מסמך א'
מועצה אזורית גולן
מכרז פומבי מס' 27/2022
רכישת שערים קונזולים
הזמנה להציע הצעות
מועצה אזורית גולן (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזאת הצעות לרכישת  4שערים קונזולים,
ביסוסם והתקנתם בישובים :אלרום ,כפר חרוב ,אלוני הבשן ,מבוא חמה (להלן" :המכרז"
ו"השערים" לפי העניין) ,והכל כמפורט להלן במסמך ההזמנה להציע הצעות ,ובהתאם לאמור
במפרט הטכני המצורף כנספח ב' להסכם  -מסמך ג' למכרז.
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כללי-נשוא המכרז
א.

נשוא המכרז הינו אספקת  4שערים קונזולים מסוג חד כנפי ,מונעים על ידי מנוע
חשמלי ומופעלים מרחוק (להלן " -השערים") ,להתקנה בכניסה לישובים
אלרום ,כפר חרוב ,אלוני הבשן ומבוא חמה (להלן – "הישובים").

ב.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית במחלקת גביה של מועצה אזורית גולן
בטלפון  04-6969754בימים א'-ה' ,בשעות  9:00עד  ,15:30תמורת תשלום בסך
של ( ₪ 300שלוש מאות ש"ח) שבכל מקרה לא יוחזר .לאחר התשלום יש
לשלוח את הקבלה לכתובת מייל  rechesh@megolan.org.ilולקבל את
מסמכי המכרז להגשה.

ג.

מובהר כי ההצעה המוגשת למכרז תכלול את כל העבודות הכרוכות באספקת
השערים ,ביסוסם והתקנתם בישובים.

מסמכי המכרז
א.

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד " מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות.
נספח א'  -ערבות בנקאית למכרז.
מסמך ב'  -הצעת המציע.
מסמך ג'  -הסכם רכישת שערים קונזולים ,ביסוסם והתקנתם נספחיו:
נספח א'  -נוסח ערבות ביצוע.
נספח ב' -מפרט טכני וכתב כמויות.
נספח ג' -נספח ביטוח.

.3

תנאי השתתפות
יחיד או תאגיד העונים בעצמם על כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת ההצעות במכרז:
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א.

יצרן מוכר ומנוסה של שערים ,בעל מפעל בו שיטות יצור מתקדמות ומערכת
בקרת איכות;

ב.

בעל ניסיון בהתקנת שערים העונים על הדרישות הטכניות של פיקוד העורף,
כמפורט במפרט הטכני ובכתב הכמויות המצ"ב כנספח ב' להסכם ההתקשרות
(להלן "המפרט הטכני");

ג.

ביכולתו לייצר את השערים ,לספקם לאתרים הנדרשים על כל מרכיביהם
ולהתקינם ,הכל בהתאם לתנאי המפרט הכללי לעבודות בניה של הוועדה
הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ("הספר הכחול")
במהדורתו האחרונה ובהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח ב' להסכם
ההתקשרות.

ד.

בעל מלאי זמין של חלקי חילוף ,אביזרים וחומרים הנדרשים לתחזוקת השערים
במהלך תקופת האחריות.

ה.

בעל ניסיון במתן שירות טכני ושירות תיקונים לשערים.

ו.

על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות
ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו.1976 -

המציע יצרף להצעתו את האישורים והמסמכים הנאמנים למקור הבאים:
א.

כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז
ותיאורו ,אשר תכלול את הצעת המציע על גבי טופס הצעת המציע (מסמך ב') ,חתום
ע"י המציע וכן את המסמכים הבאים:
()1

אישור פקיד שומה או רו"ח ,על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובת מס),
התשל"ו.1976-

()2

מציע שהינו תאגיד -

()3

306006 - 1

(א)

המצאת תעודת רישום של התאגיד.

(ב)

אישור עו"ד של התאגיד ,על זהות בעלי המניות וזהות המוסמכים
לחתום בשם התאגיד ושההצעה וכל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י
המוסמכים לחתום בשם התאגיד.

המסמכים הטכניים הבאים ,כמפורט במפרט הטכני (נספח ב' להסכם –
מסמך ג'):
(א)

מפרט טכני ותוכניות ייצור עקרוניות עבור השערים.

(ב)

מסמך חישוב עומסים ושקיעה עבור כל מרכיבי השערים,
מאושר וחתום על ידי קונסטרוקטור

(ג)

תכניות הרכבה לשערים.

(ד)

תכנית חשמל ופיקוד ,לרבות אינטרקום.

(ה)

תכנית לעבודות הכנה ,בינוי וחשמל.

(ו)

פירוט אביזרי הפרזול

(ז)

תכנית יציקת בטון לשער על כל מרכיביו.

3
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()4

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  6להלן.

()5

המציע יצרף להצעתו מסמכים התומכים בכך שהוא עומד בתנאי הסף
המפורטים בסעיפים ( 3א)(-ג)( ,ה).

ב.

כל מסמכי המכרז לרבות החוזה על כל נספחיו כשהם חתומים ע"י המציע.

ג.

כמו כן ,יצרף המציע למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה ,ו/או תיקונים ו/או
עדכונים שיופצו על ידי המועצה עד למועד הגשת המכרז כשהם חתומים בחותמת
וחתימה על כל דף בידי המציע ,ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.

הגשת ההצעות
א.

הצעות המחיר תוגשנה על גבי טופס הצעת המחיר ,המצורף כמסמך ב' למסמכי
המכרז ,ב 2 -עותקים חתומים על ידי המציע.
ההצעה הזוכה במכרז תהיה ההצעה הנוקבת באחוז הנחה מסך של ₪ 319,999
כולל מע"מ ,המהווה את מחיר הבסיס ל 4 -השערים גם יחד.

ב.

על המציע לציין על גבי טופס ההצעה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז את
אחוז ההנחה אותה הוא מבקש לתת וכן את סכום ההצעה הכולל לאחר ההנחה
עבור שני השערים גם יחד ,ולמילוי מלא של כלל התחייבויות המציע לפי ההסכם.

ג.

המחיר המוצע לאחר ההנחה הינו עבור  4השערים גם יחד ,כולל אספקתם
והתקנתם בישובים ותקופת אחריות של שנתיים והוא יינתן עבור ביצוע מלא
ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז( .להלן –
"התמורה").

ד.

לצורך בחינת ההצעות תשווה המועצה את אחוז ההנחה כפי שיינתן על-ידי כל
מציע.

ה.

אין לנקוב בתוספת על מחיר הבסיס .הצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה
להביא לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור של  ,0%הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה.

ו.

יובהר כי תשלום התמורה לפי הסכם ההתקשרות מבוצע על ידי משרד הביטחון
באמצעות המועצה וכי המועצה תוכל להעביר את התמורה המגיעה למציע רק
אחרי שקיבלה את סכום התמורה מאת משרד הביטחון.

ז.

שאלות הבהרה
()1

שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני
 .rechesh@megolan.org.ilעל המציע חלה האחריות לוודא קבלת
שאלות ההבהרה על ידי הנמען בטלפון .04-6969759
גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה
דבר מה לא מובן ,יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב
לשאלות הבהרה.

()3

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ל 4.9.2022בשעה  12:00כל
שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.

()4

תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד יישלחו למציעים שרכשו את
מסמכי המכרז באמצעות פקסימיליה או דוא"ל.

()2
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ח.
ט.
.6

.7

.8

אין המועצה אחראית לתשובות ,הסברים או פירושים שניתנו בעל-פה,
()5
ואלה לא יחייבוה.
את ההצעות יש להגיש עד ליום ראשון  18.9.2022בשעה  14:30במסירה אישית
ידנית לתיבת המכרזים בלשכת המועצה.
הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל ,תיפסל על הסף ולא תובא
לדיון.

ערבות בנקאית למכרז
א.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד
המחירים לצרכן בסך של ( ₪ 7,500ובמילים :שבעת אלפים וחמש מאות
שקלים חדשים).

ב.

הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית גולן ותהא תקפה עד
ל 29.12.2022לפי הנוסח המצורף כנספח א' להזמנה להציע הצעות .המועצה
תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של הערבות ,ובתנאי
שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד האחרון לתוקף
הערבות.

ג.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות .מציע שלא יצרף ערבות בנקאית
כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון.

ד.

מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית בתוך  60ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

ה.

המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
סרב המציע ,שהצעתו נתקבלה ,להמציא את המסמכים ו/או
()1
האישורים הנדרשים מן הזוכה במכרז בתוך התקופה שנקבעה לכך על-
ידי המועצה.
במסגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו
()2
מדויק.
המציע פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות;
()3

חובת הזוכה במכרז
זכתה הצעתו של המציע להלן"( -הזוכה" ) יהא עליו לבצע פעולות כדלקמן:
א.

להמציא למועצה "אישור קיום ביטוחים" וערבות ביצוע ,וכן את יתר המסמכים
והאישורים הנדרשים לפי ההסכם (מסמך ג' למסמכי המכרז) וכן לבצע את כל
הפעולות הנדרשות על ידו לתחילת ההתקשרות לפי מכרז זה ,הכל תוך  7ימים
מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז או במועד אחר כפי שתחליט
המועצה.

ב.

לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק  7א לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל
את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור בסעיף 6
לעיל.

ג.

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק ,עקב אי
קיום ההתחייבות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

ד.

אין באמור בס"ק  7ב' לעיל ,לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא
עקב מחדלו הנ"ל או לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה
עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

קביעת ההצעה המומלצת כזוכה
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לאחר בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף ,וביחס להצעה שעמדה בתנאי הסף בלבד ,תומלץ
ההצעה ששיעור ההנחה הנקוב בה הינו הגבוה ביותר (שהתמורה המוצעת לפיה הינה הזולה
ביותר).
.9

הערות כלליות
א.

כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר ועניין ,גם בלשון נקבה.

ב.

שינוי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון.

ג.

ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז
(למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית ,מטעם
זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן
את הצעתו .בכל מקרה (גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את
הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים.

ד.

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה להזמנה
להציע הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה
לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי
המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על-
ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו .אין באמור
כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז ,והכל מנימוקים סבירים.

ה.

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ו/או
לבקש הבהרות ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ו.

לא ניתן להכריע בין שני מציעים או יותר שהינם הזולים ביותר (לפי שיקול דעתה
של המועצה לפי כלל השיקולים המפורטים לעיל) כי אז תהא המועצה רשאים
לערוך הגרלה בין מציעים אלה .מציעים אלה יקבלו הודעה על מועד ההגרלה,
ויהיו רשאים להיות נוכחים בה.

ז.

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.

ח.

הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין
הצדדים.

ט.
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()1

המציע מצהיר שהסכם זה יחייב את המועצה אך ורק במידה ויתקבל
התקציב המתאים לכך על ידי משרד הבטחון ,וביחס לכל חלק יחסי
בביצוע העבודה שבגינו התקבל במועצה תקציב מספק בלבד;

()2

היה ותקציב כזה לא יתקבל במלואו ו/או בחלקו ו/או התקבל בשלבים,
תהא המועצה רשאית להודיע למציע ,בכל שלב שהוא של העבודה
(לרבות בשלב המכרזי וטרם הכרזה על זוכה ו/או טרם תחילת
ההתקשרות עם הזוכה במכרז) ,על ביטול ההתקשרות ו/או דחיית
ביצוע העבודה ,כולה או חלקה ,ו/או ביצועה בשלבים ובמועדים שתקבע
המועצה ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל שהיא
כלפי המועצה בהן תבוטל ההתקשרות ו/או תבוצע בשלבים כאמור,
זולת בגין אותו חלק מן העבודה ,ככל שהתבצע ,שביצועו הוסכם בין
הצדדים.

()3

המועצה לא תהיה אחראית במקרה בו תערך התקשרות עם הזוכה ו/או
תערך התקשרות ביחס לחלק מן העבודה ו/או ההתקשרות תבוצע
בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה מפאת הסיבות הנ"ל ,כולן או
מקצתן.

()4

למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה
בנסיבות כאמור.

6
י.

מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות
כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר
יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים
כלשהם .כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או
הפסקת הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי המועצה עקב כך.

יא .בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא,
לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל
מין וסוג.
יב.

המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו.

יג.

תנאי המכרז כפופים לתוספת השניה של צו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) ,תשי"ח  , 1958 -ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין
הוראות התוספת השניה ,יגברו ויקבעו הוראות התוספת השניה.

בכבוד רב
___________________
חיים רוקח ראש מועצה
מועצה אזורית גולן
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נספח א

נוסח ערבות מכרז
תאריך____________________:

לכבוד
מועצה אזורית גולן
א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית ______

.1

על-פי בקשת __________________ מס' זיהוי _______ (להלן" :המבקש") הננו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 7,500במילים :שבעת אלפים וחמש
מאות שקלים חדשים ש"ח) המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז
מס'  27/2022לאספקת שערים קונזולים ,ביסוסם והתקנתם.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות ,תוך לא יאוחר משבעה
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מה מבקש ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

ערבות זו תישאר בתוקף עד ( 29.12.2022כולל) ,ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת ,אלא
אם הוארכה על-ידנו  .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר
מהתאריך הנקוב ברישא של סעיף זה.

.4

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

בכבוד רב
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מסמך ב'
הצעת המציע
לכבוד :מועצה אזורית גולן
הנדון :מכרז פומבי מס' 27/2022
לאספקת ארבעה שערים קונזולים ,ביסוסם והתקנתם בישובים אלרום ,כפר חרוב ,אלוני הבשן
ומבוא חמה
.1

אני החתום על ההצעה מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לאספקת  4שערים
קונזולים (להלן" :השערים") ,ביסוסם והתקנתם בישובים אלרום ,כפר חרוב ,אלוני
הבשן ומבוא חמה (להלן – "הישובים").

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,כל הגורמים האחרים המשפיעים על אספקת
השערים ,ביסוסם והתקנתם ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

אני מצהיר בזאת כי :
א.

אני עונה על תנאי הסף המפורטים בסעיף  3להזמנה להציע הצעות ובפרט הנני
יצרן מוכר ובעל ניסיון ביצור והתקנה של השערים המוצעים לכם על ידי
לרכישה.

ב.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,ומצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
המפורטים במסמך תנאים והוראות להגשת המכרז.

ג.

המחיר כפי שנרשם בהצעתי ,כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות
מכל מין וסוג הכרוכות באספקת שערים ,ביסוסם והתקנתם ,תשלום מיסים,
מכסים ,היטלים ,אגרות ,על פי תנאי המכרז ,לרבות רווח קבלני.

ד.

ידוע לי ואני מסכים שקב"ט המועצה ו/או כל נציג אחר שיקבע על ידי המועצה,
בין אם הוא עובד מועצה ובין אם הוא לא עובד מועצה ,יבדקו ויחליטו במועד
אספקת השערים למועצה ,כי הם עומדים בכל הדרישות המפורטות במסמכי
המכרז ,ואני מתחייב לקבל כל החלטה.

ה.

ידוע לי ואני מסכים כי רכישת השערים תבוצע רק לאחר שהצגתי בפני קב"ט
המועצה או מי שקבעה המועצה לענין זה ,מפרט של השערים ועמידתו בכל תנאי
המפרט הטכני והציוד הנלווה וכל נתון רלוונטי אחר ורק לאחר שהקב"ט אישר
לי את הרכישה.

.4

אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון המועצה ועל פי הוראות ההסכם ונספחיו ( מסמך ג') ובכפוף לכל
דין.

.5

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב לבצע תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכרז ,את הפעולות הנדרשות על ידי ,מכוח המכרז ובכלל זה להמציא למועצה כל מסמך
ו/או אישור נדרש ,לרבות ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) ופוליסת ביטוח כמפורט בהסכם.

.6

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  5לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
המועצה עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
.7

.8

.9

מפרט טכני וכתב כמויות
א.

הנני מצהיר ,כי אספקת השערים למועצה ,תעשה בהתאם לדרישות המועצה
ובהתאם למפורט במסמכי המכרז ובמפרט הטכני המלא והמפורט ובכתב
הכמויות המפורטים בנספח ב' להסכם.

ב.

באם יתגלה במועד אספקת השערים ,כי האספקה ו/או ההתקנה ו/או איזו מבין
הפעולות הנדרשות לפי המפרט נעשתה שלא בהתאם למפרט שהוצג בפני הקב"ט
ולמפרט הטכני המלא ,המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית
שהגשתי עם הצעתי ,כפיצוי מוסכם מראש וכן ,לממש כל זכות או סעד אחר
שתמצא לנכון עקב האספקה שלא בהתאם למפרט כאמור.

הצעת המחיר
א.

עבור אספקת  4שערים קונזולים מסוג חד כנפי ,מונעים על ידי מנוע חשמלי
ומופעלים מרחוק ,ביסוסם והתקנתם בישובים וכן אחריות לתקופה של 24
(עשרים וארבע) חודשים  -הנני מציע הנחה של ( ____________%ובמילים:
) מהסך של  319,999ש"ח כולל מע"מ.

ב.

במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה בספרות לבין שיעור במילים ,תהיה
המועצה רשאית לפסול את הצעתי או להעמיד את שיעור הצעתי על השיעור
הגבוה מבין השניים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג.

לאחר ההנחה תעמוד התמורה על סך כולל של _____________ ש"ח
),
(ובמילים:
כולל מע"מ ,וזאת ביחס לשני השערים גם יחד ,וביחס למלוא התחייבויותיי לפי
מכרז זה.

ד.

במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה המוצע לבין סכום ההצעה לאחר החלת
ההנחה ,תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתי או להעמיד את הצעתי על
המחיר הנמוך מבין השניים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.

שעור ההנחה יחייב גם במקרה בו יבוצע חלק מן העבודה בלבד ,או אם היקף
העבודה יוגדל.

ו.

ידוע לי כי אין לנקוב בתוספת על המחיר הנקוב בס"ק א' לעיל ,וכי אם אנקוב
בתוספת תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתי או לחילופין להעמיד את
שיעור ההנחה המוצע על  ,0%הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה בכל עת ,מכל נימוק סביר שהוא ובפרט בשל
האמור להלן:
א.
ב.

306006 - 1

ידוע לי שההסכם מכוחו של מכרז זה יחייב את המועצה אך ורק במידה ויתקבל
התקציב המתאים לכך על ידי משרד הבטחון ,וביחס לכל חלק יחסי בביצוע
העבודה שבגינו התקבל במועצה תקציב מספק בלבד.
עוד ידוע לי ואני מאשר ,כי היה ותקציב כזה לא יתקבל במלואו ו/או בחלקו ו/או
התקבל בשלבים ,תהא המועצה רשאית להודיע לי ,בכל שלב שהוא של העבודה
(לרבות בשלב המכרזי וטרם הכרזה על זוכה ו/או טרם תחילת ההתקשרות עם
הזוכה במכרז) ,על ביטול ההתקשרות ו/או דחיית ביצוע העבודה ,כולה או חלקה,
ו/או ביצועה בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה ולא תהיה לי כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כל שהיא כלפי המועצה בהן תבוטל ההתקשרות ו/או תבוצע
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ג.

ד.
.10

בשלבים כאמור ,זולת בגין אותו חלק מן העבודה ,ככל שהתבצע ,שביצועו הוסכם
בין הצדדים.
עוד ידוע לי ואני מאשר כי המועצה לא תהיה אחראית במקרה בו תערך
התקשרות עם הזוכה ו/או תערך התקשרות ביחס לחלק מן העבודה ו/או
ההתקשרות תבוצע בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה מפאת הסיבות הנ"ל,
כולן או מקצתן.
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בנסיבות כאמור בסעיף
זה על כלל סעיפיו הקטנים.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
א.

לא להציע ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה של המזמין ,או
של נושא משרה במזמין ו/או עובד המזמין ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר,
בקשר להליך התקשרות.

ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במועצה
ובתאגיד קולחי גולן בע"מ בכלל ,ו/או עם מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או כל
גורם אחר ,כדי לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

.11

ידוע לי כי אם התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 10
לעיל ,שומרת לעצמה את הזכות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות
לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות
ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

.12

אני מצהיר כי אני זכאי לחתום בשם המציע הנ"ל ושאין קיימות כל הגבלות המונעות בעדנו
לחתום על ההצעה לביצוע העבודה ועל החוזה.

.13

כל מסמכי המכרז ,ונספחי החוזה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז.

.14

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי
מילוי או הפרה של הוראה כלשהיא מההוראות הנ"ל.

שם המציע ______________________ :מס' ת.ז /.ח.פ___________________ :.
כתובת המציע____________________________________________________
מס' טלפון______________ טלפון נייד ____________ פקס _______________

תאריך________:
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_____________________
חותמת וחתימת המציע
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מכרז פומבי מס' 27/2022

הסכם לרכישת שערי כניסה קונזוליים,
ביסוסם והתקנתם בישובים אלרום ,כפר
חרוב ,אלוני הבשן ומבוא חמה
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מסמך ג'

הסכם לרכישת שערי כניסה קונזוליים ,ביסוסם והתקנתם
בישובים אלרום ,כפר חרוב ,אלוני הבשן ומבוא חמה
שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _______ שנת ____
בין:

מועצה אזורית גולן
(להלן" :המועצה")

לבין:

____________________________
ח.פ_______________________ :.
כתובת______________________ :
טלפון______________________ :
פקס______________________ :
(להלן" :הקבלן" )

מצד אחד

מצד שני

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  27/2022לאספקתם של  4שערי כניסה
קונזולים חד כנפיים ,מונעים על ידי מנוע חשמלי ומופעלים מרחוק (להלן -
"השער" או "השערים") וכן לביסוסם ולהתקנתם של השערים בישובים אלרום,
כפר חרוב ,אלוני הבשן ומבוא חמה (להלן – "הישובים");

והואיל:

והקבלן הינו יצרן מוכר ובעל ניסיון ביצור שערים המותאמים לדרישות פיקוד
העורף ,העוסק באספקת ציוד בטחוני  /טכני בכלל ואספקת שערים בפרט;

והואיל:

והקבלן השתתף במכרז  27/2022שערכה המועצה (להלן" :המכרז") והצעתו
נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע
לאספקת משקפות נשוא הסכם זה.
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

המבוא
.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
נציג המועצה לעניין ביצוע הסכם זה יהיה ________________ (להלן" :המנהל").
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הצהרות הקבלן
.2

הקבלן מצהיר כי הינו עומד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז ובכלל זה:
א.

הינו יצרן מוכר ומורשה של שערים ,בעל מפעל שיש בו שיטות יצור מתקדמות
ומערכת בקרת איכות;

ב.

הינו בעל ניסיון באספקת ציוד בטחוני טכני ובכלל זה שערים העונים על דרישות
פיקוד העורף;

ג.

יש ביכולתו לייצר את השערים ,לספקם לאתרים הנדרשים על כל מרכיביהם
ולהתקינם בישובים ,הכל בהתאם לתנאי המפרט הכללי לעבודות בניה של
הוועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ("הספר הכחול")
במהדורתו האחרונה ובהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח ב' להסכם
ההתקשרות.

ד.

הינו בעל מלאי זמין של חלקי חילוף ,אביזרים וחומרים הנדרשים לתחזוקת
השערים במהלך תקופת אחריות של שנתיים מיום התקנת השערים.

ה.

הינו בעל ניסיון במתן שירות טכני ושירות תיקונים לשערים.

ו.

הינו עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-
.1976

השערים
.3
א.

הקבלן מתחייב לספק את  4השערים שקבעה המועצה תוך  60ימים ממועד
חתימת ההסכם ולא יאוחר מתאריך __________.

ב.

הקבלן מתחייב להודיע בכתב למנהל על מועד האספקה המדויק וזאת  10ימים
מראש.

ג.

 .1מוסכם שאם ,עקב נסיבות הקשורות למשבר הקורונה ,עלול להיגרם עיכוב,
או ייגרם עיכוב בביצוע העבודות ,או יהיה צורך לעכב את ביצוע העבודות ,תהיה
המועצה רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לדחות את ביצוע
העבודות או לבטלן או להורות על ביצוע חלקה בלבד ו/או לקבוע כל הוראה
אחרת באשר להמשך ביצוע העבודות.
 .2עיכוב בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או בקיום התחייבויות המועצה בשל
מגבלות או על פי הוראות שייקבעו מעת לעת בתקנות לשעת חירום ,או בהוראה
אחרת של גורם מוסמך ,לא יחשב הדבר להפרה או אי עמידה בזמנים של מי
מהצדדים ,והמועדים שנקבעו לביצוע העבודות ו/או ההתחייבויות האחרות
יידחו בהתאמה.

בדיקת וקבלת השערים
4
א.

ידוע לקבלן והקבלן מסכים כי המנהל יבדוק את השערים במועד אספקתם או
בסמוך לכך.

ב.

במעמד האספקה ולאחר בדיקת השערים כאמור ,יירשם פרוטוקול שייחתם על-
ידי המנהל ועל ידי נציג מוסמך מטעם הקבלן ,בו יירשמו פרטים כדלקמן:
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ג.

()1

אם האספקה הינה לשביעות רצונה המלא של המועצה  -ירשם
בפרוטוקול קבלת ארבעת שערים קונזולים על-ידי המועצה (להלן:
"הקבלה").

()2

אם האספקה אינה לשביעות רצונה המלא של המועצה אזי:
(א)

המנהל סבור כי קיים פגם מהותי ירשום בפרוטוקול דבר אי
קבלת השערים (כולם או חלקם) ,החזרתם לקבלן והנימוקים
להחזרה על כל המשתמע מכך; אין באמור בס"ק זה לעיל ,כדי
לפגוע בזכויותיה של המועצה על-פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין.

(ב)

אם המנהל סבור כי קיים פגם בשערים (כולם או חלקם)
והפגם איננו מהותי ירשום בפרוטוקול:
.1

התיקונים ,ההשלמות והפריטים החסרים הדרושים
לצורך הפעלת השערים (להלן" :תיקונים");

.2

התקופה המוקצבת לקבלן לשם ביצוע התיקונים;

.3

ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו
קיימים;

.4

דבר השארת השערים במועצה ,גם לפני ביצוע
התיקונים כאמור כנגד קבלת התחייבות בכתב מאת
הקבלן שיבצע וישלים לשביעות רצונו של המנהל את
התיקונים כמפורט בפרוטוקול עד המועד שיקבע;

.5

המועד החדש שיקבע לקבלת השערים אחרי ביצוע
התיקונים.
או

.6

דבר אי קבלת השערים ,לפני ביצוע התיקונים כאמור,
והחזרתו לקבלן;

.7

המועד החדש שיקבע לקבלת השערים אחרי ביצוע
התיקונים.

בהמשך לרישום הפרוטוקול במקרה של פגם שאיננו מהותי כקבוע בסעיף  4ב',
מתחייב הקבלן לבצע את כל הדרוש על פי קביעת המנהל בפרוטוקול ,לצורך
עמידת השערים בתנאי המכרז ,וזאת בפרק הזמן שנקבע על-ידו.

קבלת השערים לאחר התיקונים ,ביסוסם והתקנתם
.5

.6

במועד אספקת השערים ,לאחר ביצוע כל התיקונים שנדרשו על ידי המנהל במקרה של
פגם שאיננו מהותי כקבוע בסעיף 4ב ,ירשם פרוטוקול ובו יאשר המנהל את קבלת
השערים על ידי המועצה ויחולו הכללים המפורטים בסעיף  4לעיל לעניין התאמתן
לדרישות.
רק לאחר הקבלה יפעל הקבלן לביסוס השערים בכניסה לישובים ולהתקנתם לשביעות
רצון המועצה.

.7
א.
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15
ב.

.8

במעמד סיום ההתקנה ולאחר בדיקת השערים כאמור ,יירשם פרוטוקול שייחתם
על-ידי המנהל ועל ידי נציג מוסמך מטעם הקבלן ,בו יירשמו פרטים כדלקמן:
()1

אם ההתקנה הינה לשביעות רצונה המלא של המועצה  -ירשם
בפרוטוקול התקנת שני שערים קונזולים על-ידי המועצה (להלן:
"אישור התקנה").

()2

אם ההתקנה אינה לשביעות רצונה המלא של המועצה אזי יפעל הקבלן
על חשבונו לתקן את הדרוש תיקון עד אשר תתבצע ההתקנה לשביעות
רצונה המלא של המועצה וינתן לו אישור התקנה.

המועצה תהיה רשאית לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות שהופקדה על-ידי
הקבלן את אותם סכומים השווים לדעתה לירידת ערך השערים ,כתוצאה מהתיקונים
שנעשו או צריכים היו להיעשות ,הן לאחר אספקתם והן לאחר התקנתם .ערך הסכומים
מסור לקביעתו ולשיקול דעתו של המנהל ובמקרה של חילוקי דעות ,עפ"י קביעת שמאי
שיוזמן ע"י המועצה .הוצאות הזמנת השמאי והדו"ח שיוגש על ידו יחולו על הקבלן.
אי ביצוע תיקונים

.9
א.

במידה והקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצוין לעיל ,תוך המועד שנקבע
בפרוטוקול:
המועצה רשאית לבצע אחד או יותר מהרשום להלן ,הכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי:

.10

()1

לבצע את התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי או מכספי הערבות
המצויה בידה באותה עת ,את מחיר התיקון ,בתוספת  15%דמי טיפול
והוצאות כלליות.

()2

לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות ,את אותם סכומים השווים
לדעתה לירידת ערך שער קונזולי שנמסר לידיה ,כתוצאה מהתיקונים
שנעשו או צריכים היו להיעשות .ערך הסכומים מסור לקביעתו ולשיקול
דעתו של המנהל ובמקרה של חילוקי דעות ,עפ"י קביעת שמאי שיוזמן
ע"י המועצה .הוצאות הזמנת השמאי והדו"ח שיוגש על ידו יחולו על
הקבלן.

ידוע לקבלן והקבלן מסכים כי מועד קבלת אישור התקנה על ידי המועצה מהווה את
מועד תחילת תקופת האחריות על השערים.

פיצויים מוסכמים
.11

בגין כל איחור במסירת השערים לשביעות רצון המועצה ,ישלם הקבלן למועצה פיצויים
קבועים ,מוערכים ומוסכמים מראש בסך של  500ש"ח בעד כל יום איחור ,ממועד
האספקה המקורי ,מבלי שהמועצה תהא חייבת להוכיח נזק כלשהו.

.12

לא יחולו על הקבלן פיצוים מוסכמים על איחור באספקה במקרה שיוכח על-ידי הקבלן,
כי איחור באספקת השערים נובע מכוח עליון דהיינו אסון טבע ,מלחמה ,שביתות או
השבתות של נמלי ים .כל שביתה או השבתה שאיננה מצוינת במפורש כאמור לעיל ,איננה
נחשבת ככח עליון.

.13

הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים בסעיף  11לעיל לעניין האיחור ,הינו
נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על הסכם זה.

.14

הפיצויים המוסכמים לפי סעיף  11אינם גורעים מכל זכות ו/או סעד העומדים בידי
המועצה לפי הסכם זה ולפי כל דין.
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מחויבות לתנאי המכרז
.15

הקבלה ו/או אישור ההתקנה של השערים אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי
תנאי המכרז וההסכם ונספחיו.

הדרכה
.16
א.

עם קבלת השערים ,הקבלן מתחייב להדריך את המנהל ו/או נציגי הישובים ו/או
כל נציג אחר מטעם המועצה בנוגע להפעלתם הנכונה והמדויקת והשוטפת.

ב.

ההדרכה תכלול מתן הסברים מפורטים להפעלת השערים ומתן מענה לכל בעיה
שתתעורר ,וכן תכלול הסבר על התחזוקה והטיפולים נדרשים.

שרותי תחזוקה בתקופת האחריות
.17
א.

תקופת האחריות לשערים תהיה ( 24עשרים וארבעה) חודשים מיום מתן אישור
ההתקנה (להלן ולעיל – "תקופת האחריות") ,כשהם פועלים בצורה תקינה
ולשביעות רצון המועצה.

ב.

חרף שלקבלן ידוע כי הסכם זה אינו כולל שירותי תחזוקה שאינם נכללים
במסגרת אחריות הקבלן ליחידה ,ככל שיהיה בהם צורך ,מתחייב הקבלן כי
בהנחה ותרצה המועצה להתקשר עימו לצורך קבלת שירותי תחזוקה בתקופת
האחריות ,יהיה ביכולתו לבצע את שרותי תחזוקה וכן טיפולים תקופתיים
יזומים ,בהתאם להוראות היצרן.

ג.

אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המועצה להתקשר עם הקבלן לצורך קבלת
שירותי תחזוקה לשערים ואין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן לספק אחריות
במהלך תקופת האחריות.

התמורה
.18
א.

תמורת מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ובכלל זה האספקה של -
 4שערים קונזולים ,ביסוסם והתקנתם ותקופת האחריות בגינם ,תשלם המועצה
לקבלן כנגד חשבוניות מס כדין ,סך של __________________ ש"ח לא כולל
מע"מ (להלן" :התמורה") וזאת לפי שיעור ההנחה שניתנה על-ידי הקבלן
במסגרת הצעתו למכרז.

ב.

מוסכם במפורש כי התמורה לא תשתנה כתוצאה מהתייקרות בשכר עבודה,
מחירי חומרים ,מחירי הובלה ,או התייקרות אחרת כלשהי לרבות העלאה או
שינויים בהיטלים במיסים ,מכסים ,אגרות ,או בתשלומי חובה אחרים ,למעט
שינויים בשיעור המע"מ.

ג.

התמורה תשולם לקבלן רק בתנאי שהוכח מעל לכל ספק שהשערים עומדים בכל
דרישות המכרז והמפרט הטכני להסכם ,כי הם נקיים מכל שעבוד וסופקו
בהתאם לדרישות המכרז במלואם.

ד.

יובהר כי תשלום התמורה לפי הסכם ההתקשרות מבוצע על ידי משרד הביטחון
באמצעות המועצה וכי המועצה תוכל להעביר את התמורה המגיעה למציע רק
לאחר שקיבלה את סכום התמורה מאת משרד הביטחון.

ה.
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()1
()2

()3

התמורה תשולם בתנאי שוטף 80+ממועד אישור החשבון על ידי
המועצה ,לאחר שהתקציב המיועד לשם כך נתקבל בפועל במועצה מאת
משרד הבטחון.
ידוע לקבלן כי תשלום כל תמורה לפי הסכם זה מבוצע על-ידי משרד
הבטחון באמצעות המועצה כמימון חיצוני מלא/כמימון חלקי בשיעור
אחוזים ,וכי המועצה תוכל להעביר את התמורה המגיעה
של
לקבלן רק לאחר שקיבלה את סכום התמורה בפועל מאת משרד
הבטחון  10ימי עסקים ממועד קבלת המימון החיצוני כאמור.
בנסיבות המתוארות לעיל ,איחור בתשלום של החלק מן התמורה
הממומן במימון חיצוני עד  150יום מהיום שבו הומצא החשבון למועצה
לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו.

ו.
()1

הקבלן מצהיר שהסכם זה יחייב את המועצה אך ורק במידה ויתקבל
התקציב המתאים לכך ע"י משרד הביטחון ,וביחס לכל חלק יחסי
בביצוע העבודה שבגינו התקבל במועצה תקציב מספק בלבד.

()2

היה ותקציב כזה לא יתקבל במלואו ו/או בחלקו ו/או יתקבל בשלבים,
תהא המועצה רשאית להודיע לקבלן ,בכל שלב שהוא של תקופת
ההסכם ,על ביטול ההתקשרות ו/או דחיית מימושה ,כולה או חלקה,
ו/או ביצועה בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה ולקבלן לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי המועצה בנסיבות בהן
תבוטל ההתקשרות ו/או תבוצע בשלבים בנסיבות כאמור ,זולת בגין
אותו חלק מן העבודה ,ככל שהתבצע ,שביצועו הוסכם בין הצדדים.

()3

המועצה לא תהיה אחראית במקרה בו לא תיערך התקשרות עם הזוכה
ו/או תיערך התקשרות ביחס לחלק מן ההתקשרות ו/או ההתקשרות
תבוצע בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה מפאת הסיבות הנ"ל ,כולן
או מקצתן .למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
המועצה בנסיבות כאמור.

אחריות
הקבלן מתחייב לקיים את אחריות היצרן ,לתקן ו/או להחליף על פי דרישת המנהל בכתב,
.19
תוך  48שעות מהצגת הדרישה לכך ע"י המנהל ,כל פגם ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל
נזק שייגרם לשערים ואשר לדעת המנהל נגרם כתוצאה מפגם בייצור ו/או בהתקנה ו/או
שימוש בחומרים פגומים.
אחריות לנזק
.20

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון ,ו/או לכל
נזק אחר שייגרם למועצה אזורית גולן ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או לכל צד שלישי
ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן ,הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין,
מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן ,בין אם
נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

ביטוחים
.21

מבלי לגרוע מאחריות "הקבלן" עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,מובהר כי על הקבלן
יחולו הוראות נספח הביטוח " המצ"ב כנספח ג',

ערבות בנקאית ערבות ביצוע
.22

ערבות בנקאית לאספקת השערים ,ביסוסם והתקנתם:

306006 - 1

18
א.

להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה מתחייב הקבלן
להמציא למועצה לפי דרישתה עם החתימה על הסכם זה ,ערבות
בנקאית חתומה לפקודת המועצה ,בלתי מותנית ,אוטונומית וצמודה
למדד המחירים לצרכן בסך ( ₪ 13,000כולל מע"מ) ,בנוסח המפורט
בנספח א' להסכם.

ב.

הערבות תעמוד בתוקפה עד למועד שייקבע לכך על-ידי המועצה בהתאם
לצו התחלת העבודה ,והיא תוארך מעת לעת במידת הצורך עד להשלמת
העבודה לשביעות רצון המועצה".

ג.

המועצה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי ,כל אימת
שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה
להוכיח זאת .המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות כאמור ,גם אם
תוקפה של הערבות עתיד לפקוע בסמוך למועד החילוט ,אם סברה כי יש
צורך בכך נוכח הפרה קיימת ,מסתברת או צפויה של הסכם זה מצד
הקבלן.

ד.

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות
המועצה עקב ובגין ההפרה.

ה.

למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות
ו/או בחידושה ,תחולנה על הקבלן בלבד.

קיזוז
.23
א.

מוסכם בזאת כי המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם
זה ,כל סכום המגיע למועצה על פי הסכם זה מאת הקבלן.

ב.

הוראת ס"ק א' לעיל ,אינה גורעת מזכותה של המועצה לגבות את הסכומים
המגיעים לה על פי הסכם זה מאת הקבלן גם בכל דרך אחרת ,לרבות חילוט
הערבות הבנקאית.

אי קיום יחסי עובד ומעביד
.24
א.

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם
לגבי המועצה בגדר קבלן עצמאי ,ואין נקשרים בין המועצה ו/או משרד הביטחון
לבינם יחסי עובד ומעביד ,ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל
מהמועצה ו/או משרד הביטחון כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהל
המגיעים לעובד ממעבידו.

ב.

מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות
הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו ,והמועצה ו/או משרד
הביטחון לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור.

ג.

יחויבו המועצה ו/או משרד הביטחון בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או
למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה הקבלן את המועצה ו/או משרד
הביטחון בכל סכום בו יחויבו כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד.

הוראות כל דין
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.25

הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות
במישרין ו/או בעקיפין לאספקת השערים ,ביסוסם והתקנתם ,לרבות קבלת הרישיונות
וההיתרים הנדרשים ועמידה בכל תנאי הבטיחות במקום העבודה.

הפרת ההסכם ובטלותו
.26
א.

הפר הקבלן הסכם זה או הוראה מהוראותיו ייחשב הדבר כהפרת ההסכם
והמועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה דרשה
מהקבלן ,בין בכתב ובין בע"פ ,למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך
ע"י המועצה ,והקבלן לא עשה כן.

ב.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם יחשב הקבלן כמי שהפר את
ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:

ג.

()1

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן המועצה והעיקול לא יוסר
תוך  20יום מיום הטלתו.

()2

אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיו של
השותפות צו לקבלת נכסים.

()3

אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו ,או צפויות להחל נגדו ,בפעולות לפירוק או
לכינוס נכסים.

אין באמור בס"ק א' ו -ב' לעיל ,כדי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד אחר על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין.

העברת זכויות וחובות
.27

מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי
הסכם זה כולם או מקצתם בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר ,אלא
אם קיבל את הסכמת המועצה לכך בכתב ומראש.

ניגוד עניינים ואיסור טובת הנאה
.28

נותן השירות מתחייב לפעול בתום לב ובאורח סביר ,מקצועי ומיומן ,כפי שניתן לצפות
מנותן שירות ברמתו ובכישוריו ,לשם השגת יעדי ההתקשרות עמו לביצוע השירות.

.29

נותן השירות מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא במצב
של ניגוד עניינים וישמרו אמונים למועצה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם
השירותים נשוא ההתקשרות .בכלל זה ימנע נותן השירות ,בעצמו או באמצעות מי
מטעמו ,מקבלת כל טובת הנאה ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם התקשרות זו.

.30

בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים ,ימסור נותן השירות למועצה גילוי מלא על כך.

.31

נמצא כי נותן השירות עלול להימצא בניגוד עניינים ,תהיה המועצה רשאית להפסיק
ההתקשרות מבלי שייחשב הפרת ההסכם.

ויתור והימנעות מפעולה
.32

כל ויתור ,הימנעות מפעולה או מחדל מצד המועצה לא ייחשבו כויתור המועצה על
זכויותיה ,אלא אם כן ויתרה המועצה על זכויותיה בכתב ומראש.

שינוי ההסכם
.33

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ,ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או
מכללא.
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כתובות והודעות
.34
א.

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

ב.

כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב
כאילו נמסר לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר
רשום אם נמסרה ביד  -במועד מסירתה ,ואם נשלחה בפקסימיליה במועד
שיגורה בפקסימיליה וקבלת אישור מתוך מכשיר הפקסימיליה בכתב על כך.

ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________
המועצה
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נספח א'
נוסח ערבות בנקאית
ערבות ביצוע

תאריך____________:

לכבוד
מועצה אזורית גולן
________________
א.נ,

הנדון :כתב ערבות מס'...............................................
.1

על פי בקשת________________ (להלן  -המבקש) בקשר לזכייתו במכרז מס' 28/2021
שעניינו אספקת שערים קונזולים ,ביסוסם והתקנתם ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם
לכם כל סכום עד לסך השווה ל 13,000-ש"ח (ובמילים :שלושה עשר אלף שקלים חדשים
בלבד.

.2

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי
שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.

.3

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  7ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.

.4

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו
לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם
הוארכה על ידינו.

.5

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
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נספח ב'
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נספח ג'

נספח ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" -מועצה אזורית גולן ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים
ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .
"העבודות"  -אספקה והתקנה של שערים קונזולים
ביטוחי המבוטח
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח
לערוך ולקיים ,על חשבון המבוטח ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,החל מיום מתן
האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר ולעניין
ביטוח חבות המוצר למשך תקופה נוספת של  3שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט
ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות ,את הביטוחים המפורטים בסעיף 14
להלן (להלן" :ביטוחי המבוטח").
 .2ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד
תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח
לאתר העבודות ,אישור קיום ביטוח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על
הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
 .3לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על
פי ההסכם ,או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח
זה ,לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות
המבוטח על פי ההסכם .מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של
המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
 .4על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם .כן
מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף
פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש
האישור להגישה למבטחים.
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי
ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש
האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
 .5מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת
ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי
מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על
המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
 .6מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
ביטוח זה ,הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא
החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש
האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים
ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור,
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על חשבון המבוטח .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח ,ייכלל סעיף
מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש
האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי
המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם
מבקש האישור ,וכן את הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד
שבהסכמי הם של הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור
מקביל לטובת המבוטח) ,מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-
ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר
משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות משאיות ,כלי
רכב ,צמ"ה ,נגררים וכלי שינוע כלשהם) ,וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי
בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת
תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם
המבוטח ,בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור
ו/או מי מטעם מבקש האישור ,בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות
והשתתפויות עצמיות.
על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי
מטעמו בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח
ו/או על ידי מי מטעם המבוטח .למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק
שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש
האישור.
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין
לרבות ,במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר ,בכפוף להוראות
האחריות ושיפוי בהסכם זה.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים ,עובדים וקבלנים מטעם המבוטח .כן מתחייב
המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה,
על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם ,כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף
ביטוח זה ,בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות ,וזאת למשך כל תקופת
התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות ,בין
אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח ,והמבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל
העבודות שבוצעו על-ידי מבוטח המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח
ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או
מי מטעמם ,באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל
תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם ,לרבות ההוצאות המשפטיות.
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם
מניעת פגיעה ,אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע
העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות
בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז .2007 -בנוסף ומבלי לגרוע
מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק
לביטוח לאומי ,הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח
בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע
העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם
במלואם או במועדם ,תהא לרשות מבקש האישור הזכות ,לאחר מתן הודעה למבוטח  14יום
מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן ,לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח
וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית).
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך
את ביטוחי המבוטח ,יחולו על המבוטח בלבד ,ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות
הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור
אחריות כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום
השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו
הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים
הכלולים בו .יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות
בביטוחים שערך .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הינם
דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
 .14ביטוחי המבוטח:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
14.1
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו
של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי
מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 2,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
14.2

ביטוח אחריות מעבידים

המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים התש"ם  ,1980 -בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי
מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות
תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
14.3
14.3.1

14.3.2

14.3.3
14.3.4

ביטוח כלי רכב
ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול
אחריות שלא יפחת מ ₪ 600,000 -בגין נזק אחד.
ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמם בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת ,לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של
 ₪ 600,000כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש
האישור או מי מטעם מבקש האישור בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור ,על
המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה
ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש) ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי ,מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי ,הנובע מסיבה
כלשהי ,במלוא ערך כינון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת
אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק
לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 600,000בגין כל כלי הנדסי כבד .הביטוח יורחב לשפות את
מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.
מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד ,ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור,
ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
המונח "כלי רכב" על-פי סעיף  0זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות ,ציוד מכני הנדסי נייד,
מנופים ,מלגזות ,גוררים ונגררים ,עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים
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14.4

ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה
לראשונה במהלך תקופת הביטוח ,בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים
שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח (להלן:
"המוצרים") ו/או עקב העבודות.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם
בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על
ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או
השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 1,000,000:לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 .15ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .15.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח
המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
 .15.2שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
 .15.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת
פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .15.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש
האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.
 .15.5היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל,
אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק
חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .15.6המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי
הבאים מטעם מבקש האישור ,וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו
בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו ,אולם
הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .15.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות
החלות על פיהן.
 .16הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם
זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.

המבוטח

מבקש האישור*
שם

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ת .סיום

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

רכוש

לא בתוקף

אובדן תוצאתי
צד ג'

לא בתוקף
2,000,000

אחריות מעבידים

20,000,00
0

אחריות המוצר

1,000,000

₪

₪

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת ()302
הרחב שיפוי ()304
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (( )308חברות ו/או
עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם
ו/או עובדיהם ומנהליהם)
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -גורם אחר
(( )320חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם)
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' ()329
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (( )308חברות ו/או
עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם
ו/או עובדיהם ומנהליהם)
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוניות ()328
אחריות צולבת ()302
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (( )308חברות ו/או
עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם
ו/או עובדיהם ומנהליהם)
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -גורם אחר
(( )320חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם)
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים ()332

אחר
פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
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פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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שאלות הבהרה

מכרז  – 27/2022שערים קונזולים
מס
1

מי מבצע את הזנת החשמל עד השער הקונזולי

קיימת הזנת חשמל(מבצעים
החלפה לשער קיים)

2

האם יצרן ומתקין השערים צריך להיות בעל תעודת
9008ISO

במפרט פקע"ר המצורף סעיף טו
מצוינים התקנים בהם יש לעמוד,
סעיף  4במכרז ( )3מציין את
המסמכים הטכניים להגשה.

3

האם יצרן ומתקין השערים צריך להיות בעל תעודת
תו תקן ובעל היתר לסימון השער בתו תקן
לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  900חלק 21.3
מהדורה נובמבר 201

במפרט פקע"ר המצורף סעיף טו
מצוינים התקנים בהם יש לעמוד,
סעיף  4במכרז ( )3מציין את
המסמכים הטכניים להגשה.

4

האם יצרן ומתקין השערים צריך להיות רשום ברשם
הקבלנים לעבודות הנדסה בסעיף קונסטרוקציה
פלדה ? 150

במפרט פקע"ר המצורף סעיף טו
מצוינים התקנים בהם יש לעמוד,
סעיף  4במכרז ( )3מציין את
המסמכים הטכניים להגשה.

5

האם מחיר השער כולל דלת פשפש וכולל רשת הגנה
באזור גרירת השער

מחיר השער כולל פשפש ורשת
הגנה.

6

האם מחיר השער כולל מודם לפתיחה סלולארית

כולל מודם סלולארי.

7

האם מחיר השער כולל  2גלאי כביש להתניית
פתיחה סלולארית כפי שרשום במפרט פיקוד העורף
האם התקנת השערים מתוכננת להתבצע באותו התקנת השערים תבוצע ברצף,
ובתאום מול הקבלן הזוכה
לוח זמנים לכל  4השערים ?

8
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שאלה

כולל שני גלאי כביש.

