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 מבוא .א

 הזמנה להציע הצעות .1

"( מזמינה בזאת מציעים, העונים החברה)להלן: "החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ 

 20מנוף סל לגובה של של  אספקה ולתחזוקהלעל תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות 

טון, אשר תירכש בנפרד על ידי החברה  10וארגז מטען שיותקנו על גבי משאית דאף  מטרים

  .הכלכלית

 ומהות ההתקשרותרקע  .2

, העומדים בכל הדרישות וארגז מנוף סלהחברה מבקשת להתקשר עם ספק, שיספק לה  .2.1

 . למכרז( 1'א)נספח  טופס ההצעה הטכניתהמפורטות ב

להעניק לחברה שירותי תחזוקה ויותיו בהתאם לחוזה, יידרש הספק מחוייבכחלק מ .2.2

התחזוקה, המצורף כנספח  , בהתאם לדרישות המפורטות במפרטמנוף הסלעבור 

  קבלני משנה. ניתן להעניק את השירותים באמצעותלחוזה. 

שירותי התחזוקה יוענקו באמצעות ניידת מפרט התחזוקה קובע שיצוין כי  .2.2.1

ר המועצה האזורית חבל מודיעין ובאמצעות מוסכים שירות באזו

הזוכה במכרז יידרש להציג  לגדרה. 5ממוקמים באזור שבין כביש ה

כך שבאפשרותו להעניק את השירות באמצעות אסמכתאות המעידות על 

 הממוקמים באזור זה כתנאי לחתימה על החוזה.מוסכים 

בחינת חיר תיפתחנה רק לאחר מכרז זה הנו מכרז דו שלבי, שבו הצעות המיודגש כי  .2.3

. על כן, המציעים נדרשים להקפיד ולהפריד את הצעת המחיר העמידה בתנאי הסף

 תיפסל. -הצעתו של מציע שלא יפריד את הצעת המחיר שלהם מיתר הצעתם. 

תנאי בו מוסדרים  למכרז, 'בנספח  האמור בסעיף זה כפוף למפורט בחוזה, .2.4

  .חברהדרישות ה אופן מתן השירותים וכלל ,ההתקשרות

 הגדרות .3

 תהיה המשמעות שלצידם:לביטויים הבאים 

אתר האינטרנט של החברה, שכתובתו  -" אתר האינטרנט" .3.1

http://www.calcalit.co.il/auction. 

 .החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ -" החברה" .3.2

 עומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז.מציע שהצעתו  -" כשיר מציע" .3.3

 .מי שהגיש הצעה למכרז זה -" מציע" .3.4

 .למכרז א' נספח -" ההצעהטופס " .3.5

 למכרז. 1נספח א' -"  טופס ההצעה הטכני" .3.6

 למכרז. 2א'נספח  -" טופס הצעת המחיר" .3.7

 ( לחוזה.1נספח ) -" מפרט השירותים" .3.8
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 .חתם החוזהייזכה במכרז ושעימו יהמציע ש - "הספק" .3.9

 ' למכרז.בנספח  -" החוזה" .3.10

 מציע במסגרת הצעתו למכרז.תו המציע ף שאוהמנו -" המנוף המוצע" .3.11

 המנוף המוצע יחד עם ארגז, כשהוא מותקן על גבי השלדה. –" כלי הרכב המוצע" .3.12

 טון. 10משאית מתוצרת "דאף",  –" השלדה" .3.13

, כל השירותים שאותם יידרש הספק להעניק לחברה בהתאם לחוזה -" השירותים" .3.14

 . השירותים מפרטאלה המפורטים בלרבות 

 .החברהועדת המכרזים של  - "זיםמכר ועדת" .3.15

 תקופת ההתקשרות .4

אספקת כלי הרכב המוצע שנה ממועד לתקופה של ההתקשרות הינה  תקופת .4.1

 (. "המקורית ההתקשרות")להלן:

בפרקי זמן המקורית  ההתקשרות תקופתעומדת האופציה להאריך את  לחברה .4.2

ל כלי הרכב קה שהאספממועד  בסך הכל שנים שבעעד לתקופה מצטברת של  ,נוספים

 )כולל ההתקשרות המקורית(.  המוצע

 מסמכי המכרז .5

 הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .5.1

 הנספחים למכרז הם כמפורט להלן: .5.2

 ;טופס ההצעה -נספח א'  .5.2.1

 ;הטכניטופס ההצעה  - 1נספח א' .5.2.1.1

 .מחירה תטופס הצע - 2א'נספח  .5.2.1.2

 חוזה; -' בנספח  .5.2.2

 תצהיר; -' גנספח  .5.2.3

 נוסח ערבות מכרז; – נספח ד' למכרז .5.2.4

 .פירוט החלקים הסודיים בהצעה -ה' נספח  .5.2.5

 הזמנים לעריכת המכרז ותלוח .6

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .6.1

 .16.6.2019 האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: המועד .6.1.1

: ההאחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהר המועד .6.1.2

20.6.2019. 

 .16:00בשעה  26.6.2019למכרז:  האחרון להגשת ההצעות המועד .6.1.3



4 
 

בשעה  26.6.2019 :הצעת מחיר(מועד פתיחת מעטפות ההצעות )ללא  .6.1.4

17:00. 

 .30.9.2019-תוקף ערבות המכרז: לפחות עד ל .6.1.5

דחות את שנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לל תרשאי החברה .6.2

חיה כאמור בדבר ד . הודעה, כל עוד לא חלף מועד זההמועד האחרון להגשת ההצעות

ה להתעדכן באתר האינטרנט בדבר על המציע חלה החוב .באתר האינטרנט תפורסם

 שינויים אלה.

 אופן הערכת ההצעות במכרז .7

 הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא: .7.1

, תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף הראשון בשלב .7.1.1

בתנאי הסף האמורים, להשתתפות במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים 

 המציעים שיעמדו בתנאי הסף יוכרזו כמציעים כשירים. אם קיימים כאלה.

של המציעים  תפתח ועדת המכרזים את הצעות המחירני, השבשלב  .7.1.2

הכשירים. המציע שנקב בהצעתו במחיר המשוקלל הנמוך ביותר, יוכרז 

  כזוכה במכרז.

עדת הנמוך ביותר, תערוך ו יציע את המחיר המשוקללאחד כשיר אם יותר ממציע  .7.2

או תערוך הגרלה, לפי שיקול יחור כספי נוסף בין המציעים הרלוונטיים המכרזים ת

 דעתה הבלעדי.

 תנאי הסף .ב

 כללי .8

כל התנאים רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על  .8.1

 .הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל .9-11 סעיפיםהמפורטים ב

 על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.  .8.2

יהיה קבלן משנה הארגז , אך ניתן שספק לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים .8.3

 של המציע.

בת שלה או חברה אם שלה, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק ניירות , שחברה חברה .8.4

 הגישה הצעה למכרז, אינה רשאית להשתתף במכרז. ,1968-ערך, התשכ"ח

רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר או כל גורם  מציע אינו .8.5

רשאי לייחס לעצמו נתונים של חברת יעד, כהגדרתה בחוק . על אף האמור, המציע אחר

 .לחוק זה 323, שהתמזגה עם המציע בהתאם להוראות סעיף 1999-החברות, התשנ"ט

 מעמדו המשפטי של המציע .9

 תנאים הבאים:כל הלעמוד בדם להשתתפות במכרז, על המציע כתנאי מוק .9.1

 המציע הוא תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין. .9.1.1
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אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי )לשנים  .9.1.2

 .(2019שנת הקודמות ל

בהתראה לפני  ת חוק אוחברה מפרבעל רישום כאם הוא חברה, הוא אינו  .9.1.3

 רישום כאמור. 

 על המציע לצרף לטופס ההצעה: .9.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .9.2.1

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו

)ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של  2019נסח תאגיד עדכני לשנת  .9.2.2

 ישורהק תחת taagidim.justice.gov.ilרשות התאגידים, שכתובתו: 

 .("הפקת נסח חברה"

 מטעם המציע. אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה .9.2.3

 והעדר ניגוד עניינים תצהיר .10

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים  .10.1

לעניין שמירה על זכויות עובדים, העסקת עובדים זרים וייצוג  1976-בוריים, תשל"וצי

 למכרז.  ג'ם מוגבלות, כמפורט בתצהיר, נספח הולם לאנשים ע

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עומד בדרישות המפורטות בתצהיר,  .10.2

 ' למכרז, בדבר אי תיאום מכרז.גנספח 

 רז הינו שהמציע עושה שימוש בתוכנות מחשב מורשותתנאי מוקדם להשתתפות במכ .10.3

 .בלבד

ע, או למורשי החתימה שבו, לא ידוע על תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמצי .10.4

 מתןניגוד עניינים במסגרת לתפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש 

  .מושא מכרז זה השירותים

יודע על קיומה של מניעה כלשהי,  שהמציע אינותנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו  .10.5

או לקיום איזו שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז לרבות ניגוד עניינים, 

פי -פי החוזה המצורף למכרז או על-פי המכרז, על-י ההצעה, עלמהתחייבויותיו על פ

 דין.

 'ג נספחבעל המציע לצרף להצעתו תצהיר, חתום בפני עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט  .10.6

  .למכרז

 ערבות מכרז .11

או של  בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע עלכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז,  .11.1

ק הפיקוח שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוישברשותה ראלית ביטוח ישר חברת

-מ יפחת שלא בסכום, המציע שם על אוטונומית, ,1981-על עסקי הביטוח, תשמ"א

 . אלף שקלים חדשים( שלושיםש"ח ) 30,000

 :הערבות תעמוד בכל התנאים הבאים .11.2
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 .שם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה לשם המציע .11.2.1

 בות המקורי.ת מסמך העריש להגיש א .11.2.2

 .6.1.5 הערבות תהיה בתוקף לפחות עד למועד הקבוע בסעיף .11.2.3

. מובהר כי זהו נוסח מוצע בלבד ונוסח ' למכרזדכנספח נוסח מוצע לערבות מצורף  .11.3

 הערבות שתוגש אינו חייב להיות זהה לו, ובלבד שיעמוד בדרישות הקבועות בסעיף זה.

חסרה או פגומה. עם זאת, ועדת המכרזים פסול הצעה שהערבות שהוגשה בה ה תחברה .11.4

רשאית לקבוע כי פגם או חוסר בערבות אינם מהותיים ואין בהם כדי לפסול את 

 ההצעה.

 לדרוש תהיה החברה רשאית, סיבה שהיא מכל ההצעות בחינת תהליך יתארך אם .11.5

 הארכת אי. לנכון מצאתש כפי, נוספת בתקופה הערבות תוקף את להאריך מהמציע

 .לפקיעתה ובילתו מההצעה לחזרה שקולה, החברה בקשת אף על, ותהערב תוקף

במקרה שמציע חזר בו , חלקה או כולה, הערבות את לחלט החברה תהיה רשאית .11.6

מהצעתו או מחלק ממנה, במקרה שמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר 

שנבחר כזוכה, לא נכון, במקרה שמציע, לאחר ניקיון כפיים, לרבות מסירת מידע לא 

פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות, ובכל מקרה שבו 

 .זכאית החברה לפיצוי בגין נזק או הפסד שנגרמו לה על ידי המציע

 זכו שלא המציעים ערבויות את הברשות להחזיק הזכות את החברה שומרת לעצמה .11.7

 על להכריז צורך שייווצר למקרה זאת, מכרזב ההליכים סיום לאחר יום 90 במכרז

 .אחר מציע של זכייתו ביטול עקב במכרז כזוכה מציע

 לפני לפחות יום 14 וזאת, בחוזה כמפורט ביצוע ערבות לחברה ימציא במכרז הזוכה .11.8

 ערבות של להמצאתה אחר מועד בחוזה נקבע אם וגם, המכרז ערבות של פקיעתה

 .הביצוע

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל – כנדרש ערבות אליה צורפה אשל הצעה .11.9

 יצרן או ספק מורשה -המציע  .12

 אחד מהתנאים שלהלן:בתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שהמציע עומד  .12.1

לייצור המוצע ומחזיק ברשיון תקף, על שמו, יצרן של המנוף המציע הוא  .12.1.1

ור מוצרי תעבורה צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצ לפימוצרי תעבורה 

צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר לפי או  1983 -והסחר בהם( התשמ"ג 

 .( התשמ"ו1149בהם )יו"ש 

של יצרן הספק מורשה מטעם הוא המציע אינו יצרן של המנוף המוצע, אך  .12.1.2

בורה או רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעומחזיק ב המוצע המנוף

וח על מצרכים ושירותים )ייצור צו הפיקעל פי  ,לסחר במוצרי תעבורה

או צו בדבר ייצור מוצרי  1983 -מוצרי תעבורה והסחר בהם( התשמ"ג 

 ( התשמ"ו. 1149תעבורה וסחר בהם )יו"ש 
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על מציע שהוא יצרן של המנוף המוצע לציין זאת בטופס ההצעה, ולצרף להצעתו  .12.2

 לעיל. 12.1.1סעיף רישיון תקף, כנדרש ב

על מציע שהוא ספק מורשה מטעם היצרן של המנוף המוצע לציין את פרטי היצרן  .12.3

אישור לעיל, וכן  12.1.2רישיון תקף, כנדרש בסעיף בטופס ההצעה, ולצרף להצעתו 

המעיד על כך שהמציע הוא ספק מורשה מטעמו, הרשאי לספק נוף, בכתב מיצרן המ

 לחברה או בכלל( את המנוף המוצע.)

 באספקה של מנופי סל נו של המציעניסיו .13

, המציע סיפק 2016-2018בכל אחת מהשנים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא ש .13.1

)בעצמו או באמצעות גורם ללקוחות שלושה מנופי סל אדם, והעניק ללקוחות בישראל 

  שנה לפחות.שירותי תחזוקה למנופים שסופקו על ידו למשך מטעמו( 

שמות ]א[  :לפרט בטופס ההצעה, לגבי כל אחת מהשנים הרלוונטיות, אתעל המציע  .13.2

פים; ]ב[ פרטי איש הקשר עם הלקוח; ]ג[ האם המציע הלקוחות להם סופקו המנו

 ו למשך שנה לפחות.העניק שירותי תחזוקה למנופים שסופק

 יצרן המנוף המוצע .14

 1.1.2014-הסיפק, החל מהמנוף המוצע תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שיצרן  .14.1

לפחות עשרה מנופים עם סל אדם, ללקוחות במדינה , למועד הגשת ההצעות למכרזועד 

  .)לרבות ישראל( מפותחת

קרן המטבע המסווגת על ידי משמעה מדינה  בסעיף זה, "מדינה מפותחת" .14.1.1

 (.advanced economyהעולמית כמדינה מפותחת )

חות להם סיפק היצרן של המנוף המוצע ת רשימת הלקופרט בהצעתו אעל המציע ל .14.2

שם הלקוח; ]ב[ פרטי איש קשר מטעם : ]א[ את מנוף סל אדם, ולציין לגבי כל לקוח

האם המנוף הלקוח; ]ג[ המדינה שבה סופק המנוף; ]ד[ מועד אספקת המנוף; ]ה[ 

 שסופק ללקוח הוא מהדגם של המנוף המוצע.

 המנוף והארגז המוצעים .15

לרבות התקנתם על  ,יםהמוצעוהארגז המנוף פות במכרז הוא שדם להשתתתנאי מוק .15.1

המפורטות  בכל הדרישות ים, עומדמשאית דאף שתסופק על ידי החברה הכלכלית

 למכרז. 1טופס ההצעה הטכנית, נספח א'ב

, בהתאם מנוף מדגם זההתפות במכרז הוא שמציע יעמיד לבדיקה תנאי מוקדם להשת .15.2

להלן. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את הצעתו של מציע  25לאמור בסעיף 

שיש  1לא יאפשר להתרשם מרכיב שלגביו נקבע בנספח א'שיעמיד לבדיקה שהמנוף 

 להעמידו לבדיקה פיזית. 

  דמי השתתפות תשלום .16

במכרז בסך של  לשלם דמי השתתפותהמציע  על כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, .16.1

  .הלןל 19.2 כמפורט בסעיף ש"ח 1,500
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להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו את הקבלה על התשלום. מובהר  .16.2

 כי המחאה שלא נפרעה, מכל סיבה שהיא, כמוה כאי תשלום דמי ההשתתפות.

 

 הצעת המחיר וקביעת הזוכה במכרז .ג

 הצעת המחיר .17

את המחיר המוצע על ידו  ,למכרז 2'אנספח , קוב בטופס הצעת המחירציע ינמה .17.1

 אלה:מלכל אחד  , ללא מע"מ,בשקלים חדשים

 ;השלדהמטר והתקנתו על  20מנוף  .17.1.1

 ;השלדהוהתקנתו על  ארגז .17.1.2

שנים )בהתאם לתוכנית  7משך ל למנוףעלות תוכנית טיפולים יזומים  .17.1.3

 .(המחיר טופס הצעתהמציע בטיפולים שתפורט על ידי 

 בטופס הצעת המחיר המפורטים הרכיבים כל של במחירם ינקוב שלא מציע של הצעתו .17.2

 תיפסל. -

הטובין וכן את כל התחייבויותיו של הספק המחירים בהם ינקוב הספק כוללים את  .17.3

בהתאם לחוזה. החברה לא תישא בכל עלות נוספת למחירים המפורטים בהצעת 

פריקה, אחסנה,  יצור, מכס, ייבוא, העמסה,ובכלל זה לא תישא בעלות יהמחיר, 

  אספקה, הרכבה, פירוק, ביטוח, פינוי או הובלה של חלפים.

ההשוואה בין ההצעות תעשה לפי המחיר בשקלים  -מציע שינקוב במחיר שאינו בש"ח  .17.4

 חדשים, בהתאם לשער היציג של המטבעות במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

במועד התמורה תשולם למציע בהתאם לשער היציג במכרז, אם המציע יזכה יצוין כי 

 .האחרון להגשת ההצעות למכרז

 בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה למחיר הכולל, יגבר מחיר היחידה. .17.5

-17.1.1המחיר המשוקלל ייקבע כסכום של כל הרכיבים המפורטים בסעיפים  .17.6

17.1.3. 

שנים ייקבע  7למשך  למנוףהמחיר עבור עלות תוכנית טיפולים יזומים  .17.6.1

כסכום של כלל הטיפולים היזומים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן, 

 שנים. 7למשך 

 :, החוזה עם הספק קובע כילתשומת לב המציעים .17.7

ממחיר המחירון  12%הנחה של לפחות ה חלקי חילוף בהספק יספק לחבר .17.7.1

 הזול ביותר שלו.

לחוזה,  9אנא ראו האמור בסעיף  המחירים יעודכנו כמפורט בחוזה. .17.7.2

 המפרט את אופן חישוב התמורה המגיעה לספק.
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 הזוכה במכרז .18

תר, ועדת המכרזים תכריז על המציע הכשיר, שהציע את המחיר המשוקלל הנמוך ביו .18.1

 כזוכה במכרז.

 

 התנהלות המכרז אופן .ד

 קבלת מסמכי המכרז .19

 להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט.ניתן  .19.1

, עד למועד האחרון כולל מע"מ ש"ח 1,500ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך  .19.2

להגשת ההצעה הקבוע לעיל. התשלום יבוצע באמצעות המחאה, משוכה על ידי המציע 

חברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ, מוגבלת למוטב בלבד, רשומה לפקודת ה

 -שוהם בימים א'  10חברה, ברח' מודיעים למועד משיכתה. התשלום יבוצע במשרד ה

. התשלום לא יוחזר. מובהר כי התשלום מהווה תנאי סף 15:00 - 09:00ה', בין השעות 

 לעיל.  16להשתתפות במכרז, כמפורט בסעיף 

שם, כתובת, מספרי טלפון  -במועד התשלום יש למסור פרטי קשר של נציג המציע  .19.3

 לצורך שינויים ועדכונים, ככל שיהיו. -ופקס וכתובת דוא"ל 

אין ברישום או בתשלום דמי ההשתתפות כדי להטיל על הנרשם חובה כלשהי או כדי  .19.4

 לחייבו להתמודד במכרז.

 הבהרותהליך  .20

לפנות כל אדם  רשאי ,6.1.1 למועד המפורט בסעיףהמכרז ועד  הפצתמיום ל הח .20.1

 ,לד"ר רוני ענבר Roni@Calcalit.co.il דואר אלקטרוניבאמצעות  ,בכתב חברהל

בהתקשרות שתבוא ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או 

 . אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר -לה בעקבותיו. יש לוודא כי הפניה התקב

וטלפון ליצירת קשר עימו,  ושמו, כתובתהמכרז,  פרעל הפונה לציין בפנייתו את מס .20.2

 כתובת דואר אלקטרוני.ו מס' פקס

רט בסעיף לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפו אינה מתחייבת לענות חברהה .20.3

6.1.1. 

 .6.1.2 תשיב לפניות עד למועד המפורט בסעיף חברהה .20.4

זאת, מבלי שיהיה בכך כדי תפורסם באתר האינטרנט בלבד.  ותההתייחסות לפני .20.5

 .לחשוף את זהותו של הפונה

הבהרה חלה על המתמודדים עצמם; החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ה .20.6

כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות לשאלות ההבהרה,  חברהויראו את ה

 ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט כאמור.

 התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .20.7

mailto:Roni@Calcalit.co.il
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ות. הודעה רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצע חברהה .20.8

 על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

 בנה ההצעה והגשתהמ .21

  :אתגם טופס זה כולל  למכרז. 'אנספח ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף כ .1.1

  ;1נספח א', המצורף כהמנוף והארגזמפרט  .21.1.1

 . 2נספח א'המצורף כטופס הצעת המחיר,  .21.1.2

, מהות וכדוסקטים, מצגחוברות, דידפים, ב אינה מחויבת להתחשבועדת המכרזים  .21.2

 .הותרה במפורשלא שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם 

על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה, ולסמן על  .21.3

יובהר כי , כל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס

  .רז ואת הנספחים לחוזהלצרף להצעה את החוזה המצורף כנספח ב' למכ צורך אין

טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהווה השלמה של הקבוע  .21.4

במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור במכרז. עם זאת, 

 .בגוף המכרז

למכרז, ותוכנס למעטפה  3א'ח נספהצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר בלבד,  .21.5

 להלן. 22.2.5כמפורט בסעיף  וחתומהסגורה נפרדת, 

 הגשת ההצעה .22

ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך  ,את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה .22.1

, בתיבת המכרזים הנמצאת 6.1.3מהמועד המפורט בסעיף ולא יאוחר ההבהרות, 

 . , שוהם10מודיעים ת בכתוב החברה, יבמשרד

 משאית של ולתחזוקה לאספקה 1/2019 'מס מכרזעל המעטפה יצויין " .22.1.1

 ."סל ומנוף

ה הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצע .22.1.2

 שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

קטרוני או ר אלבדוא, רגיל בדוארבשום מקרה אין להגיש את ההצעה  .22.1.3

 בפקס.

, עותק אחד במדיה של ההצעה נייר שלושה העתקימעטפת ההצעה תכיל בסה"כ  .22.2

 , כדלקמן:מגנטית וטופס הצעת מחיר

עותק זה יכלול את הערבות  – , ללא הצעת המחירעותק מקור של ההצעה .22.2.1

בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס ההצעה ושל המסמכים המקורית. 

, ללא הצעת המחיר )נספח תמת המציע ובחתימתוהנלווים והנספחים בחו

 יש לסמן את העותק כ"עותק מקור". .(2א'

את טופס ההצעה עותק זה יכלול  - , ללא הצעת המחירעותק של ההצעה .22.2.2

)נספח  ללא הצעת המחיר, המסמכים הנלווים והנספחים למיניהםוכל 
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ם( בחותמת מקורית )לא צילוהעותק . יש לחתום בעמוד הראשון של (2א'

 ורית )לא צילום( של המציע.של המציע ובחתימה מק

)תקליטור או  על גבי מדיה מגנטית ,עותק של ההצעה, ללא הצעת המחיר .22.2.3

Disk On Key) -  קובץ סרוק בפורמט עותק זה יכלולPDF  של טופס

 ללא הצעת המחירההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם, 

ייה לכל מסמך כן עניינים הכולל הפנ(. על הקובץ לכלול תו2א')נספח 

 שהמציע נדרש לצרף להצעתו.

בהשמטת עותק של ההצעה  - , ללא הצעת המחירעותק לעיון המתחרים .22.2.4

וללא  למכרז 26.2 , כמפורט בסעיףמבקש שלא יפורסםהמידע שהמציע 

 עיון המתחרים. יש לסמן עותק זה כעותק ל .הצעת המחיר

, נפרדת, סגורה וחתומהבמעטפה תוגש  - הצעת המחיר מטעם המציע .22.2.5

 מס'פומבי למכרז  הצעת המחירמדובר ב"שעליה יצוינו פרטי המציע וכן כי 

יש לחתום על הצעת . 2א'הצעת המחיר תוגש באמצעות נספח . "1/2019

 ת )לא צילום(.ומקוריובחתימה המחיר בחותמת 

 -ת הצעת המחיר מיתר חלקי ההצעה מציע שלא יפריד א מובהר כי הצעתו של .22.3

 תיפסל.

  בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור. .22.4

הגשת ההצעה לצרף להצעה את החוזה או את הנספחים לחוזה. עם זאת, צורך אין  .22.5

האמור במסמכי המכרז החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל 

מסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי המצורף לו, הבין את האמור בוהחוזה 

 מסויגת.

  מסמכים שיש לצרף להצעה .23

מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז, על המציע לצרף  .1.2

 להצעתו את המסמכים הבאים:

 כתב ערבות.  .1.2.1

 .נסח תאגיד עדכני .1.2.2

 .עבמציאישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה  .1.2.3

-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ,אישור ניהול ספרים כדין .1.2.4

1976. 

 עיל. ל 10, כנדרש בסעיף בנוסח המפורט כנספח ג' למכרז תצהיר .1.2.5

עבור מציע שהוא יצרן של המנוף המוצע: רשיון תקף, על שם המציע,  .23.1.1

מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי  לייצור מוצרי תעבורה לפי צו הפיקוח על

או לפי צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה  1983 -תעבורה והסחר בהם( התשמ"ג 

 ( התשמ"ו.1149וסחר בהם )יו"ש 



12 
 

תקף, על שם המציע, לייצור מוצרי עבור מציע שאינו יצרן המנוף: רישיון  .23.1.2

תעבורה או לסחר במוצרי תעבורה, על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

או צו בדבר ייצור  1983 -)ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( התשמ"ג 

 התשמ"ו.( 1149מוצרי תעבורה וסחר בהם )יו"ש 

ך שהמציע עבור מציע שאינו יצרן המנוף: אישור מיצרן המנוף המעיד על כ .23.1.3

 מורשה לספק את המנוף )לחברה או בכלל(.הינו נציגו בארץ ו

 כשהוא מלא וחתום. - 1נספח א' .1.2.6

 לטופס ההצעה הטכני. 6המפורטים בסעיף  סמכיםכל המ .1.2.7

 .(2א')נספח  מעטפה נפרדת ובה הצעת המחיר .23.1.4

ב' לחוק חובת המכרזים, 2מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  .23.2

 ר כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת., יצרף אישו1992-תשנ"ב

ח"פ( בכל המסמכים : על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס' לתשומת לב .23.3

המוגשים מטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד'( יהיה זהה. 

אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם 

 ההתאמה.-בדבר אי הרשויות המוסמכות לכך

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה  .23.4

 ורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.המפ

 תוקף ההצעה .24

 ההצעה תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים. .24.1

נוספים  תשעים ימים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן .24.2

לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או 

)אך אינה רשאית ועדת המכרזים  ,יפר את ההתקשרות עימו. בנסיבות מעין אלה

 .כזוכה במכרז ,להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבהחייבת( 

תסתיים טרם זמנה, וזאת כה במכרז לבין הזו חברהאם ההתקשרות החוזית שבין ה .24.3

מכל סיבה שהיא )כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכד'(, 

( לבחור תחתיו במציע הבא בתור, ובלבד שבמועד ת)אך לא חייב תרשאי חברההיה הת

קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף 

 במכרז. להשתתפות 

 גמה ובדיקהדה .25

מפרט, בין היתר, את הדרישות הטכניות אותן יש להציג לבדיקה טכנית  1נספח א' .25.1

 )בעמודה "לבדיקה"(.

ניתן להעמיד  .מנוף זהה מהדגם המוצעעל המציע להציג לבדיקה פיזית דגם של  .25.2

כש שתירשלדה לבדיקה מנוף סל אדם המורכב על שלדה שאינה מהסוג או הדגם של ה

 . ל ידי החברה הכלכליתע



13 
 

המציע יעמיד, לצורך הבדיקה, על חשבונו ומבלי שתהיה בכך כל עלות לחברה, מפעיל   .25.3

 כלי הרכב )לרבות המנוף(.ן לשם הפעלה של ממיו

ועדת המכרזים תפסול את הצעתו של מציע שלא יציג לבדיקה פיזית דרישה טכנית  .25.4

ים אחרים )למשל, באמצעות מסוימת שאותה יש להציג, אלא אם שוכנעה באמצע

 קטלוג של היצרן או אישור בכתב מטעם היצרן( כי כלי הרכב המוצע עונה על הדרישה.

 .מראש שבוע לפחות בדיקהו הדגמה של לעריכהועדת המכרזים תודיע על המועד  .25.5

 .האזורית חבל מודיעיןההדגמה תבוצע בחצר המועצה 

  עיון במסמכי המכרז .26

בהתאם לקבוע מסמכי המכרז במכרז לעיין ב שלא זכהר למציע ועדת המכרזים תאפש .26.1

 ובהתאם להלכה הפסוקה.  1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בתקנה 

 -תו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן מציע הסבור כי חלקים מהצע .26.2

ר סיום (, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאח"חלקים סודיים"

יסמן את החלקים ומהם החלקים הסודיים למכרז ה' נספח המכרז, יציין במפורש ב

נוסף על כך יצרף המציע עותק של  .משמעי-הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד

 לעיל. 22.2ההצעה בניכוי החלקים הסודיים, כמפורט בסעיף 

ושלא צירף עותק לעיון ה כסודיים לקים בטופס ההצעמציע שלא סימן ח .26.2.1

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם המציעים 

 יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .26.2.2

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. מראש על זכות

קול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים יודגש כי שי .26.3

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון 

 ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון .26.3.1

תן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, הזוכה הגדירם כסודיים, תיש

 ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  .26.4

 בקש.הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המ

ושמות  סיונוינ ,מציעכתובתו של השמו ויודגש כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .26.5

מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך  לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.לקוחותיו 

 את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 מימוש ההתקשרות .27

דרש הזוכה במכרז להמציא יחתימת החוזה יכתנאי לכתנאי למימוש ההתקשרות ו .27.1

 העשר ה תוךאת כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוז רהבחל

 . הים מיום שנמסרה לו הודעת הזכימיי
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תוך הזוכה יציג לחברה כתנאי לחתימה על החוזה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .27.2

אסמכתאות המעידות על כך שיש לו או עשרה ימים מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה, 

מוסך ומחסן חלפים המתאימים , 5, באזור שבין גדרה לכביש ה מטעמולקבלן משנ

  למתן שירותי תחזוקה ותיקונים למנוף.

; 

 

 כללי .ה

 פרשנות .28

, בחוקעות שיש להם הם המשמ, תהא ל3 סעיףבמלים וביטויים, ככל שלא הוגדרו  .28.1

, אלא אם כן משתמע מלשון 1981-או בחוק הפרשנות, התשמ"א ת הפרשנותבפקוד

 הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בתוקפו  ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע .28.2

 של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

סמכי המכרז. יש ו, מהווה חלק בלתי נפרד ממהמצורף למכרז זה, על נספחיהחוזה  .28.3

המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את החוזה לראות את המכרז ואת 

 זה.

יעשה מאמץ החוזה בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח  .28.3.1

 י הנוסחים.ליישב בין שנ

נוסח בר יג החוזהבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח  .28.3.2

 .חוזהה

לשון  -כל האמור בלשון זכר  לשון רבים במשמע, ולהיפך. -כל האמור בלשון יחיד  .28.4

 נקבה במשמע, ולהיפך.

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי  .28.5

 פרשנות.

 רישה למידע נוסף והבהרותד .29

ע בכל שלב של המכרז ועדת המכרזים רשאית )אך אינה חייבת( לבקש מכל מצי .29.1

כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר  פה להצעה,-הבהרות בכתב או בעל

הוגן על המציעים האחרים. -למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

 רד מן ההצעה.ההבהרות יהוו חלק בלתי נפ

צות או עדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלולו .29.2

בחינת עמידתו של המציע אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך 

 בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק כל נתון שנמסר בהצעה, גם באמצעות פנייה לצד שלישי.  .29.3

סתירה בין הנתונים ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה במקרה שתתגלה 

 .הבדיקהממצאי שמסר המציע לבין 
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 הוצאות הכנת ההצעה לא יחולו על החברה .2

 ההצעה.החברה לא תישא בכל עלות הנובעת מהכנת  .2.1

המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הכנת ההצעה או השתתפות בהליך המכרז, וזאת  .2.2

 גם אם החברה תחליט לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא.

 או הפסדית הצעה תכסיסנית .30

 תיפסל. לב-חסרת תוםו א , הפסדיתסניתיהצעה תכס

 הצעה מסויגת או מותנית .31

התנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או ל .31.1

 ירשמו.יאו להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים ש ,הצעה מסויגת או מותנית

רשאי להעלות את  ,מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות .31.2

שיבו, תשקול את פנייתו ות חברהוהליך ההבהרות, או את הערותיו במסגרת ה השגותיו

 לעיל. 20 ףוע בסעיהכל בהתאם לקב

 ביטול ודחייה .32

את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש או לדחות המכרזים רשאית לבטל  ועדת

 את אכיפתו.

 מספר הצעות .33

ולהציע במסגרתה דגם אחד בלבד של  רז הצעה אחת בלבדי להגיש למככל מציע רשא .33.1

 .וארגז נוףמ

על כן, מציע אינו רשאי  לצורך סעיף זה, יראו מציע וחברה קשורה למציע כמציע אחד. .33.2

 להתמודד במכרז אם חברה קשורה אליו מתמודדת בו.

 סמכות שיפוט .34

לבית המשפט המוסמך  ונהתנסמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו 

 .במחוז מרכז
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 הצעהטופס  -' למכרז אנספח 

 כללי .1

 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.  .1.1

אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא  -יש להתייחס לכל הסעיפים  .1.2

 רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

ר פרטי איש קשר, יש לציין את שם בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסו .1.3

 ופרטי התקשרות עימו )כתובת, טלפון, פקס ודוא"ל(.תפקידו  איש הקשר,

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף  .1.4

 הפירוט המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך. 

ת מורשה החתימה רשת חתימה, הכוונה היא לחתימבכל מקום בטופס ההצעה שבו נד .1.5

 מציע.מטעם ה

הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד;  .1.6

 רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז. 

 פרטי המציע .2

 שם המציע

 

 כתובת המציע

 טלפון 

 

 דוא"ל פקס

 פרטי איש הקשר מטעם המציע

 קשריש השם א

 

 דוא"ל תפקיד

 

 למכרז( 9מעמדו המשפטי של המציע )סעיף  .3

 המעמד המשפטי של המציע )חברה/שותפות/עוסק מורשה/אחר( _____________ .3.1

 ____________מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _____ .3.2
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 ידם אצל המציע:מורשי החתימה אצל המציע ותפק .3.3

תפקיד אצל  ת.ז. שם מס"ד

 המציע

 דוגמת חתימה

1     

2     

3     

4     

 

 פרטים כלליים -כלי הרכב  .4

 שם יצרן המנוף המוצע: _________________ .4.1

 המוצע: _________________הארגז שם יצרן  .4.2

 למכרז( 12יצרן או ספק מורשה )סעיף  -המציע  .5

לייצור מוצרי המוצע ומחזיק ברשיון תקף, על שמו, יצרן של המנוף האם המציע הוא  .5.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(  לפיתעבורה 

( 1149תעבורה וסחר בהם )יו"ש  צו בדבר ייצור מוצרילפי או  1983 -התשמ"ג 

 )כן / לא( ____________ ?התשמ"ו

 אם המציע אינו יצרן של המנוף המוצע:  .5.2

המוצע ומחזיק  המנוףשל יצרן הספק מורשה מטעם האם המציע הוא  .5.2.1

 ,רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה או לסחר במוצרי תעבורהב

על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( 

( 1149או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם )יו"ש  1983 -התשמ"ג 

  ? )כן / לא( __________התשמ"ו

 נא לציין את פרטיו של יצרן המנוף: .5.2.2

 שם היצרן: ___________________ .5.2.2.1

 מקום ההתאגדות: ________________ .5.2.2.2

 פרטי איש קשר: ___________________ .5.2.2.3

 למכרז( 13ף )סעיבאספקת מנופי סל המציע ניסיונו של  .6

סיפק לפחות שלושה לקוחות בישראל שלהם המציע  יש לפרט במסגרת הטבלה שלהלן .6.1

. יש לציין רק לקוחות שלהם המציע העניק שירות תחזוקה מנופי סל אדם 2016בשנת 

  )למנופים שסופקו על ידו(, למשך שנה לפחות.
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מטעם פרטי איש קשר  שם הלקוח שנה מס"ד

 הלקוח

האם המציע 

העניק שירותי 

תחזוקה למנוף 

למשך שנה 

 לפחות? )כן/לא(

1.  2016  

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

 

סיפק לפחות שלושה לקוחות בישראל שלהם המציע  במסגרת הטבלה שלהלןיש לפרט  .6.2

. יש לציין רק לקוחות שלהם המציע העניק שירות תחזוקה מנופי סל אדם 2017בשנת 

  שסופקו על ידו(, למשך שנה לפחות.)למנופים 

פרטי איש קשר מטעם  שם הלקוח שנה מס"ד

 הלקוח

האם המציע 

העניק שירותי 

למנוף תחזוקה 

למשך שנה 

 לפחות? )כן/לא(

1.  2017  

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   
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סיפק לפחות שלושה לקוחות בישראל שלהם המציע  יש לפרט במסגרת הטבלה שלהלן .6.3

. יש לציין רק לקוחות שלהם המציע העניק שירות תחזוקה אדם מנופי סל 2018בשנת 

  )למנופים שסופקו על ידו(, למשך שנה לפחות.

פרטי איש קשר מטעם  שם הלקוח שנה מס"ד

 הלקוח

האם המציע 

העניק שירותי 

תחזוקה למנוף 

למשך שנה 

 לפחות? )כן/לא(

1.  2018  

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

 

 למכרז( 14יצרן המנוף המוצע )סעיף  .7

יש לציין בטבלה שלהלן לקוחות במדינות מפותחות, להם יצרן המנוף המוצע סיפק,  .7.1

מנוף עם סל אדם. יש לציין ועד למועד הגשת ההצעות למכרז,  1.1.2014-החל מה

 לפחות עשרה לקוחות כאמור. 

 

רטי איש פ שם הלקוח מס"ד

קשר מטעם 

 הלקוח

 המדינה

ופק שבה ס

 המנוף

מועד 

אספקת 

המנוף 

)חודש 

 ושנה(

האם דגם 

המנוף 

שסופק 

ללקוח זהה 

לדגם של 

המנוף 

המוצע 

 )כן/לא(

1.    
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רטי איש פ שם הלקוח מס"ד

קשר מטעם 

 הלקוח

 המדינה

ופק שבה ס

 המנוף

מועד 

אספקת 

המנוף 

)חודש 

 ושנה(

האם דגם 

המנוף 

שסופק 

ללקוח זהה 

לדגם של 

המנוף 

המוצע 

 )כן/לא(

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

6.   

 

    

7.   

 

    

8.   

 

    

9.   

 

    

10.   

 

    

 

 פירוט המסמכים שיש לצרף למכרז .8
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צורף / לא צורף  סעיף במכרז המסמך מס"ד

 אם צורף( ✓)סמן 

  9 .2019נסח תאגיד מעודכן לשנת   .1

  9 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות.  .2

אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל   .3

 המציע.

9  

  10 תצהיר בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז  .4

  11 כתב ערבות  .5

 :יצרן של המנוף המוצעעבור מציע שהוא   .6

, לייצור מוצרי ם המציערשיון תקף, על ש

מצרכים  תעבורה לפי צו הפיקוח על

הסחר ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה ו

או לפי צו בדבר ייצור  1983 -בהם( התשמ"ג 

( 1149מוצרי תעבורה וסחר בהם )יו"ש 

 התשמ"ו.

12  

רישיון תקף, עבור מציע שאינו יצרן המנוף:   .7

 רי תעבורה או, לייצור מוצם המציעעל ש

לסחר במוצרי תעבורה, על פי צו הפיקוח על 

מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה 

בדבר או צו  1983 -והסחר בהם( התשמ"ג 

( 1149ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם )יו"ש 

 התשמ"ו.

12  

ר מיצרן יצרן המנוף: אישועבור מציע שאינו   .8

המנוף המעיד על כך שהמציע מורשה לספק 

 את המנוף )לחברה או בכלל(.

12  

טופס ההצעה הטכני,  -למכרז  1נספח א'  .9

 6לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 לטופס ההצעה הטכני.

15  

  16 אישור בדבר תשלום דמי השתתפות במכרז.  .10

 )במעטפה נפרדת(.הצעת המחיר   .11

 

21.5  
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 __________________________ ע:שם המצי

 __________________________ בעלי זכויות החתימה:

 __________________________ חתימה וחותמת:

 __________________________ תאריך:
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 ההצעה הטכניתטופס  -למכרז  1 'אנספח 

שתירכש בנפרד על ידי החברה  FALF210H10טון מדגם  10המנוף והארגז יותקנו על שלדת משאית דאף 

על מנת לוודא התאמה מלאה של שלדת המשאית מפרט רכש המשאית יתואם עם הספק  הכלכלית.

 וכו'(. PTOלמנוף הזוכה )רוחק סרנים, 

יהיה אחראי להרכבת המנוף והארגז על שלדת המשאית ולאינטגרציה של המערכות עליה הספק 

באופן שאחריות היצרן המקורית התעבורה והנחיות יצרן השלדה,  בהתאם לחוקי המדינה, תקנות

יידרש להעביר את המשאית עם המנוף תישמר בסיום ההתקנה. כחלק מעמידה בדרישה זו, הספק 

שינוי המבנה ולהעביר לידי החברה הכלכלית אישור מטעם יבואן השלדה לאופן המותקן רישוי ל

 רכות על המשאית.ההתקנה של המנוף והארגז ויתר המע

 .עמוד בכל הדרישות המפורטות בטופס ההצעה הטכניתכלי הרכב המוצע לעל 

 .בעמודה המתאימה ✓אם כלי הרכב עומד בדרישה מסוימת, יש לסמן לגבי דרישה זו 

 כללי .1

מס"

 ד

 לבדיקה  ✓ פרוט הדרישה נושא

1.1  
מענה 

לצרכי 
 החברה

מחזורי העמסה ביום להתקנת  50-60 -המנוף מיועד ל .א
   גלים, גיזום עצים , התקנה ותיקון אמצעי מאור.ד

מערכת המנוף כל מערכותיה ומרכיביה מיועדת  .ב
לנסיעה בעיקר על כביש סלול אך תיתכן ירידה לדרכי 

 כבושות.עפר 
  

המשאית עם המנוף על כל מערכותיה ומרכיביה  .ג
תעמוד בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל 

או אחר במרכיביה וללא מכני, הידראולי, חשמלי 
 ירידה בביצועים הפונקציונליים:

רעידות והלמים כנגזר ממערכת השיכוך ברכב  .1
 ותנאי הדרך.

צלסיוס מתחת מעלות  10טמפרטורת סביבה של  .2
 .0-מעלות צלסיוס מעל ל 45 -ועד ל 0 -ל

 חשיפה רצופה לשמש וגשם. .3
 תנאי אבק קשים. .4

  

1.2  
 תקנים

שות החוקיות המשאית עם המנוף יעמדו בכל הדרי .א
רה, כולל דרישות משרד העדכניות ליום המסי

 הכלכלה ומשרד התחבורה.
  

המנוף והסל יעמדו בתקנים הבאים, במהדורתן  .ב
 העדכנית:

"במות הרמה ניידות לעבודה"  5697תקן ישראלי  .1
 (.EN280)המבוסס על תקן 

 DIN 15018 (Cranes; principles relatingתקן .2
to steel structures, design of cranes on 

vehicles)   או תקןEN280. 

  

   .CEהמנוף יהיה בעל אישור  .ג
בדרישות מפמ"כ התקנת המנוף ע"ג השלדה תעמוד  .ד

"רכב משא בעל מנוף הידראולי להעמסה עצמית"  129
התקנת מנופים לפריקה וטעינה  3488או ממ"ת 

 עצמית במשאיות.
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 ההתקנה על השלדלארגז, מנוף ודרישות  טכניות  .2

 לבדיקה  ✓ פרוט הדרישה נושא מס"ד

ארגז   2.1
 המשאית

היצרן שלדה ויחובר בהתאם להנחיות -ייבנה על תת .א
(Body-builder יתאים במבנה ובחוזק לקליטת המנוף .)

 .ויתר האמצעים הנדרשים
  

רצפת הארגז תהיה מפלדה מגולוונת מסורגלת למניעת  .ב
 .החלקה

  

של הרכב,  ז השלדה, בצד ימיןבתוך המבנה של ארג .ג
יותקנו מדרגות עלייה פנימיות עם מעקה, שאינן בולטות 

 .מרוחב הרכב
  

משטח המדרגות יהיה מחומר מונע החלקה או מצופה  .ד
 בחומר מונע החלקה.

  

תאי אחסון על הארגז מיועדים לכלי עבודה וציוד עזר  .ה
שור לביצוע עבודות גינון וגיזום )אתי חפירה, מגרפה, מ

 ועוד(:
 3-תא באורך מרבי שמתאפשר, מחולק ל -צד ימין  .1

 מחיצות ומיועד לשינוע שמנים, דלקים.
 תא באורך מרבי שמתאפשר ללא מחיצות. -צד שמאל  .2
 תא לכל רוחב הארגז בגודל מרבי. -קדמת הארגז  .3
דלתות התאים יהיו עם ידיות ויאפשרו הוצאת הציוד  .4

מ' העומד  1.7עם גישה נוחה מצד הרכב לאדם בגובה 
 .על הרצפה

ארגזי הצד יצוידו בדלתות צד ציריות הנפתחות כלפי  .5
נן בולטות בזמן נסיעה אל מטה, אטומות למים ואי

 .מחוץ לרוחב הרכב
בתאים יהיו נקודות עיגון לקשירת הציוד ומניעת  .6

 .טלטולו במהלך הנסיעה
תהיה אפשרות לנעילת הארגז עם מנעול תלייה  .7

 .סטנדרטי

  

ארגז תהיה קלה ונוחה לביצוע לאדם סגירת הפתיחת ו .ו
 אחד.

  

עדיפות לתאורה תאורת הארגז על פי תקנות תעבורה עם  .ז
 מבוססת לד.

  

ל' לפחות עם ברז תחתון יותקן בצידו  20של  -מיכל מים  .ח
 הימני של הארגז.

  

2.2  

פגושים, 
ווי 

 גרירה
 

המתאים לדרישות  ירוהאחיותקן וו גרירה משולב בחלק  .א
טון )שקע  3.5רר עד התעבורה לגרירה של נג תקנות

חשמל, עיגון לשרשרות אבטחה וכו'(. נדרש לאשר את 
 ההתקנה כחלק מרישוי שינוי המבנה.

  

בהתאם לדרישות  –פגוש אחורי, מגני צד תת רכביים  .ב
 תקנות התעבורה. 

  

מאפייני   2.3
 המנוף

לשני אנשים מותקן בקצה זרוע טלסקופית עם סל הרמה  .ג
ות בהפעלה מק לפח 20.5ה עבודה מירבי של עם גוב

 הידראולית מלאה
  

   .מ' או פחות 4.3גובה העבודה המינימאלי של הסל יהיה  .ד
רדיוס עבודה מקסימלי )הנמדד בין ציר המנוף לשפה  .ה

מ'  8לפחות  -החיצונית הסל( עם סל בעומס מקסימלי 
 .מ' 12ועם אדם בודד 

  

ד בין ציר המנוף לשפה רדיוס עבודה מינימלי )הנמד .ו
 5 -ונית הסל( עם סל בעומס מקסימלי לא יותר מהחיצ

 .מ'
  

   .מעלות לפחות או רציף 360כושר צידוד המנוף  .ז

כבלים   2.4
 וצנרת

כל הכבלים, צנרת ואביזרי המנוף יהיו מוגנים מפגיעות 
 מכניות או קרינת השמש

 
  

  



25 
 

 לבדיקה  ✓ פרוט הדרישה נושא מס"ד

סל  3.4
 העבודה

יסופק סל עשוי פיברגלס לשני עובדים עם מדרגה לצורך  .א
 .כניסה לסל. מידות הסל בהתאם לתקנים

  

וולט ופתח כניסה  1000הסל יסופק בדרגת בידוד עד  .ב
מקדימה או מהצד. מוט הגנה של הפתח מצופים בצינורות 

 .מבודדים בהתאם
  

   '.מ 20בגובה  ק"ג לפחות 200נשיאה נטו של הסל כושר  .ג

הסל יסופק עם מדרגה מובנית לצורך כניסה ויציאה נוחים  .ד
 .מהסל

  

   .מעלות לפחות±  90לסל יכולת צידוד של  .ה

   .טבעות עיגון 2בסל יותקנו  .ו

מערכת אוטומטית לאיזון הסל בכל מצבי ההפעלה עם  .ז
מהסל. יש להקפיד שבהרמה לגובה אפשרות לתיקון ידני 

 .אופקימכסימלי הסל יישאר 
  

   .אפשרות להפיכת הסל לצורך ניקוי/חילוץ .ח

מ"מ  200x200x450עם הסל יסופק ארגז כלים במידות  .ט
לפחות, לתלייה על שפת הסל כולל נעילה, להפעלת כלים 

 מתוך הסל. 
  

   .יסופק כיסוי לפתח הסל לנסיעה על כבישים .י

הפעלת כלי עבודה הידראוליות מתוך הסל )אספקת לחץ  .יא
 .שמן הידראולי להפעלת משור גיזום(

  

לצורך  V220שקעים חשמליים למתח של  2בסל יורכבו  .יב
הפעלת כלי עבודה. תתאפשר הזנה משקע חיצוני )חברת 

 חשמל( או מקור חיצוני אחר )גנרטור/ממיר(. נדרשת
הגנה לעבודה עם מתח גבוה בהתאם לחוק  התקנת
 החשמל

  

   מר מונע החלקהמשטח הדריכה בסל יצופה בחו .יג

מהסל יתאפשרו במצב הנמוך ביותר של כניסה ויציאה  .יד
 אחסנת המנוף

  

הכניסה לסל תתבצע מפתח בדופן, הפתח יאובטח במוטות  .טו
בתוך הסל יותקנו נקודות עיגון  .נגד נפילה של הפועלים

כמתחייב בדרישות לעבודה בגובה וללא פגיעה בבידוד 
 הסל המקורי.

  

למסילות אנכיות משני צידיו יהיה מחובר מוט ביטחון  .טז
משני צידי הפתח. במצבו הקבוע מוט זה יסגור את הפתח. 

לצורך כניסה לסל יש להרים את המוט ולאחר הכניסה 
 לשחררו למקומו המקורי

  

3.3  
התקנה 

על 
 השלדה

   בסיס המנוף יחובר לשלדת הרכב הנושא .א

צרן התקנת המנוף והסל על הרכב תיעשה לפי הנחיות י .ב
 ההשלד

  

המאמצים בשלדת הרכב לא יעלו על המאמץ המותר ע"י   .ג
 יצרן הרכב
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 לבדיקה  ✓ פרוט הדרישה נושא מס"ד

 

התקנה 
על 

 השלדה
 )המשך(

המשקל הכולל של המנוף, הסל וכל ההתקנים  .ד
הנלווים לא יעלה על המשקל הכולל המותר להעמיס 

ו על השלדה, ללא פגיעה ביכולת הסעת הנוסעים א
 הנלווה בארגזהמטען 

  

, לרבות חריגה רכב המותקן במצב נסיעההשל  מידות .ה
 .על פי תקנות התעבורה - ממתאר הרכב

  

במצב מקופל ובעת נסיעה יוגן המנוף )זרוע + סל( בפני  .ו
 בתומכים בצורה בטוחה(. קפיצות )עיגון המנוף

  

על גג הרכב יותקן פנס מהבהב המפיץ אור צהוב.  .ז
 לוח המחוונים בתא הנהגמתוך הפעלה 

  

על שלדת הרכב בצדו הקדמי והאחורי ימוקמו באזור  .ח
נגיש שתי נקודות לחיבור כבל הארקה.  הנקודות 

 יסומנו וישולטו באופן ברור
  

   כל פתח שייפתח בארגז ובגג הרכב יאטם לגשם .ט

בתא הנהג יהיו התראות לגבי מפרש כוח משולב, מנוף  .י
 לא מכונסים צביםומיילא מכונס 

  

המנוף יכלול את כל המערכות הדרושות להנעה  .יא
 ולהפעלת הסל

  

 יציבות  3.4

המערכת תפעל בתחום שבין קרקע ישרה ועד שיפוע  .א
 מעלות לפחות 5של  

  

בעת עבודה על קרקע ישרה, הרכב לא יתהפך תוך  .ב
מכושר ההרמה בכל  1.5 -העמסת עומס השווה ל 

 תחום העבודה
  

מעלות, הרכב לא יתהפך  5על שיפוע של בודה בעת ע .ג
מכושר ההרמה  1.33 -תוך העמסת עומס השווה ל 

 לתחום העבודה בכיוון השיפוע.
  

 -מהירות רוח מירבית שבה ניתן לעבוד עם הסל  .ד
 קמ"ש. 45לפחות 

  

הפעלת   3.5
 המנוף

   ההפעלה תהיה עצמאית ללא קשר למערכות הרכב. .א
מעמדה המותקנת ו הסלתתאפשר מהפעלת המנוף   .ב

תהיה עדיפות להפעלה מלמטה  בצד ימין של הארגז.
(OVER RIDE) 

  

מעמדת ההפעלה שבסל ניתן יהיה לשלוט על קצב  .ג
 העלייה/הירידה.

  

בעמדת ההפעלה בסל תותקנה ידיות הפעלה  .ד
זרועות וצידוד  2פעולות הבמה ) 3השולטות על 

גלית משבת מופעל רהסל(. על רצפת הסל יותקן 
 מפסיקה את כל הפעולות. שעזיבתו

  

מהירות התנועה של הסל תשתנה בהתאם למיקום  .ה
 הידית ביחס למצב הניטראלי.

  

   בכל אחת מעמדות ההפעלה יהיה כפתור חירום. .ו
דקות לכל  2זמן הרמת הסל לגובה מירבי יהיה  .ז

 היותר.
  

מערכת   3.6
 הידרולית

בה המונעת ההידראולית תופעל ע"י משאהמערכת  .א
 ע"י מנוע הרכב.

  

המערכת תכלול שסתום בטחון אשר לא יאפשר  .ב
 מהעומס המותר. 110%הרמת עומס העולה על 

  

המערכת תכלול שסתום מונע נפילה אשר לא מאפשר  .ג
 את נפילת הסל והזרוע בזמן פיצוץ צינור.

  

   הייצור האחרונה.כל הצנרת הגמישה תהיה משנת  .ד
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 לבדיקה  ✓ הדרישה וטפר נושא מס"ד

הפעלת   3.7
 חירום

תסופק מערכת הפעלת חירום חשמלית ו/או  .א
הידראולית ממצברי הרכב. המערכת תאפשר הורדת 

 הסל, קיפול הבמה והעברתה למצב נסיעה.
  

עמדת הפעלת החירום תהיה עמדה תחתונה בצד ימין  .ב
 להפעלה.שתמוקם במקום נוח 

  

   למערכת החירום. תותקן הכנה לחיבור מצבר חיצוני .ג
   במצב חירום ניתן יהיה לבצע צידוד במה ידני. .ד

מערכת   3.8
 חשמל

   וולט. 24מתח ההפעלה של המערכת  .א
מצברי הרכב יספיקו להפעלת המנוף בעומס מלא  .ב

 לצורכי חירום.
  

מתאימה כל החוטים והרתמות יוגנו ויובלו בצנרת  .ג
ענפי  אשר תספק הגנה מפני פגיעות חיצוניות כגון

 עצים קירות וכו'.
  

   כל המפסקים בסל יהיו מוגנים מפני גשם ולחות. .ד
   כל המפסקים בסל יהיו מוגנים מפני הפעלה מקרית. .ה
ברכב תותקן נורית ביקורת בתא הנהג להתריע כאשר  .ו

אבטחה שלא הסל לא נמצא במצב אחסנה או תותקן 
 תאפשר נסיעה במצב זה.

  

תקן עם חץ רגז הרכב יותקן הבחלק האחורי של א .ז
ס"מ אשר יואר באופן אוטומטי  90x90-בגודל של כ

בעת עבודת המנוף ויורה לכלי רכב מתקרבים באיזה 
 . צד עובד המנוף

  

בתחתית הסל  ובחלק הקדמי והאחורי של הרכב מעל  .ח
לפגושים בשני הצדדים, יותקנו פנסים אדומים 

יעבדו  מהבהבים על בסיס לדים עם רפלקטור אשר
 2קדימה;  2יחידות,  5לסירוגין כמו נצנצים, סה"כ 

 בתחתית הסל. 1אחורה; 

  

תסופק מערכת תאורת לילה לעמדת ההפעלה  .ט
 התחתונה ולאזור המייצבים.

  

 מייצבים   3.9

   המנוף יסופק עם מייצבים. .א
הפעלת המייצבים תתבסס על המערכת ההידראולית  .ב

 ן של הארגז.של  המנוף עם עמדת שליטה בצד ימי
  

הן במצב הפעלה והן במצב אחסון, המייצבים לא  .ג
 יבלטו אל מחוץ לרוחב הרכב. 

  

יסופקו פלטות לפיזור עומס עשויות מחומר קל,  .ד
מתאימות לייצוב על קרקע רכה. הפלטות יאוכסנו 

בסידורים מתאימים ליד כל מייצב בגובה ידי 
 המפעיל.

  

או יותר אינם  תינתן התראה כאשר מייצב אחד .ה
 נוגעים בקרקע, תוך אפשרות לכינוס הסל.
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 יםטכני נתונים .3

 יש למלא את הטבלה שלהלן:

  נושא המידע המבוקש הנתון של היצרן

 

 

 :המציעשם 

  4.1 מידע כללי

 שם יצרן המנוף: 

 :דגם המנוף 

 :המנוףארץ ייצור  

 שם יצרן הסל: 

 ארץ ייצור הסל: 

 גז:שם יצרן האר 

יש למלא את הטבלה 

 .להלן 4 בסעיף

 
  4.2 ות*משקל

 גובה עבודה מקסימלי: 

  4.3 המנוף

 גובה עבודה מינימאלי: 

 רדיוס עבודה מקסימלי: 

 רדיוס עבודה מינימאלי: 

 כושר צידוד: 
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 ותמשקל .4

 המערכתשל המוערכות יש להגיש את הטבלה הבאה בחתימת מהנדס ובה פירוט המשקלות 

 :ידי המשתתף עת עלהמוצ

 משקל
 כולל

משקל על סרן 
 קדמי

 משקל על סרן
  אחורי

 שלדה, משקל עצמי )הגדרת היבואן(   

 ק"ג כ"א( 75)  יםפועל 2נהג +    

המנוף על מרכיביו משקל עצמי של    
 שלדה()כולל תת 

 מטען מועיל    

 מערכת המנוףסה"כ משקל    

יצרן מותר )על פי הגדרות כולל משקל    
 השלדה(

 המיועדתהשלדה מורכב על  המנוףעל המשתתף לצרף להצעתו תרשים חתום על ידי מהנדס, של  .5
 ובו הפרטים הבאים:

 מידות כלליות של אורך רוחב וגובה. .5.1

 של השלדה.נדרש רוחק הסרנים  .5.2

 תמסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה הטכני .6

 האם צורף? לעיל(. 4סעיף )כנדרש בעל ידי מהנדס  מיםחתו - תרשיםפירוט משקולות ו .6.1
 ________ ()כן/לא

המציע יפרט בלוח הזמנים את אבני הדרך  -לוח זמנים מפורט למימוש הפרויקט  .6.2
העיקריות: הכנות למנוף, התקנת המנוף, בחינות ואישורים עד למסירה וכן לוח זמנים 

 _________ ()כן/לא האם צורף?לאספקת ספרות והדרכות. 

 1.2-0מסמך מאת היצרן המעיד כי המנוף המוצע עומד בכל התקנים שנדרשים בסעיפים  .6.3
 _________ ()כן/לא האם צורף? לטופס ההצעה הטכנית.

 _________ האם צורף? )כן/לא( המוצע, הכולל שם יצרן וארץ ייצור.נוף של  המקטלוג  .6.4

 

 __________________________ שם המציע:

 __________________________ בעלי זכויות החתימה:

 __________________________ חתימה וחותמת:

 __________________________ תאריך:
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 ההצעה הכספיתטופס  -למכרז  2 'אנספח 

, שעליה יצויינו מספר המכרז ושם יש למלא את טופס ההצעה הכספית ולהגישו במעטפה נפרדת .1

 . המציע

 יש לנקוב במחירים בשקלים חדשים בלבד. .2

 יש למלא את הפרטים הבאים:   .3

 שם המציע: _______________. .3.1

 ______________.מס' ח.פ.(:  -)לדוג' מס' מזהה של המציע  .3.2

 : לכלי הרכב מחירהצעת ה .4

 ידי המציע: -המחיר המבוקש על .4.1

 

 

 שנים 7 -ל במנוףטיפולים יזומים  ע עבורהמוצ המחיר .5

פריט 
תדירות ביצוע  שם הטיפול מספר

 )שעות מנוע(
 )לא כולל מע"מ( עלות הטיפול בש"ח

 סה"כ שמנים חלפים עבודה

 ז ו ה ד ג ב א

 1טיפולים יזומים שנה  6.1

6.1.1       

6.1.2       

 2טיפולים יזומים שנה  6.2

6.2.1       

6.2.2       

 3טיפולים יזומים שנה  6.3

6.3.1       

6.3.2       

 4טיפולים יזומים שנה  6.4

6.4.1       

6.4.2       

 5טיפולים יזומים שנה  6.5

6.5.1       

 כמות תיאור הפריט מס"ד

מחיר מוצע 

בשקלים חדשים 

 )ללא מע"מ(

  1 ארגז  4.1.2

  1 מ' והתקנתו על המשאית 20מנוף  4.1.3

שנים למנוף בהתאם להנחיות  7-טיפולים יזומים ל 4.1.4
  1 בהמשך 6 -ו 5היצרן לפי הפירוט בטבלאות 
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6.5.2       

 6טיפולים יזומים שנה  6.6

6.6.1       

6.6.1       

 7טיפולים יזומים שנה  6.7

6.7.1       

6.7.2       

  שנים 7 -סה"כ עלות טיפולים יזומים ל 

 :ההערות לטבל .5.8

 בכל שורה, המחיר בעמודה ז' הינו סך העלות בעמודות ד', ה', ו' באותה שורה. .5.8.1

שנים, כפי שרשום בשורה התחתונה של הטבלה,  7 -הטיפולים היזומים בסה"כ עלות  .5.8.2
 הוא סיכום של כל הסכומים הרשומים בעמודה ז'.

של חוסר התאמה בין הרשום בעמודה ז' לבין סך עלות עמודות ד', ה', ו', או  מקרהבכל  .5.8.3
במקרה של חוסר התאמה בין הסיכום של כל הסכומים בעמודה ז' לבין הסכום המופיע 

יילקח בחשבון הסיכום בפועל של כל הסכומים בשורות שבעמודות  -בשורה "סה"כ"   
 ד', ה', ו', ז', בהתאמה. 

לשנה, כנדרש  ותשע 1,200, בהנחה של עבודת מנוףנחי שעות ים תוצג במועלות הטיפול .5.8.4
על פי הוראות היצרן וזאת לצורך השקלול הכלכלי של ההצעה )יובהר כי במסגרת חוזה 

לפי המוקדם  ות עבודת מנוףיבוצעו טיפולים יזומים על בסיס זמן או שע ההתקשרות
 בהתאם להוראות יצרן(.

ן נדרש לבצע טיפולים יזומים שנה בה על פי הוראות יצרהמשתתף יוסיף שורות לכל  .5.8.5
   .נוספים

)שלגביהם המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ, אך כוללים את כל השירותים המפורטים בחוזה  .6

את כל העלויות, הישירות והעקיפות, וכן כוללים במפורש שישולם בגינם תשלום נפרד(  לא נקבע

אגרות ההיטלים הנדרשים ), לרבות כל המיסים, ארגזהמנוף וההנדרשות לצורך אספקתו של 

( ושחרור לשכות  המזמיןמיסי יבוא, מכס ומיסי קנייה וכו'(, הוצאות שינוע, אחסנה )עד לרישוי, 

 המזמין(, ערבויות וביטוחים למיניהם. לשכות הובלה ואחסנה בישראל )שלא במהנמל, 

 

 __________________________ שם המציע:

 __________________________ מה:יות החתיבעלי זכו

 __________________________ חתימה וחותמת:

 __________________________ תאריך:
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 חוזה -' למכרז בנספח 

 

 2019בשנת  בחודש________ ביום__ בשהםשנערך ונחתם 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ בין:

 511413932שמספרה 

 מרח' ___________________

 טל': __________; פקס': ___________

 דוא"ל: _______________

 "(החברה)להלן: "

 

 
 מצד אחד 

 ____________________________ לבין:

 מרחוב _______________________ 

 הרשום ברשם ה ________________

 שמספרו/ה ___________________

 _______________ על ידי מורשי החתימה

 ("הספק" -)להלן 

 

 

 

 

 

 מצד שני  

 

, ולשם כך וארגז מנוף סלספק לה ויתחזק עבורה מעוניינת להתקשר עם ספק שי והחברה הואיל:

 היא ערכה מכרז בו נבחר הספק;

 

והוא מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, הכישורים, של מנופי סל,  והספק עוסק באספקה והואיל:

ו את האמצעים, , כוח האדם, הציוד, והיכולת המקצועית והכלכלית, ויש ברשותהמומחיות

ישיונות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי הרוהאישורים, ההרשאות 

 דין; 

 

וארגז לרבות  מנוף סלאספקה של בהסכם לצורך  החברהוהספק מעוניין להתקשר עם  והואיל:

על , והחברה מעוניינת, ף חדשה שתסופקה על ידי החברההתקנתם על שלדת משאית דא

זה, להתקשר עם הספק בהסכם במסגרתו  יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה

שירותי תחזוקה עבור המשאית והמנוף, כמפורט עניק לה ספק לה מערכת מנוף סל ויי

 ;בחוזה

 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 הנספחים והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
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חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים  .1.2

 בו. 

  הנספחים לחוזה זה הם כמפורט להלן: .1.3

 .)יצורף החלק הטכני של ההצעה )טופס הצעה הטכני(( טכנימפרט  - 1נספח  .1.3.1

 מפרט השירותים. - 2נספח  .1.3.2

 התמורה. - 3נספח  .1.3.3

 .אישור קיום ביטוחים - 4נספח  .1.3.4

 .ערבות ביצוע - 5נספח  .1.3.5

 הגדרות .2

 :תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדםבחוזה זה, 

 .החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ -" החברה" .2.1

 .משאית ומנוף סללאספקה ולתחזוקה של  1/2019מכרז מס'  -" המכרז" .2.2

 .או מי מטעמו הכ"ל החברמנ -" החברה נציג" .2.3

כלל התחייבויות הספק בהתאם למפרט  -" תחזוקה שירותי" או "השירותים" .2.4

 וכן כל התחייבות נוספת של הספק בהתאם לחוזה זה. השירותים

(, 17:00( בבוקר ועד חמש אחר הצהריים )8:00משמונה )כל שעה  -" עבודה שעות" .2.5

וקר ( בב8:00שעה משמונה )או ערבי חג; וכן כל  שאינם ימי חג ,ה'-במהלך הימים א'

 .או ערבי חג (ימי חג )שאינם( במהלך יום ו' 12:00ועד שתים עשרה בצהריים )

 .המערכת המותקנתכל פגיעה שהיא בתפקוד התקין או המלא של  -" תקלה" .2.6

המשאית כן כל רכיב אחר המותקן על ו , הארגזמנוף הסל -" כת המותקנתהמער" .2.7

  .הטכניכמפורט במפרט , למכרזהספק של תו הצעמשהיווה חלק ו

טון )שסופקה על ידי החברה( עליה מותקנת  10משאית מתוצרת דאף  –" כלי הרכב" .2.8

 המערכת המותקנת. 

, בהתאם מותקנתההמערכת המועד בו הזמינה החברה מהספק את  -" הזמנהמועד ה" .2.9

 .להלן 5.1לסעיף 

כלי הרכב, של אישור קבלה המועד שבו תמסור החברה לספק  -" מועד המסירה" .2.10

 .למפרט 4.5כמפורט בסעיף  ,מותקנתההמערכת לאחר שהותקנה עליו 
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 תקופת ההתקשרות .3

-ה, קרי מתחילה ביום חתימת החוזהההתקשרות בין הצדדים על פי חוזה זה  .3.1

, קרי (המקורית""ההתקשרות ) המסירהממועד  שנהומסתיימת בתום  _______

_________. 

עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  לחברהעל אף האמור לעיל,  .3.2

שנים בסך הכל  שבעהמקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת עד לתקופה מצטברת של 

 ית(. )כולל ההתקשרות המקורהמסירה ממועד 

 הצהרות הספק .4

 הספק מצהיר בזאת כי:

בצע את השירותים מושא ול המערכת המותקנתספק את ן להוא מורשה על פי כל די .4.1

 .חוזה זה

המומחיות  הכלים, הציוד, המתקנים, האמצעים, יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, .4.2

ים, כי עומדים לביצוע השירותו המנוף והארגזלאספקה של והכישורים הדרושים 

כושר ויכולת מתאימים מכל לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל 

 הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.

ודרישותיה הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים  חברההוא הבין את צרכי ה .4.3

 על ידו. והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה

על נספחיו ועל ההבהרות  זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז חוזההוא חתם על  .4.4

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו  חברהשניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי ה

בקשר עם  חברהזה, ואין לו כל טענה כלפי ה חוזהלגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי 

ר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות אי גילוי מספיק או גילוי חס

 .חייבויותיו בהתאם להסכם זהמילוי התב

הוא מסכים כי התמורה הקבועה בחוזה היא התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה  .4.5

מתן ו המשאית דתלשעל  האספקה וההתקנה של המערכת המותקנתזכאי בגין 

 תמורה ראויה עבורועל יסוד בדיקותיו שוכנע כי התמורה האמורה מהווה  השירותים,

 .כל ההתחייבויות המפורטות בחוזה, אלא אם החוזה קובע במפורש אחרת

הוא מסכים כי ההתקשרות נושא חוזה זה אינה מעניקה לו בלעדיות כלשהי וכי החברה  .4.6

לשם קבלתם של תהיה רשאית להתקשר עם צד שלישי בכל עת ובכל עניין, לרבות 

 שירותים דומים.

י ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את הוא מוסמך על פי מסמכ .4.7

התחייבויותיו על פיו, והחתומים על חוזה זה בשם הספק הוסמכו לכך כדין וחתימתם 

 מחייבת את הספק.

תיו התקשרה עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויו חברהידוע לו שה .4.8

 בהצעתו ובחוזה זה, לעיל ולהלן.
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 והתקנתם והארגז המנוףהזמנה של  .5

תוך חודש  המנוף והארגז לרבות ההתקנה על המשאיתהחברה תזמין מהספק את  .5.1

 ממועד החתימה על חוזה זה. 

, הטכנילבחינתה של החברה, כמפורט במפרט  המערכת מותקנתהספק יעמיד את  .5.2

, יהיה המערכת המותקנתהמסירה של  מועדשויבצע את כל הפעולות הנדרשות, כדי 

 ממועד ההזמנה;  חודשים ארבעהתוך 

ובמפרט השירותים.  הטכנילחברה, כמפורט במפרט  המנוף והארגזהספק יספק את  .5.3

ומפרט השירותים מהוות חלק בלתי נפרד  הטכנימפרט הלמען הסר ספק, הוראות 

 ומחייבות את הספק לכל דבר ועניין.מחוזה זה 

 השירותיםאופן מתן  .6

במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה, תוך שיתוף הספק יבצע את השירותים  .6.1

 פעולה עם החברה.

 לגרוע מבליוזאת , והשבתה שביתה ,חירום שעתהספק יעניק את השירותים גם ב .6.2

 הנדרשת בהתאם לחוזה זה. השירות מאיכות

הוראות המפרט, , לרבות הספק יעניק את השירותים בהתאם להוראות חוזה זה .6.3

 ובהתאם להוראות וההנחיות מטעם החברה. בלתי נפרד מהחוזה,המהווה חלק 

הספק יאפשר לחברה לבדוק בכל עת את דרך פעולתו ולעמוד על אופן קיומן של  .6.4

הוראות חוזה זה על ידו, ויסייע לו בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. ביצוע 

 ר תיאום מראש עם הספק.הבדיקות והביקורת ייעשה, ככל הניתן, לאח

 וחיםביט .7

הספק מתחייב לקיים במהלך כל תקופת ההתקשרות, ובביטוח חבות מוצרים, כל עוד  .7.1

, לכל הפחות את הביטוחים המצויינים באישור קיום  קיימת לספק אחריות ע"פ דין

 .4הביטוחים המצורף לחוזה זה כנספח 

חתום ע"י מבטחיו ואינו  הספק מתחייב להמציא את אישור קיום הביטוחים, כשהוא .7.2

יום לפני תפוגת הפוליסות המצויינות  14ויג, מדי שנה בשנה, ולא יאוחר מאשר מס

 באישור.

לעיל, רשאית החברה לבטח במקום הספק  7.2לא עמד הספק בהתחייבותו ע"פ סעיף  .7.3

 20%מוסכמת בשיעור של  בתוספת תקורהעלות הביטוחים ים הנדרשים, ואת הביטוח

אם הסכום שהחברה תקוזז מהסכומים שהחברה התחייבה לשלם לספק. מעלות זו 

חלט את ערבות הביצוע בסכום ספיק, רשאית החברה ליא התחייבה לשלם לספק ל

 .שנותר

להטיל על החברה או מי אין בזכות החברה לבחון את אישורי קיום הביטוחים כדי  .7.4

 וחי הספק.מטעמה אחריות כלשהי לביט
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הספק מתחייב לשלם את הנזקים שהינם בגדר ההשתתפויות העצמיות הנקובות  .7.5

בפוליסות או סכומים העולים על היקפי הביטוח כפי שהם קיימים בפוליסות הביטוח 

 .של הספק

בויות הספק ואחריותו כדי לגרוע מהתחיי אין בעריכת הביטוחים או בהוראות סעיף זה .7.6

 אחריות כלשהי. ו מי מטעמהא להטיל על החברהבו ואין 

 פיצויים מוסכמים .8

 כמפורט להלן:אי עמידה בדרישות החוזה, הספק ישלם לחברה פיצוי מוסכם בגין  .8.1

 1,000 ,המערכתהמסירה של הספק ישלם לחברה, בגין כל יום עיכוב במועד  .8.1.1

ים שנגרמו בשל החברה, במניין זה לא יבואו בחשבון איחורש"ח. 

 ב כי הם אינם באחריותו של הספק.ושהחברה אישרה מראש ובכת

הספק ישלם לחברה, בגין כל הפרה שפורטה במפרט השירותים, את סכום  .8.1.2

 הפיצוי הקבוע במפרט השירותים.

 ין כל יום שבו מתרחשת הפרה יסודית של החוזהגהספק ישלם לחברה, ב .8.1.3

 לכל יום איחור. ש"ח  1,000שלא תוקנה תוך הזמן שקבעה לכך החברה, 

 החברהביצוע הפרה יסודית שבעקבותיה הודיעה ברה, בגין הספק ישלם לח .8.1.4

 ך של חמישים אלף ש"ח.סעם הספק, על הפסקת ההתקשרות 

הצדדים מצהירים ומאשרים, כי סך הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל, נקבע על  .8.2

כתוצאה  חברהלאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם לידיהם 

או בתשלומם על ידי  חברהוכי אין בדרישתם על ידי ה, ספקמהפרת התחייבויות ה

, על פי חברהאו סעד הנתונים ל הספק כדי לגרוע מהתחייבויות הספק או מכל זכות

ויים במקרה שהנזק שנגרם לרבות חילוט הערבות או דרישה לפיצחוזה זה ועל פי דין, 

 . שפורטו לעיללה עולה על הפיצויים המוסכמים 

פיצוי המוסכם תוך שבעה ימים מהמועד שדרשה זאת החברה. מבלי הספק ישלם את ה .8.3

כל פיצוי מוסכם שנקבע בחוזה זה יהיה ניתן לקיזוז בהתאם לסעיף לגרוע מהאמור, 

  .שהחברה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בסכום הפיצויאו  להלן 17

 התמורה .9

 המגיעה לספק עבור ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה היא כדלקמן: התמורה .9.1

, תשלם החברה לספק, המערכת מותקנת על שלדת המשאיתעבור אספקת  .9.1.1

למפרט,  4.5כמפורט בסעיף  למערכת המותקנתלאחר מתן אישור קבלה 

 בנספח התמורה.את הסכום המפורט 

עבור ביצוע טיפולי תחזוקה יזומים, תשלם החברה לספק את עלות  .9.1.2

 .הטיפול, בהתאם למחיר המפורט בנספח התמורה

 מחירעבור חלפים שלא חלה עליהם אחריות הספק, תשלם החברה את  .9.1.3

 .12%מחירון הזול ביותר הנוהג אצל הספק, בניכוי החלף בהתאם ל
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יתווסף מע"מ כשיעורו ביום התשלום והם יהיו  9.1המפורטים בסעיף לסכומים  .9.2

צמודים למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד החתימה על 

 חוזה זה.

ר איחו .אישור החשבוןיום מיום  30התשלום לספק יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .9.3

, לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו ולא יהווה ימים 30בתשלום לספק שלא יעלה על 

 הפרה יסודית של ההסכם. 

 החוזה פי על הספק התחייבויות כלהמפורטים לעיל הינם סופיים ומגלמים  הסכומים .9.4

, מיסים זה ובכלל, שלישיים לצדדים ותשלומים מהם הנובעות והוצאות עלויות וכן

הוצאות תפעול וניהול, , משנה קבלני או ספקים, לעובדים ותשלומים אגרות, היטלים

 הוצאות משרד, נסיעות, זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר, חניה, רווח וכיוצא בזה.

 תוספות ט, למעזה בסעיף הקבוע עלנוספים  סכומיםלא יהא זכאי לתשלום  הספק .9.5

לא תישא בכל תשלום שאינו נובע  חברהזה. מובהר כי ה חוזההנזכרות במפורש ב

 אשר לא ניתן עליו אישור מראש ובכתב.  זה, חוזהמהקבוע ב

בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה או  מוסכם .9.6

טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים 

אה כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של מושא חוזה זה. היה ותתקבל טובת הנ

 החוזה. 

  בות ביצועער .10

, חברההלהפקיד בידי נציג  הספקמתחייב  ,זה חוזהפי -להבטחת כל התחייבויותיו על .10.1

, חברההזה, ערבות בנקאית/ביטוחית בלתי מותנית, לפקודת  חוזהבטרם החתימה על 

לחלוף חודשיים ממועד סיום , בתוקף מיום מסירתה ועד ש"ח אלף חמישיםבשיעור 

 ."(ערבות הביצוע הראשונה)להלן: " לחוזה 5 נספחב הקבוע בנוסח ההתקשרות,

הווה תנאי מוקדם לכניסת החוזה מ חברההלידי הראשונה מסירתה של ערבות הביצוע  .10.2

 לתוקף.

להחליף ועבר לבעלותה של החברה, ת שהמערכת המותקנתהספק יהיה רשאי, לאחר  .10.3

שתהיה בתוקף אלף ש"ח,  עשריםבערבות ביצוע על סך הראשונה את ערבות הביצוע 

 5 נספחב הקבוע בנוסח מיום מסירתה ועד לחלוף חודשיים ממועד סיום ההתקשרות,

 .לחוזה

, כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם, אם הביצוע לחלט את ערבות תהיה רשאית חברהה .10.4

על פי החוזה לגבות  חברה, וכן בכל מקרה בו רשאית היפר תנאי יסודי בחוזה הספק

יום  ארבעה עשר , וזאת לאחר מתן הודעה מראש שלי מהספקתשלום, פיצוי או שיפו

  .הבפני נציג בכתב נותיולהביא את טע ספקלצורך תיקון הפגם, ולשם מתן אפשרות ל

דרש תיאם  חברהלערבות הביצוע מהווה הערכה סבירה בדבר הנזק הצפוי  סכום .10.5

 בעקבות הפרת החוזה. הספקעם  הלסיים את התקשרות

, במידה האת מלוא נזקי הספקלתבוע מ חברהמהדי למנוע בחילוט הערבות אין כ .10.6

 שאלה עולים על הסכום שחולט.
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ערבות חדשה, בנוסח  חברההעם חילוט הערבות, כולה או חלקה, יפקיד הספק בידי  .10.7

 לחוזה, שיהיה בה כדי להשלים את סכום הערבות לסכום הערבות 6בנספח המפורט 

 .טרם החילוט

ה של הארכת ההסכם כך שהיא תעמוד בתוקף עד הספק יחדש את הערבות בכל מקר .10.8

 ודכן. לחלוף חודשיים מתום מועד ההתקשרות המע

 למען הסר ספק:  .10.9

הספק יישא בכל העלויות הכרוכות בהפקת הערבות, בחידושה או בהפקה  .34.1.2

 של ערבות נוספת או חלופית. 

-מקיום מלוא התחייבויותיו על הספקאין בחילוט הערבות כדי לשחרר את  .34.1.3

 .או על פי דין ה, בהתאם למפורט בהצעתופי החוז

 העדר יחסי עבודה  .11

קבלן עצמאי, ובשום מקרה -ים ביניהם הינם יחסי מזמיןהצדדים מסכימים כי היחס .11.1

 ספקה עובדי ספק,לבין ה חברההלא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין 

 ,חסי עובד ומעבידתביעה שעניינה י חברההתוגש נגד שאו הפועלים מטעמו. במקרה 

נגד  ושיפסקאו חבות אחרת, חיוב  ,בגין כל תשלום כספי חברההאת  ספקישפה ה

 והצגת הפסק המחייב. חברההיד עם דרישת ימ , אם ייפסקו,חברהה

  תודיע לספק בכתב על הגשת התביעה תוך זמן סביר מקבלתה. חברהה .11.1.1

א היחיד הנושא בכל מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הו ספקה .11.2

פי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר או אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כל

 זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

  פיקוחו הנחיה .12

  .חברהנציג הידי הספק יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על  .12.1

הקשור למתן השירותים. כל פניה  בכל עניין חברהישמש כבא כוחה של ה חברהנציג ה .12.2

 .חברהבקשר למתן השירותים, תיעשה באמצעות נציג ה חברהשל הספק אל ה

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא  .12.3

 ולא יגרעו מאחריותו של הספק. חברהאו על נציג ה חברהיטילו אחריות על ה

 ורשיונות  חידוש אישורים .13

, כך לחדש כל אישור או רישיון, שהיוו תנאי לזכייתו במכרזלהחזיק ועל הספק חלה חובה 

חידוש האישור או הרישיון -איאי החזקה או . שאלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות

 כאמור יהווה הפרה יסודית של החוזה.

 הספקאחריות  .14

שעלולים  , אובדן או נזקלמנוע כל פגיעההספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת  .14.1

 .להיגרם עקב ביצוע השירותים או התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה
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שמתקיימים בהם התנאים יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק,  הספק .14.2

 "(:הספק באחריות נזקיםשלהלן )להלן: "

ל הספק או התחייבויותיו שתוך כדי או עקב ביצוע השירותים הם נגרמו  .14.2.1

 חוזה זה;בהתאם ל

כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הספק או של מי הם נגרמו  .14.2.2

 מטעמו, לרבות עובדיו ומועסקיו.

, עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג, חברהה .14.3

ור אם חובה כאמאם הנזק נגרם בזדון או שייגרם לספק או לעובדי הספק, למעט 

 .או מכוח חיקוק בחוזה זה במפורש ברהחמוטלת על ה

 ופיצוי שיפוי .15

באחריות "( בגין נזקים הזכאים)" וכל מי מטעמם חברהה נציג, חברההספק יפצה את ה .15.1

, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו הקשורות בנזקים אלהוהוצאות הספק 

  , לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.נםלשלם בגי

לנזקים באחריות בקשר כתב על כל טענה, תביעה ו/או דרישה תודיע לספק ב חברהה .15.2

 בתוך זמן סביר מקבלתה.  הספק

תהיה רשאית לצרף את הספק כצד לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין  חברהה .15.3

, או לייפות את בא כוח הספק לייצג בתביעה האמורה את נזקים באחריות הספק

  הזכאים לשיפוי.

דלעיל  ת הכרוכות בהליכים המשפטייםהספק בלבד ישא בכל ההוצאו .15.3.1

 ומומחים(. שכר טרחת עו"ד)לרבות 

 לייפות את בא כוח הספק לנהל את ההליכים כאמור:  חברההחליטה ה .15.3.2

בהליכים אלה, אלא בהסכמת  חברההספק לא יתפשר בשם ה .15.3.2.1

 בכתב ומראש. ,חברהה

לא תתפשר עם התובע אלא אם התקבלה לכך  החברה .15.3.2.2

או אם היועץ המשפטי של  ,בכתב ומראש ,הסכמת הספק

חיווה דעתו בכתב כי פשרה כאמור מתחייבת גם בלא  החברה

 .כרשות ציבורית החברהבשל מעמדה של  ,הסכמת הספק

בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה,  חברההספק ישתף פעולה עם ה .15.4

מסמך כל נתון או  חברהימציא ל אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור, ובכלל זה

 .חברההרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי ה

אם כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו מבית משפט,  .15.5

 ינקוט הספק את האמצעים וההליכים הדרושים להסרתו של הצו מוקדם ככל האפשר.

כדי לגרוע ממחויבותו של הספק בהתאם  15.5- 15.2מובהר כי אין בהוראת סעיפים  .15.6

 .15.1לסעיף 
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 ביצוע עצמי .16

למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה  אינו רשאי להמחות, לשעבד או צד לחוזה .16.1

 מראש ובכתב. ני,הצד השזה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך 

ספק השלדה ויצרן המנוף מעניקה בזאת לספק אישור להתקשר עם  חברהה .16.1.1

 שצוינו בהצעתו לצורך מילוי תפקידם בהתאם להצעה. (כהגדרתם במכרז)

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להמחות או להסב את חובותיה  .16.1.2

 וזכויותיה בהתאם לחוזה זה למועצה האזורית חבל מודיעין.

 אה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב,המח .16.2

 פיהם.-לם כל תמורה בגין שירות שסופק עללא תכבדם ולא תש חברהוה

 ועיכבון קיזוז .17

תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לו  חברההספק מסכים ומצהיר בזאת כי ה .17.1

-פי כל חוזה אחר או על-חוזה זה, עלפי -פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-על

 . ה זהבכל הנוגע לחוז , לרבות בגין תביעות שתוגשנה כנגד החברהפי דין

מועד הקיזוז אחר כאמור, תינתן לספק בתכוף ל חברהה ההודעה על סכומים שקיזז .17.2

 שבגינם נעשה הקיזוז.הסכומים ותכלול פירוט 

על קיזוז כאמור או על  החברבפני נציג ההשגותיו את רשאי להגיש יהיה הספק  .17.3

 לטענתו. ומגיעים לו תשלומים שלא שולמו לו 

מיום קבלת התשלום החסר או  ימים וחר מתשעיםלא יא חברהלהשגה כאמור תועבר  .17.4

 ין.יהקיזוז, לפי הענ תמיום קבלת הודע

 העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.-אי .17.5

מידע שבבעלות החברה, ב לרבות כלשהי עיכבון זכות או יזוזק זכות עומדת לא לספק .17.6

 חלק המהווים רכיב או ציוד, חומרה, יצירה ובכלבתוצרי המערכות, במערכות 

 .מערכותמה

 הפרות, תרופות  .18

-זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוזהעל הפרת  .18.1

1970 . 

 :החוזהשב כהפרה יסודית של כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייח .18.2

זה, אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי  חוזהאי קיום של הוראה מהוראות  .18.2.1

 , וכי הפרתה תהווה הפרה יסודית. החוזה

 :חוזהאלה הם הסעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של ה .18.2.1.1

5.3 ,6 ,10.1 ,10.8 ,14.1 ,16.1. 

זה, אף אם לא נקבע לגביה שהינה  חוזהאי קיום של הוראה מהוראות  .18.2.2

נקבע לכך בהודעה שמסרה , אשר לא תתוקן בתוך המועד שהחוזהמעיקרי 
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לאחר שחלפו ארבעה עשר יום מיום  -ואם לא נקבע זמן לספק  חברהה

 מין לספק על דבר ההפרה.שהודיע המז

 קרות אחד מאלה:  .18.2.3

הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על  .18.2.3.1

פירוקו מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס, זמני או 

על ידיו בקשה להסדר נושים או ניתן קבוע, או הוגשה נגדו או 

צו למינוי נאמן לספק, והצו לא הוסר בתוך תשעים ימים 

 נתנו;ממועד הי

הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על רוב  .18.2.3.2

נכסי הספק או נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים 

לצורך ביצוע שירותי הספק, והעיקול לא הוסר בתוך תשעים 

 תו.יום מהטל

 .הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה .18.2.3.3

 חברהשירותים להספק נקלע למצב המונע ממנו להעניק  .18.2.3.4

 .בלבד( חברהנסיבות תלויות באם ה)למעט 

לאלתר  חוזהזה הפרה יסודית, יהיה הצד השני זכאי לבטל את ה לחוזההפר צד  .18.3

 ם לו. בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתוני

 סיום ההתקשרות .19

להפסיק  איתרשיועבר לבעלותה של החברה, תהיה היא  המערכת המותקנתלאחר ש .19.1

 וזאת בהודעה של שלושה חודשים מראש ובכתב.את ההתקשרות עם הספק בכל עת, 

, ויחזיר חברהכל דבר המהווה קניין ה חברהעם סיום ההתקשרות ימסור הספק ל .19.2

 קיבלה תמורה עבורו. לא  חברהכל סכום שה חברהל

 כללי .20

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה  .20.1

 בחוזה זה, והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש. 

כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה, אלא אם כן התקבל  .20.2

 מראש ובכתב. חברהעליה אישור ה

פי כל דין אלא -צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על .20.3

 אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו. 

 .או חובה הנתונים לחברה מכוח הדין אין באמור בהסכם כדי לגרוע מסמכות .20.4

 החברהבכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים, ישמשו ספרי החשבונות של  .20.5

, אלא אם הוכח כי תוכנם נכוןכראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה  החברה קסיופנ

 אחרת. 
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות  .20.6

 , מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.חוזההצדדים, והם מבטלים כל 

 פרשנות .21

 בים ולהיפך; ביטויים המופיעיםביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון ר .21.1

 בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 שלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד.( מהםעל נספחי)והחוזה  המכרז .21.2

יעשה מאמץ  ,לבין נוסח החוזה המכרזבכל מקרה של סתירה בין נוסח  .21.2.1

 ליישב בין שני הנוסחים.

ו ההוראות המיטיבות עם החברה, יחול המסמכים,בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין  .21.3

 בהתאם להחלטת החברה.

 סמכות השיפוט .22

 בירושלים בלבד.בית המשפט המוסמך של סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה 

 הודעות .23

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה, בכפוף לכל שינוי בהן,  .23.1

  מפורטת בחוזה זה.בדרך השהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר 

 פי כל דין-פי הוראות חוזה זה או על-כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על .23.2

תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת הפקס, או בדואר 

 פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה. -אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על

 .שעות משעת המסירה בבית הדואר 72תו כעבור לתעוד מכתב רשום ייחשב כנמסר .23.3

הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור 

 על קבלתה.

 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________ ___________________ 

 הספק חברהה
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 הספקאישור חתימת 

 

כי  מאשר בזאת ,_______________________רח' ח, מהח"מ,______________, עו"ד/רו"אני 

 ין.ילכל דבר וענ מחייבת את הספק _______________ה"ה חתימתו של 

 

 

_______________ ____________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך
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 טכנימפרט  :לחוזה 1נספח 

 הספק למכרזתצורף הצעתו הטכנית של 
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 השירותיםלחוזה: מפרט  2נספח 

 כללי .1

יעניק לחברה את השירותים המפורטים במפרט השירותים ללא תשלום נוסף, הספק  .1.1

 אלא אם נקבע במפורש אחרת.

 ספרות טכנית .2

את הספרות הבאה  לחברהימציא הספק  לחברה המערכת המותקנת במועד מסירת .2.1

 הנוגעת למנוף, מערכותיו והתקנתו:

אשר יכלול את הפרקים   -יח'   5 בכמות של בעברית למנוף מפעילספר  .2.1.1

 הבאים:

והמערכות הנלוות )מידע  המערכת המותקנתתאור כללי של  .2.1.1.1

ונתונים כלליים ובכלל זה מידות כלליות, משקלות ומיקום 

 מרכז כובד(.

 בטיחות, הערות ואזהרות מיוחדות.הוראות  .2.1.1.2

כמות, נתונים והגדרה של כל ס -מערכות הידראוליות  .2.1.1.3

 הרכיבים.

סכמות, נתונים והגדרה של  - הקשורות למנוף ת חשמלמערכו .2.1.1.4

 כל הרכיבים.

 שגרת אחזקה. .2.1.1.5

 הגדרת פעילויות האחזקה ברמת המפעילים. .2.1.1.6

 טבלת סיכה. .2.1.1.7

 יח'. 2 -)ניתן לספק בשפה האנגלית(  קטלוג חלקי חילוף .2.1.2

( בכמות של WORKSHOP MANUALספר או דיסק של הנחיות מוסך ) .2.1.3

 יח'. 5

; מובהר בזאת כי אין אישור זה של ח מטעם החברהמפקכל הספרות תוגש לאישור  .2.2

ת של המידע יוהמפקח גורע מאחריותו הכוללת והבלעדית של הזוכה לנכונות ועדכנ

 הנכלל בספרות הטכנית.

מטעמו,  דםאו א הספקשינויים/עדכונים של הספרות הטכנית אשר ייווצרו ביוזמת  .2.3

 ימים מהפרסום המקורי. 90תוך  לחברהיוגשו 

 טצבע ושילו .3

 .החברהומשולט ע"פ דרישות החוק וקביעת  כשהוא צבוע המנוףהספק יספק את  .3.1

נפגע הצבע המקורי  צבעו כל האזורים של הרכב והמנוף בהםילאחר ההתקנה י .3.2

 .כתוצאה מההתקנה
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בגודל ברור הנראה  על גבי תוויות קשיחותהשילוט יהא בשפה העברית באותיות דפוס  .3.3

 . השילוט יהיה על פי המפורט להלן: לעין ויבטיח עמידות בתנאי התפעול

 טבלת עומסים ליד עמדת הפעלת המנוף. .3.3.1

 220Vבסמוך לשקעי  220Vהוראות בטיחות לאופן חיבור הזנת מתח  .3.3.2

 וסימון המתח על השקעים בשילוט אדום על רקע לבן.

יקבע שילוט בסמוך לכל  - בתא המפעיל בסל ועמדת ההפעלה מהקרקע .3.3.3

  ואמצעי ההפעלה. המתגים

כיתוב שחור על  -הגדרת סוג הנוזל  - נוזלים במערכת המנוףמילוי  פתחי .3.3.4

 רקע לבן.

 ל הארגז.סימון עומס מותר להעמסה בכל תא אחסון ע .3.3.5

, עם טבלת סימון כושר ההרמה יהיה על הסל במקום בולט מכל צדדיו .3.3.6

 עומסים מפורטת.

 בדיקת איכות, קבלה ומסירה .4

שתכלול בדיקת יציבות, בדיקת סופית למנוף המותקן על גבי הרכב בחינת הספק יבצע  .4.1

 .מוסמך התקנה ובדיקת בודק

בהתאם להנחיות היצרן, יבוצע מסלול נציג היבואן יבדוק את התקנת הארגז והמנוף  .4.2

לביצוע  החברהמטעם ן הספק את המפקח רישוי בתצורה מלאה ולאחר מכן יזמי

ורטות בדרישות המפעומד המתקן . המפקח יבדוק כי המערכתשל  בחינת קבלה

 בהצעת הספק במכרז.

אישור היבואן ואישור הרישוי ימציא הספק למפקח את  הקבלהבמסגרת בדיקת  .4.3

 (.ותעודת בודק מוסמך שיון הרכבירישום בר ,שרד התחבורה)אישור מ

כלי הרכב לרבות לאחר סיום בדיקת האיכות וקבלת אישור המפקח לביצוע מסירה של  .4.4

 ג מטעמה.עם נצי למועצה וועד מסירת, יתאם הספק את מהמערכת המותקנת

 . שייקבע עם נציגהאו היכן  החברההמסירה תתבצע במתקני 

לספק אישור קבלה,  החברה, ימציא נציג החברהבתום בדיקת הקבלה, לשביעות רצון  .4.5

 , כאמור. המערכת המותקנתחתום על ידו, המאשר את קבלת 
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 הדרכה .5

לרבות  במנוף ומערכותיו,שימוש לנחיות בה החברההספק מתחייב להדריך את עובדי  .5.1

הדרכה ראשונית להיכר ותפעול המערכות, בטיחות השימוש והנחיות בטיחות 

 ותחזוקה בדרג נהג ומפעיל ככל שיש כאלה.

ההדרכה תועבר על ידי מדריכים מוסמכים מטעם הספק במתקני הספק או בכל מקום  .5.2

 . החברהאחר שיוגדר על ידי 

ועד להטמעת הידע  לחברה המסירהמיום עבודה אחד מיום  ההדרכה תועבר לא יאוחר .5.3

 .המיועדים לכך החברהוההפעלה בקרב עובדי 

מפעילים ותכלול: תפעול,  2שעות לפחות, בשני מחזורים של  3תהיה בת  ההדרכה .5.4

 בטיחות, טיפולי  מפעיל ואיתור תקלות ברמתו.

שתתפות עובדי החברה ו/או הר את לחברה אישור חתום בכתב המאשהספק ימציא  .5.5

 בהדרכה ואת הסמכתם לתפעול המנוף.מי מטעמה 

 חלקי חילוף .6

, ותקנתלמערכת המאספקה של חלקי חילוף תמיכה ולמועצה הספק מתחייב לספק  .6.1

 . במקרים בהם יחסר חלק כלשהו הדרוש לתיקוןהמסירהשנים ממועד  7לתקופה של 

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים יבוא  כאמור , מתחייב הספק לייבאוכליהחלפה ב /

 .1978 -רכב ומתן שירותים לרכב תשל"ט 

 במסגרת חוזה זה. ושסופק שבמתקניםחלקי החילוף יהיו באותה איכות של החלקים  .6.2

רשאית לרכוש מהספק חלקי חילוף למנופים שסופקו על ידו במסגרת חוזה  החברה .6.3

 ל פי שיקול דעתה הבלעדי.זה, ע

מהמחירון הזול ביותר שהוא פועל  12%הספק יספק לחברה חלקי חילוף בהנחה של  .6.4

 לפיו.

 אחזקה .7

ואין היא מחויבת  החברהיוער ויובהר כי קבלת שירותי האחזקה הינה בשיקול דעת  .7.1

 ,כמו כן בקבלת שירותי האחזקה, כולם או חלקם. הספקלשכור את שירותיו של 

מערכת רשאית לערוך הצעות מחיר או מכרז לשירותי טיפולים ואחזקה ל החברה

קה, יחולו ההוראות ככל שהחברה תבחר שהספק יעניק לה שירותי אחז .המותקנת

 המפורטות להלן.

מוסכי שרות מורשים וב החברהמתקני האחזקה של תעשה בעיקרה בהמנוף  תאחזק .7.2

 המערכת המותקנת של השנים ממועד מסירת 7זאת במשך תקופה של , ושל הספק

 .  לחברה, כל עוד חוזה זה בתוקף

שנים ממועד  7משך תקופה של ל ,ניידת שירות האחזקה ייעמיד לטובת שירותהספק  .7.3

 ., כל עוד חוזה זה בתוקףבמסגרת חוזה זההמסירה 

המנוף  שלה מונעת העבודה הקשורה באחזק ותכולתיגדיר מועדי טיפול  הספק .7.4

 .והמערכות הנלוות



48 
 

 שירותי האחזקה כוללים: .7.5

כנדרש על ידי היצרן, לרבות אך לא רק שמנים, טיפול מונע ואחזקה שוטפת  .7.5.1

סיכה ומסננים, במועדים ובתדירות שנקבעו על ידי היצרן, ומערכות 

אחרות כתוצאה מבלאי טבעי, לרבות החלפת רכיבים נדרשים בהתאם 

 להוראות היצרן.

 ם הנדרשים במהלך הטיפול המונע או במהלך אחזקת שבר.כל התיקוני .7.5.2

י הספק, או ע"י מוסכי שירות מטעמו, בצורה מקצועית ע" יבוצעושירותי האחזקה  .7.6

ובמיומנות גבוהה כמפורט בהוראות היצרן אשר יהיו בידי הספק מעת לעת או בהתאם 

 .לשיקול דעתו המקצועי של הספק

ומחסן חלפים המתאימים  ךבאמצעות מוס הספק יעניק לחברה את שירותי התחזוקה .7.7

  .5מוקמים באזור שבין גדרה לכביש למתן שירותי תחזוקה ותיקונים למנוף, המ

לצורך ביצוע שירותי האחזקה מתחייב הספק להחזיק במוסך צוות טכני ברמה גבוהה,  .7.8

 אשר יודרך לטיפול במנוף.

הנזקים שיגרמו עקב הספק יהיה אחראי לטיב ולאיכות העבודה שבוצעה על ידו ועל  .7.9

האחזקה בהתאם  ביצוע העבודה. מובהר כי במקרה בו הספק לא יבצע את שירותי

לטיב כאמור כי אז הוא יישא בנזקים הנוגעים לחלקים בכלי שניזוקו כתוצאה מכך וזו 

 תהיה אחריותו כאמור.

ימי עבודה מראש את כל הטיפולים היזומים השוטפים ו/או  3יתאם  החברהנציג  .7.10

 לים המונעים לפי הוראות היצרן ותתאם לוח זמנים לביצועם.הטיפו

. תיקונים ו/או טיפולים בלתי צפויים יבוצעו החברהזימון לטיפול שוטף יבוצע ע"י נציג  .7.11

 בעת הצורך ללא תיאום מראש.

 מתקןבאמצעות חוליות אחזקה של הספק אשר יגיעו לבמידת האפשר האחזקה תבוצע  .7.12

 ובלתו למוסך. בשטח עבודתו על מנת לחסוך ה

לביצוע בשטח העבודה יבוצעו באזור ואחזקה שאינה ניתנת  במנוף טיפולים יזומים .7.13

 .במידה וקיים שטח מתאים לביצוע האחזקה החברהשיוקצה לספק בשטח מוסך 

 .יבוצעו במוסך הספקבמנוף   רק תיקונים כבדים .7.14

ינו כדין מוסך המשמש את הספק, ד במועצה)שטח המוסך  שהה במוסךילא  כלי הרכב .7.15

מתקן, במידה וקיים שעתון וצע בש משעתון התיקון שבוהספק( יותר מאשר פי של

 .תיקון מוסכם לציוד

במידה ואין שעתון תיקון מוסכם, הערכת זמן התיקון תבוצע ע"י גורם מוסמך במוסך,  .7.16

 .החברהויועבר לאישור נציג 

בו  או הערכת זמן התיקון הנכנס למוסך הספק לתיקון, שעל פי שעתון זמן התיקוןכלי  .7.17

זמן השהייה במוסך יימדד  במוסך יותר מיום אחד.שהה ישעות, לא  4אינו עולה על 

על סטיות מזמני  .ממועד קבלת הרכב ופתיחת כרטיס עבודה ועד ליציאתו במצב תקין
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עבור כל יום איחור. ₪  1,500לחייב את הספק בסכום של  החברהרשאית יה הנ"ל יהשה

 א יספרו כימי עבודה לצורך חישוב החריגה.  שבתות וחגים ל

 -)להלן  החברהס לטיפול במוסך המטפל ילווה בהוראת תיקון של נציג כל כלי הנכנ .7.18

 "(.הוראת התיקון"

בהוראת התיקון יפורטו כל הליקויים, שנתגלו במהלך תפעול המנוף, בנוסף להם  .7.19

 רן.יידרש ביצוע כל הטיפולים והתיקונים המתחייבים מהוראות היצ

כל חפצי הערך,  מתחייבת להוציא מהרכב שיימסר למוסך המטפל את החברה .7.20

 המזומנים והמטלטלים, שאינם שייכים למכללים של המנוף.

הספק ו/או המוסך המטפל לא יהיו אחראים לפריטים הנ"ל, אשר יושארו בכלי  .7.21

 כאמור.

ההודעה  הספק ינהל תיק טיפולים למנוף, ויציין בתיק הטיפולים את התאריך, שעת .7.22

וע, מהות התיקון ו/או על התקלה, שם המודיע, קריאת מד המרחק/ שעות מנ

האחזקה, כולל חלקים שהוחלפו וזמן גמר האחזקה. אם יידרש לכך יציין בתיק 

 .החברההתיקונים פרטים נוספים. ההודעה על גמר התיקון תימסר לנציג 

התיק יכלול את מספר  הספק ינהל תיק טיפולים למנוף לביצוע טיפולים תקופתיים, .7.23

 וע הטיפול וסוג הטיפול.רישוי העירוני של הרכב, תאריך ביצ

ו/או למפקח לבקר במוסך הספק בשעות הפעילות ולוודא  החברההספק יאפשר לנציג  .7.24

 ביצוע שירותי האחזקה בהתאם למפורט במפרט זה.

 ברההחהספק לא יעשה שימוש במנוף, מעבר לשימוש הנחוץ לתיקון ואחזקת המתקן.  .7.25

לצורך טיפול, יהיו כל  תדאג כי ברכב המנוף אשר הספק יסיע במידה והוא יסיע

הביטוחים )חובה + צד ג'(, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות לצורך 

 קיום התחייבויות הספק לפי מפרט זה.

בנוסף לאחזקה שוטפת ולתיקוני השבר והתאונות, יבוצעו במסגרת האחזקה גם  .7.26

אישור בודק רבות , טיפולים ותיקונים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לבדיקות

 . החברה( על פי הנחיות המוסך ונציג החברהע"י  מנהת תשולו)אגר מוסמך

על מועדי טיפולים יזומים חריגים שמקורם  החברההספק אחראי להודיע לנציג  .7.27

 בהוראות ייחודיות שלו ו/או הרשויות.

ני תאונות ובטיפולים, ייעשה שימוש בחלפים מקוריים בלבד. בתיקונים, לרבות תיקו .7.28

על פי דרישתו. במידה  החברההרכיבים המוחלפים שילוו בתג  זיהוי, יוצגו בפני נציג 

 החברהוהספק ירצה להשתמש בחלקים לא מקוריים, עליו לקבל את אישור נציג 

 מראש ובכתב. 

, בתחום מערכת המותקנתההתייצבות נציג הספק לתיקון דרך שמשבית את  .7.29

 של המועצה, תבוצע תוך שעתיים מאישור קבלת הידיעה.  יהמוניציפאל

כמוסך מורשה ה יסמיך הספק את מתקני האחזקה של החברהעל פי דרישה של  .7.30

 אין ספק.אשר תוגדר בשיתוף עם הבהם תתבצע אחזקה ברמה  המנוף  לאחזקת 
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מאחריות והתחייבויות הספק , כדי לגרוע החברהבביצוע אחזקה, כאמור על ידי 

 .המערכת המותקנתהמפורטות בחוזה זה לאחזקת 

 .החברה, יעביר הספק הדרכה מתאימה לעובדי החברהלצורך ביצוע האחזקה ע"י  .7.31

 אחריות .8

על ידו,  וסופקישארגז הו מנוףלרבות, אך לא רק, ה ,מערכת המותקנתלאחריות הספק  .8.1

 המסירה, הינה ממועד )אם יש כאלה( כולל כל הפריטים שסופקו לו מספקי משנה

 ולמשך התקופות המפורטות להלן:  חברהל

 שנתיים.  לפחות - , כולל המערכות הנלוותוהארגז המנוףכל מרכיבי  .8.1.1

 3מפגיעות חיצוניות, , שאינה נובעת אחריות לצבע והגנה נגד חלודה -צבע  .8.1.2

 שנים.

 שנים. 3 -שילוט  .8.1.3

דשים החל מתאריך ותוגדל לתקופה נוספת של ארבעה ח האחריות על פריט פגום .8.2

, לפי המאוחר התיקון ו/או השנוי ו/או ההחלפה ו/או השיפור של החלק הפגום

 .מביניהם

פגם לתיקון למוסך מורשה קרוב, וזאת עקב הרכב  כליהספק יישא בעלות גרירת  .8.3

במצב נסיעה בייצור או בתיקון נפל של המתקן במוסך הגורמים לכך שהמערכת אינה 

 בטוחה.

בשל תקלות שמקורן בתיקוני נפל   כלי הרכבהספק יישא בעלות חילוץ וגרירה של   .8.4

 )תיקונים חוזרים(.

היה ותתגלה במשך תקופת האחריות אי התאמה בין הדרישות ותנאי מסמכי החוזה  .8.5

קן את , מתחייב הספק לתהחברהו/או בציוד שסופק, הרי על אף אישור  מנוףצוי בלמ

, וזאת בלי לגרוע מהתחייבויות מהחברהתאמה מיד עם קבלת הדרישה בכתב האי ה

 הספק על פי חוזה זה. 

 תקופת האחריות המפורטת לעיל לא תחול על הנושאים הבאים: .8.6

 קה היזומה של הציוד.בלאי טבעי של חלקים שיש להחליפם במסגרת האחז .8.6.1

 .אם קיימים עבור מערכת המנוף מסננים .8.6.2

יזוק כתוצאה מטעות מפעיל בתנאי שאושר ע"י מנהל מתקן כל פריט שנ .8.6.3

 או תאונת דרכים.ו/ החברההאחזקה של 

או מי שמשתמש בציוד  החברהנזק או פגם עקב תאונה, או עקב רשלנות של  .8.6.4

מטעמה או בזמן שהיה ברשותה, לרבות, אך לא רק, תפעול שאינו תואם 

י שמוגדר בספר ביצוע בדיקות וטיפולים כפ-את הגדרת המנוף, או מאי

השירות והאחריות של היצרן ובלבד שהמניעה נגרמה בשל מעשה או מחדל 

 .החברהשל 

 בלות ושריפות.תיקון נזק או פגם כתוצאה מאבידות, פריצות, ח .8.6.5
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תיקון וטיפול בכל התקן שנוסף לציוד, שלא על ידי הספק, לאחר מסירתו  .8.6.6

 למועצה.

וד או חלקים פגומים, בתנאי שנציג קון מהיר או החלפה של צייהספק יהיה אחראי לת .8.7

 הודיע על התקלה לספק בתקופת האחריות. החברה

ות, יוחלף על ידו פעמים במהלך תקופת האחרי 3כל חלק אשר יתוקן על ידי הספק  .8.8

 בחלק חדש.

, במהלך תקופת האחריות, תוגדר בכליפעמים  3בנוסף לאמור לעיל, תקלה החוזרת  .8.9

 די המניעה והתיקון הבאים:כתקלה אפידמית, והספק ינקוט בצע

חקר התקלה במטרה לאתר את מקורה, סיבותיה, השיטה למניעתה  .8.9.1

 .למועצהמסר יותיקונה, כולל דו"ח ניתוח תקלה שי

ביצוע מיידי ויזום של הטיפול המונע או התיקון בכל פריט מסוג זהה אשר  .8.9.2

 .במסגרת חוזה זה לחברהסופק 

 ארך בשנה נוספת. האחריות לפריט בו נתגלתה תקלה אפידמית תו .8.10

ית על פי קביעה של נציג בנוסף לאמור לעיל, תקלה משמעותית במערכת בטיחות .8.11

  ת.כמו תקלה אפידמיעל ידי הספק תטופל  החברה

לספק בנושא מימוש האחזקה והאחריות, יועבר הנושא  החברהיתגלו חילוקי דעות בין  .8.12

פית. מבלי לגרוע ודעת המפקח והכרעתו תהיה סו החברהמטעם  להכרעתו של המפקח

מכל האמור לעיל, אין בהעברת הנושא להכרעתו של המפקח כדי לעכב את ביצוע 

 התיקון על ידי הספק.

תעודת אחריות המשקפת את אחריות הספק על  לחברהימציא הספק  המסירהבמועד  .8.13

 האמור לעיל.פי 

 החברהמטעם  של המפקחתפקידו וסמכויותיו  .9

הא רשאי לאשר לספק הארכה של לוח הזמנים אם קבע, לפי שיקול דעתו המפקח י .9.1

 הבלעדי, כי הפיגור נבע מסיבות שאין לספק כל חלק בהן. 

הפיקוח מטעם המפקח לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי החוזה זה  .9.2

ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב העבודה בהתאם למסמכי החוזה וביקורת 

על  המתקניםקטינה את אחריותו של הספק לאספקתם והתקנתם של המפקח אינה מ

 פי מסמכי החוזה. 

בתנאי חוזה זה  יםעומד והארגז המנוףהמפקח יהא בעל הסמכות היחידה לאשר כי  .9.3

והחלטתו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין במסמכי החוזה תהא סופית 

 ומכרעת. 

 וואת התאמת המנוףבדוק את הספק מתחייב להתיר למפקח או לאחר מטעמו ל .9.4

 למסמכי החוזה. 

אינו מתאים למסמכי החוזה  הכליהיה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי  .9.5

ואז  ותורשאית לסרב לקבל א החברהמידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש, תהא ב
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יהא על הספק להחזיר את כל התשלומים ששולמו לו, אם שולמו, עד לאותו מועד 

ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי בתוספת 

ד השבתם בפועל או תהא באוצר, מחושבת מהמועד בו שולמו הכספים לספק ועד למוע

מתאים, והכל לפי שיקול  כלישסופק, אם סופק, ב הכלירשאית לדרוש את החלפת 

ימים  30הספק תוך  פויחלי הכלי,לדרוש את החלפת  החברהדעתה הבלעדי. החליטה 

 מיום שנדרש לכך. 

המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות  יידרשבכל מקרה בו  .9.6

בגין  בתוספת מע"מ כחוק, ₪  1,500בהוצאה של יקורות, יישא הספק שנתגלו בב

 שולמו בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות. ישהביקורות החוזרות בגובה הסכומים 

נו מוסמך לדרוש מהספק לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום כלשהו המפקח אי .9.7

 ה ו/או תביעה בעניין.מעבר למפורט בחוזה זה, והספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענ
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 אישור לקיום ביטוחיםלחוזה:  3ח פנס
 (מנוף בצירוף ארגזומשאית  ה שלאספק) 

 

 ,לכבוד

 ו החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ ו/א

 המוא"ז חבל מודיעין ו/או תאגידים עירוניים ו/או 

 מנהליהם ו/או עובדיהםחברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 10רח' מודיעים  

 שהם

 ("החברה")להלן:  

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

( פוליסות "הספק")להלן: ___________________ ___ ח.פ. / ת.ז.__________________

ללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן אשר כווחבות המוצר חבות מעבידים  ,ביטוח צד שלישי

 "(. העבודותת על ידינו לספק והמתייחסת לעבודות נשוא החוזה )להלן: "והמוצא בפוליסותבמלואם ו 

 שנים. 7לתקופה של עד  המנוףז וכן מנוף סל, לרבות תחזוקת אספקת ארג:  מהות העבודות

קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, מפני הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של החברה, הספק, 

 אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 הכיסוי לא יפחת מתנאי ביטוח הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים

 יטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:הב

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .1

 _________ תאריך סיום: _________תאריך תחילה: 

  5,000,000ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

 חודשים(. 12פה )לתקו₪     5,000,000לאירוע ולא פחות מסכום של ₪  

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

ברשימת מקבלי השכר אצל הספק ייחשב בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאינו מופיע  .1.1

 כצד שלישי.

יצוין במפורש בפוליסה כי החברה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך  .1.2

 פוליסה זו כצד שלישי.

סף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא . )רשלנות רבתי ( תתוו3.12סעיף  .1.3

קרה מבשיעור חלקי לקרות  יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה

 הבטוח ".

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש החברה עקב פעילות של הספק. .1.4
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 כנגד החברה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .1.5

 פוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד החברהה .1.6

 .רם לנזק בזדוןולמעט כלפי מי שג

 

 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .2

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

ם המועסקים בביצוע ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיה

$ לאירוע אחד  5,000,000.-$ לתובע ולסך של   1,500,000.-העבודות, בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12ולתקופת ביטוח של 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 .כחוק לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער .2.1

בדיו של ספק משנה כאמור, בין הביטוח חל על כל עובד של הספק, ספק משנה שלו ועו .2.2

 אם קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.

ינו דמי גמולים למוסד לביטוח לאומי ייחשב כצד מי שאין על הספק לשלם בגכל   .2.3

 שלישי.

על אף האמור ,מבטח לא . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11סעיף  .2.4

יעור חלקי לקרות מקרה יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בש

 ". הבטוח

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  הפוליסה תכלול סעיף  ויתור על זכות השיבוב כנגד החברה .2.5

 בזדון.

 מס' פוליסה: _______________ ביטוח חבות מוצרים בגין שלדה והציוד הייעודי: .3

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

ק בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר הביטוח מכסה אחריותו של הספ

נגרם על ידי או עקב מוצרי הספק, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  

 ₪. 1,000,000.-של יפחת מסך 

קה אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיאינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .3.1

 ועד חתימת ההסכם.למועד תחילת הביטוח או מ

החברה  נכללת בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הספק, בכפוף לסעיף  .3.2

, ואנו מוותרים על זכותנו המזמיןהביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי אחריות צולבת. 

 לשיתוף ביטוחיה בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

ח לא יחריג נזק או מקרה מבט ,על אף האמור"ה הסיפא: לפוליסה נוספ 3.18בסייג  .3.3

 ".ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

והסיבה אינה אי  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .3.4

מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים  תשלום הפרמיות ו/או ניסיון הונאה של המבוטח,

מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  חודשים נוספים 12ותביעות למשך 
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בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 

 ירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.תקופת גילוי זו, ייחשב כא

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

 אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק .4.1

המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל  .4.2

כים לחברה וכן קבלנים וקבלני משנה של גופים השייגם את החברה, עובדיה, נבחריה, 

 .הספק

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת   .4.3

ובאופן אוטומטי, אלא אם כן נודיע לחברה על כוונתנו שלא לחדש הביטוחים בהתאם 

)שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי  60את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 וקף.החידוש לת

הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  .4.4

מכתב בדואר רשום, על לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לחברה הודעה, ב

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 

בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה   .4.5

המפקיעים או המגבילים את  – למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו –בפוליסה 

דרכים, כל חריג המתייחס הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, 

ופריקה מכלי רכב, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון,  למכשירי הרמה, טעינה 

י מכל סוג ותיאור, הרעלה, תאונת בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, זיהום 

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים,. 

ה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוז .4.6

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )

וטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמב

 לעבודות, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ם הוראה לפיה לא ייפגעו כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללי .4.7

זכויות החברה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא 

ר כראש החברה, גזבר החברה או אם המקרה היה ידוע לחברה, שלעניין זה מוגד

 האחראי על הביטוח בחברה.

 כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה .4.8

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 

וח ביחס ולא תופעל כלפי החברה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביט

לחברה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים 

חויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות לפי תנאיו, מבלי שמבטחי החברה האחרים י

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .4.9

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הספק בלבד לרבות  .4.10

 החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
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כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  המבטח מצהיר בזאת .4.11

מוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק לחברה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים 

 לא הייתה מתקשרת עם הספק, אף במחירים אחרים. החברה 

נזק על אף האמור ,מבטח לא יחריג חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.12

 .מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח או

 .הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה .4.13

 
 החתום:ולראייה באנו על 

 
_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 לחוזה: התמורה 4נספח 
 תצורף הצעת המחיר של הספק 
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 אישור על קיום ביטוחיםלחוזה:  5נספח 
 

 להשלמה-
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 ערבות ביצועלחוזה:  6נספח 

 
 _____________ בנק: לכבוד

 סניף: _____________ חברה כלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

 מיקוד: _____________ 

 תאריך: _____________ ג.א.נ.,

 

 

 

 קאית צמודה מס' _____________ערבות בנ הנדון:

( לביצוע המבקשים -פי בקשת ______________________ )להלן -על .1
חוזה לאספקה ולתחזוקה התחייבויותינו לפי הסכם מיום ___________ במסגרת 

ש"ח  50,000, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של של מערכת מנוף סל
הסך הנ"ל למדד  רשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת)חמישים אלף ש"ח( בתוספת הפ

 (.הפרשי הצמדה -המפורט להלן )להלן 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה, מיד עם  .2
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

ילה מאת המבקשים בתביעה דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תח
או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  משפטית

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  .3
ך דרישותיכם דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שס

 ולל הנ"ל.לא יעלה על הסך הכ

 במכתבנו זה : .4

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 ולמחקר כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו, כדלקמן: .5

המדד  -פי ערבות זו )להלן -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
 -בגין חודש _____ שפורסם ביום ______ )להלן כי המדד החדש עלה לעומת המדד  (,החדש

(, יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המדד היסודי
 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 בכלל.אר בתוקפה עד ________ ועד ערבות זו תיש

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

 

 בכבוד רב,        

 

 בנק : _____________________        
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 תצהיר  - מכרזל ג'נספח 

 

 1/2019מס'  מכרזנותן תצהירי זה בקשר ל אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________

]ככל שיש צורך בחתימתו של יותר ממורשה  ."(המכרז)" מנוף סללאספקה ולתחזוקה של מערכות 

 חתימה אחד, ניתן לשנות את התצהיר בהתאם[

מספרו המזהה הוא ___________________, שהנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד  .1

 "(.המציע________________ )להלן: "

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________. .2

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. .3

 שמירה על דיני העבודה .4

חוק " :)להלן 1991-תשנ"אהנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים,  .4.1

 "(.עובדים זרים

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .4.2

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  .4.2.1

 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

בשתי עבירות או אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט  .4.2.2

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים  -ים יותר לפי חוק עובדים זר

 שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

 לעניין סעיף זה: .4.2.3

נושא משרה אצל , תאגיד שבשליטת המציע -" בעל זיקה" .4.2.3.1

, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה המציע

 במציע הנו בעל השליטה גם בו.

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח -" שליטה" .4.2.3.2

חוק " -)להלן  1987-י מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"זהננ .4.3

"(, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי שכר מינימום

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 ציע אחד מאלה:מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במ מבלי לגרוע .4.4

 או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. המציע .4.4.1

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  .4.4.2

 במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו .4.4.3

ם, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד מינימו

 ההרשעה האחרונה.



61 
 

 לעניין סעיף זה: .4.4.4

 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .4.4.4.1

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל  4.4.4.1.1

המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר 

שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם 

 .בו

פי תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, ל 4.4.4.1.2

העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 

המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים 

 במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר  4.4.4.1.3

 עבודה.

אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה  4.4.4.1.4

תאגיד אחר שנשלט שליטה  -מהותית 

מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה 

זקה של שלושה רבעים או הח -מהותית 

 יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.

דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר -הורשע בפסק -" הורשע" .4.4.4.2

"ג מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס

(31.10.2002.) 

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .5

 :מאלה אחד מתקיים במציע .5.1

 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם םלאנשי זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות .5.1.1

 ;עליו חלות לא( זכויות שוויון חוק :להלן)

 ;אותן מקיים והוא עליו חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות .5.1.2

 למנהל לפנות התחייבותו על בזאת צהירמ הוא, לפחות עובדים 100 מעסיק המציע אם .5.2

 חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי

; ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך ובמידת, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי

 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעברככל שהמציע התחייב 

 קיבל ואם, ממנו כנדרש פנהכאמור, הוא מצהיר כי הוא  החברתיים והשירותים

 ;ליישומן פעל גם הוא, זכויות שוויון וקלח 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות

 משרד של הכללי למנהלשל תצהיר זה  העתקאם המציע יזכה במכרז, הוא יעביר  .5.3

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה
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 העדר תיאום .6

 מציע עם אחר קשר או הסדר, התייעצות וללא עצמאי באופן הצעתו את הגיש המציע .6.1

 . מכרזל אחר

 של נציגו בפני או במכרז מציע שהוא מי בפני הוצגו לא למכרז המציע של הצעתו פרטי .6.2

  .כאמור מציע

 .זה במכרז הצעות מלהגיש אחר מציע להניא בניסיון מעורב היה לא המציע .6.3

 מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש אחר למציע לגרום בניסיון מעורב היה לא המציע .6.4

 .שהוא סוג

 ודברים דין או הסדר בעקבות נעשתה ולא לב בתום מוגשת למכרז המציע של צעתוה .6.5

 .אחר מציע כלשהו

 .בפועל מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על שהעונש לכך מודע המציע .6.6

 עמידה בדרישות הדין .7

 1958 -ב)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89בהתאם לסעיף  .7.1

קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק כי "חבר מועצה,  הקובע

מנהל או עובד אחראי בו, העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם 

בן זוג, הורה, בן או בת,  -לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם החברה, לעניין זה, ״קרוב״ 

ים למניעת ניגוד עניינים )א( של ההודעה בדבר כלל 12ובהתאם לכלל  ;אח או אחות״

״חבר החברה לא יהיה צד לחוזה או לפיו: של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 

חבר מועצה או קרובו או  -הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ לעסקה עם 

 המציע מצהיר כי: ;תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו

חברה, אינו סוכן או שותף של חבר ה קרובאינו , החברהחבר המציע אינו  .7.1.1

 של חבר החברה; 

חבר אין מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים בהון או ברווחי המציע שהוא  .7.1.2

או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה  ועצה, קרובו, סוכנו או שותפומ

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מאלה מנהל או עובד אחראי 

 .במציע

היה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או ידוע לי כי החברה ת .7.2

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 כללי .8

 המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.הנני מצהיר כי  .8.1

 ללא סייג. המכרז, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרזקראתי את מסמכי  .8.2

ה כלשהי, לרבות ניגוד נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניע .8.3

 עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז.

 ים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים. הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורט .9
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 הו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ז .10

 

       _________________ 

 חתימה        

 אישור

____ מאשר כי ביום __________ הופיע/ו בפני , עו"ד, מ.ר.______  אני הח"מ, 

_________ נושא ת.ז. שמספרה מר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה _________ ומר/גב' __

החתומ/ים לעיל, המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע  _________,

האמת וכי יהיה/ו צפוי/ם לעונשים  לכל דבר ועניין ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את

הצהרתו/הצהרותיהם דלעיל וחתמ/ו עליה בפני.הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות 

      

      ____________________ 

  ____________, עו"ד     
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 כתב ערבות )ערבות הצעה למכרז(נוסח מוצע ל –נספח ד' למכרז 

 

 ___________ ביטוח חברת/הבנק שם

 _______________________כתובת

 ____________________טלפון' מס

 _____________________פקס' מס

 

 __________ תאריך

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, הקבלן" –להלן מזהה, ' מס+  המציע שם_________________ ) לבקשת

_______ בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך של 

 .הקבלן מאת שתדרשו"(, הערבות סכוםשקלים חדשים )להלן: " )_____________(

 דוארב בכתב ואלינ שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, בפועל לנו שהומצאה או רשום

 האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לקבלן לעמוד שיכולה כלשהי הגנה

 .הקבלן מאת

וך סכום הערבות, ובלבד רשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מת אתם

שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. 

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום 

 בלתי ממומשת. הערבות ה

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. ללבכ ועד ________ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 .ומבוטלת

 .או להסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

          בכבוד רב

 _________________           

  [הערב הבנק וכתובת שם]
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 פירוט החלקים הסודיים בהצעה :למכרז ה'נספח 

מסחרי או סוד עסקי. המציע שהמציע סבור שהם מהווים סוד למכרז להלן מפורטים החלקים בהצעה 

מודע לכך שסימון חלקים אלה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעותיהם של 

 אלה של הצעות המציעים האחרים.המציעים האחרים, והמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים 

 רזים, ושלה בלבד.המציע מודע לכך ששיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון הנו של ועדת המכ

 

 מהות החלק הסודי סעיף בהצעה / מספר הנספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


