקשרות והמפרטים המצוינים
בהם (בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא) ,והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
הנספחים המצורפים לחוזה הינם כדלקמן:
נספח א'– צו תחילת עבודה
נספח ב'  -מפרט טכני
נספח ג' -כתב כמויות והצעת הספק
אישור על קיום ביטוחים
נספח ד' (- )1
הצהרת הספק – פטור מנזקים
נספח ד' (- )2
נספח ה' -ערבות לקיום החוזה
נספח ו' -תכנית אינפורמטיבית בלבד (ואין בה כדי לחייב את התאגיד)
כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות מסמך א' למסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי
ההתקשרות" או "מסמכי החוזה" או "מסמכי המכרז".

1.2

מובהר בזה ,כי יש לראות את חוזה זה ,נספחיו ,וכל מסמך אשר יימסר לספק בקשר לחוזה זה ,כמשלימים
זה את זה ,והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים ,לפי
העניין.

1.3

כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות הוראות החוזה.

1.4

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

 - 20"הספק"

כהגדרתו במבוא לחוזה זה ,לרבות ,נציגיו של הספק ,יורשיו ,מורשיו,
שליחיו המוסמכים ולרבות כל ספק הפועל בשמו או בשבילו בביצוע על
פי הוראות החוזה ,ובכפוף להוראות החוזה.

"המפקח"

מי שימונה מזמן לזמן בכתב על ידי החברה לפקח על ביצוע העבודות
או כל חלק מהן.

"העבודה" או "העבודות" כל העבודות ,לרבות הפעולות וההתחייבויות שעל הספק לבצע בהתאם
למסמכי ההתקשרות ,כולל ,בין השאר ,חוזה זה ,ו/או כל חלק מהן,
ולרבות כל עבודה ארעית.

.2

"ביצוע העבודה"

ביצוע של העבודות לרבות כל עבודה ארעית בהתאם למסמכי
ההתקשרות ,כולל ,בין השאר ,הוראות החוזה ,לרבות כל עבודה
הנדרשת לשם השלמת העבודה עד לאישורה על ידי החברה או המפקח.

"עבודה ארעית"

כל עבודה ו/או מבנה שיידרשו באורח ארעי לביצוע העבודה או בקשר
אליה.

"החוזה"

חוזה זה לביצוע העבודות והתנאים הכלולים בו ,על כל נספחיו ,בין
שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות תוכניות ,כתבי כמויות וכל מסמך
שיצורף לחוזה בעתיד ,לרבות כל מסמכי ההתקשרות על נספחיהם.

ההתקשרות ,הצהרות והתחייבויות הספק
2.1

החברה מוסרת לספק והספק מקבל על עצמו את ביצוע העבודות הכל בכפוף ובהתאם לחוזה זה
ונספחיו.

2.2

תמורת העבודות תשלם החברה לספק את הסכום אשר יתקבל לפי חשבונות שיוכנו ויאושרו
בהתאם לתנאי חוזה זה ,ובהתאם להצעת הספק .אופן הגשת החשבונות ותשלום התמורה לספק
יהיו בהתאם להוראות חוזה זה.

2.3

הספק מתחייב לספק את הציוד ולבצע את העבודות בנאמנות ,ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות
רצון המזמינה ,במיומנות וביעילות ,במועדים על פי חוזה זה ,במומחיות ובזהירות והוא אחראי
מכל הבחינות למעשים ולמחדלים ולטיב העבודות שבוצעו על ידו או ע"י כל מי שהועסק על ידו או
מטעמו.

2.4

הספק יספק את הציוד ויבצע את העבודות בכפוף לקבלת צו תחילת עבודה מן המזמינה ,לפי
הנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה .החל מהמועד שיקבע בצו תחילת העבודה ,יהיה הספק
אחראי לספק את הציוד ולבצוע העבודה בהתאם להוראות שתימסרנה לו.

2.6

הספק מצהיר כי ידוע לו היטב טיב ואופי העבודות ,כי יש בידו את כל האישורים ו/או ההיתרים
ו/או הרשיונות הנדרשים עפ"י דין לאספקת הציוד ולביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,וכן כי יש לו
את הידע ,היכולת ,המיומנות ,האמצעים וכח האדם המקצועי לבצע את העבודות ברמה מקצועית
גבוהה.

2.7

הספק מצהיר ,כי הוא מקבל על עצמו לבצע עבור המזמינה את העבודות בהתאם להוראות חוזה
זה ונספחיו ,ובהתאם לתוכניות ו/או מפרטים ו/או הוראות אשר נמסרו לו ע"י המזמינה .הספק
מתחייב לבצע את העבודה בכפוף ובהתאם לכל דין ,ותוך מילוי כל הנחיות המזמינה.

2.8

אישור ע"י המזמינה של תכניות ,מפרטים וכיוב' מסמכים שהוכנו על ידי הספק ו/או אשר קשורים
בשרותי הספק ו/או מתן הוראות על ידי המזמינה לספק אינו משחרר את הספק מאחריותו
המלאה והבלעדית ,ואין בו כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי בקשר לשירותי הספק ו/או
הקשור בהם והנובע מהם.

2.9

הספק מתחייב לשאת בכל המיסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים בביצוע העבודות למזמינה
כאמור בחוזה זה ,לרבות תשלומי מס ההכנסה ,ביטוח לאומי ולרבות תשלום לעובדי הספק על פי
כל דין ,תשלום לקבלני משנה וכן כל תשלום אחר המוטל עליו על פי כל דין.

2.10

למניעת כל ספק ,מצהיר בזאת הספק כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה
(לרבות אלה שלא צורפו) ,כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש,
והוא מתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.

 - 21אי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הספק או אי התחשבות בו על ידו לא
תקנה לספק זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות
כלפי החברה בעניין זה.
2.11
.3

הספק מתחייב לבצע את העבודות בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם המזמינה.

העדר יחסי עובד-מעביד

3.1

הספק מצהיר ,כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המזמינה יהא כמעמד ספק עצמאי ,וכי אין ולא יהיו בינו
לבין המזמינה ו/או מי מטעמה  -או בין המזמינה לבין מי שיועסק על ידי הספק לשם ביצוע העבודות -
יחסי עובד מעביד.

3.2

הספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למזמינה עקב תביעה ו/או
דרישה המתבססת על טענה לפיה בין המזמינה לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק ו/או מי מטעמו
התקיימו יחסי עובד-מעביד ,וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה.

3.3

מבלי לגרוע מן האמור ,בכל מקרה בו ייקבע אחרת על ידי בית משפט מוסמך ,מתחייב הספק לפצות
ולשפות את המזמינה בגין כל תשלום בו תחויב המזמינה ו/או מי מטעמה בגין פסק דין חלוט שניתן על-ידי
אותו בית משפט מוסמך כאמור.

3.4

הספק ישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או חוזה ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם
של המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה .כל הוצאותיו של הספק בקשר לביצוע העבודות ,לרבות תשלום
לעובדי הספק ,ישולמו על ידו ,והמזמינה לא תחוב בכל דרך שהיא בגינם.

.4

צוות הספק

4.1

הספק מתחייב להעסיק בכל עת צוות עובדים בהיקף הנחוץ ובעל הכישורים המתאימים לצורך ביצוע
העבודות.

4.2

מי שירכז את ביצוע העבודות מטעם הספק למזמינה ומי שיעמוד בקשר ישיר עם המזמינה לצורך ביצוע
העבודות על פי חוזה זה ,הוא מר _______________ ,אשר לא יוחלף על ידי הספק אלא אם כן ניתן
אישור בכתב ומראש על ידי המזמין אשר לא ימנע מליתן אישורו אלא מנימוקים סבירים שיימסרו.

.5

לוחות זמנים ותקופת אחריות

הספק יספק את הציוד ויבצע את העבודות בלוחות הזמנים המוגדרים במפרט ,נספח ב' לחוזה זה.
הספק ישא באחריות לעבודות ,כמפורט במפרט הטכני ,נספח ב' לחוזה זה.
.6
6.1

ביטוח על ידי הספק
מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,מתחייב הספק לפני מועד
החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו
(המוקדם משניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא חוזה זה ו/או למשך
כל תקופה כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר .את הביטוחים המפורטים
להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (להלן" :ביטוחי הספק" או "הביטוחים") :
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

6.2

אש מורחב.
אחריות כלפי צד שלישי.
חבות מעבידים.
אחריות מקצועית.
חבות המוצר.

הספק מתחייב ,לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ,להמציא לידי החברה
אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה כנספח ד' (( )1להלן" :אישור
ביטוחי הספק") והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח (בנוסחו המקורי).
 6.2.1מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות
הספק על פי חוזה זה ,על נספחיו.
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וללא המצאת אישור ביטוחי הספק (נספח ד' ( ))1לא יוכל הספק להתחיל במתן השירותים.
6.3

ביטוחי הספק יורחבו לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל
רשלני של הספק (להלן" :יחידי המבוטח") ,והכל בהתאם להרחבי השיפוי המפורטים בסעיפים  6.6ועד
( 6.9כולל) להלן.

6.4

על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה זה ,במשך כל
התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוחי אחריות מקצועית
וחבות המוצר ,על הספק להחזיק בתוקף כל עוד קיימת לספק אחריות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה
על ידו בקשר עם חוזה זה ,על נספחיו.

6.5

הספק מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן השירותים
לרבות ציוד ,חומרים וכל רכוש אחר שהובא ויובא לצורך מתן השירותים .הספק מתחייב כי בכל ביטוחי
הרכוש של הספק (אם וככל שייערכו) לרבות פוליסת אש מורחב הנערכת על ידי הספק על פי סעיף 1
לנספח אישור ביטוחי הספק (נספח ד' ( ))1ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות התחלוף (שיבוב)
של מבטחי הספק כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
6.5.1

6.5.2

מוסכם בזה ,כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד המשמש אותו במתן
השירותים כמפורט בסעיף  6.1.1לעיל ובסעיף  1לאישור ביטוחי הספק (נספח ד' ( ,)1ואולם
האמור בסעיף  6זה (ביטוח על ידי הספק ) לעיל ולהלן יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש
הספק כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.2לעיל מתחייב הספק ,כי במידה ולא יערוך ביטוח אש
מורחב ,להמציא לידי החברה ,לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן
השירותים ,מכתב הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בהתאם
לנוסח "פטור מאחריות  -הצהרה" ,המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ד' ( ")2כשהוא חתום כדין
על ידי הספק.

6.6

פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  1לנספח אישור ביטוחי הספק
(נספח ד' ( ))1תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") היה ותוטל
על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות
צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

6.7

פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  2לנספח אישור עריכת ביטוחי הספק
(נספח ד' ( ))1תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות תאונת
עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהעובדים המועסקים על ידי
הספק בקשר עם חוזה זה ,תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מהעובדים המועסקים על ידי הספק.

6.8

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  3לנספח אישור ביטוחי הספק (נספח
ד' ( ) )1תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות
מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או
עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה .בנוסף לאמור לעיל
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של ( 6ששה) חודשים לאחר תום תקופת
הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה).

6.9

פוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף  4לנספח אישור ביטוחי הקבלן תורחב לשפות את
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו במסגרת אספקת המוצרים ו/או
מתן השירותים בקשר עם חוזה זה (להלן " :המוצר") .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי לגרוע
מביטוח חבות הספק כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה .בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת
הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של ( 6ששה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח( .למעט באם
עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה).

6.10

מוסכם בזה על הספק כי ביטוחי אחריות מקצועית ,חבות המוצר וביטוח צד שלישי ייערכו בגבולות
אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.
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6.11

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן
האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק (נספח ד' ( ,))1הינם דרישה מינימאלית המוטלת על
הספק ,ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות
האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או
תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

6.12

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח,
אלא אם שלח לספק ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש על כוונתו לעשות זאת.
מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד מסירת
ההודעה.

6.13

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולחברה כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי הביטוחים שנערכו
לפי נספח אישורי ביטוח הספק (נספח ד' ( ))1עומד להיות מבוטל או משונה לרעה ,כאמור בסעיף 6.12
לעיל ,מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני
מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם ,כאמור לעיל.

6.14

ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
החברה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981ולרבות כל טענת
"ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.

6.15

מבלי לגר וע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלותו ו/או המשמש אותו בביצוע העבודות ו/או מתן
השירותים שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף  6זה (ביטוח על ידי הספק) לרבות
כאמור בסעיף  6.5לעיל והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזק
כאמור (לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הספק) .אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

6.16

הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  6זה (ביטוח על ידי הספק)
לרבות באישור ביטוחי הספק (נספח ד' ( , ))1וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן
במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לפעול לשמירת
הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות
תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה.

6.17

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום
של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו,
בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי לגבי נזק כאמור מוטלת על הספק על פי חוזה זה ו/או על פי
דין.

6.18

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום
לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ,לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

6.19

לא יאוחר מ ( 7 -שבעה) ימים לאחר מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק לחזור ולהפקיד את
אישור עריכת הביטוח (נספח ד' ( ))1כאמור בסעיף  6.2לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הספק
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק (נספח ד' ( ,))1במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח
וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו.

6.20

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" (נספח ד' ( ))1כאמור והינה תנאי מתלה
ומקדים לתחילת ו/או להמשך אספקת ציוד ו/או ביצוע עבודות ו/או מתן השירותים והחברה תהייה
רשאית למנוע מהספק את תחילת ו/או המשך אספקת הציוד ו/או ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים
כאמור במקרה שהאישור ,כאמור ,לא הומצא במועד המוסכם כנדרש.

6.21

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק ,המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם ,על ידי
החברה ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על חברהו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר
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על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.
6.22

החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל והספק
מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף  6זה (ביטוח על
ידי הספק).

6.23

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לבדוק את אישורי
הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל
אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע
מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

6.24

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו הינו זכאית על
פי תנאי סעיף  6זה (ביטוח על ידי הספק) מהתמורה העומדת לזכות הספק בקשר עם ההתקשרות נשוא
חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך לספק ,בכתב( 14 ,ארבע עשר) ימים מראש .מוסכם בזה על החברה כי עם
תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה ,יושב לספק הסכום
המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור.

6.25

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד ,ובכל
מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה.

6.26

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל ,מתחייב הספק לפעול על מנת למלא אחר כל
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,התקנות וכדומה,
שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים
שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה ,זכאים לכל הזכויות
שעל פי החוקים הנ"ל.

6.27

מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף  6זה (ביטוח על ידי הספק) בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של
הוראות החוזה בדבר אחריותו של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על
פי הדין.

6.28

מובהר ,כי הוראות סעיף  6זה (ביטוח על ידי הספק) הנן מעיקרי החוזה ,והפרתן ,כל עוד לא תוקנה בתוך
 14יום מהתראה בכתב ,מהווה הפרה יסודית של החוזה.

.7

חשבונות ותשלומים

7.1

התמורה לספק עבור אספקת הציוד וביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה תשולם כנגד
ביצוע עבודות בפועל ,ובהתאם להצעת הספק ,על גבי נספח ג' (להלן" :התמורה") .התשלום ישולם כנגד
חשבונית מס.

7.2

התמורה כאמור לעיל כוללת את כל ההוצאות ו/או העלויות מסוג כלשהו הכרוכות בביצוע העבודות,
לרבות עלויות חומרים ,ציוד ,הובלה ,מיסים ואגרות ,תיאומים ואישורים והוצאות הספק בהתאם
להתקשרויות שערך עם יועצים ו/או קבלני משנה וכיוצ"ב.

7.3

הספק יגיש למזמינה חשבון אחד ,בסוף כל העבודות (הרכישה והשדרוג גם יחד) חשבון של כל העבודות
(להלן" :החשבון") ,לבדיקה ואישור של המזמינה.

7.4

החשבון יועבר לאישורה של המזמינה .המזמינה תבדוק את החשבון ,תוך  30ימים ממועד הגשתו ,ותקבע
את התשלום המגיע לספק עד למועד אליו מתייחס החשבון.

7.5

לא אושר החשבון כולו או חלקו על ידי המזמינה ,יוחזר החשבון לספק וזה יתקנו לשביעות רצון המזמינה.

7.6

היה ולדעת המזמינה בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון ,שבגינן מגיעים לספק תשלומים ,רשאית
היא להוסיפם לחשבון.

7.7

החשבון ישולם לספק בתנאים של שוטף  45 +ממועד הגשתו ,ככל שאושר בכתב על ידי המזמינה.

7.8

אין באישורו ו/או בתשלומו של החשבון משום אישור כלשהו מצד המזמינה לגבי בצוע חלק משירותי
הספק ו/או טיב העבודות ו/או הסכום המגיע לספק.
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כמו כן ,למען הסר ספק ,מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או
הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד למועד התשלום בפועל ,למעט שינוי מחירון הספק.

7.10

באחריות הספק להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המזמינה ,לפחות שבועיים לפני מועד
התשלום המתוכנן.

7.11

לחשבון שיגיש הספק ושיאושר לתשלום על פי החוזה ,יתווסף מס ערך מוסף על פי דין בשיעור שיהיה
בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.

7.12

מהתשלום הנ"ל יופחת כל סכום ששולם לספק לפי החוזה ,וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהספק עפ"י
מסמכי ההתקשרות ו/או לפי הדין.

7.13

מס ההכנסה שיחול על הספק בגין התמורה ישולם על ידי הספק ,והמזמינה תנכה ממנו מס הכנסה במקור
בהתאם לחוק ,אלא אם ימציא הספק אישור בדבר פטור ממס הכנסה.

7.14

הוראות תנאי התשלום כפופות להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז.2017-

.8
8.1

אחריות
הספק יהא אחראי לכל נזק ,לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש ,שייגרם לו ו/או למי מעובדיו ו/או לבאים מטעמו,
למזמינה ו/או לעובדיה ו/או לבאים מטעמה ,ולכל אדם או גוף אחרים (צדדי ג') ,שייגרם כתוצאה ממעשה
או מחדל של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות קבלנים וקבלני משנה ,הנובעים מהפרת
התחייבויותיו נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן.
כל הפעולות ,המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים
מטעמו ו/או עבורו תוך כדי בצוע שרותי הספק  ,לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך ,יעשו או יחדלו על ידו
כספק עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו.

8.2

הספק יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו
והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין או הסכם לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא
בשרותו של הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם ,לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש,הנובעים מביצוע
התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ו/או בקשר עמו ,והוא פוטר בזאת את המזמינה מאחריות כלפי עובדים
המועסקים על ידו ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הספק והן של קבלני משנה אלא אם פעלה החברה ברשלנות
או בזדון.

8.3

הספק ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל סוג שהוא שיוטלו ו/או יחולו
עקב כל נזק שהספק אחראי לו כאמור לעיל ,כלפי המזמינה ו/או ניזוק כלשהו ,והוא יהא חייב לפטור את
המזמינה מכל תביעה שתוגש נגדה בקשר לאמור לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק ישפה את המזמינה בגין כל פס"ד חלוט עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש
נגדה ושנמצאת בגדר אחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,ובתנאי שהמזמינה תודיע לספק על קיום
דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לספק להתגונן עד למתן פס"ד חלוט.

8.5

.9

אין באמור בסעיפים שלעיל ו/או בעצם עריכת ביטוחים על ידי הספק ,כדי לשחרר את הספק מאחריות
כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על המזמינה חובה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה
ו/או בדין.
שיפוי

9.1

מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי פרק זה ,מתחייב הספק לפצות ולשפות את החברה בגין כל פסק
דין חלוט שיינתן עקב תביעה על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק
שיבוא במקומה ,או על פי כל חוק אחר.

9.2

בנוסף לאמור לעיל ,יהיה הספק חייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל סכום שתחויב החברה לשלמו
מחמת הנזקים האמורים לעיל ובכפוף לאמור לעיל ,קודם ששילמה החברה בפועל את הסכום
שהתחייבה בו ו/או עליה לשאת בו ובכל מקרה שהחברה תיאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו
בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור  -מתחייב הספק לשלם כל תשלום כאמור
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות סבירות שהחברה עמדה בהן בקשר לכך ,לרבות הוצאות
ושכ"ט סבירים של עורך דין והכנת עדים ומומחים.

9.3

אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לחברה לפי הסכם זה או על פי כל דין.
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האחריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על הספק ואולם ,אם
על אף זאת תוטל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות ,ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח) ,תש"ל -
 ,1970או ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד  ,1951 -או ע"פ תקנות מכוח חיקוקים אלה בקשר
לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה ,בין מדין "המזמין" ,בין מדין "תופש" ,בין מדין
"מפקח" ,בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת  -יפצה הספק את החברה ו/או מי מטעמה,
ביחד ולחוד ,בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

9.5

מוסכם ומוצהר בזה ,כי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי כלפי הספק בגין מעשה ו/או
מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו/או מודד ו/או של בעלי חוזה אחרים עם החברה ו/או מי מטעמה.

9.6

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות הספק ו/או
אחריותו לפי פרק זה וכן כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי
כל דין.

9א .ערבות לקיום החוזה
א .להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,ימציא הספק למזמינה ,עד מועד חתימת החוזה ,ערבות
בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בסך של  40,000ש"ח ,בנוסח המצורף כנספח ה' לחוזה.
הערבות תהא בתוקף עד לתום תקופת החוזה לרבות התקנת הציוד לשביעות רצון התאגיד ,בתוספת
חודשיים.
הערבות שתימסר על ידי הספק למזמינה ,כאמור לעיל ,תהא ,בין השאר ,להבטחת תשלום ההוצאות
והנזקים כמפורט להלן:
 .1כל נזק או הפסד העלול להיגרם למזמינה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי
החוזה ,לרבות בתקופת האחריות.
 .2כל ההוצאות והתשלומים שהמזמינה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה ,או
בקשר עם כל תביעת צד ג' שהמזמינה תתבע בה והקשורה בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או
למחדל של הספק.
3

כל הוצאות ,תיקונים ,השלמות ,אשר המזמינה עמדה או שהיא נדרשת לעמוד בהן.

ב .בכל מקרה כאמור תהיה המזמינה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו ,בפעם אחת או
במספר פעמים .השתמשה המזמינה בזכותה לגבות מהערבות סכום כלשהו ,חייב הספק להשלים מיד את
סכום הערבות לסכום המקורי .לא עשה הספק כן ,ניתנת בזאת הוראה בלתי חוזרת למזמינה לגבות ו/או
לנכות מתוך התשלומים המגיעים לספק בהתאם לחוזה זה ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכום השווה
לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפיקדון בידה .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל.
ג .כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הספק בלבד.
ד .הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת המזמינה לבנק.
ה .הספק יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי המזמינה .סירב הספק
להאריך את הערבות הבנקאית ,יוכל המזמין לחלטה ,מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה למזמינה עפ"י
החוזה ו/או עפ"י כל דין.
ו .הערבויות לקיום החוזה ,ישוחררו לספק רק לאחר תשלום יתרת החוזה לספק.
ז .ה וגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי המזמינה בקשר לעבודות ,הנובעות ממעשה ו/או
מחדל של הספק ,תהא המזמינה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידה באותה
עת ,וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה.
.10

סיום החוזה והפרות
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מוסכם בזאת ,כי התאגיד רשאי ,בכל עת ומכל סיבה שתראה לו להביא חוזה זה ,כולו או מקצתו לידי גמר
על ידי הודעה בכתב על כך לספק .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים החוזה בתאריך הנקוב בהודעה אשר יהיה
לפחות  14ימים מיום מתן ההודעה.

10.2

הובא החוזה לידי גמר בנסיבות שאינן עקב הפרת החוזה על ידי הספק ,ישולם לספק שכרו בעד אותו חלק
מהעבודות שהוא ביצע בפועל ואשר אושרו על ידי המזמינה עד להבאת החוזה לידי גמר ,לפי אסמכתאות
אשר יוצגו על ידי הספק ,לשביעות רצון המזמינה.

10.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הפר הספק אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולל נספחיו ,ולא
תיקן את ההפרה לאחר שקיבל על כך התראה מנציג התאגיד של  5יום (אלא אם כן מדובר בהפרת בטיחות
אשר יש חובה לתקנה באופן מיידי) ,יהיה הצד השני רשאי לבטל את הסכם .במקרה כזה תגיע לספק
תמורה רק בגין אותה עבודה ועבודות שבוצעו על ידו עד ליום הפסקת ההסכם.

10.4

אין בשימוש בסעד לו זכאי התאגיד זה כדי לגרוע מזכותו לכל סעד נוסף על פי חוזה זה ו/או על פי דין
בקשר עם חוזה זה.

10.5

סעיפים 9 ,2-9א' ו 11-לחוזה זה הינם תנאים עיקריים בחוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית
של חוזה זה ,המזכה את הצד כלפיו הופר החוזה בזכות לבטל את החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה זה.

10.6

אם ניתן כנגד מי מהצדדים צו כינוס נכסים או הוגשה בקשה לפירוקו או הוטל עיקול על איזה מנכסיו,
ייחשב הדבר כאילו הופר החוזה על ידו הפרה יסודית ,והצד השני יהא רשאי לבטלו ,וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד אחר לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה זה.

 .11איסור הסבה
11.1

אין הספק רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויותיו או התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן
או חלקן ,או כל טובת הנאה על פיהן ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה
זה ,כולן או חלקן ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב ,ובתנאים שתקבע החברה .למען
הסר ספק ,המחאה או הסבה לחברה בשליטת הספק ו/או חברה בשליטת בעלת השליטה בספק ו/או
בחברה קשורה לספק ,לא תיחשב להעברה על פי סעיף זה.

11.2

המחה הספק את זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י החוזה ,ללא הסכמת החברה מראש ובכתב ,ימשיך
הספק להיות אחראי כלפי החברה עפ"י הסכם זה ,ויישא בכל נזק אשר ייגרם על ידי צד שלישי או מי
מטעמו.
העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה ובין בדרך אחרת ,אין בה לכשעצמה משום
מסירת ביצוען של העבודות ,או של חלק מהן לאחר.

11.3

הספק יעביר את ביצוע העבודה או חלק ממנה לספק משנה רק אם וכאשר יקבל את אישור החברה מראש
ובכתב להעברת העבודה (או חלקה) לספק משנה ולזהותו של ספק המשנה ,ובכפוף לתנאים שבאישור זה.
קיבל הספק את אישורה של החברה כאמור לביצוע חלק מן העבודה באמצעות ספק משנה ,הוא לא יהא
רשאי להחליף את ספק המשנה הנ"ל ,אלא באישורה מראש ובכתב של החברה.

11.4

במתן הסכמה כאמור מטעם החברה להעסיק ספק משנה אין כדי לפטור את הספק מאחריותו
והתחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי דין ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה של מבצעי העבודות (לרבות
קבלני משנה אשר זהותם אושרה על ידי החברה) ,באי כוחם ועובדיהם.

11.5

המזמינה רשאית בכל עת לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל ספק משנה ,או כל עובד של ספק ,אשר
לפי ראות עיניה אינו מתאים לתפקידו ועל הספק להחליפו באחר תוך פרק זמן סביר בהתחשב בנסיבות
הענין ובתפקידו של אותו עובד/ספק משנה ,ולא יאוחר מאשר תוך  7ימים .ההחלפה הנ"ל תעשה
באחריותו של הספק ועל חשבונו ,ולספק לא תהא טענה כלשהי כלפי המזמינה בעניין זה.

 .12שונות
12.1

כל הודעה שצד צריך ליתן לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או בדואר רשום לפי הכתובת המצוינת
בראש חוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתום  72שעות
ממועד משלוחה.

12.2

מובהר בזאת כי הבעלות בעבודות ,וכל הזכויות בקשר אליהן הינן בידי החברה .כמו כן ,כל הזכויות מכל
מין ו/או סוג שהוא ,לרבות זכויות היוצרים בכל המסמכים שיוכנו ו/או יסופקו על ידי הספק בקשר ו/או
על פי חוזה זה (להלן" :המסמכים") ,הנם רכושה וקניינה של המזמינה ,והספק מוותר בזאת לטובתה של
המזמינה ומעביר לה את כל הזכויות במסמכים הנ"ל ,לרבות זכויות היוצרים ,והמזמינה תהיה רשאית
להשתמש במסמכים הנ"ל.
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12.3

למרות האמור בכל דין ,לספק לא תהא זכות עכבון כלשהי על מסמכים ו/או מידע ו/או נתונים ו/או רכוש
אחר כלשהו של המזמינה ,לרבות מסמכים ו/או מידע שהוכנו על ידי הספק בקשר ו/או עפ"י חוזה זה,
והספק מתחייב להעביר את כל המסמכים ו/או המידע הנ"ל לידי המזמינה מייד עם דרישתה כי יעשה כן.

12.4

המזמינה תהא רשאית לקזז מן הסכומים המגיעים לספק כל סכום המגיע לו ממנה ,בין שהינו קצוב ובין
שאינו קצוב.

12.5

החברה אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מן הספק ,והיא תהא רשאית להזמין או שלא
להזמין את העבודות ,לפי הצורך ולפי שיקול דעתה המלא ,הבלעדי והמוחלט.

12.6

הספק מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה ,על כל מרכיביו ,וכל מידע
אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ,ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא
לצורך ביצוע של חוזה זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________
המזמינה

___________________________
הספק
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נספח א'
תאריך__________:

לכב'
____________________
ג.א.נ,.
הנדון :צו תחילת עבודה

 .1הנכם מתבקשים לספק ולהתקין מגובים ומסוע דחסן.
 .2העבודות תבוצענה על ידכם על פי מסמכי ההתקשרות ,ועל פי הוראות המזמין.

בכבוד רב,
מי יבנה בע"מ

הננו מאשרים קבלת צו התחלת עבודה זה.

________________________
הספק
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נספח ב'
מפרט טכני לאספקה והתקנת מגובים עדינים ,מסוע דחסן ,מט"ש יבנה
להלן מפרט טכני לאספקה והתקנת שני מגובים עדינים ,ומסוע דחסן אופקי לשני המגובים ,למט"ש יבנה.
.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7

הספק שהצעתו תזכה מתחייב לספק לאחר זכייתו תכניות מפורטות של הציוד בפורמט  DWGוכן בפורמט
 ,PDFכמו כן התכניות יכללו מפרט התקנה מלא ,ומפרט תחזוקה מלא ומפורט ,במדיה מגנטית ובמדיה
קשיחה מלאה ,כמו כן יספק המציע גיבוי תכנה מלא במדיה מגנטית ובמדיה קשיחה לבקרת המגובים,
ובאופן שהתכנה איננה נעולה לשינויים במידה ונדרשים כאלו על ידי מזמין הציוד .
הספק יספק תפ"מ מלא למערכת המוצעת כחלק אינטגרלי מהצעת המחיר לבחינת המערכת המוצעת.
הספק מתחייב להחזיק חלקי חילוף לציוד המסופק על ידו במחסן הספק ועל חשבונו ,על פי הפירוט להלן:
א .חלקי חילוף מתכלים (כגון מברשות גריפה ,גומיות אטימה ,פסי שחיקה וכדו') -על המדף ובזמינות
מידית.
ב .חלקי חילוף שאינם מתכלים (רשת סינון ,חלזון ,מכסה דחסן וכדו') -אספקה של עד  14ימי עסקים
מיום קבלת הזמנת רכש.
הצעת המחיר תכלול -אספקת הציוד לאתר ,פריקה והתקנה של הציוד.
אחריות:
א .אחריות על הציוד תהיה למשך  18חודש מיום הפעלת הציוד.
ב .אחריות תכלול אחריות עבור התקנה ,והפעלת הציוד על פי מפרט המכונה.
זמן אספקה לאתר עד  10שבועות מיום קבלת הזמנת רכש.
זמן התקנה לא יאוחר משבועיים מיום אספקה לאתר.

מגוב מכאני עדין:
נתונים כלליים:
ספק הציוד יספק ויתקין יחידה מושלמת של מגוב מכאני עדין במרווח סינון  6מ"מ ,התקנה תתבצע במבנה
במגובים במכון הטיהור ,לספק הציוד ינתנו תכניות מבנה הקדם אשר לא יחייבו את מזמין העבודה בהתאמת
התכניות לשטח ,על ספק הציוד ובאחריותו לבחון ולבדוק התאמת תכניות לקיים ובשטח ,ואחריותו המלאה של
ספק הציוד לספק ציוד המתאים לשטח ההתקנה.
הכנסת והתקנת הציוד הנה דרך פתח בגג מבנה במגובים ,באחריותו המלאה של ספק המגובים לפתוח ולסגור את גג
המבנה באופן מושלם לאחר סיום התקנת במגובים.
כל חלקי המגוב יהיו מתוכננים לשרת במאמצים ובתנאים העשויים להיווצר במהלך פעולת הציוד.
סוג הנוזל יהיה ביוב גולמי מעורב עירוני ותעשייתי ,כולל מגבונים ,תחבושות ,אבנים ,וחפצים קשיחים אחרים ,ללא
שיקוע חול לפני המגוב.
המגוב יהיה משופע ,ויותקן בשתי תעלות מקבילות הקיימות במט"ש בחתך של תעלה ברוחב  800מ"מ ובעומק
 1600מ"מ לערך ,גובה הזרימה המרבי מעל רצפת התעלה עד  1200מ"מ ,גובה רשת הסינון מעל רצפת התעלה 1400
מ"מ ,בצידי המגובים תבוצע אטימה מלאה על ידי גומיות אטימה המותאמות לציוד.
ספיקת השיא המתוכננת לכל תעלת מגוב הנה  750מק"ש (שפכים) ,ספיקה ממוצעת של  500מק"ש ,וספיקה
מינימאלית של  100מק"ש ,מרווחי הסינון יהיו  6מ"מ ,ורשת הסינון תהיה מסוג  ,PERFORATEDהפרש גובה
מתחתית המגוב למשטח העבודה כ 1600-מ"מ.
גובה השפיכה מעל רצפה תפעולית  1500-2000מ"מ ,באחריות המציע התאמת מסוע דחסן וחיבור נדרש בין מסוע
למגובים ,באחריות המציע להעביר שרטוטי מערכת מלאים לאישור המזמין לפני קבלת אישור אספקה ,כל ציוד
שלא יאושר בכתב על ידי המזמין יהיה כאילו לא אושר כלל ,ולמזמין תהיה הזכות לדרוש החלפתו בציוד אחר.

 - 31תיאור המגוב:
המגוב כולל רשת סינון מסוג  PERFORATED SCREANבמרווח סינון של  6מ"מ ,המותקן בתחתית תעלת
המגובים ,תחתית רשת הסינון תהיה בצורת האות  Jלמניעת שטחים מתים בתחתית המגוב ,בקרת מפלס למגובים
תהיה חלק אינטגרלי מאספקת המגובים ,בקרת מפלס על ידי  Ultrasonic W.L.או מד מפלס מסוג אחר המקושר
לבקרת המגוב ומפעיל אותו ואשר יאושר על ידי מזמין הציוד ,וגיבוי טיימר לכל יח' מפלס (כאשר מפלס ההפעלה
נקבע על ידי המפעיל) ,יח' הפעלה לכל מגוב בנפרד.
מהירות זרימה מקסימלית למגוב מעל  1.4מ'\שניה ,במגוב בספיקת שיא בשפכים.
על ספק הציוד לחשב חישובים הידראוליים לגובה הנוזל ,ומהירות זרימה בכניסה למגוב ,במגוב ,וביציאה מהמגוב,
לספיקת שיא ,ספיקה ממוצעת וספיקה מינימאלית.
לכל יח' מגוב יסופק לוח חשמל פיקוד ובקרה עצמאי ,וכן למסוע דחסן ,הכולל מערכת מושלמת של פיקוד ובקרה
עם מפסק קפיצי ,בקר מתוכנת ,וכל הדרוש להתקנה מושלמת והפעלת הציוד במלואו.
מסוע דחסן יופעל באופן אוטו' בהתאמה לכל יח' מגוב על פי תכנית עבודה אשר תוגדר על ידי הספק ,ואשר תהיה
פתוחה לתפעול ושינוי זמנים על ידי מפעיל המט"ש.
המתקן אשר יסופק יהיה מתקן אוטומטי לחלוטין ,עשוי כולו פלב"מ  316Lובכלל זה מבנה המגובים ,מסגרות,
חלקים נעים וקבועים ,רגל תמיכה ,משפך למסוע דחסן ,מנגנוני גריפה ונקוי ,פסי שחיקה וכל ציוד נלווה המהווה
חלק מהמגוב או ממסוע דחסן.
המגוב לא יכלול דחסן בראשו ,והיה בעל חלזון מלא לכל אורכו כאשר בסוף החלזון תהיה פסיעה במרווח של 1.5
ממרווח רגיל של החילזון ,חילזון הגריפה יהיה מסוג  SHFTLESSמתחילתו ועד סופו.
המגוב יסופק עם מנגנון אלקטרו מכאני דרוך קפיץ המשמש להגנת עומס יתר של חלזון הגריפה ,ומונע על ידי כך
נזק למגוב .המגוב יסופק עם יציאות נדרשות להוצאת התראות תקלה לכל רכיב חשמלי נדרש כגון מנועים ,מפלס,
זרם יתר ,חוסר מתח וכדו'.
רגל תמיכת המגוב תהיה בעלת  2תמיכות לרצפה ,ותמיכה אחת לגוף המגוב ,ובעלת יציבות מתאימה לנשיאת
המגוב כולל רעידות המכונה .המגוב יהיה מעוגן לרגל באופן בו לא יוכל להחליק ,או לזוז ממקומו הן לצדדים והן
מטה ומעלה ,רגל המגוב תהיה מפלב"מ  316לפחות ,חיבור רגל המגוב לרצפת הבטון יהיה על ידי אוגנים כימיים
 12Mלפחות ,ספק הציוד יספק שרטוט של יצרן המגוב לאישור התמיכות.
חומרי מבנה ומפרטים טכניים:
עשוי כולו פלב"מ  316Lובכלל זה מבנה המגובים ,מסגרות ,חלקים נעים וקבועים ,רגל תמיכה ,משפך למסוע דחסן,
מנגנוני גריפה ונקוי ,פסי שחיקה וכל ציוד נלווה המהווה חלק מהמגוב או ממסוע דחסן.
בתחתית המגוב לא יהיה מיסב או כל חלק נע אחר ,לא יהיו חלקים נעים מקובעים מתחת למפלס הנוזל ,טיפולים
נדרשים לצורך תחזוקת המגובים והדחסן כגון גירוז ,שימון ,יבוצעו רק בחלקו העליון של המגוב והדחסן ,מעל
רצפת התפעול ,ללא צורך בירידה לתעלת השפכים ,עבודת התחזוקה היחידה בחלקים נעים אשר תדרוש הרמת
המגוב תכלול החלפת מברשות גריפה והחלפת רשת סינון.
מברשות הגריפה יהיו צדיות לחלזון באופן בו החלזון לא רוכב ע"ג מברשת הגריפה ,מברשת הגריפה תהיה
מחומרים עמידים לשחיקה ממושכת (כגון סיליקון ,)HDPE ,יתרון למברשת מחולקת ולא רציפה ,מברשות יותקנו
על ידי ברגי נעילה ולא יהיו חלק מהמגוב.
מערכת הנעה הנה על ידי מנוע גיר המסופק על ידי היצרן ,מנוע תלת פאזי 400 ,HZ 50 ,וולט ,רמת אטימות .IP65
לוחות החשמל לציוד המסופק יהיו מחומר מבנה פוליאסטר משוריין ברמת אטימות  ,IP65לוחות הציוד ייוצרו
בארץ על ידי יצרן לוחות מוכר שייצר לוחות מסוג זה ,הלוח עצמו ייוצר לפי תקן  61439רמת מידור  .2Bמערכת
הפיקוד תענה לכל דרישות היצרן ולתפ"מ של היצרן והספק מתחייב לכל ,ויאושר על ידי המזמין.
כל לוח מגוב יכלול את הרכיבים הבאים:

 - 32מפסק ראשי ,ספק מתח ,בקר מתוכנת להפעלת המגוב ומסוע הדחסן ,ותוכנת ממשק עם חיווי תקלות .בקר גובה
 Ultrasonic W.L.המותקן בתעלת המגוב ,מגעים יבשים להעברת המצבי עבודה ותקלות ללוח הבקרה הראשי של
המט"ש.
לוח מסוע בדחסן יכלול את כל הרכיבים הנדרשים לתקשורת מלאה ללוחות המגובים ,כולל כל דרישות הפיקוד,
הבקרה ,וההתראות הנדרשות כפי המתואר לעיל.
תכולת העבודה ללוחות חשמל:
העבודה כוללת חיווט בין כל האלמנטים כולל כבלים בחתך מתאים ,בצינורות מגן או בתעלות פלב"מ  ,316כולל
איטום כניסה ויציאה וסימון כבלים ,תוואי חשמל ע"ג רצפה יהיה בצינור פלב"מ  316דרג  10לפחות ,בחתך בהתאם
לכמות הכבלים העוברים בו.
לוח החשמל יכלול נורות מצב לכל מנוע ,עבודה\תקלה ,וכן בורר ידני ע"ג הלוח להפעלה מקומית\מרחוק.
הספק יגיש לאישור את פירטי הלוח סכימות חד קווית ,ותפ"מ (לא יאושר לוח שלא יאושר על ידי ספק המגוב).
פרוטוקול תקשורת יקבע באמצעות  PROFI BASSאו .MOD BASS
יסופק בורר קפיצי להפעלה קדימה ואחורה של המגוב שיותקן בקופסה נפרדת סמוך למגוב.
תפעול המגוב:
הפעלת המגוב תיעשה על פי תפ"מ היצרן.
תחילת הפעלת המגוב תבוצע עפ"י מדידת שינוי במפלסי השפכים במורד המגוב ובמעלה המגוב ,או לחילופין עפ"י
עליית מפלס במעלה ,או על פי הפרש זמן מההפעלה האחרונה ,הראשון מביניהם .כמו כן הפנל המקומי יאפשר
הפעלת המגוב ביוזמת מפעיל על ידי בורר\לחצן הפעלה מוקדמת.
במידה והפעלת המגוב לא תגרום לירידת מפלס המים במעלה ,המגוב יעבור לפעולה רציפה על פי תפ"מ היצרן.
במקרה בו המגוב "יתקע" כתוצאה מגוף זר ,או סתימה ,תזוהה עליה בצריכת הזרם של המנוע שיופעל אוטו',
ויבוצע היפוך בכיוון חלזון הגריפה למשך זמן מוגדר על פי התפ"מ ,לאחר עבודה בכיוון הפוך יחזור המגוב לעבודה
קדימה ,פעולה זו תחזור על עצמה עד  3פעמים לאחר מכן תוגדר תקלת מגוב ,ותצא הודעת תקלה ,הכל בהתאם
לתפ"מ יצרן המגוב שיצורף להצעת המחיר.
היקף אספקה והתקנה:
אספקת המגוב תהיה למכון טיהור שפכים יבנה ,ותכלול את כל עלויות השילוח ,שחרור ,פריקה טעינה או כל עלות
אחרת הנכללת בהבאת הציוד למכון הטיהור.
תשלום עבור הציוד ישולם לפי ציוד שיסופק בהתאם למפרט הטכני הנדרש והמלא .המחיר יכלול את המגובים,
ומסוע דחסן לשני המגובים כקומפלט ,כמפורט במפרט הטכני והמחיר יכלול גם את לוחות החשמל והפיקוד ,כל
החומרים והאביזרים הנלווים הנדרשים להתקנה מושלמת של המגובים ומסוע הדחסן ,כולל כל הנדרש עבור
בדיקות ההרכבה ,והרצת כל הציוד באופן מלא לשביעות רצון המזמין.
מסוע דחסן בורגי
הקבלן יספק מסוע בורגי לקליטת הגבבה המפונה על ידי המגובים למכולת הפסולת ,מסוע יכלול דחסן בסופו לפני
שפיכת הגבבה למכולה ,מסוע הגבבה יכלול ברזי שטיפה לפי דרישות היצרן ,ויעבוד על פי תפ"מ היצרן בהפעלה
ישירה של המגובים .אורך דחסן הגבבה כ 4000-מ"מ ,בהתאם למדידה בשטח .באחריות ספק הציוד לוודא כי מסוע
דחסן הגבבה איננו ארוך מעבר לנדרש ואינו חוסם את מעבר השירות הקיים בחדר המגובים ,התאמת הציוד תהיה
בהתאם למדידה בשטח ואישור המזמין.
המסוע יכיל את כל המרכיבים והציוד הנדרשים ,כולל :חלזון ,מנוע ,גיר להקטנת מהירות ,תמסורת למנוע,
קונסטרוקצית התמיכה במסועים ,מגינים למנוע ולתמסורת ,צנרת שתותקן בתחתית המסוע לאיסוף וניתוב נוזלים

 - 33ונקז ,בקרה ,הופר כפול לקליטת גבבה משני המגובים ,מתאם בין מגובים למסוע ,ברזים חשמליים לשטיפה ,לוח
פיקוד לעבודת המסוע.
כושר הובלת המוצקים המסוננים ע"י המסוע הבורגי לא יפחת מ 2-טון שעה ( 2000ליטר\שעה) ,באופן בו יוכל
לפנות את כל הפסולת המגיע למגובים כאשר שני המגובים עובדים יחדיו ,קוטר החלזון לא יפחת מ 320-מ"מ.
חלזון הגבבה יהיה מסוג  ,SHAFTLESSמפלדה מחוזקת .REIANFORCED
המסוע יכיל ,מכסה אשר יכסה את כל אורך המסוע ויהיה מחולק לפרקים בהתאם לחלקי המכסה ,משפך לכניסת
המוצקים אליו ,מנוע עם גיר ,תמסורת לציר ,מובל להוצאת החומר הדחוס מראש המסוע ,אביזרי בטיחות ,בקרת
פעולת המסוע ,וכדו'.
המים המסולקים מהמוצקים המסוננים ,תוך כדי הובלתם על ידי המסוע ותוך כדי פעולת הדחיסה ,יאספו על ידי
צינור ניקוז גמיש משוריין ,בעל קוטר של  100מ"מ ,המים יסולקו לשוחת ניקוז המצויה ליד מסוע הדחסן כפי
שמופיע בתכנית.
החלקים השונים של המסוע ,האביזרים השונים ,המכסה ,המשפכים ,המתאמים למשפכים ,רגלי המסוע ,המובל
להוצאת החומר הדחוס מראש המסוע ,יהיו בנויים מפלב"מ  316לפחות.
החלזון יהיה עשוי פלדה פחמנית מוקשחת כגון  S355JOאו שוו"ע.
כל החלקים והאביזרים המחברים בין המגובים למסוע ,כגון צנרת ,אביזרי צנרת ,ברזים ו\או מגופים ,תמיכות
למיניהן ,וכו' ,יסופקו על ידי הקבלן.
המסוע יפוקד על ידי לוח פיקוד עצמאי אשר יעבוד בחיגור עם לוחות המגובים ויפעיל את המסוע דחסן עפ"י תפ"מ
שיוכן על ידי ספק הציוד שיהיה אחראי לפעולת המערכת.
דחסן גבבה:
בסוף מסוע פינוי הגבבה יהיה אביזר דחיסה לכל הגבבה היוצאת מהמגובים העדינים ,מערך הדחיסה יכלול רשת
ניקוז לתשטיפים ,ברז אוטו מפוקד לשטיפת רשת הניקוז לצינור פינוי התשטיפים ,תוך סילוק מרבי של כלל
התשטיפים והובלת הגבבה לאחר דחיסה למכולת הפינוי.
הדחסן יופעל באמצעות מנוע גיר המסופק ע"י יצרן הדחסן ,המנוע יהיה תוצרת חברת  BAUERאו  NORDאו
שוו"ע במבנה  3 ,BEVELפאזות 50 ,הרץ 400 ,וולט ,רמת אטימות .IP65
הדחסן יותקן בזווית של  25מעלות ,באופן בו כל התשטיפים יוזרמו לניקוז חיצוני לדחסן דרך שוקת תחתונה
מתחתיתה ,למניעת סתימה והצפת הדחסן ,דרך צינור פלסטי משוריין בקוטר  100מ"מ ,המים יסולקו לניקוז.
מערכת הדחסן ,תתוכנן לטיפול בכל הגבבה הנאספת במגובים ומסולקת מהשפכים ,לדחיסתה לדרגת יובש של
לפחות  35%מוצקים.
כושר דחיסת הגבבה יהיה כזה ,שהוא יוכל לטפל בכל כמות הגבבה המסולקת מהשפכים ע"י המגובים ,גם בשלב
עתידי בו צפוי פינוי של  4טון שעה.
במערכת המנוע גיר תותקן הגנת זרם גבוהה ,אשר תעצור את המנוע על מנת למנוע הפעלת מומנט גבוהה על הציר.
הספק יספק מערכת שטיפה כפולה לדחסן ,לאביזר דחסן הגבבה ולשוקת הניקוז ,המערכת תתבסס על צנרת "1.2
ותכיל מערכת שטיפה והתזה כנדרש ,כולל צנרת ,אביזרים ,מגופים רגילים וסולונואידים.
חלזון הדחסן יפוקד על ידי לוח הפיקוד של המגובים המכאניים ,על פי תפ"מ יצרן המערכת אשר יוגש עם הצעת
המחיר.
ספר מכונות:
ספק הציוד יספק ספר מכונה מפורט הכולל בתוכו מפרטי ציוד וחלקי חילוף מלאים ומפורטים ,גיבוי תכנות לכל
הבקרים נגיש ופתוח (שאינו נעול) בשני פורמטים קשיח ומגנטי ,תכניות העמדה ותכניות ציוד מפורטות.
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נספח ג'  -לחוזה ההתקשרות – מסמך הצעת המחיר
עבור :מי יבנה בע"מ
הצעת מחיר עבור :מכרז פומבי  01/2018מכרז לאספקת והתקנת מגובים
הריני מציע בזאת לספק ולהתקין מגובים וציוד נוסף  ,כמפורט במסמכי המכרז  ,בכמויות ובמחירים
שלהלן:
התמורה כפי שתחושב כמפורט להלן ,כוללת ביצוע מלא של כל העבודות ,השירותים ,התמיכה
והאחריות כ מפורט במסמכי המכרז ,לרבות בהוראות המפרט הטכני.

כמות

סוג הציוד

2

מגוב עדין  6מ"מ

1

מסוע דחסן באורך כ 4000-מ"מ

סה"כ לא כולל מע"מ:

סה"כ כולל מע"מ:

שם המציע____________________ :
חתימת המציע ___________________ :

תאריך ______________________ :

עלות יחידה

סה"כ
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נספח ד' ( - )1אישור ביטוחי הספק
תאריך __________ :
לכבוד
מי יבנה בע"מ (להלן" :החברה")
שד' דואני 20
יבנה.
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
שם המבוטח :

_____________________________________

כתובת :

_____________________________________

חוזה מס' :

__________

שירותים :

אספקת והתקנת מגובים

(להלן" :הספק")

(להלן" :השירותים ו/או "החוזה")

אנו ________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים
המפורטים להלן ,למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים
ולהלן" :תקופת הביטוח").
.1

.2

אש מורחב

פוליסה מס'______________________ :

הפוליסה :

ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש את רכוש הספק לרבות ציוד,
חומרים וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הספק המשמש אותו
במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים בקשר עם ההסכם שבנדון.

הכיסוי הביטוחי :

על פי התנאים ,ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש (אש
מורחב) ,לרבות אך לא מוגבל ,אובדן ו/או נזק עקב אש ,עשן ,ברק,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזקי סערה וסופה ,נזקי כלי
טיס ,בום על קולי ,שיטפון ,נזקי מים ,נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות
צינורות ,נזקי התנגשות (אימפקט) ,נזק בזדון ,נזקי פריצה (על בסיס נזק
ראשון) ושוד.

תנאי מיוחד:

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות
תחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור
בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

צד שלישי

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על-פי דין
בשל כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן
השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם
ו/או גוף שהוא בכל הקשור לאספקת המוצרים ו/או מתן השירותים בקשר
עם החוזה ,לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.
 2,000,000ש"ח (שני מיליון  )₪לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות,
בהלה ,חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם,
מתקנים סניטאריים פגומים ,מתקנים חשמליים ,זיהום תאונתי מקרי
ובלתי צפוי ,שביתה והשבתה ,הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה,
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים
שהספק חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
 .2.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :
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למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת בכפוף
לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
 .2.2בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה שאינו רכוש
בבעלותו ו/או שימושו ,של הספק ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד
שלישי (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות).
.3

חבות מעבידים

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם
 1980כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם החוזה
בגין תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו
למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור
במתן השירותים בקשר עם החוזה.
 ₪ 6,000,000לתובע.
 ₪ 20,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה ,חבות הספק כלפי
קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם (היה והספק ייחשב כמעבידם),
פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.
פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ,היה
ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן
כלפי מי מעובדי הספק ו/או לעניין חבות הספק כלפי מי מהעובדים
המועסקים על ידו.

תנאי מיוחד:

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות
תחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור
בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

אחריות מקצועית
הכיסוי הביטוחי :

פוליסה מס'______________________ :
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק על פי דין בשל תביעה
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית
שמקורן במעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו במסגרת אספקת
המוצרים ו/או מתן השירותים בקשר עם החוזה.
 2,000,000ש"ח (שני מיליון  )₪לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש ,איחור,
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן הפוליסה כוללת
הרחבות בגין חבות הספק עקב אובדן מסמכים (מוגבל לסך של ₪ 50,000
לאירוע ולתקופת הביטוח) ,חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות
הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הספק.
 .4.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על
ידי הספק ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי
המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו.
 .4.2פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום
__________.
 .4.3כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ( 6שישה) חודשים
לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי
תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח
חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי
פוליסה זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך
ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו
לראשונה בתקופת הגילוי.
פוליסה מס'______________________ :
ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :
תנאים מיוחדים :

.4

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :

.5

חבות המוצר
הכיסוי הביטוחי :
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אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת אספקת המוצרים ו/או מתן
השירותים בקשר עם החוזה (להלן" :המוצר") ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו/או למנהליו ולעובדיו.
 2,000,000ש"ח (שני מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח
גבול האחריות :
שנתית.
 .5.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
תנאים מיוחדים :
עובדיה בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי
לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
 .5.2פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום
__________.
 .5.3כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ( 12שנים עשר)
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה
בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הספק
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת
לפי פוליסה זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול
אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו
לראשונה בתקופת הגילוי.
הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנקובים בפוליסות צד שלישי ,אחריות
 .6תנאי מיוחד :
מקצועית וחבות המוצר הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה
בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים.
 .7.1הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו
 .7כללי :
הנן ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי אנו
מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה .לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה
הביטוח התשמ"א –  1981ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי
המזמין וכלפי מבטחיו.
 .7.2הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד ,ובכל מקרה לא על
החברה ו/או על מי מטעמה.
 .7.3הננו מאשרים כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ,לא יפגעו בזכויות
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי
ביטוחים אלו.
 .7.4כמו כן  ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם
או לא יבוטלו ,במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח לחברה
הודעה כתובה בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש וכי לא יהיה
תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה אם לא נשלחה לידי החברה הודעה בכתב כאמור לעיל
ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)
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הצהרה על מתן פטור מאחריות
תאריך __________ :
לכבוד
מי יבנה בע"מ (להלן" :החברה")
שד' דואני 20
יבנה.
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים
חוזה __________/
עבודות/שירותים אספקת והתקנת מגובים – מכרז 01/2018
(להלן" :העבודות" ו/או "השירותים" ו/או החוזה" ,בהתאמה").
אנו ___________________________ מצהירים בזאת :
א .הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או ציוד חשמלי
ו/או ציוד אלקטרוני אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בקשר
לחוזה שבנדון.
ב .על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו להתחייב כדלקמן:
 .1הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או
לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו או לשם ביצוע
העבודות ו/או מתן השירותים ובעת ביצועם בהתאם לחוזה ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
 .2הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של
הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב (התחלוף) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
במקרה שכזה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 .3הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי
מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על
ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו באתר ביצוע העבודות ובסביבתו הקרובה ,כל זאת
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .4היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו,
בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי מטעמה
לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד
עם קבלת דרישתו הראשונה.
 .5הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,
כאמור באישור עריכת הביטוחים (נספח ד' ( ,)1במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי
החוזה שנחתם בינינו לאספקת הציוד ו/או ביצוע העבודות ו/או למתן השירותים ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום
בכבוד רב
(שם המצהיר)

(חתימת המצהיר)

(תאריך)
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נוסח ערבות בנקאית לביצוע

לכבוד
מי יבנה בע"מ

ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן" :המבקשים") אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף ש"ח) ,זאת בקשר עם השתתפותם
במכרז מס'  01/2018לאספקת והתקנת מגובים (להלן "המכרז") ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם בהתאם
להצעתכם במכרז ובהתאם לחוזה ההתקשרות במסגרתו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.
לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
בכבוד רב,
בנק _________

 - 41נספח ו' -תכנית אינפורמטיבית בלבד (ואין בה כדי לחייב את התאגיד)

