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 מסמך א'

 7/20 פומבי מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 שר מאזני גאספקה, התקנה ואחזקה של ל

 
 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 1500 – מכרזב השתתפותעלות 

 .12:00 שעהעד ה ,02.06.2020יך תאר ישישל יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

 .16:00 שעהעד ה, 04.06.2020תאריך , שלישי יום –למתן תשובות לשאלות הבהרה  מועד אחרון

 .10:00 שעהעד ה ,14.06.2020תאריך  ראשוןיום – ההצעותלהגשת מועד אחרון 

 קיבוץ כברי. .משרדי האשכול– תיבת המכרזיםמיקום 

 .10:30 בשעה 14.06.2020 תאריך, ראשון יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 .משרדי האשכול בקיבוץ כבריבותהיה  ים הינה פומביתפתיחת תיבת המכרז

 ההיתות הערב .₪ 25,000 בלבד על סך הצעה הגשת עבורערבות בנקאית  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 .31.08.2020 םעד ליו תוקףב

 

 הגדרות: .1

 ;מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע  - האשכול

-אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העיריית עכו, עיריית נהריה,   -רשויות האשכול 

אזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, 

מקומית המועצה ה ,חורפיש מיתמקוהמועצה המקומית שלומי, המועצה ה

מועצה המקומית פסוטה,  המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  הכפר ורדים,  

, וכן כל רשות תעשייתית מגדל תפןמקומית המועצה והמקומית מעיליא ה

איגוד ערים , וכן במכרז ים/עם הזוכה זכייהשתצטרף לאיגוד בתקופת ה

 ;אשכול רשויות מקומיות גליל מערבי והאשכול

  ;קיבוץ כברי  - אשכולי הרדמש

 ת, התקנת ואחזקתאספקכאחראי לפקח על האשכול ידי -תמנה עליי שמ - המפקח

 ;מכרז זה כמפורט , אחזקתםמאזני הגשר

  במכרז זה; ים/הזוכה ים/ספק    - הספק

אספקת במכרז זה לצורך  ים/הזוכהים /הספקשיתקשר עם משנה קבלן       - קבלן המשנה 

 ; מאזני הגשר

מ' בהתאם למפרט נספח  3ברוחב של    מ' 18-מ' ו  9מאזני גשר תלויים באורך             - מאזני הגשר
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 ;2-ב

 ,תקנתםשנים מיום ה  3חזקתם לתקופה של  או  תקנתםאספקת מאזני גשר, ה  - עבודותה

באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או מהתקנתם ואחזקתם  מאספקתם,  וכל הנובע  

ים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ללכ לרבותכמתחייב ע"פ כל דין 

ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול 

ו/או שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות 

, האשכול עבור לבצע על פי מסמכי החוזהים /הספקוההתחייבויות שעל 

והכל כמפורט במסמכי  פיםלח, אספקה והחלפת מאזני הגשרלרבות תיקון 

 .מכרז זה ונספחיו

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון  2 - מועדאו  חג

וחגי העדות המוסלמית, הנוצרית  של פסח, שביעי של פסח, שבועות

 יום העצמאות לא נחשב כיום חג.במכרז זה מובהר ש .והדרוזית

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - מדד המחיריםאו  המדד

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

  .15.05.2020פורסם ביום יהמדד ש -המדד הקובע 

 

 כללי .2

עיריית נהריה,  – רשויות מקומיות 13שיתוף פעולה בין למהווה פלטפורמה אשכול ה .2.1

מקומית המועצה הרשיחא, ת-עיריית מעלות אזורית מטה אשר,המועצה העיריית עכו, 

מקומית המועצה המקומית שלומי, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה הבית ג'אן, 

מקומית המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,חורפיש

)להלן:  מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה והמקומית מעיליא המועצה הפסוטה, 

במכרז ייתכן ויהיה שינוי בהרכב  ים/עם הזוכה זכייההבתקופת  .(שכול"ות הא"רשוי

 רשויות האשכול, וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול תכלל בין רשויות האשכול.

 איגום משאבים חברתי אזורי ולקדם -הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי האשכול .2.2

הגברת אפקטיביות לגודל ו ניצול היתרוןלאור עיקרון  . זאת,שירותים מוניציפאלייםו

  .הציבוריים שירותיםבמתן ה

. שיתוף פעולה אזורילשורה של רשויות בישראל אשר יוזמות  פותמצטרהאשכול  רשויות .2.3

. מפרט י גשרמאזנתהליך זה כולל פיקוח אזורי על שירותי איסף ופינוי פסולת באמצעות 

ולקבוע תנאים טכניים ,  אספקת, התקנת ותחזוקת מאזניע הגשרזה בא להגדיר את היקף  

 . ים/הזוכהים /הספקשיסופק על ידי הסופי  שירותמינימאליים לאיכות הביצוע וה

 מאזני גשר מודגש בזאת, כי האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של הזמנת  .2.4

הזוכה/ים. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין במכרז זה כדי הספק/ים  שיסופקו ע"י  

 . מאזני הגשר רכישת  ו/או את מועד  שירכשו    מאזני הגשרכמות  לשהו בנוגע לליצור מצג כ
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מאזני הגשר מיועדים לסייע לאכיפה על פינוי כי למען הסר ספק, מובהר ומודגש  .2.5

הזמנות הפסולת מרשויות האשכול, אשר יתקשרו עם האשכול לביצוע האכיפה. לפיכך,  

 ו שירותי אכיפה, ולכן הרכישה תלויה בהתקשורת רשויות האשכול שיבקשמאזני הגשר  

 . יכולה להיות גם באופן הדרגתי

, כי האשכול יהיה רשאי להתקשר עם רשויות מקומיות אחרות )לרבות מובהר בזאת .2.6

י אספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר איגודי ערים ותאגידים עירוניים( למתן שירות

 באמצעות הזוכה במכרז זה.

 

 :אופן תשלום התמורה .3

 ני גשר תשולם באופן שלהלן:זארכישת כל מ התמורה עבור

יום מיום התקנת מאזני הגשר, והכל בהתאם להוראות המכרז  45התמורה תשולם בתוך  .3.1

 והסכם הספק המצורף אליהם.

 ממומנת ע"ילספק הזוכה מהתמורה  90%-מכיוון ש, לעיל 3.1למרות האמור בסעיף  .3.2

ימי עסקים מיום   10לספק עד  משרד להגנת הסביבה, רשאי האשכול לדחות את התשלום  ה

 150ובלבד שישלם את מלוא התמורה עד    ,החלק הממומן מהמשרד להגנת הסביבהקבלת  

 יום מיום קבלת החשבון מהספק.

 

 והיקף המכרזתיאור  .4

, למכרז זה 3-בהתאם למפרט המינימום נספח בתלויים  מאזני גשררכישת ל מכרז .4.1

 כמפורט להלן:

 מטר. 3מטר וברוחב על  9באורך  .4.1.1

 מטר. 3מטר וברוחב על  18באורך  .4.1.2

מיום חודשים  (24הצעת המציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה ) .4.2

כך שהצעת   ,הסכם זהאת תקופת  להאריך  זכות    אשכול. לידי האשכול-על  ההסכםחתימת  

( 24עשרים וארבעה )) חודשים נוספים (12) שניים עשר נוספת של המציע תעמוד לתקופה

( 36שלושים וששה )  הכל-( החודשים הנוספים )סך12הראשונים וכן שניים עשר )החודשים  

 .("צעההה וקףת" –חודשים(, ככל שתבחר בכך החברה, יקראו להלן 

בתקופת ההצעה, מתחייב הזוכה במכרז לספק מאזני הגשר במחיר כפי שהציע במסגרת  .4.3

להצעת המציע הספק, וזאת מבלי שבתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם ו המכרז

 ו הפרשי הצמדה כלשהם.יצטרפ

סופקו יהיו מהדגם האחרון, נכון למועד ההזמנה, שייצר היצרן המייצר מאזני הגשר שי .4.4

 את מאזני הגשר.
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מאזני גשר, אשר יירכשו בהתאם להזמנות  לשלכמות כלשהי מוגבל זה אינו מכרז  .4.5

מאזני גשר בכל  , אלא לתקופה בה תעמוד לאשכול זכות לרכושמיוחדות ע"י האשכול

 .כמות שהיא

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .5

שאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים ר

 הבאים, במצטבר:

 מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל. .5.1

קלות והמידות אישור דגם למאזני הגשר המוצעים לפי הוראות פקודת המשמציע בעל  .5.2

 .והתקנות והצווים שהוצאו מכוחה

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  אינוהמציע  .5.3

 .רגל

₪ )לא כולל   2,500,000  מעל  2019-2017  בשניםהמציע    שלהמצטבר  שנתי  הכספי המחזור  ה .5.4

 .מאזני גשר מכירתהנובע מ מע"מ(

ומכל סוג  מאזני גשר 40לפחות ( 2019-2017רונות )( השנים האח3המציע סיפק בשלוש ) .5.5

 .שהוא 

, מהסוג הנדרש במכרזבמאזני גשר  לטיפול  (  1ניידת שירות אחת )מציע אשר מפעיל לפחות   .5.6

בתחזוקה,  ןמיומ ואטכנאי שטח )באזור הצפון( אשר עבר הכשרה וה (1אחד )ולפחות 

 תפעול ותיקון תקלות של מאזני הגשר על פי הנדרש במכרז זה.

מאזני שירותי אחזקה ותיקון למתן חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם ק מציע המחזי .5.7

 נשוא מכרז זה.  גשר

, ובעל יכולת להתממשקות עם מערכות web servisis-ידע וניסיון בפיתוח ממשקים ב בעל .5.8

 חיצוניות כפי שיורה האשכול.

חוק ": )להלן 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .5.9

 "(, כדלקמן:עסקאות עם גופים ציבוריים

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .5.9.1

 .1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .5.9.2

-טל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ות שמועסקאוולמנהל מע"מ על 

1975. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום  1ב2-וב 2 פיםמציע עומד בדרישות סעיה .5.10

 .ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות העסקת עובדים זרים כדין ,מינימוםשכר 
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 על סך ,  31.08.2020שיהיו בתוקף עד ליום    ההצעה  קיום  הבטחתבנקאית להמצאת ערבות   .5.11

25,000 ₪. 

 זו. להזמנה 11דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .5.12

 

  מסמכי ההצעה .6

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .6.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת  וחתומיםמלאים 

"(. הצעת המציע תכלול כחלק מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעמציע בהליך )להלן: "ה

 את המסמכים דלהלן: לעיל, גם 7המצויינים בסעיף  , בנוסף למסמכיםבלתי נפרד ממנה

מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות  -מסמך א'  .6.1.1

, מפגשי מציעים בות סיכוםשיהיו, לר, ככל אשכולהידי - שלחו למציעים עלישי

 אליו מצורפים:

 הצעת המציע. – 1-נספח א .6.1.1.1

 הצעת המחיר. – 2-אנספח  .6.1.1.2

 .להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל יות/הערבות – 3-נספח א .6.1.1.3

 לעיל.  7.1נדרש בסעיף  בהתאם לתעודת התאגדות של המציע    –  4-אנספח   .6.1.1.4

וזכויות אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה    –  5-אנספח   .6.1.1.5

 החתימה במציע.

לחוק עסקאות  (ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים  - 6-אנספח  .6.1.1.6

 .גופים ציבורייםעם 

עסקאות עם  לחוק 1ב2-ו ב2תצהיר כנדרש בסעיף  - 8-א-ו 7-אים נספח .6.1.1.7

 .ציבורייםגופים 

 2019-2017 בשנים םיישנת יםאישור רואה חשבון על מחזור - 9-אנספח  .6.1.1.8

 .לא כולל מע"מ()₪  2,500,000מצטבר של בסך 

שלמציע לא נרשמה הערת עסק אישור עדכני של רו"ח על כך    -  10-אנספח   .6.1.1.9

חי והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או 

 לעיל. 7.2ו פשיטת רגל בהתאם לנדרש בסעיף פירוק ו/א

 .רכישת מאזני גשראישור על  – 11-אנספח  .6.1.1.10

 עות.אי תאום הצ תצהיר בדבר - 12-אנספח  .6.1.1.11

 בדבר קרבה משפחתית.הצהרה  – 13-אנספח  .6.1.1.12

הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת   –  14-מסמך א .6.1.1.13

 .הארץ(
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 .אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי – 15-אנספח  .6.1.1.14

 .תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  .6.1.1.15

 ים:אליו מצורפ חתום על ידי מורשי חתימה חוזה – 'ב מסמך .1.1.1

שתוצא על  קבלןהתחייבויות הוסח ערבות להבטחת ביצוע נ - 1-ב נספח .1.1.1.1

 ידי בנק בישראל.

 .העדר תביעות - 2-ב נספח .1.1.1.2

 .טכנימפרט  - 3-ב נספח .1.1.1.3

. תשומת לב קבלןנוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי ה - 4-ב נספח .1.1.1.4

עמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן י  אשכולשההמציעים מופנית לכך  

על המציע לבדוק את מידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות המציע.  ואי ע

נוסח אישורי המבטח )לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש( עוד 

 קודם להגשת הצעתו ולוודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם. 

במסגרת יועלו אך ורק ביחס לדרישות הביטוח הסתייגויות ו/או הערות 

 הצעה.ת ההגשפניה לקבלת הבהרות לפני 

 בנוסף יצורפו להצעה אישורים ומסמכים בתוקף כמפורט להלן: .1.2

י הוראות פקודת המשקולות פאישור דגם למאזני הגשר המוצעים לצילום  .1.2.1

 .והמידות

ידי המציע -)לאו דווקא מהסוג הקבוע במכרז( אשר סופקו עלמאזני גשר רשימת  .1.2.2

פקה מכל ישורי אסבצירוף אלעיל ולקוחות להם סופקו    4.1יף  קבוע בסעבהתאם ל

-כנספח אעל המציע למלא את הטבלה המצורפת  ודרכי קשר עם הלקוחות.    לקוח

, וכן לצרף אישורי אספקה בנוסח במצ"ב לנספח הנ"ל או בנוסח דומה למכרז 11

 אחר.

נתוני  ,שרטוטים בליווי ,יפורטובהם  מאזני הגשר,מפרטים טכניים בעברית של  .1.2.3

 המפרט הטכני במכרז.אשר יתאימו לדרישות  מאזני הגשר

 כל סוגי הדו"חות המופקים ממערכת ההפעלה של מאזני הגשר. .1.2.4

היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו י אשכולה .1.3

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי  וובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.

יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או  ולאשכה .1.4

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או   לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .בגין השימוש בזכותו זו אשכולזכות כלפי ה

 צעה.מסמכים שלא נכללו בה יםהשלמהמציעים ללבקש לפי שיקול דעתו, רשאי, אשכול  .1.5
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 ת הבהרהלושא .2

בנושא ובציון שם ומספר המכרז  בלבד word, בקובץ ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב .2.1

דואר אלקטרוני  כתובת, ל00:21בשעה 02.06.2020שלישי ה ליום עד אשכולל ,הודעהה

erez@wegalil.org.il 'על הפונים לאשר טלפונית את הגעת הפקס בטלפון מס .

 . הפונהמו של ת שוא המכרזיש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר  049576207

  .0061:בשעה  06.202004.ה  רביעי תשובות יינתנו עד ליום

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .2.2

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד 

רז על נספחיו שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכ

)לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או 

 במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 .יפורסמו באתר האשכול בכתב כאמור לעיל אשכוללשאלות שהופנו לתשובות והבהרות  .2.3

יחייבו את שפורסמו על ידי האשכול באתר האשכול  אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים   .2.4

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו  ,לכואשה

 על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .3

במכרז בסך השתתפות    השתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי .3.1

 לא יוחזרו מכל סיבה שהיא.   , אשרים(חדששקלים    וחמש מאות  אלף)₪    1,500  כולל של

מכרז בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכרז. ההשתתפות ביתן לשלם עבור נ .3.2

בנוסף, ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית ובתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק 

על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. 

את הקבלה על התשלום יש לצרף  ח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול.שולעל 

 למסמכי המכרז.

בימי   ,אשכולבמשרדי ה  13.05.2020רביעי ה  החל מיום    ותאפשריתשלום דמי ההשתתפות   .3.3

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז. תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד קבלת קהל

 אשכול.הבאתר  תשלום דמי ההשתתפותניתן לעיין במסמכי המכרז טרם  .3.4

 

  :הצעת המחיר .4

הצעה שתהיה  לכל פרק במכרז. (מחירת ההצע) 2-אנספח  תינתן במסגרת ת המחירהצע .4.1

 .תפסל –גבוה מהמחיר המירבי 
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ממרכיבי על חלק  רקלא ניתן להגיש הצעה . חלקי ההצעה כלאת מובהר כי יש למלא  .4.2

 ., והצעה כאמור תפסלבטבלההעבודות המפורטים 

 

ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא בהצעתו את    על המציע לכלול .4.3

על פי תנאי המכרז, לרבות באספקת מאזני הגשר, התקנתם ותחזקותם הכרוכות בביצוע 

משנה, אחריות ושירות מלאים כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי 

 בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

 

לא יופיע בהצעה באופן  2-והצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח אכי במידה הר יוב .4.4

 .לפסול את ההצעה על הסף אשכולברור וחד משמעי, רשאי ה

 

 :ערבות לקיום ההצעה .5

 אשכול הובלתי מותנית לטובת המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה  .5.1

בסך של  בסכום( 3-ה )כנספח אלהבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה ז

היה רשאי לדרוש י אשכולה 31.08.2020ליום  עדבתוקף היה הערבות ת. ₪ 25,000

 הערבות.מהמציעים להאריך את משך תוקפה של 

להבטחת   הת שהוגשעלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבו  אשכולמובהר בזאת כי ה

 לפני המועד האחרון להגשת מציעים לוודא זמן מספיק ה לעקיום ההצעה. לפיכך, 

ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי סעיף זה 

 .3-מסמך אבאת הנוסח  במדויק ותואם

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט  .5.2

, אם המציע שהצעתו . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילמציעבהזמנה זו ובהצעת ה

הצעת המציע כאמור במלואן הזמנה זו ובאת ההתחייבויות המפורטות ב  תתקבל לא ימלא

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך   אשכולהיה היובמועדן,  

בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או  ו, על נזקים שנגרמו לאשכולקבל הימראש ש

על  אשכולנה לליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתובמהלך ניהול הה

 .פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך

לחלט את  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי אשכולהור, מבלי לגרוע מהאמ .5.3

סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות 

 הלן: המפורטות ל

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .5.3.1

 תי מדויק; מידע מטעה או מידע מהותי בל אשכולהמציע מסר ל .5.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .5.3.3
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, הזמנהמסמכי ההמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .5.3.4

 .אשכולשהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם ה, כולן ו/או חלקן

על פי כל דין ו/או על פי  אשכולמבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל הכל

 מסמכי ההליך.

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור  ו, על פי שיקול דעתאשכולקבע ה .5.4

 רשאי לפסול את אותה הצעה. אשכולהיה הי –לעיל 

 

 תההצעוהגשת  .6

 המפורטים בהזמנה זו.המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים  .6.1

על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת  .6.2

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות   אשכולההצעות. ה

היה יד להוראות סעיף זה,  להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגו

את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם   רשאי לחלט  אשכולה

 נקבע הזוכה בהליך.

. מסמכי ההצעה עותקים  שניב, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  ההצעה תוגש בעותק אחד .6.3

 יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת המכרזים 

 במעטפה ראשית משותפת אחת: 

על המעטפה יירשם עותקים.  שניבאשר תוגש  ,הצעת המחיר מעטפה אחת ובה .6.3.1

 "הצעת מחיר".

המחיר. על המעטפה   הצעת  למעטהחתומים  מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך   .6.3.2

 יירשם "מסמכי ההצעה".

מו המלא אשר עליה יצוין מספר המכרז וש  שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 של המכרז בלבד. 

 את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת

 .משרדי האשכולב

 

 .0001:עד השעה   14.06.2020יום ראשון ה  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:

 

לשולח, מבלי לפתוח לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר  הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 בירור שמו ומענו של השולח. זולת לצורך לות את תכנהגאותה ובלי ל

 

, מיד לאחר המועד האחרון להגשת האשכולמשרדי בתיבת המכרזים וההצעות תיפתח 

, הנמצאים משרדי האשכולב  10:30בשעה  14.06.2020ראשון ה  ביום –ההצעות למכרז 
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 וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.  פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית, .בקיבוץ כברי

 הצעות המחיר!לרבות יפתחו ההצעות  כי במועד זה מובהר בזאת,

 

שיפורסמו באתר האשכול, ו/או שישלחו כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים  .6.4

תכנית, כתב ייחתמו על ידי המציע, וכל דף,  למציעים )במידה וישלחו או יפורסמו באתר(,  

 – כל מסמך  או מפרט, יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף , כתב כמויותמחירים

( אשר תיחתם על ידי 3-, למעט הערבות )נספח אבדיו כחול  חתימה מלאה וחותמת המציע

 .הבנק

 

 .בצבע כחול הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו כלעל המציע למלא את  .6.5

 

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל   אשכולה .6.6

על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מי שרכש הזמנה זו 

 מתן ארכה להגשת הצעות.

 

 אשכול מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .6.7

או  כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,רשאי לפסול את 

 דעתו הבלעדי. לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול

 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם  .6.8

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

 

פחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נס .6.9

טעית של נושא ההליך, או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מו

אי הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנ

מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך 

הבלעדי של  ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת –או הצעה שלא תוגש במועד אחרת ו/

 .אשכולה

 

  ות/הזוכה ות/בחירת ההצעה .7

המציעים בתנאי הסף,  שלעמידתם  ןתיבחלאחר פתיחת תיבת המכרזים , בשלב הראשון .7.1

 לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז.
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, על סמך שיקלול מרכיב ולפי הצעותיהםמרכיב האיכות  ידורגו ההצעות לפי    ,השנישלב  ב .7.2

 .70%ומרכיב המחיר  30% –האיכות 

פי הרכיבים -עלמהציון שתקבל כל הצעה, וזאת  30%יכות מהווה אהמרכיב  .7.2.1

  :כמפורט להלן

האשכול יפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים לרבות רשויות האשכול )גם 

פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מתן חוות -אם המציע לא ציין אותם בהצעתו( על

ות וטיב ההשירות דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכ

 שניתן על ידי המציע. 

שלא ניתן יהא לקבל את כל המידע הפנייה תעשה לממליץ אחד לפחות. ככל 

דירוג המציע מאת הממליץ יהא רשאי האשכול לפנות לממליץ  הנדרש לשם

 אחר.

האשכול רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול לצורך 

 ניקוד סעיף זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהיה הניקוד  30%-הכולל שתקבל כל הצעה כאמור בטבלה לעיל מוכפל ב הציון .7.2.2

 שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות.

 ציון להצעה ציון מקסימאלי פרמטר מס'

עות רצון ביחס לטיב ישב .1

 שניתן ע"י המציעהשירות 

 באופן כללי

8  

איכות תיקון תקלות ואחזקת  .2

 מאזני הגשר

5  

מאזני שביעות רצון מאיכות  .3

 המציע המסופק ע"י הגשר

5  

  3 ניסיון מול רשויות מקומיות .4

שביעות רצון מהמערכת  .5

ת )התוכנה( והמידע המחשובי

 ע"י המערכת פקומסה

9  

   ציון כולל 
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מגורמים להם ניתנו כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות  בזאת מובהר .7.2.3

ויות להן סיפק המציע את השירותים נשוא שרשתי  הפחות)ולכל השירותים 

, לא יקבל ניקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף. המכרז(

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו  זו. 

לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים,   הפרמטריםניקוד    בעת

איכות המוצר, איכות איכות עבודות,, שירותיות, ליקוייםאמינות, תיקון 

סדר, עמידה בחוזה ובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או  המערכת המחשובית,

, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה עדכונם

 השיקולים על נוספים שיקולים לשקול רשאית המכרזים וועדתגורה, רשימה ס

 .לעיל הרשומים

נקודות   0מסוים גם להעניק בפרמטר  אשכולה רשאי ההצעות דירוג במסגרת

 להצעה.

, כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו יובהר .7.2.4

שירותים קודמים אותם נתן המציע, ובעליו. כמו כן, רשאי האשכול לבחון 

ת מנת לקבל מידע אודו-ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על

ידו. בעת השתתפות המציע -טיב מתן השירותים ו/או העבודות שבוצעו על

ות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע אודות במכרז, מעניק הוא לאשכול את הזכ

 ידו.-השירותים אשר בוצעו על

ועדת המכרזים להביא במסגרת האשכול/ רשאי  בחינת ההצעותמסגרת ב .7.2.5

אשכול ו/או רשויות ות אשר היו לניסיון שלילי ו/או בעיות באמינ ושיקולי

עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו  האשכול

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

 

מפורט לבהתאם    מניקוד ההצעות, אשר יחושב  70%וה  יהוהצעות המחיר    מרכיב .7.2.6

 :להלן

 
= ניקוד ההצעה  70%ל )ההצעה הזולה ביותר מחולקת בהצעה הנבחנת( כפו

 הנבחנת.

 

רכיב המחיר כאמור מו  12.2.2ברכיב האיכות כאמור בסעיף  הניקודסיכום  .7.2.7

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה. 12.2.6בסעיף 

לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן יהיה רשאי    אשכולה .7.2.8

תוח כאמור, הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ני



 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע
 לאספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר 7/20מכרז מס' 
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רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.

פי -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם ימצא האשכול/ ועדת המכרזים על .7.2.9

שיקול דעתו כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר 

מונע את הערכת  אשכוללדעת הפן שבאו התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו,

הצעתו של  ועדת המכרזים לפסול את /אשכולההצעה כראוי, תהיה בסמכות ה

ה בעניין וזאת הבלעדי מבלי שתעמוד למציע כל טענ פי שיקול דעתו-המציע על

 פי דין.-בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על

 

 העדפת תוצרת הארץ .8

שת טובין תוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם ינתן עדיפות לרכימובהר בזאת, כי ת .8.1

ממחיר הטובין המיובאים בפרק זה ובתנאי שהטיב ויתר התנאים  15%-גבוהים ביותר מ

 מזמין ובכפוף לאמור להלן:עונים על דרישות ה

כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר  .8.1.1

 הישראלי במחיר ההצעה. שיעור מחיר המרכיב

העדיפות כאמור תנתן רק ביחס להצעות מחיר מתוצרת הארץ אשר מחירן אינו  .8.1.2

 מהצעות אחרות ובהתאם לכללים הבאים: 15%עולה על 

יל )קרי, ההצעות הרלבנטיות עומדות בדרישות הסף ודרישות בכפוף לאמור לע .8.1.3

שנקבעו  האיכות( היה ואמור לזכות במכרז ספק חוץ בהתאם לאמות המידה

תערוך החברה  שקלול נוסף של הצעות המחיר באופן שבו יתווסף  –במכרז 

 ולה )של ספק החוץ(.להצעת המחיר של ההצעה הז 15%שיעור של 

תבחר ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל  –סף כאמור לאחר ביצוע השקלול הנו .8.1.4

 הגבוה ביותר.

בחר ההצעה של ת –של שוויון בניקוד המשוקלל גם לאחר האמור לעיל  במקרה .8.1.5

עניין עדיפות עסק בשליטת אישה" הספק מתוצרת הארץ בכפוף לאמור להלן ל

 להלן. 12.3כמפורט בסעיף 

שראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח טובין שיוצרו בי  –לעניין זה "טובין תוצרת הארץ"   .8.2

ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד רשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב 

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%י בהם מהווה הישראל

 

 זהות בין הצעות כשירות .9

במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן  .9.1

תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת וכשירות, 
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קבע ההצעה הזוכה במסגרת ( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומבניהן תי3תוך שלושה )

 וועדת מכרזים.

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו  .9.2

( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, 3ת תוך )המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזא

 ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 

 זוכהעיון בהצעה ה .10

לאחר  ,פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז לרבותבמסמכי המכרז עיון  .10.1

שלא זכה,  נפסלה ו/או מציע וידי המציע שהצעת-, עלים/הזוכה ים/קביעת המציע

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה.תאפשר ת

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף .10.2

ו/או אחר  , ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטייםהמכרז לוועדתיועץ  חוו"ד .10.2.1

לוועדה לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת 

סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור המכרזים ו/או הערכת 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .10.2.2

 פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי-חסיון על  מסמך עליו יש  לכ .10.2.3

 יוותר חסוי.

קרה של זכייה לאפשר עיון אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו בממציע   .10.3

לצורך סעיף זה משמעה  -בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

י המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן יד-כלל המסמכים שהוגשו על

 בחומר חסוי.

תו בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפו ו נושאאינ אשכולה .10.4

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

עים יישאו בכל הוצאות המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המצי

ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה 

 בגין הוצאות אלו.

 

 ים/הזוכה ים/התקשרות עם המציע .11

, וכן יודיע על בהליך ות/הזוכה ות/כהצעה ו/נבחרה ם/שהצעתו ים/ודיע למציעי אשכולה .11.1

 המכרז לרשויות האשכול. תוצאות

יידרש המציע הנ"ל להמציא לעיל  16.1מועד ההודעה כאמור בסעיף ימים מ 10בתוך  .11.2

 את המסמכים הבאים: אשכולל
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, לקיום האשכולאוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ערבות  .11.2.1

כשסכום זה צמוד למדד   ,₪  35,000סכום של  ב  השיהי  בסכוםהתחייבויות המציע,  

. הערבות תוצא על ידי ("הביצוע ות "ערב)להלן:  במועד הקובעהמחירים לצרכן 

ממועד ההודעה כאמור  שנתייםעד לבנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף 

לעיל. תוקף ערבות הביצוע יוארך כך שתהיה בתוקף לכל המוקדם עד   16.1בסעיף  

ותנאיה יהיו בהתאם  הערבות . נוסחשנה ממועד הזמנת מאזני הגשר האחרונים

 מנה זו. המצורף להז 3-בלנוסח המובא במסמך 

להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח   4-באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך   .11.2.2

 בישראל.

 .האשכולכל מסמך אחר שיידרש על ידי  .11.2.3

רשאי לחלט את  אשכולהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .11.3

יקול ליך בהתאם לשהערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בה

על פי כל  אשכולהבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות ל ודעת

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר  אשכולהיה הידין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

 שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

 ופיקוח על ביצועו המכרזעבור ניהול כול לאש מו/ישלם ים/הזוכה נותן/ים השירותים .11.4

"תמורת )להלן:  שת מאזני הגשריעבור רכשיקבל  מהתמורה 3%של  בשיעור תשלום

יום מיום שהקבלן הזוכה יקבל  30בתוך  לאשכול תשולם ת האשכולתמור. ("האשכול

 .מהאשכול עבור רכישת מאזני גשרתשלום 

 

 תנאים נוספים .12

 חתם או המכרז ו/או הזכייה במכרז וכל עוד לא נ/ורשאי לבטל את ההזמנה  אשכולה .12.1

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי .  הסכם עם מי מרשויות האשכול

או /ו האוצרו/או משרד  הפניםמשרד אישורים שונים לרבות אישור להיות כפוף לקבלת 

ת שונות, הסכמוו/או של גורמים אחרים  היתרים ו/או אישוריםקבלת תקציבים ו/או 

ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז 

במכרז ו/או  ים/האו לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוככאמור לעיל  במכרז ים/ההזוכ

המציעים . בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את שירותיםה מתןלדחייה במועד תחילת 

, דרישה ו/או תביעה האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענהכמי שמסכימים ומאשרים את 

 .באופן מלא וללא כל סייג בעניין זה אשכולכנגד ה

לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים  הספקאין באמור כדי לגרוע מחובתו של  .12.2

במקרה של  הספקומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של 

 עיכובים בקבלתם.
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מסור  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר ואינ לכואשה .12.3

ה ו/או כל טענ ים/מבלי שתעמוד למציע אשכולהבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

 .בגין שימוש בזכות זו אשכולדרישה כנגד ה

שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  אשכולה .12.4

ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר  אשר, באשכולה

 שהוצע על ידו.

בהרות ביחס יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן ה אשכולה .12.5

 .להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

אות כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצ .12.6

 ההליך.

, הם ניתנים אשכולההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של ה .12.7

עד למועד  אשכוללהחזירם ל למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו

הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו 

ם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה ובין ע"י אחרים, להעתיק

  אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי  .12.8

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי  המכרז  

חשיבות או  ו,, לדעת, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לומכרזויתר מסמכי ה

בהסכם במידה  רשויות האשכולמשקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם 

ו/או רשויות  ומטעמ ו/או מי אשכולהוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  שהצעתו תזכה

  .בעתיד –כולן או מקצתן  –האשכול 

ו/או בהליכי  לאשכונפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי   .12.9

שלא זכה  ציעבמכרז, יהיה זכאי המ ציעהמכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות אשכולאת הם כאמור, לקבל מכתוצאה מהפג

ערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור כנת השהוציא בגין ההישירות 

לכל פיצוי אחר בגין או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו /והנ"ל  ציעלא יהיה זכאי המ

נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, 

 אשכול הלא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי  ציעהמכרז ולמ

 .וו/או מי מטעמ

המכרז לטת ועדת המכרזים או בהליכי מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהח שמ"קבע בי .12.10

, מתחייב אחר שהיה זכאי לכך ציעולא מ ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

החוזה שנחתם עימו  ע"פ, להפסיק עבודתו אשכולדית עם הודעת הי, מציע שזכההמ

את התמורה עבור העבודה  ציעשלם למת רשות אשכול. בכל שלב שהוא במסגרת המכרז
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לא תהיינה כל תביעות או טענות  ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקהלמועד  שביצע עד

 .ןמי מטעמו/או רשויות האשכול ו/או ו/או  אשכולאחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  אשכולה .12.11

אי קביעת הצעתו כהצעה בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל 

 המתאימה ביותר.

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית –רון  יעל

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

 

 :קבלןהצהרת ה

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 קבלןה

 התאגיד( )חתימת מורשי החתימה וחותמת

 

 אישור 

 

________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________ אני הח"מ 

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע 

על פי כל דין התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו

 על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.לחתימת המציע 

 

  

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-מסמך א

 7/207/20פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 מציעה הרתהצ

 לכבוד

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 א.ג.נ.,

 7/207/20מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    ון:הנד

 מאזני גשראספקה, התקנה ואחזקת 

 

נספחיה, מסמכיה והצעות, על כל  להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1

נספחיה מסמכיה ו", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על ההצעה"מסמכי  –הנקראים ביחד 

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

, עיינו במסמכים יםהמפרטו יםהחוז מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2

והעתידים כולם יחד להוות את החוזה  להציע הצעותהאחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה 

רשויות האשכול, הדרכים בהן, אנו מכירים את . כמו כן מאזני גשראספקה, התקנה ואזחקת ל

 .את הדרכים לרשויותו, תהאזורים השונים ברשויו

על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים  ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3

ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך לאספקת מאזני גשר והתקנם ותחזוקתם הוצאות העל 

-של אי הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות .ביססנו את הצעתנו

ואנו מוותרים בזה מראש על  כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהידיעה כשלהי של תנאי -הבנה או אי

 טענות כאלו.

בהתאם לתנאים ספק את מאזני הגשר וכן לבצע את עבודות ההתקנה והתחזוקה  הננו מתחייבים ל .4

על והננו מקבלים  המחיר בהצעתהמפורטים במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו 

 .ההצעהבמסמכי  האשכול כאמורהגמור של  ולשביעות רצונעשות כן עצמנו ל

 שאתם אינכם חייבים לרכוש מאיתנו את מאזני הגשרהננו מצהירים כי ידוע לנו  .5

6. .  

 של האשכול, כאשר בתקופה זו תוכלומיום אישורה ע"י ועדת המכרזים    נתייםלשהינה  הצעתנו זו   .7

 .בהתאם להצעתנו זו שהיאני גשר בכל כמות לרכוש מאתנו מאז

להפקיד  ההודעה על הזכייה( ימים מיום עשרה) 10תוך  כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים  .8

בידיכם ערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר הנדרש במסמכי המכרז או 

 .אשר תדרשו מאיתנו

ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה   .9

 .הוזמנו מאיתנו מאזני גשרעדי וכל עוד לא וזאת על פי שיקול דעתכם הבל
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אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  .10

 וצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנוהזכייה במכרז לרבות במקרה שי

כל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מ

 ה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.ובכל מקר מתן השירותיםהתחלנו ב

לאיגוד ,  , כולן או מקצתןכלפינו  כם והתחייבויותיכםלהסב את זכויותילהמחות ו/או    םרשאיאתם   .11

איגוד "( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שאיגוד הערים)להלן: "רבי ערים אשכול רשויות גליל מע

איגוד אין באמור כדי להטיל על    .קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות  הערים

 ור.בכתב כאמ כםמעל עצ תםלא קיבל אתםשאחריות או חבות כלשהי  הערים

 .אליכם רשאי לשוב ולהמחותן החו זכויות והתחייבויות כאמור יהיהומ אליו איגוד הערים

זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך   הומחו

שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

וסבו לטובת הגורם לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, י

 14יות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  שאליו הומחו הזכו

יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות 

 הבנקאית.

ף ומחייבת אותנו הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוק .12

 .ו לכל תקופה שתוארך על ידי המזמיןו/א לתקופה הנקובה

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת  .13

אם  .בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בתנאים הכלליםלפקודתכם ערבות בנקאית ערוכה 

על דחיית ההודעה  ת בעת ובעונה אחת עם משלוחתקבל, אתם תשחררו את הערבוהצעתנו לא ת

להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, יום מהמועד האחרון  120הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 

נמציא לכם ערבות בנקאית מועד חתימת החוזה, לאחר שסמוך לאתם תשחררו את הערבות ב

 מתאימה.

ו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננ .14

תנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים כן הננו מצהירים כי הצע

אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז 

 ות במכרז.בדרישה להימנע מהגשת הצעאו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה ולא פנינו 

שיעור של השווה לסכום  וביצועופיקוח על מכרז זה לאשכול עבור ניהול ונזכה אנו נשלם במידה  .15

יום מיום קבלת  30שולם בתוך אשר י האשכול עבור רכישת מאזני גשרשנקבל מתמורה כל מ 3%

 .מכםכל תמורה מכל 

 אנו מצהירים: .16

רה ובתקנונה או כיר החבעות בתזוכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב .16.1

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.
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קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל  ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל כי  .16.2

 ההצעה.מסמכי חתום על המונעות בעדנו ל

 אספקת מאזני גשר התקנתם ואחזקתם יש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לכי  .16.3

 .ותהציע הצעההזמנה לנשוא 

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  .16.4

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.כי  .16.5

 על ניכוי במקור. נמצא ברשותנו אישורכי  .16.6

המוצע עלינו מהסוג במאזני גשר לטיפול ( 1ניידת שירות אחת )לפחות  יםמפעילאנו  .16.7

( טכנאי שטח )באזור הצפון( אשר עבר הכשרה והוא מיומן 1חד )חות א, ולפהנדרש במכרזו

 בתחזוקה, תפעול ותיקון תקלות של מאזני הגשר על פי הנדרש במכרז זה.

 ,מתן השירותיםל מיםמתאי רישיונותבעלי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו כי  .16.8

 בלן ללא אישור זה.לא תותר העסקתו של כל ק וכירשויות הומחייבים קבלת אישור 

 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.אנ .17

כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם  ידוע לנו .18

 הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.

עה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי לוח התראה בכתב או כל הודאנו מוותרים על הצורך במש .19

הפרה של הוראה כלשהי  מילוי או-או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. .20

מהיום האחרון להגשת  חודשים 6קף לתקופה של הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתו .21

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו. ההצעות

 

________________                    __________________ 

 המציע                                 תאריך         

 (מציע)מורשי החתימה וחותמות ה                                                                                           

 

 _____________________    :מציעשם ה 

 

  _____________________ החתימה*:שמות מורשי 

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:
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 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 מציעיש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ה   הערה:*  

 . [4]נספח  בחתימתם

 2-מסמך א

 

 הצעת מחיר 

  7/20פומבי  מכרזל
 

 מאזני גשר  לאספקה,התקנה ואחזקת 

 

 ( עותקים שניב  - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

)המחיר המוצע לא יהיה יותר  _____________ ₪מ'  3מ' וברוחב  9מאזני גשר באורך  .1

 ._ ₪. הצעה גבוהה ממחיר זה תפסל(40,000מ___

 

)המחיר המוצע לא יהיה  ______ ₪₪  58,000מ' _______ 3מ' וברוחב  18מאזני גשר באורך  .2

 .יותר מ____ ₪. הצעה גבוהה ממחיר זה תפסל(

 

  .וללצורך התאמות ובהתאם לדרישת האשכ₪ עבור שעת עבודת לפיתוח תוכנה  250 .3

 
 _ ₪.5לרבות שינוי הנתונים בו. כל תג נוסף יהיה בעלות של __ RFIDתגי  60ההצעה כוללת  .4

 
 המחיר אינו כולל מע"מ. .5

 

המחיר כולל את כל ההוצאות לאספקה, התקנה ותחזוקת מאזני גשר, לרבות ההובלה, ההתקנה,  .6

 י וכיוב'.קבלת האישורים, תיקונים, כיול תקופת

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 ________________________________________שם המציע: _
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 ___________________________שמות החותמים בשם המציע: _

 

   _______חתימה וחותמת של המציע:______________________

  עותקים   ישנב  - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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  3-אנספח 

  7/20פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 ערבות לקיום ההצעהנוסח 

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

סכום יכם לסילוק כל ערבים בזה כלפ _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ___________לבקשת 

בקשר  )המציע(_______________ שתדרשו מאת שקלים חדשים  אלף( ____ )במילים: ____עד לסך 

 . 7/207/20פומבי  עם מכרז

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה 

לנמק את דרישתכם זאת. מים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או י

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות   -למען הסר ספק  

 פקס או בהעתק צילומי.

לגבי יתרת הסכום שלא מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה 

 חולט.

 לצד שלישי.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה 

 .31.8.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,            

                                                                               ____________________ 

    )בנק(             
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 4-אנספח 

 7/20מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום  

 המתנהל על פי דין  
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 5-אנספח 

 7/20מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 מציערו"ח על זכויות החתימה באישור עדכני של עו"ד או 

 

 לכבוד

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

_________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: אני הח"מ, 

ה ____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי ז

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 

חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  ________________ ביחד עם

 שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי 

 ** נא מחקו את המיותר.
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 6-אנספח 

 7/20מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 :יש לצרף

ו רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקיד שומה אאישור תקף מ  .1

 .1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו   .2

-חוק מס ערך מוסף, התשל"וולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  

1975 . 

 . א(5)נספח  בנוסח המופיע להלןצהיר ת  .3
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 7-אנספח 

 

 7/20מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

עשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא א

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

אשכול רשויות גליל  של 7/20ממכרז פומבי חלק ( וכ"חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 .לרכישת מאזני גשר מ"מערבי בע

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה   מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

תי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר מש

 ;1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-טחת תנאים הוגנים(, התשנ"אשלא כדין והב

 -או 

 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

ובדים זרים )איסור העסקה שלא גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק ע

, 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ממועד ההרשעה  ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות

 האחרונה. 

 

, מציעההצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
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 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך

 

 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת  ____________,

אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה עליו/ה להצהיר את האמת וכי  לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 8-אנספח 

 

לחוק   1ב2קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  בדבר  נוסח תצהיר 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

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

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

אשכול של  רכישת מאזני גשרל, 7/20הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן ("אשכולה)להלן: " מ"רשויות גליל מערבי בע

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

אשכול וייחתם בין המציע למי ה ידי-עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז  .2

)לרבות כל תקופת  ההסכם, מתחייב המציע כי במהלך תקופת מרשויות האשכול הסכם קבלן

לחוק עסקאות גופים  1ב2בסעיף המועסקים מטעמו, את האמור מוארכת( לקיים כלפי ההסכם 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-ציבוריים, תשל"ו
 

 .תוכן תצהירי אמתו חתימתי וזהו שמי, ז .3

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ היוםהנני מאשר כי 

,  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  כי עליו להצהיר את הולאחר  שהזהרתיו 

  נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.אישר את 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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 9-אספח נ

 7/20פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 כספי אישור רואה חשבון על מחזור

 

 לכבוד

 חברת _____________

 

 7201-9201 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנים 

 2,500,000_-מצטבר ליותר מ, שבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ 2019-2017

 .מאזני גשרממכירת הנובע  ₪

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 רואה החשבון המאשר.*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של 
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 10-אנספח 

 7/20ומבי פהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז 

או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  רו"ח אישור

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת 

 רגל
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  11-אנספח 

 7/20מכרז פומבי א' של  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך

  רכישת מאזני גשרנוסח אישור על  •

 ( מקבל שירותלצרף אישור נפרד מכל יש  )  •

 קבלת שירותי מיכון משרדיאישור על   :הנדון

 

של אני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם המשתתף( מס' רשום 

מכר "( המשתתףלן: "____________ )לההמשתתף )ת.ז., ח.פ וכיוב'( 

 .מאזני גשר( הרוכש___________________________ )שם ל

 

 

 .___________ביום _________________מאזני גשר שסופקו 

 

 

 ופרטי המאשר: הרוכשפרטי 

 

   העבודה הרוכש

 

 

 תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה של המאשר

 

 

  

 

    תאריך: 

 

 _________________________או מנכ"ל הרשות המקומית  גזבר הרשות המקומית חתימה וחותמת
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 12-אנספח 

 7/20מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 מציע בדבר אי תאום הצעות /קבלןהצהרת ה

 

 לכבוד

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 א.ג.נ.

 

 לרשויות רכישת מאזני גשרל 7/20 פומביהצעה במכרז הנדון: 

  מ"ל מערבי בעויות גליאשכול רש

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ )להלן 

בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן:  מציע( הנני המוסמך להצהיר בשם ה"מציע"ה

   

 

 יאלי.ו/או מציע פוטנצ קבלןבמכרז עם כל  מציע לא תיאם את הצעתוה .1

ה להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנ ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו נותן שירותיםמ מציע לא מנעה .2

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות  מציע מתחייבה  .3

 המכרז.

 .באתי על החתום הן תצהירי אמת, ולראישמי, זו חתימתי ותוכצהיר/ה כי זהו אני מ .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

צב/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התיי

כר/ת לי באופן אישי, מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המו

לעונשים ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה  

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

את  מציעמר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם ה מציעחלטות הכי בהתאם לההריני לאשר 

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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 13-אנספח 

 7/20מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 ד רשות מקומיתקרבה משפחתית לעובמציע בדבר  /קבלןהצהרת ה

 או חבר מועצה ברשות המקומית
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 מועצה  הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 לכבוד 

 "( האשכול" - )להלן אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ

 

 בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:אשכול מביא ה

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על ועצה, "חבר מ .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –שות. לעניין זה "קרוב לעסקה עם  הר

ניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכללים מ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' ברש

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

ו שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו א .א

ראי בו, לא יהיה צד לחוזה או בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אח 10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

ל נבחרי הציבור של הכללים מניעת ניגוד עניינים ש 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

נוגע , קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה  1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  142סעיף   .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה -ידו עצמו על על-מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 דה שמבוצעת למענה.שנעשה עם הרשות ובשום  עבו

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

נו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על קרובו, סוכ "חבר מועצה, .ג

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

ים של נבחרי הציבור ניגוד עניינללים מניעת של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות 

 .האשכולהאשכול או עובד 
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 ה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.הרהצ .6

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות לדירקטוריון  .7

האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה 

 שנרכשו בתום לב.בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי 

 

 

ההרהצ  

 

, מצהיר _______ן להשתתף במכרז מס' יאני הח"מ ___________________________ המעוני

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 :קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר(  א.

 ן שותף.הורה, בן או בת, ואף לא סוכלי בן זוג, 

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחר  ב.

בהון או ברווחים, ואין   10%מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

זו מרשויות סוכן העובד באשכול ו/או באית המיותר( בן זוג, שותף או יש/אין לי )מחק א ג. 

 האשכול.

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית  .2

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

 ת., והאמור בהצהרה זו הינו אמאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים .3

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 14-מסמך א

 הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ(: 

 

)א( 22למציע טובין מתוצרת הארץ, תינתן במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה בהתאם לתקנה 

)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, 22, סעיף 1987-העיריות מכרזים, התשמ"ח לתקנות

 1958-)א( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח22, וסעיף 1950-התשי"א

(, רק אם ימלא ויחתום המציע על ההצהרה שלהלן ויצרפה "תקנות העדפת תוצרת הארץ" –להלן )

 להלן. 2וכן יצרף להצעתו אישור רואה חשבון כמפורט בנספח ב'להצעתו 

 

 הצעת המציע היצרן הישראלי .1

 אנו מצהירים בזאת כדלהלן: 1.1

 הצעתנו הינה לטובין מתוצרת הארץ, המיוצרים במפעלנו בארץ. 1.1.1

 לעניין הצהרה זו: 1.1.2

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל   –  "טובין מתוצרת הארץ"

כיב הישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המר

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%בהם מהווה 

הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים   –  "ייצור"

 או שונים.

יין טובין לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולענ – ה""מחיר הצע

ים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מיס  –מיובאים  

 והובלה.

מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי   –  "מחיר מרכיב ישראלי"

, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ

 חוץ לישראל.ושמקורם מ

 

 אנו מצהירים כי תאור מרכיבי הייצור ומחיר המרכיב הישראלי בהצעתנו הינו כדלהלן: .2

  

 פרוט ותאור מרכיבי הייצור בהצעתנו המבוצעים במפעלנו בישראל

 

 

 

 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו

 

 י משנה:ותאור המרכיבים הישראליים בהצעתנו הנרכשים על ידינו מקבלני או ספקפרוט 
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 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו

  

 

 

אנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז זה כתוצאה מהעדפה, נודיע ליחידה לבקרת הרכש באגף הרוכש  .3

גליל מערבי בע"מ או מי מטעמו לבצע את מועד תחילת הייצור על פי הצהרתנו לעיל ונאפשר לאשכול  

 ביקורת בקו הייצור.

 

 , עלול להיות מוזמן לבירור לוועדת המכרזים של האשכול.לעיל 3מור בסעיף ספק שלא יודיע כא .4

 

  

 ולראיה באנו על החתום

 

__________ 

שמות מורשי 

 החתימה

היצרן  –של המציע 

 הישראלי

_________________ 

 החתימה של מורשי

 היצרן –המציע  

 הישראלי

 

_________________ 

 חותמת היצרן הישרלי

 

_________________ 

 תאריך
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 15-אנספח 

 

 אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי  

 

 לכבוד,

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 ("אשכול"ה :)להלן

 

 7/20עבור מכרז פומבי מספר   -שיעור מחיר המרכיב הישראלי  הנדון:

 ________ בע"מהמוגש על ידי חברת _____________________________                        

 

לבקשת _____________________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת 

אשכול גליל מערבי בע"מ ל מאזני גשרהמציע מיום _____________ עבור מכרז לאספקה והתקנה של 

נות העיריות )א( לתק22כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנה 

, וסעיף 1950-)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א22, סעיף 1987-זים, התשמ"חמכר

( ממחיר ההצעה במכרז, 1958-)א( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח22

ריון באחריות הדירקטוהמצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה 

 וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן 

מוטעית מהותית. את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  

הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה 

לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון 

 ו.נאות לחוות דעתנשל ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס 

 

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע 

  הכלול בה.

 בכבוד רב,                                                    תאריך            

________________      _______________________ 

 רואי חשבון                                                                                                                             

  למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.
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 ' ב ךמסמ

 

 

 זההחו

 

 

 נפרד המהווה חלק בלתי 

 7/20פומבי  ממכרז
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 החוזה –  'במסמך 

 7/20ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 20____ ________ לחודש _______ שנת  , ביום_______שנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 מקיבוץ כברי

 ("אשכול"או  "המזמין")להלן: 

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

 ________________ __________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 ("הספק")להלן: 

 מצד שני

 

תחום ב  ותחזוקה של מאזני גשרהתקנה   ,לאספקה  7/20מס'  פומבי מכרז  והאשכול פרסם   :הואיל

 (;"המכרז"אשכול גליל מערבי בע"מ )להלן: במקומיות החברות הרשויות שיפוט של ה
 

"הצעת )להלן:  ותחזוקה של מאזני גשרהתקנה  ,לאספקה הספק הגיש הצעה במכרז לו :והואיל

 (; הספק"

 

 הצעת הספק הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;ו והואיל:
 

 

 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר,

 

 מבוא, כותרת ופרשנות .1
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 ו.זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאי הסכםהמבוא ל .1.1

זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי  הסכםכותרות סעיפי  .1.2

 .הסכםהפרשנות 

זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי   הסכם .1.3

משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות -וודאות או דו

 כותרות השוליים.לכותרות ו

הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים   , יחד עם מסמכי המכרז,זה  הסכם .1.4

, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר הסכםהנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג,  

פה( בין הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים -ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 זה. הסכםתימת קודם לח

 זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים. הסכםוי בכל שינ .1.5

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .2

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  2.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה  והתמצאות כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 2.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 :הגדרות 2.3

 "מ;ל מערבי בעאשכול גלי – "האשכול" 2.3.1

אזורית מטה אשר, המועצה העיריית עכו, עיריית נהריה,  –"רשויות האשכול"  2.3.2

אזורית מעלה המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, -עיריית מעלות

מקומית המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  הומי,  מקומית שלהמועצה  היוסף,  

מועצה הומית פסוטה, קמהמועצה המקומית מזרעה, המועצה הכפר ורדים, 

, וכן כל רשות מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה והמקומית מעיליא ה

שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז, וכן איגוד ערים אשכול 

 גליל מערבי והאשכול;רשויות מקומיות 

 מנכ"ל האשכול או מי שהוא ימנה מטעמו; – "מנכ"ל" 2.3.3

 על נספחיו; ה זהחוז –" חוזה זה" / "החוזה" 2.3.4

 ,אשכול רשויות גליל מערבי בע"מאשר פורסם על ידי    7/20מכרז מס'    –"  המכרז" 2.3.5

 על נספחיו;

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע האשכול נציג  – "המנהל"או  "המפקח" 2.3.6

 בכתב;  לספקעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספק  ויות  התחייב
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התאם להוראות המכרז על ל הספק לבצע בכל העבודות שע –"העבודה/ות"  2.3.7

על מסמכיו ונספחיו השונים,  הסכםמסמכיו ונספחיו השונים ולהוראות ה

 כפי שתינתנו מעת לעת;ל כ"ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנ

ת תקופכל במעת לעת    אשכולה  ידי-עלמשמעה הזמנה שתונפק לספק      –  הזמנה"" 2.3.8

 . ההצעה כהגדרתה להלן בהסכם

 3-בכנספח בהתאם למפרט הטכני המצ"ב  תלויים מאזני גשר –"  "מאזני גשר 2.3.9

  להסכם זה.

 לחוזה; 2-נספח בכ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" 2.3.10

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 2.3.11

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל 

 אחר שיתפרסם במקומו; מדד

, מכל מין וסוג שהם, כל האישורים, הרישיונות וההיתרים –" תיק אישורים" 2.3.12

 ;לביצוע השירותיםהדרושים על פי כל דין 

כל אחד מחגי העדה היהודית, לרבות יום העצמאות חג הפסח הראשון  – "חג" 2.3.13

והשני, חג סוכות, ראש השנה, שמחת תורה, יום כיפור, חג שבועות, יום 

  העצמאות וכן חגי העדה המוסלמית; חגי העדה הדרוזית; חגי העדה הערבית.

 :גופו נספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזהה 2.4

וסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי בנק נ - 1-ב נספח 2.4.1

 בישראל.

 .העדר תביעות - 2-ב נספח 2.4.2

 .מפרט דרישות לביצוע - 3-נספח ב 2.4.3

 .נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן - 4-ב נספח 2.4.4

 . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  2.5

 

 הספקהצהרות  .3

 ול יםברורו נספחיועל בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה  מצהיר הספק 3.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי

הרשות  בהתאם להוראותוהשירותים בצע את כל העבודות י בזאת כי מצהיר הספק 3.2

 . ובהתאם לקבוע בכל דיןהמקומית 

מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינם שיש בו כדי להפריע לספק לקיים את  הספק 3.3

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין. 

 .לאספקת השירותיםאת מלוא הידע והכישורים  וכי יש ל מצהיר הספק 3.4
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כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש, על   וומתחייב כי בידי  מצהיר  קהספ 3.5

א מתחייב כי והשירותים נשוא חוזה זה והאספקת פי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או 

שורים ו/או ההיתרים כל הרישיונות ו/או האי ובכל תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 .תקפים הנדרשים על פי כל דין כשהם

מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי לא  הספק 3.6

יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו, 

דה ובלעדית לרשות שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחי

 זה זה.המקומית בכל דבר ועניין שבחו

 , לרבות עלומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי לאשכולמתחייב להודיע  הספק 3.7

והאוסר או  ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,  ביטול

 .זה חוזהל בהתאם לבצע את העבודות ומגביל את יכולת

בעלי על ידי עובדים מקצועיים ו  כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה  מצהיר  הספק 3.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים לביצוע כל  ה,הסמכ

 הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה.  /ואו השירותים העבודות

ה על כל חלקיו היא תנאי מהותי המפורטים בסעיף ז  הספקנכונותם של הצהרות    כי  מובהר 3.9

מועד   זה ובין בכל  חוזההרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת  ונות של הצזה. אי נכ  חוזהב

  . הספקמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד  שלאחר

 

 הספקת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:  הספקהאחרות של ו מבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.  חוזהפורט בכמ העבודותבצע את מתחייב להספק  4.1

 כנדרש, באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ותוך העבודותיבצע את  הספק 4.2

 ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון, אבטחת המידע ביצוע העבודות קיום כל נהלי 

 .טכניוכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט ה

ין והוא על ידו יתאימו להוראות כל דמאזני הגשר שיסופקו ויותקנו מתחייב, כי  הספק 4.3

 למלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים. מתחייב

 ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים הספק 4.4

ולאחריהם.  בודותביצוע הע, בכל שלב של האשכולמטעם  עבודותהמעורבים בביצוע ה

 . עבודותל  כים ונתונים הנוגעים, מסמהאשכולהרשות  , לפי הנחיית  הספקבכלל זה, יעביר  

 בנאמנות עבור החוזה ולטובת  הספקבביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, יפעל  4.5

המועסקים על  , כי גם עובדיו וכלהספק. כמו כן, יקפיד ויוודא האשכולהאינטרסים של 

האינטרסים של  וע השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובתידו במסגרת ביצ

 האשכול.
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עבור  וביצוע העבודותאספקת והתקנת מאזני הגשר מתחייב להעסיק במסגרת  הספק 4.6

ביותר  הגבוהההנדרשים ברמה  ובהסמכות הנדרשות כח אדם בהיקף ובאיכות האשכול

 נספחיוזה על  חוזההמפורט בובכל מקרה לפחות בהיקף  האשכולובהתאם לדרישות 

 לרבות בהצעה ובמכרז. 

ו של וו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגות האשכוללהוראות מתחייב בזאת לציית  הספק 4.7

  לעבודות ו/או בכל הכרוך בכך.בקשר  וו/או התנהגות כל מי מטעמ

 .לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות ומפגעיםמתחייב    הספק 4.8

מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע  לאשכולדווח למתחייב  הספק 4.9

 עבודות.ה

 

 כמפעל חיוני  אשכולה .5

כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן  מוכר שהאשכולכי ידוע לו  בזאת מצהיר הספק 5.1

ידי הרשויות המוסמכות -מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על הספקשירותים קיומים" ו

 :אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים

המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  ידי השר-הכרזה על מצב חירום על 5.1.1

 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

האזרחית,  ג לחוק ההתגוננות9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  5.1.2

 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90כרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף ה 5.1.3

 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38ם להוראות סעיף הכרזה על מצב חירום בהתא 5.1.4

 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 5.2

המשמשים  הספקו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי 

את ולבצע להמשיך  הספקובכל מקרה מתחייב  ,נשוא חוזה זה ביצוע העבודותלצורך 

 ידי הרשויות המוסמכות.-סר במפורש על, זולת ככל שהדבר נאהעבודות לאשכול

 

 ההתקשרותמהות  .6

( בהתאם להצעתו, או "העבודות"הספק יספק מאזני גשר, יתקין ויתחזק אותם )להלן:  6.1

 בהתאם למו"מ שינוהל עימו לפי כל דין.

תמורה וה ספק,לכמות מאזני הגשר שיזמין מה מתחייבאינו  אשכול, כי המוסכם בזאת 6.2

 . וזמנו, ככל שימאזני הגשר שיוזמנושתנה כפועל יוצא ממספר ת עבור העבודות לא
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בכל לספק מעת לעת שתונפק הזמנה ל העבודות ביחס לכל מאזני גשר תהיה בהתאם 6.3

ההזמנה תכלול .  ("ההזמנה")להלן:    התקופה בה תהיה הצעתו בתוקף כאמור בהסכם זה

 ההתקנה.את סוג מאזני הגשר ואת מיקום 

מיקום ההתקנה של כל מאזני , לספק שעל לספק אזני הגשריות מכמו ובהזמנה ייקבע 6.4

, מועד האספקה וביצוע העבודות, והנחיות והתניות לביצוען, המחיר הכולל של גשר

 .ההזמנה

ידי -ההזמנה עלשליחת ( ימי עבודה ממועד 40) ארבעיםיסופקו לא יאוחר ממאזני הגשר  6.5

( ימי עבודה 40) ארבעיםאחר כפי שייקבע בהזמנה שלא יפחת מאו פרק זמן  אשכול,ה

 ההזמנה לספק.  שליחת מיום 

כשהם מוכנים לשימוש האשכול ויעמידם לרשות מאזני הגשר הספק יספק ויתקין את  6.6

 מלא ותקינים.

 

  אספקה והתקנת מאזני הגשר 6.7

יהיו חדשים ותקינים מבלי שנעשה בהם שימוש קודם טרם מאזני הגשר  6.7.1

, בהתאם אשכולהייוצרו בהתאמה מלאה לדרישות מאזני הגשר . כל התקנתם

ידי הספק למכרז, -לתיאור ולפרטים המופיעים בתכניות ובמפרטים שיוגשו על

 .אשכולהידי -ואשר יאושרו על

תואמים לדרישות משומשים ו/או פגומים ואשר אינם  מאזני גשרלא יותקנו  6.7.2

 מאזני גשררם התקנתו של כל . טאשכולהידי -התכניות והמפרטים שאושרו על

 .פקח בכתבידי המ-עלו מאזני הגשר יאושר

מכל סיבה  מאזני הגשרהתקנה של ה בבמקרה בו תתגלה אי התאמה או בעיי 6.7.3

וידאג לקבל את אישורו המוקדם   פקחאת תשומת ליבו של המ  ספקיפנה ה  ,שהיא

 בכתב לביצוע השינויים ו/או ההתאמות הנדרשות להתקנה.

, מאזני הגשראי לכל ההכנות המוקדמות הנדרשות לשם התקנת  יהיה אחר  ספקה 6.7.4

הוצאת היתרים, הכנת השטח/הקרקע לביצוע ההתקנה, תיאום  –לרבות 

ה במועד ועל הצד תשתיות, העסקת כוח אדם מיומן ומספיק לצורך ביצוע ההתקנ

 הטוב ביותר, הכנת כל הציוד וכלי העבודה הנדרשים לשם ביצוע ההתקנה וכיו"ב.

יהיה בכך צורך, הספק יהיה אחראי לקבלת היתר מרשויות התמרור ככל ו 6.7.5

 הרלוונטיות, לרבות הצבת תמרורים ווידוא פרסומם כמתחייב עפ"י כל דין.

צוע נוספים לצורך ביצוע יעסיק קבלני תשתיות או בעלי מק ספקבמידה וה 6.7.6

יהא להציג את רשימת קבלני התשתיות מטעמו לביצוע  ספקעל ה ,החפירה

פי סוג עבודות התשתית הנדרשות, -נשוא המכרז )כולם או חלקם(, על העבודות

 . אשכולהואישורם מראש של  םלשם בחינת
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כי על קבלני התשתיות להיות בעלי רישיונות ו/או היתרים  ,מובהר בזאת 6.7.7

לעבוד עם גלאי   ספקכי על ה,  ימים לביצוע העבודות, בהתאם לכל דין. יובהרמתא

 ,וכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ,פגיעה בתשתיותלזיהוי תשתיות כדי למנוע 

 אשכוליישא גם באחריות שילוחית כלפי ההוא ו ספקיחול על ה ,לרבות תשתיות

 .וו/או מי מטעמ

בפגיעה,  אשכולהאת  ספקיעדכן ה ,ספקידי ה-במקרה של פגיעה בתשתיות על 6.7.8

 התיקון.בסיום  המפקחויעדכן את  אשכול,הפי הנחיית -יתקנה על חשבונו על

ממקום ייצורם ועד מאזני הגשר הוא האחראי הבלעדי לשינוע והובלת  ספקה 6.7.9

 .להתקנתם המלאה

, ספקיהיו על חשבון ה  מאזני הגשרהתקנת  לספק  כל ההוצאות ו/או העלויות של ה 6.7.10

האמצעים הנדרשים לרבות הקצאת כלי רכב, ציוד, כלי אספקת  ,שינוע לרבות

 ת כוח אדם מיומן ומקצועי.עבודה, שילוט בטיחות וגידור, העסק

האשכול ורשויות  הדרכה לעובדייעביר  ספקהלאחר התקנת מאזני הגשר,  6.7.11

 הפעלת מאזני הגשר., בצורה מסודרת הכוללת הדגמה בפועל של האשכול

 אשכולההם יעברו להיות בבעלות  מאזני הגשרכי עם הצבתם של  ,מובהר בזאת 6.7.12

את תשלום כלל התמורה  םטרם השליגם אם האשכול  ויוותרו ברשות םוה

 .עבורם

 

 מאזני הגשרסיום התקנת  .7

 בכתב. אשכולכאשר הספק יהיה סבור כי העבודה הושלמה, יודיע על כך ל 7.1

ימים מעת קבלת ההודעה. בעת (  10עשרה )תוך  התקנת מזאני הגשר בק את  ויבד  אשכולה 7.2

 למותו/או הש ליקוייםרשימת  האשכולימים לאחריה, ירשום ( 10עשרה )הבדיקה ותוך 

פי הוראות -על תחשב כמושלמתשהתקנת מאזני הגשר שיש לבצעם על מנת  ו/או חסרים

ואחריותו של  מהתחייבויותיולגרוע כדי  הסכם. ברשימת עבודות ההשלמה, לא יהיהה

 ההסכם. פי-הספק על

שימוש המונעים וחסרים לרבות אלו השלמות , על הספק יהיה לבצע ולהשלים תיקונים 7.3

, ללא דיחוי. לאחר השלמת התיקונים, ההשלמות והחסרים יתואם רבמאזני הגשסביר 

 מועד לסיור סופי, לבחינת התיקונים, השלמות וחסרים.

גם  הםולהשתמש ב מאזני הגשרבלהחזיק  אשכולה מזכות באמור לעיל בכדי לגרועאין  7.4

ללא  םוהספק חייב לבצעו/או החסרים,  אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה  

 .אשכולידי ה-תוך התקופה שנקבעה לכך על חוידי

ידי -לא ביצע הספק את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על 7.5

ו/או החוסרים צע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה לבהאשכול היה רשאי י, אשכולה
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. , לרבות באמצעות גורם אחר מטעמומצא לנכוןיאשר או בכל דרך אחרת ו/ ובעצמ

יהיו על חשבון ו/או השלמת החסרים צאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הו

ספק או , משכר ההסכם המגיע לתקורה  15%נכה הוצאות אלו, בתוספת  י  אשכולהספק וה

 גבה אותן מהספק בכל דרך אחרת.י

עם סיום ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות ו/או החסרים כמפורט ברשימת ההשלמות  7.6

כן העבודות , והמנהל יבדוק כי אאכולהעבודות, יודיע על כך הספק לוסיום ביצוע 

 של האשכול.  הסתיימו לשביעות רצונו

, ימסור כי ניתן למסור אותן לאשכולאו  ההסתיימהתקנת מאזני הגשר כי  אשכולקבע ה 7.7

מחמת מאזני הגשר . הספק אינו רשאי לעכב את מסירת מאזני הגשראת  אשכולהספק ל

יעות ו/או טענות כלפי האשכול מכל סיבה שהיא. אין בהוראות סעיף זה דרישות ו/או תב

מאזני הגשר, גם אם טרם הבלעדי, להשתמש ב אשכול, לפי שיקול דעתובכדי למנוע מה

 .ושלמה התקנתוה

הבלעדי   פי שיקול דעתו-האשכול על  , רשאיפי ההסכם-על  אשכולמבלי לגרוע מסמכויות ה 7.8

בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או  הבוצעתם התקנאם גם  מאזני הגשרלקבל את 

 מזאני הגשר קיבל האשכול את    .בסטייה מהתכניות והמפרטים ו/או שלא בהתאם להסכם

 אשכול קזז היוכן  מאזני הגשר,חרף האמור, לא ישולם לספק בעבור החלקים הפגומים ב

י פ-מהתמורה לספק את הפיצויים והסכומים הנדרשים לשם העמדת העבודות על

 ההסכם.

איננה פוטרת את הספק מלבצע ולהשלים את הנדרש  האשכולידי -עלמאזני הגשר קבלת  7.9

 .וולשביעות רצונ אשכולתיקון/ השלמה בהתאם לדרישות ה

 

 הפקת דו"חות 7.10

באמצעות מערכת הבקרה , השימוש במאזני הגשריבצע מעקב ממוחשב מלא אחר  הספק

 הרשות: דרישת פי-על וחותד ר הפקתשתאסוף את כלל הנתונים הנדרשים להלן, ותאפש

שעה מספר כלי הרכב, שם הקבלן,בכל שקילה שבו יצויין משקל, משקל דו"ח  7.10.1

 ויום השקילה.

 כל השקילות שהיו באותו חודש.כולל של חודשי סיכום  7.10.2

 התקלותתיקון    דוח תקלות חודשי מפורט הכולל בין היתר את סוג התקלה, וזמני 7.10.3

  על פי הנדרש.

 אשכול.כולתו לפתח דוחות חדשים/נוספים לפי דרישת השביהספק מצהיר  7.10.4

 .(Excel)ניתנים ליצוא לקובץ אקסל יהיו כל הדוחות  7.10.5

 כל הדוחות יועברו למערכות חיצוניות לפי הנחיות והוראות האשכול. 7.10.6
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המערכת תהיה בעלת יכולת התממשקות עם מערכות חיצוניות זרות למערכת  7.10.7

 הספק.

והספק  אשכול,ת שקילה הינו נכס של ההנתונים של תוכנכל המידע בבסיס  7.10.8

שהאשכול שלח אל  ימים מיום 15תוך  האשכוללרשות  ומתחייב להעביר אות

ומדיה דיגיטלית  (Excel)המידע יועבר בקבצי אקסל כל . הספק בקשה בכתב

 בהתאם לדרישות האשכול.

 

 ביצוע עבודות  .8

 ותו, על חשבונועל אחרי עבודותה לאשכול אתמספק  הספקמוצהר ומוסכם בזה, כי  8.1

 ומימונו הבלעדיים והוא בלבד זכאי לרווחים, ויישא בכל ההפסדים והנזקים שיהיו

 לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או עזרה  הספקכרוכים בכך. למען הסר ספק מובהר בזה ש

 ביצוע העבודות.לצורך  מהאזכולכספית 

א הגבלה )בין השאר , כל זאת ללבתכניות ובמפרטיםהיה רשאי להכניס שינויים  י  אשכולה 8.2

ידי ביטול של סעיפים בכתב הכמויות ו/או הוספת סעיפים לכתב הכמויות(. כמו כן, -על

החברה תהא רשאית לשנות כל פרט בתכניות ובמפרטים בהתאם לשיקול דעתה וללא 

 הגבלה.

שהספק היה חייב עבודות  יהיה רשאי לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחר מטעמו אשכולה 8.3

שעות מהמועד בו האשכול שלח על כך התראה   48בחוזה זה, ולא ביצען תוך  לבצען כאמור  

 .בכתב

, הודעה על ביצוע עבודותידי המנהל. ניתנה -בכתב עלביצוע עבודות תשלח הוראה על  8.4

שעות ממועד משלוח  48בתוך  הספק מתחייב לבצע את העבודותתחייב היא את הספק. 

 .ההודעה

 ורה נוספת ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא. את הספק בכל תמ ודות לא יזכוהעב 8.5

, יודיע זאת מראש ובכתב אינן כלולות בהסכם זה עבודותבכל מקרה שהספק סבור שה 8.6

 , וזאת באמצעות הגשת בקשה מסודרת.אשכולל

 

 ניקיון .9

כלוך וסביבתו מאשפה, פסולת ולהתקנת מאזני הגשר הספק יהיה אחראי לניקיון אזור  9.1

העבודות. כמו כן, הספק יפעל לביצוע עבודות ניקיון במהלך   עמביצואשר תצטבר כתוצאה  

 יום העבודה וזאת אף בכדי למנוע בעיות בטיחות באתר.

אשפה, פסולת ולכלוך באשר הוא אשר יצטברו כתוצאה מביצוע העבודות, תיאסף ותפונה  9.2

המכולה על האשפה  .אתר העבודותלמכולה ייעודית אשר יציב הספק על חשבונו בקרבת 

פסולת אשר בתוכה, תפונה לאתר לסילוק פסולת מורשה מטעם המשרד להגנת וה
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הספק יישא בכל עלויות השינוע והסילוק של האשפה, הפסולת  .פי כל דין-הסביבה ועל

-והלכלוך, לרבות אגרת הטמנה והיטל הטמנה )כהגדרתו בחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 

1984.)  

וסביבתו, יסלק אתר את אתר העבודה ואת ה, ינקה הספק עבודותם גמר ביצוע המיד ע 9.3

ויפנה מהם את כל החומרים והעודפים, הציוד, הכלים, המכשירים, המכונות, האשפה, 

 וסביבתו נקי לשביעות רצונו המלאה של המנהל. אזור העבודהאת  שאירהפסולת, וי

 

 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור .10

י ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור עה ו/או הפרעה שלא לצורך, תוך כדהספק ימנע מפגי 10.1

ו/או חומרים  מאזני הגשרו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם )לרבות בעת הובלת 

וכיו"ב אל אזור העבודות ומאזור העבודות(. לשם כך, יתקין הספק דרכים זמניות, שלטי 

 ר.על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבו אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים

ככל שיידרשו היתרים ו/או אישורים ו/או רישיונות מרשות מוסמכת כלשהי לשם ביצוע  10.2

 עבודה, הספק אחראי לקבלם טרם ביצוע עבודתו.

 

 לוח זמנים .11

ייקבע שתשלח לספק ע"י האשכול. בהזמנה  הזמנה  אספקת מאזני הגשר תהיה בבהתאם ל 11.1

עד האספקה וביצוע , מוצבתם, נקודות הםק לספק, כמותשעל הספמאזני הגשר סוג 

 .המחיר הכולל של ההזמנהוהעבודות, והנחיות והתניות לביצוען, 

פי דין ו/או קבלת -כפופים לקבלת היתר בניה על  הסכםמובהר, כי ביצוע העבודות נשוא ה 11.2

א תהיה לא ניתן היתר ו/או אישור, אזי אין ול .פי דין-כל אישור אחר הנדרש לשם כך על

, וככל שיהיו לספק טענות בעניין הרי אשכולעניין זה כנגד הלספק כל טענה ו/או זכות ב

תנאי זה הינו תנאי   .יראו אותו כמוותר עליהן  הסכם הספקשבחתימתו על מסמכי המכרז ו

 .הסכםמהותי ב

 היתר כזה.וככל שיידרש  יחלו לאחר קבלת היתר חפירות ההסכםביצוע העבודות נשוא  11.3

לרבות תביעה כספית ו/או דיון בטענותיו ו/או   מכל סוג שהוא,כל תביעה שהיא של הספק   11.4

, לא תזכה את הספק ו/או מעין משפטיים ו/או הליכי בוררות קיום הליכים משפטיים

בזכות להפסיק ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות והספק מתחייב שלא להפסיקן ו/או 

. אין שכולאלפי הוראות הו/או  הסכםפי ההוראות שנקבעו ב-אלא לנהוג על להאט אותן,

בכל האמור בסעיף זה לעיל כדי להקנות לספק זכות כלשהי לשנות ו/או לסטות מלוח 

, והפרת הוראת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של זה הסכםהזמנים כפי שיקבע ב

 .הסכםה
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב שלא לעכב קבלני משנה וגורמים אחרים  11.5

 העבודותגרום בכל צורה שהיא לעיכוב ברציפות וקצב ביצוע עבודות, ולא לבביצוע ה

 .ןוהשלמת

 .זה הסכםזה הינה תנאי יסודי של  פרקכל אחת מהתחייבויותיו של הספק ב 11.6

 

 תכנית ביצוע ולוח זמנים .12

לוח זמנים שיכלול  ההזמנה( ימים מתאריך 7בתוך שבעה ) המנהלהספק ימציא לאישור  12.1

 :ושלב בביצוע העבודות ובכלל זהאת הפעולות העיקריות, לכל פעולה 

ידי הספק לביצוע העבודות במסגרת תקופת -סדר ומשך הפעולות המוצעות על 12.1.1

ובמסגרת השלמת יעדי ביניים להשלמת ובהזמנה בהסכם  ההביצוע שנקבע

 ו/או ביצוע העבודות.מאזני הגשר התקנת 

רצויים להספקת תכניות, מתן אישורים, החלטות עקרוניות,  מועדים 12.1.2

רויות, הזמנות, וכל פעולה אחרת הדרושה לדעת הספק לתאום מועדי התקש

 .מאזני הגשראספקת ציוד, התקנת השלמת הביצוע, 

לא אישר המנהל את תכנית הביצוע ולוח הזמנים, יעדכן, יתקן ויגיש הספק שוב תכנית  12.2

פי הוראות המנהל, עד לקבלת -ידי המנהל ועל-מועדים שיקבעו עלהביצוע ולוח הזמנים ב

 ידי המנהל.-לוח זמנים ותכנון עבודה שיאושרו סופית על

צוע ולוח הזמנים בהתאם למפורט לעיל ו/או יהיה ולא ימסור הספק למנהל את תכנית הב 12.3

רשאי יהיה  –בפרק הזמן שנקבע לעיל ו/או שלא לשביעות רצונו המלאה של המנהל 

מנים על חשבון הספק מנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להכין את תכנית הבצוע ולוח הזה

צוע ולוח זמנים מוסכמים לביצוע העבודות, וקביעתו של המנהל תהיה יולקבען כתכנית ב

 סופית.

ידי המנהל יפעל הספק בכל פעולותיו -לאחר אישור לוח הזמנים ו/או לאחר קביעתו על 12.4

 , כל עוד לא קיבל אישור מהמנהל לתיקונים בלוח הזמנים. ורהאמבהתאם ללוח הזמנים 

 .הסכם"( יהווה חלק בלתי נפרד מהלוח הזמנים" :הזמנים המאושר )להלן לוח

 הספק יעמוד בלוח הזמנים ובכל חלק ממנו. 12.5

ידי המנהל נועד לאפשר לעקוב אחר עבודות הספק ותאום פעולות -אישורי לוח הזמנים על 12.6

רים והגורמים האחרים ולהבטיח סיום ביצוע יעדי הביניים האח ספקיםעם ה אשכולה

 .הסכםהעבודות במועדים שנקבעו ב ושלבי

לא יסתיימו במועדים שנקבעו, לפי לוח הזמנים ו/או  תתבצענהבמקרה והעבודות לא  12.7

האחרים והגורמים האחרים   ספקיםעבודות האו  /ו  ולהתאים את פעולותיהאשכול   רשאי

 .האשכול לקצב הביצוע למעשה של העבודות ולספק לא תהיה כל טענה בקשר לכך כלפי
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רשויות ו/או האשכול היה אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד הספק י 12.8

ו/או אדם אחר בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים   םנציגיההאשכול  

לל התחייבויות הספק , וזאת מבלי לגרוע מכהסכםפי ה-צוע העבודות שלא עלו/או מבי

 פי דין.-ו/או על הסכםפי ה-עלול ורשויות האשכ אשכולשל ה ו/או זכויותיהם

 לא תזכה את הספק בתוספת לתמורה החוזית.הקדמת ביצוע העבודות למען הסר ספק,  12.9

 

 שנתיתתכנית עבודה  .13

, תכנית בהתאם לדרישת המנהלגיש הספק למנהל י האמור לעיל, בנוסף ללוח הזמנים 13.1

(. תכנית "דהתכנית העבו" :)להלןשנתית לביצוע ביקרות ואחזקת מאזני הגשר עבודה 

 ספקים ידי הספק, קבלני המשנה, -העבודה תפרט את כל העבודות המתוכננות לביצוע על

 זה. הסכםוגורמים אחרים שאחריותו משתרעת גם עליהם, לפי הוראות 

ידי המנהל -במתכונת אחידה שתאושר על ברמת פירוט יומיתהתכנית תהיה ערוכה  13.2

 .ותאפשר מעקב נוח אחר ביצוע העבודות

לספק בשל לרשויות האשכול ו/או ו/או  אשכולת כספיות ו/או נזקים שיגרמו לעלויו 13.3

 עיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאי מילוי דרישות סעיף זה, יחולו על הספק.

של על פי דרישתו  בדצמבר של כל שנה קלנדרית, או    31כל  מנהל  את הכן וידווח  הספק יעד 13.4

"דו"ח ו באותה שנת תקציב )להלן: יד-המנהל, על הבדיקות והעבודות שבוצעו על

שהושלמו עבודות כולל את העבודות שביצע יכלול הספק הבדיקות . בדו"ח (הבדיקות"

ליקויים המשפיעם על תקינות מאזני ובה,  צפויות בתקופה הקרעבודות  ,  ביצועו/או עדיין ב

 .תקינות מאזני הגשר, והצעה לפתרונות אפשרייםוכן הערכת השלכתם על , הגשר

 

 קוחפי .14

ל אספקת והתקנת מאזני הגשר, ע ו, לפקחמטעמ שימונה למי או לאשכול יאפשר הספק 14.1

 .התחייבויותיו מילוי אופן על ולפקח לבדוק מנת, על  ואיכותם וביצעו העבודות, טיבם

 מנהל קשרי הלקוחות 14.2

, בעל הידע, הכישורים, מטעמו נציג ה הספקימנ, ההתקשרות תקופת כל במהלך 14.2.1

 ככל,  ן הספק לאשכולבי בלעדי קשר איש ישמש אשרי,  מקצועה והניסיוןהיכולת  

 , במלואןההסכם פי-על ת הספקהתחייבויו כל וביצוע יישום לצורך, הדרוש

 "(.מנהל קשרי לקוחות)להלן: " ובמועדן

 וכתובת הטלפון מספרי לרבות מנהל קשרי הלקוחות, עם ההתקשרות פרטי 14.2.2

 .םההסכ על החתימה במועד אשכולל יימסרו ,ל"דוא
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בכל בקשה, הצעה,   אשכולפנה הימנהל קשרי הלקוחות יהווה את הכתובת אליה   14.2.3

 אשר כל תשובה, ו תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם הספקדרישה, תלונה א

מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו 

 הספקהתחייבויות  על קיום    הספק. מנהל קשרי הלקוחות יפקח מטעם  הספקאת  

. מנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות אשכולכלפי ה

המפקח למנהל קשרי  ו/או אשכולטלפון נייד, דוא"ל ופקס. פניה או הודעה של ה

 הלקוחות תיחשב כפניה או הודעה לספק.

 וכן מנהל קשרי הלקוחות את לאשר שלא הזכות את ולעצמ שומר האשכול 14.2.4

 3 של מוקדמת בהודעה והחלפת , אתהבלעדי דעתה שיקול לפי ,עת לבכ ש,לדרו

מנהל קשרי  בהחלפת יהיה לא , כיבזאת מובהר, ספק הסר למען ימי עסקים.

 התחייבויות ביצוע את ואופן צורה בשום לעכב או/ו לגרוע מנת על הלקוחות

 .זה הסכם פי -שעל הספק

 רמת השירות 14.3

אשר יעמדו ברמת  ביצוע העבודותל במסגרת חוזה זה הינה הספקהתחייבות  14.3.1

מתחייב  הספק. להלן בחוזה זה 21ובסעיף  3-במוגדרת, כמפורט בנספח  שירות

המקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני  להעסיק עובדים בכמות וברמת

 השירותים. תגובה וברמת השירות כאמור במפרט

התחייבויות בי לתיקון תקלות, רמת השירות הנדרשת לג הספקזמני תגובה של  14.3.2

 אשכוללברמת השירות הנדרשת והדיווחים  הספקמדידת עמידת  , אופןהספק

 .להלן בחוזה זה 21ובסעיף  3-בבנספח  ורטיםבעניין זה, מפ

אינו עומד בלוחות הזמנים המוסכמים לתיקון  הספקמוסכם, כי בכל מקרה ש 14.3.3

לה, וזאת להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך תיקון התק ספקהרשאי  תקלות,

תנאי למימוש .  הספקהבלעדי, כאשר הוצאות תיקון זה יחולו על    ודעת  לפי שיקול

תרה יודיע בכתב לספק על התקלה, וילפי סעיף זה הינו כי  אשכולשל הזו  זכות

 .שעות 24בו לתקן את ההפרה בתוך 

מכוח חוזה זה, ולא   הספקהדבר מהתחייבויות של    בוצע התיקון כאמור, לא יגרע

התיקונים שבוצעו כאמור. למען הסר ספק, זכות  מפיו טענה לגבי טיבתשמע 

 .בנוסף לכל סעד אחר או נוסף מכוח כל דין לתיקון עצמי כאמור תהיה ספקה

להלן  21ובסעיף  3-בברמת השירות הנדרשת בהתאם לנספח  הספקלא עמד  14.3.4

 אשכולוהבהתאם לחוזה זה,  הספקהתחייבויות  , יראו בכך הפרה שלבחוזה זה

ו/או לחלט את הערבות,  הספקההתקשרות עם  , בין היתר, לבטל אתהיה רשאיי

 אשכולהמוסכמים ו/או יתר הסעדים העומדים ל  וזאת בנוסף לתשלום הפיצויים

הודעה  ספקל אשכול מסר, וזאת בכפוף לכך שהבהתאם לדין ו/או החוזה
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את ת או לבטל והכוונה לחלט את הערבימים על ההפרה ועל  5מוקדמת של 

 .לפי חוזה זה אשכולההסכם או כל סעד אחר המוקנה ל

היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות המפורטות  14.3.5

להוסיף אמצעים ו/או כוח  הספק, יידרש להלן בחוזה זה 21ובסעיף  3-ב בנספח

רטים במפרט או למפורט כלשהם ביחס לאלה המפו אדם ו/או משאבים אחרים

חשבונו וללא כל תוספת לתמורה המפורטת  כרז, תעשה ההוספה עלבהצעתו למ

 בחוזה זה.

 עקב מעשה או מחדל שלו, באופן  הספקאינו מתבצע על ידי    עבודותהיה וחלק מה 14.3.6

 הספקמלא או חלקי, ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת השירות, יפעל  

השירות לנדרש  קון הליקויים ולהשבת איכות ורמתבאופן מידי ורצוף, לתי

על חשבונו את  הספקובכלל זה, יספק  להלן בחוזה זה 21ובסעיף  3-ב בנספח

 הנדרשים לשם כך. האמצעים, כוח האדם והמשאבים

 

 עובדי הספק .15

 הספק מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן 15.1

 ר העבודה.ובקיא בתפקידים המוטלים עליהם ומכירים את את ומוסמך

הצבת מאזני גשר מיומן ומקצועי בתחום הפיקוח, הפעלת עובדים מפקח הספק יעסיק  15.2

 ביצוע העבודות.חייב להיות נוכח בשטח בכל שעות  המפקח. ו/או תיקונם

אם מכל סיבה שהיא ובהת, המפקח לרבות, הספקשל רצה עובד ילא  אשכולבמידה וה 15.3

שעות ממתן הודעת  48פו וזאת בתוך הבלעדי, יהיה חייב הספק להחלי לשיקול דעתו

 בעניין. אשכולה

פי כללי הבטיחות המחייבים -צוות העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש הולם, על 15.4

 ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות מדים זוהרים לעבודה בשטח. -והנהוגים בענף על

בודה, ידו בביצוע העבודות תנאי ע-אדם אשר יועסק על הספק מתחייב להבטיח לכל 15.5

לרבות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין 

ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, -דרישה חוקית, כפי שיידרש על

 .1954-תשי"ד

רך ביצוע העבודות, כאשר הציוד יהיה הספק יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצו 15.6

ובה ביותר, לרבות מסכות פילטר מתאימות, משקפי מגן, כפפות עמידות, בגדי באיכות הט

מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן 

בעבודות וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר. 

ים או אוזניות. הספק יפעל בעניין גם בהתאם רעש יספק הספק לעובדיו גם אטמי אוזני
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לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(, 

 .1997-התשנ"ז

הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקרות מתמדת שלו  15.7

ת הבטיחות בעבודה מטעמו. הספק מתחייב לקיים את כל הוראות פקוד או של פקחים

 .1970-]נוסח חדש[, תש"ל

יראו אותה כאילו   ו/או לבא כח הספק באתר העבודות,  מפקחלהוראה או דרישה שנמסרה   15.8

, לתת אשכולידי ה-ידו לכך על-בשטח, יוכל מי שהוסמך על מפקח. בהעדר נמסרה לספק

וט צעדים לנק אשכול, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של ההוראות לעובדי הספק ובשמו

 בעניין ו/או לגרוע מאחריות הספק בעניין. סיקכנגד הספק, ומבלי ליצור יחסי עובד מע

פי ההסכם כוללת בחובה את כלל העלויות, -יובהר, כי שיעור התמורה המשולמת לספק על 15.9

פי חוק, לרבות בגין -ק עלרווח, כלל התשלומים הנדרשים לעובדי הספמרכיב הלרבות 

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זלהוראות בהתאם שעות נוספות ו

פצה את הספק בגין תשלומים ו/או ישפה ו/או ילא  אשכולמובהר ומודגש בזאת, כי ה 15.10

הספק לשלם למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת ההסכם  תוספות שידרש

 בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.

קבלני משנה לביצוע שלבים שונים בעבודה, ובלבד שאלה הספק יהיה רשאי להעסיק  15.11

. לא אשכולידי ה-יעמדו ברמה המקצועית האמורה לעיל, ושזהותם תאושר מראש על

 לא יהא הספק רשאי להעסיקם באתר. – אשכולידי ה-קבלני המשנה עלאושרו 

, לא תגרע אחרים הספק לקבלני משנההאשכול ו/או ידי -מסירת עבודות שונות על 15.12

ולא תשחרר אותו  ןכול ותזה ביחס לעבוד פי הסכם-על של הספק חריותו המלאהמא

טח, לפקח על בש פי הסכם זה. הספק יהיה חייב להימצא-מהתחייבויות כלשהם על

ו/או גורם מוסמך מטעמו הספק  כמו כן,    ן.והתקדמות  ןעבודות קבלני המשנה, אופן ביצוע

-באמצעות קבלני  נהשתבוצע  ותמהעבודביחס לכל חלק    אשכולהכתובת לפניות ה  וישארי

ואחראי על כלל העובדים  ,הספק שלבטיחות לה לרבות לעניין אחריותו הכוללת המשנ

 ת.העבודווע בביצשיעבדו 

 

 תוקף הצעת הספק .16

החלטת ועדת המכרזים על מיום חודשים  (24הצעת הספק תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה )

 תעמוד לתקופה  ספקכך שהצעת ה  ,תוקף הצעת הספק  אתלהאריך  זכות    אשכול. לההצעה הזוכה

שניים ( החודשים הראשונים וכן 24עשרים וארבעה )) חודשים נוספים (12) שניים עשר נוספת של

, ספקבחר בכך הי( חודשים(, ככל ש36הכל שלושים וששה )-( החודשים הנוספים )סך12עשר )

לספק את  ספקת לעיל, מתחייב ה. בכל התקופות האמורו("תוקף הצעת הספק" :יקראו להלן

, בחוזה זהבתנאים זהים לתנאים האמורים ו במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז מאזני הגשר

 יצטרפו הפרשי הצמדה כלשהם. ווזאת מבלי שלהצעת
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 הרהתמו .17

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה שלהלן כוללת כל הוצאות הכרוכות בביצוע  17.1

ים לרשויות ו/או לגופים ציבוריים ולרבות ביצוע תגבורים העבודות, לרבות תשלומים שונ

 רשויות האשכולפי הנחיות -בכלל שעות היום והלילה, וכן בחגים ומועדים והכל על

 ומשטרת ישראל.

 )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק. לתמורה 17.2

 .אשכולשר יגיע לינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום א מהתמורה 17.3

כי התמורה כוללת תשלום נאות והוגן לספק, לרבות רווח עבור כל  ,מוסכם על הצדדים 17.4

פי -וכן יתר התחייבויותיו של הספק על עבודותעות מביצוע הההוצאות הכרוכות והנוב

העלאות  אשכולפי כל דין. הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה-זה, או על הסכם

עלויות במחירי הסולר ו/או  ו/או יות שכר עבודהוורה, בין מחמת עלאו שינויים בתמו/

או העלאתם של מיסים, ו/לתם שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטחומרי בניין ו/או 

 .היטלים, אגרות או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין

ידי הספק. -ם הגשת החשבון על( ימים מיו7המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ) 17.5

 המפקח יצרף לחשבון את השגותיו.

ושר בהתאם להוראות , כאשר הוא חתום ומאמאזני גשרהחשבון יוגש עם התקנה של כל  17.6

 המפורטות לעיל.

( ימים מיום קבלת 7המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ) 17.7

לשיקול דעתו לאשר את החשבון  החשבון וההשגות מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם

 עבודותבאופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח בקרת 

ו/או קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון הספק עקב ביצוע לקוי ו/או אי  פחתההחודשי ב

 פי חוק.-ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים המחויבים על

ם שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים ולספק כנגד כל חשבון את הסכ שלםי אשכולה 17.8

חוק מוסר  פי-או הנדרשים על ידי המנהל-ו עללקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורט

מיום אישור החשבון  ימים( 45) ארבעים וחמישהבתוך  2017-תשלומים לספקים, תשע"ז

 .ידי המנהל-על

ידי המשרד להגנת הסביבה -מורה לספק ממומנת עלמכיוון שמלוא המימון לתשלום הת 17.9

 קים ימי עס 10אשכול לדחות את התשלום עד ה , רשאי10% –, ורשויות האשכול 90% –

שלם את התמורה המגיעה לספק ימיום קבלת המימון מהמממנים, אולם בכל מקרה 

 יום מיום קבלת החשבון. 150בתוך 

 : הסכומים במהלך ההתקשרות עדכון 17.10
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כרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל הנז התמורה 17.10.1

לפי מסמכי המכרז, החוזה ולפי הדין, והיא כוללת, בין  הספקהתחייבויותיו של 

מאזני בגין שכר עבודה והעסקת עובדים, עלות  הספקהיתר, את חישוב הוצאות 

א שהו והתקנתם, תשלומים על פי דין וכל כל הוצאה אחרת מכל סוג הגשר

לפי תנאי המכרז והחוזה, ובין אם באופן   הספקעל ידי    העבודותהדרושה לביצוע 

, וכן אגרות לכל רשות שהיא ככל שנידרש הן להקמה וע ובין אם באופן ארעיקב

שלם כל תוספת או תשלום נוסף ילא  . האשכול  והן לתפעול ואחזקת מאשני הגשר

להוסיף  הספקאם נדרש  אף    ,הספקביחס לתמורה כאמור, אף אם גדלו תשומות  

אמצעים ו/או כח אדם ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע התחייבויותיו ואף מכל 

 סיבה אחרת. 

, ישולמו לספק הפרשי אשכוללא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה ב 17.10.2

, החל מהיום 1961-הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

 . בפועל שלוםלפיגור ועד ליום  הת 16

לא יישא כל הפרשי הצמדה  יום מהמועד הקובע לעיל 15פיגור בתשלום של עד  17.10.3

 וריבית.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת  17.10.4

חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחוייבים 

טרם   הספקלבין    האשכולבין  רות  גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה ההתקש

 סיום תקופת החוזה, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו. 

 הספק, לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם  יהא רשאי, לפי שיקול דעתו  האשכול 17.10.5

הודעה  האשכוליתן יאינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה. במקרה שכזה, 

מובהר חיית הפירעון כאמור.  או ד  בכתב לספק, בה תצויין הסיבה לעיכוב החשבון

בזאת, כי השגות או בירורים ביחס לחשבון החודשי לא יהוו עילה לדחיית 

השגות על החשבון שיימצאו מוצדקות,  אשכולהתשלום, וכי במידה ותהיינה ל

 זוכה בחודש העוקב.יא וה

 רק  האשכול ידי על לספק ישולם והמכרז, ההסכם במסגרת שאינו שירות כל כי מובהר 17.11

 .האשכול של החתימה מורשי ע"י החתומה ומראש בכתב להזמנה וףבכפ

ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  ווחשבונותי  אשכולספרי ה 17.12

 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

 

 תקופת אחריות ותיקונים .18

ידו למשך על  ויותקנו  שיסופקו    מאזני גשרלכל    אשכול ביחסהספק יעניק תעודת אחריות ל 18.1

ני מאז, על טיב ועל כלל רכיבי ההתקנהלפחות ממועד  ( חודשים24עשרים וארבעה )
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. כמו כן, הספק יהיה אחראי לנזקים כאמור וכיול ,  לרבות לשבר, סדק, איכותהגשר

 .בתקופה זו אף אם לא מכוסים בתעודת האחריות

החברה להחלפה במסגרת תקופת האחריות יהיה הספק אחראי באופן ישיר ומלא כלפי  18.2

הנקוב במפרט ו/או לכל פרט אחר    מאזני הגשרו/או תיקון כל ליקוי ו/או כל פגם שיימצא ב

להסכם זה, והספק מתחייב להחליפם ו/או לתקנם הכל  3-ב כנספחהטכני המצורף 

 .בחוזה זהבהתאם להוראת והמועדים הקבועים 

הפגם/ליקוי טעון  אשכולפי החלטת ה-חרף האמור לעיל, היה ובתקופת האחריות על 18.3

החלפה ו/או תיקון משום היותו פגם ו/או ליקוי בטיחותי, מתחייב הספק להחליפו ו/או 

 ( שעות מיום שנדרש לעשות כן.24לתקנו בתוך עשרים וארבע )

סבור כי י, בתקופת האחריות, במידה ואשכולה מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי 18.4

( 24וארבע )תית ועוד טרם חלוף עשרים התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחו

ולחייב את  בצע את התיקון ו/או להחליפו בעצמו, לפי שיקול דעתו של האשכול-שעות על

לבצע את התיקון ו/או את   החלפה, ככל שלא יאות הספק לדרישתוהספק בעלות התיקון/

הסכם פי  -על  אשכול, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המאזני הגשרהחלפת  

 פי כל דין.-זה ו/או על

תקופת האחריות מתחייב הספק להחזיק מלאי של חלפים בזמינות מיידית לצורך ביצוע ב 18.5

 התיקונים.

חרף האמור לעיל בפרק זה, מוסכם בזאת על הצדדים, כי היה והספק לא יממש את  18.6

 יהא רשאי האחריות המוטלת עליו בתקופת האחריות בפרקי הזמן הקבועים לעיל, אזי 

כולה או מקצתה לתיקון הפגמים ו/או הליקויים  אחריותלממש את ערבות ה אשכולה

ו/או הנזקים שייגרמו עקב הפרת הספק את התחייבויותיו האמורים לעיל בתקופת 

אשכול ה  ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאיהאחריות וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש,  

 כל דין. פי-פי הסכם זה ו/או על-על העומדים לזכותו

 

 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות הספק .19

הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או  19.1

לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן 

תן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו ההתקשרות בינו לבין האשכול, כולן או מקצ

פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את -מאת האשכול על

 הסכמת האשכול. 

כמו כן, מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו של הספק  19.2

 תב מראש. לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת האשכול בכ
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עבוד מסוג כלשהו או בש מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות הספקשל  וזכויותי 19.3

 מדרגה כלשהי.

למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או   רשאי  האשכול 19.4

מצא לנכון, על פי יהכל באופן שו, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה ולהעביר את זכויותי

כל תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד,  לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו  ויקול דעתש

 על פי חוזה זה לא תיפגענה. הספקשזכויות 

 

  סיקמע-אי קיום יחסי עובד .20

 הסכם לבין ספק עצמאי ואינו מהווה    אשכוחהבין    הסכםזה הינו   הסכםכי    ,מובהר בזאת 20.1

 ווכי בינ  מאזני גשר,של  ואחזקה  התקנה    ,האספקלבעל עסק עצמאי    ואההספק    עבודה, כי

, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך סיקמע-לא מתקיימים יחסי עובד  אשכולהלבין  

 כל דבר ועניין.

היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר י  הספק 20.2

 זה. הסכם פי-עלולקיום התחייבויותיו  עבודותה ביצועל

 , . כמו כןדיןמס הכנסה כ םא ספרי חשבונות כדין ומשלוכי מנהל ה ,מצהיר בזאת ספקה 20.3

מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח א כעוסק מורשה לעניין מס ערך  והם  כי רשוהספק  מצהיר  

 ., ככל שהספק הינו עוסק מורשה ו/או שהוא חברה בע"מ הרשומה כדיןלאומי

ת קבלני )לרבו הפועלים מטעמוכל  המעסיק הבלעדי של ואה ספקכי ה ,הר בזאתמוב 20.4

יחסי האשכול לבין נם וכי אין ביזה,  הסכםבהתאם ל אשכולעבודות למשנה( המעניקים 

 , יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.סיקמע-עובד

הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל   ו, עם דרישתהאשכולשפה את  י  הספק 20.5

ו/או  וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או   הספקמאת  האשכול  תביעה שיופנו נגד  דרישה ו/או  

או יחסי ו/ סיקמע-צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד  ידי-עלו/או    ואחר מטעמ

ו/או עובדיו  הספקלבין ל האשכואו יחסי שותפות בין ו/או יחסי סוכנות ו/מורשה -מרשה

ו/או  וו/או אחר מטעמ וו/או מי מעובדי אשכולל בהענקת עבודות ,הפועלים מטעמוו/או 

ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או  םבקשר עם קיומ

, הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה, הסכםאחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל  

 ג וכיוצא באלה.נוה

לבין   הספקשיפוטי מוסמך כי היחסים בין    גוף  ידי-עלכי היה וייקבע    ,מוסכם בין הצדדים 20.6

 עבודות המעניקים  הפועלים מטעמוו/או הספק  ידי-על ותהניתנ עבודותבגין ההאשכול 

הספק בכל  ישא, סיקמע-הינם יחסי עובדזה,  הסכםבהתאם ל וו/או אחר מטעמאשכול ל

רך בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו האשכולהסכומים אשר נפסקו כנגד 

 דין.
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לו מתשלום ומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אתהא הסמכות הבלעדית והאוטאשכול  ל 20.7

זה, כל זאת מבלי לגרוע  הסכםזה ו/או מכל מקור אחר, כאמור ב הסכםפי -התמורה על

 פי דין לתבוע בשל כך.-עלהאשכול של  ויתיומזכו

ביעה ו/או טענה בדרך כלשהי לכל תהאשכול הספק מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את  20.8

ן ליו בעניי, לרבות כאלו אשר יופנו אסיקמע-ין כל יחסי עובד, בגוו/או דרישה שתופנה כלפי

 מכל סיבה אחרת.העבודות ו/או 

 

 תות וניכוייםתיקון ליקויים, קיזוזים, הפחפיצויים בגין איחורים,  .21

תוך המועד   נו ליקויים בעבודות לשביעות רצונו של האשכולהספק מתחייב לתקן על חשבו 21.1

 ק במועד את הליקויים כאמור, רשאי לתיקון הליקוי. לא תיקן הספ ויד-שנקבע על

 ו על חשבון הספק. תיקןידי מי מטעמ-ו/או על אשכול לתקן את הליקויים בעצמוה

להשבה מיידית של כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו   יהא זכאיאת הליקויים כאמור,    אשכולה

מיוחדות. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד אחר  הוצאות 15%בגין כך בתוספת  ול

 בעניין זה ובמקרים מעין אלו. אשכולהעומד לרשות ה

שנגרמו  או ההוצאהלספק את הנזק המגיעה תמורה מכל יהיה רשאי להפחית  האשכול 21.2

 בגין הליקוי. אשכולבצירוף פיצוי ושיפוי הלאשכול, 

( ימים מיום מסירת רשימת 15)  עשר  חמישהבתוך    אשכולהספק רשאי לערער על החלטת ה 21.3

ו/או מי אשר הוסמך בכתב  אשכולה מנכ"להערעור ייעשה בכתב ל .הליקויים לספק

 .בעניין תהא סופית . החלטת מנכ"ל האשכולמטעמו

פיצויים מוסכמים מראש, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם  שכולאהספק ישלם ל 21.4

ע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא ונספחיו ו/או בגין ביצו הסכםלדרישות ה

 :להפחית מזכויות החברה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי

 )ששים( ימי העבודה  60-למעבר    התקנת מאזני הגשרבגין כל יום איחור בהשלמת   21.4.1

 לחברהבפיצוי מוסכם    הספק, יחויב  אשכולהידי  -על  שליחת ההזמנה לספק  מיום

ואילך ישלם  30-החל מהיום הויום,  30עד  של ₪ ליום לאיחור 3,000סך של ב

₪ ליום )מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים  7,000פיצוי מוסכם של  ספקה

 אשכולהידי -(, אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת עלספקכנגד ה אשכולל

 הבלעדי בעניין. ובהתאם לשיקול דעת

מכל סכום שיגיע להלן סכום הפיצויים האמורים  את לקזז היה רשאיי אשכולה 21.4.2

לספק בכל זמן שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום  וממנ

מהתחייבותו של הספק להשלים את או לגרוע  ו/הפיצויים האמורים, כדי לשחרר  

. אין באמור בסעיף זה כדי הסכםהעבודות ו/או מכל התחייבות אחרת לפי ה

 זה ו/או לפי כל  דין. הסכםלפי  חברהו/או סעד אחר המוקנה ל לפגוע בכל זכות
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דיווח שאיננו נכון ביחס לתכניות ו/או המפרטים ו/או מדידות ו/או התיקונים  21.4.3

 ₪. 5,000פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך של  –וכיו"ב 

יום פיצוי מוסכם לכל  –אי הכנת לוח זמנים לביצוע העבודות, לכל יום איחור  21.4.4

 ₪. 500ך של בס איחור

 ₪. 2,000ך של בס יוםפיצוי מוסכם לכל  –אי עמידה בלוח הזמנים  21.4.5

 2,500בסך של  יוםפיצוי מוסכם לכל  –מסירת עבודות לספק משנה ללא אישור  21.4.6

.₪ 

 ₪. 1,000בסך של  יוםפיצוי מוסכם לכל  –בתיקון נזק לתשתית יומי איחור  21.4.7

 ₪. 2,000בסך של  יוםפיצוי מוסכם לכל  –אי ניקוי אתר העבודות וסביבתו  21.4.8

ידי המשרד -איננו מורשה עלהשלכת פסולת ושארית חפירה באתר פסולת ש 21.4.9

 ₪. 10,000פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך של  –להגנת הסביבה 

פיצוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך של   –לכל הוראה(  האשכול )אי ביצוע הוראות   21.4.10

5,000 .₪ 

צוי מוסכם לכל מקרה בודד בסך של פי –אירוע הפרת בטיחות בביצוע העבודות  21.4.11

4,000 .₪ 

פיצוי מוסכם בכל יום ולכל לפועל   –עבודה ללא מדי עבודה ו/או ציוד עבודה נדרש   21.4.12

 ₪. 1000בסך של 

 

ו/או לעכב   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות 21.5

זה  הסכםורה, מגיע לספק לפי לכאו/או לעקל מהספק בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, 

ו/ או מכל סכום אחר שעל החברה לשלמו לספק ואשר לדעת המנהל מגיע מהספק לחברה 

פי החלטה שיפוטית, -פי חוק ו/או על-פי דין ו/או על-ו/או על  הסכםפי  -ו/או לצד שלישי על

  בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.

מכל סיבה   הסכםא, את עבודותיו נשוא המל  הספק לא ישבית ו/או יעכב, חלקית או באופן 21.6

שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הספק לבין עובדיו ו/או כתוצאה 

מסכסוך כספי ו/או משפטי עם החברה ו/או מכל סיבה אחרת. השבית הספק את 

₪ לכל   1,000עבודותיו, ישלם הספק לחברה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  

מוטמן אשר היה איחור בהצבתו; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע  מכלר לכל יחויום א

מזכויותיה האחרות של החברה לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומי כסף נוספים בגין 

השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. כמו כן, רשאית החברה לתבוע 

 וצאה מהשבתת עבודות הספק.כת את הספק בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה

פי -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של החברה על 21.7

זה, הרי שהחברה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק  הסכםכל דין ו/או 
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ספק/נם או עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( 

לחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של , ובעצמה

 הוצאות מיוחדות של החברה. 15%

 

 וערבות אחריות ביצועערבות  .22

זה, יפקיד הספק בידי  הסכםפי -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הספק על 22.1

ם לצרכן , ערבות בנקאית צמודה למדד המחיריהסכםלפני מועד החתימה על האשכול ה

שקלים  חמישים אלףבמילים: ₪ ) 50,000, בנוסח המוצע המצורף על סך החיובי בלבד

 .("ערבות תוקף ההצעה")להלן:  זה הסכםל בנספח א'(, כמפורט חדשים

במקרה והאשכול יאריך . כל תקופת תוקף ההצעה, תהא בתוקף לתוקף ההצעהערבות  22.2

ערבות הביצוע יאריך הספק את  ףתוק( ימים טרם פקיעת 30שלושים )ה את תוקף ההצע

 .המוארכת בהתאם להודעת האשכול תוקף ההצעה לתקופהתוקפה של הערבות 

 ום  מיום פקיעתה, רשאי( י14) ארבע עשרעד ההצעה לא האריך הספק את תוקף ערבות  22.3

הכספים לחלט את הערבות ולהפקיד את הכספים המחולטים בחשבונה.  אשכולה

 ות, הוראות הערבות יחולו על כספים אלו.המחולטים ישמשו במקום הערב

 ערבות ובכל הוצאה אחרת נדרשת.ההספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת  22.4

לאחר התקנת כל מאזני גשר ואישור החשבון ע"י האשכול כאמור לעיל בהסכם זה, יפקיד  22.5

חודשים  24לעיל לתקופה של  19.1הספק בידי האשכול ערבות שתעמוד בתנאי סעיף 

מהחשבון המאושר, אשר תשמש כבטוחה לאחריות לה התחייב  10%ם בשיעור בסכו

 (."ערבות האחריות"הספק )להלן: 

הפקדת ערבות האחריות הינה תנאי לתשלום החשבון המאושר. לא הפקיד הספק את  22.6

האשכול לשלם יום מיום אישור החשבון, רשאי  14ערבות האחריות בידי האשכול בתוך 

הסכום שיקוזז מהחשבון ר בקיזוז סכום ערבות האחריות. את סכום החשבון המאוש

המאושר ישמש חלף ערבות האחריות, עד להפקדת ערבות האחריות בידי האשכול, או עד 

 המוקדם מבין השניים. –תום תקופת האחריות 

 ."הערבות"ערבות תוקף ההצעה וערבות האחריות יקראו לשם קיצור להלן ולעיל:  22.7

עבודות שהוא חייב לבצע בהתאם זה ו/או לא ביצע  הסכםי לא קיים הספק תנאי מתנא 22.8

 להוראות הסכם זה, או לא סיפק מאזני גשר בהתאם להתחייביותיו כאמור בהסםכ זה 

ערבות בחלקה או במלואה, מבלי הלחלט את  אשכולה רשאי, אשכוללשביעות רצון ה

ניתן יהיה . הערבות תהא בלתי מותנית והמוחלטסכום השיוכל הספק להתנגד לגביית 

 בלא צורך הנמקה. אשכולה לממשה מיידית עם דרישת
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הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לספק   אשכול, ייהפך לקניינוידי ה-סכום הערבות שנגבה על 22.9

כך , בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר למי מטעמו ו/או אשכולזכות כלשהי לבוא כלפי ה

 .ע"י הספק כםהסהפרת העקב  האשכול ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויות

לעכב תשלומים לספק ולקזז ו/או להפחית ו/או לנכות  אשכולה , רשאיבנוסף לערבות 22.10

ו/או כלפי  אשכולמתשלומים כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הספק כלפי ה

 צד שלישי. כל

 :ערבות ו/או כספים שעוכבו, ישולמו לספק בהתקיים כל התנאים שלהלןה 22.11

 .זה הסכםע העבודות במלואן כמפורט בהספק השלים את ביצו 22.11.1

פי -נסתיימה ההתחשבנות הכספית בין הצדדים ונפרעו כל חובות הספק על 22.11.2

 .אשכולה

שלישי  ידי צד-על אשכוללא תהיה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד ה 22.11.3

 הסכם.שעילתה העבודות נושא ה

ספק ו/או כתב העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין ל אשכולהספק המציא ל 22.11.4

 .בגין ביצוע העבודות אשכוללקבלני המשנה כל תביעה ודרישה מה

 

 אחריות בנזיקין .23

גוף  יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי הספק 23.1

לפי  מאזני הגשרלמשתמשים למי מטעמה ו/או ו/או  אשכוללובין נזקי רכוש, שייגרמו 

ל הספק ושל כל המועסק שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל ש לכל צד חוזה זה ו/או

 הספק ו/או בביצוע התחייבויותיו של  ע העבודותביצופועל בשמו במתן ו על ידו ו/א

ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק,   הספקו  שבחוזה זה,

 והוצאה כאמור. אבדן

וכל ו , שלוחיועובדיהאשכול, לוטין ומראש את משחרר לח הספקבחתימתו על חוזה זה  23.2

נזק, אבדן  בקשר לכל תאונה, חבלה, מכל אחריות וחבות בגין ו/או וומטעמ והפועל בשמ

מאחריות לא יחול, עת   והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור בדבר פטור

 ק בזדון.ביצע היז ובשליחות אוהאשכול מעבר לכל ספק, שמי מטעם  הספקיוכיח 

ביצוע   יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן  הספק 23.3

חבלה  שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או הספקו/או בביצוע התחייבויותיו של  העבודות

במהלך  ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם

 לפי חוזה זה. ביצוע העבודותמו/או כתוצאה 

עם   הענין, ו/או לשפותם, מידו/או את הניזוק/ים, לפי  האשכול  מתחייב לפצות את    הספק 23.4

 האשכולאחראי להם, ובכל מקרה ש הספקדרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה ש

 הספקכלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה ש אלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחרי
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, ויצוי או תשלום כאמור לפי הוראותילשלם כל פ – הספקלהם כאמור מתחייב אחראי 

 בהן בקשר לכך. וריבית והוצאות שעמד פת הפרשי הצמדהוכל זאת בתוס

 ישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד של ילא האשכול  23.5

חוזה   מביצועם, ובחתימתו עלו/או כתוצאה    העבודותו/או של עובדיו במהלך ביצוע    הספק

בגין האשכול  ה וטענה כלפימוותר בזה בוויתור מלא, סופי ומוחלט על כל תביע הספקזה 

 ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור.

הספק יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  23.6

כול ו/או תאגידים קשורים בהם ו/או מי מטעמם ו/או ו/או תאגיד, לרבות רשויות האש

ו מחדליו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או הבאים בשעריהם, כתוצאה ממעשיו ו/א

מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים 

 למניעתם. 

שנגרם, לרבות כאמור לעיל  נדרש האשכול לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק 23.7

פי חוזה זה, -דין ו/או על פי-ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שהספק אחראי להם על

ישפה הספק את האשכול מיד עם קבלת דרישתו הראשונה על כך, בשל כל סכום ששילם 

 האשכול ו/או חוייב לשלם ו/או כל סכום שהוא עשוי להיות מחוייב בו, וכן בגין כל הוצאה 

י שנגרמה לו בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט, והכל בתנא

שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק 

 להתגונן מפניה. 

 האשכול מתחייב להודיע לספק על כל מקרה בו נתבע על פי סעיף זה.  23.8

 

 ביטוח .24

לערוך ולקיים   הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב    ספקהמבלי לגרוע באחריות   24.1

את הביטוחים המתאימים לכיסוי   ו, על פי שיקול דעתתוקפו של חוזה זהלמשך כל תקופת  

כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות והתנאים המפורטים  ואחריות

קיום אישור זה )להלן: " לחוזה 4-בנספח כביטוחים, המצ"ב קיום בטופס אישור 

 . שראלבחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בי"( ביטוחים

ביטוחים קיום הבמועד החתימה על חוזה זה, את אישור  לאשכול  להמציא    מתחייב  הספק 24.2

מציא, מידי שנה במשך כל זמן ישוב וי הספקכשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו. 

ביטוחים תקין וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי הקיום  על פי החוזה, אישור    ופעילות

 , מהווה תנאי יסודי בחוזה זה.ביטוחים תקין כאמורקיום . המצאת אישור האשכולמ

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  הספק 24.3

 סות הביטוח.לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפולי  בכלליות האמור,
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 , על פי הפוליסותהאשכול את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הספק הפר 24.4

ינה לו טענה כלשהי כלפי יאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתה הספקהיה י

 עקב זאת.  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם להאשכול 

 ועלי האחריות עליהם מוטלת היה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשרי הספק 24.5

 מכח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  24.6

 הספק על פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את    הספקכנגד  לרשות המקומית  

 ו לפי חוזה זה.תימהתחייבויו

 

 ויות קניין וקניין רוחניזכ .25

אין ולא יהיה באספקת מאזני הגשר, התקנתם או תקונם משום הפרה ו/או הפגיעה של  25.1

זכויות הקניין, לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי 

 ליצור על האשכול כל מגבלה. 

שכול, מייד עם קבלת דרישה ייב הספק לשפות את האמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתח 25.2

על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד האשכול בקשר עם הפרה נטענת כאמור, 

ובכלל זה לשפות את האשכול בגין כל הוצאה שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתו 

 די, להתמודד עם טענה מעין זו. הבלע

 

 שמירת סודיות .26

להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא ור בסוד ולא הספק מתחייב לשמ 26.1

לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט 

ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה 

במפורש ובכתב בחוזה זה ם נקבע אחרת "(, אלא אהמידעו/או בקשר עמו )להלן: "

 ובמסמכי המכרז. 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות  26.2

 עובדיו והפועלים מטעמו. 

על הצהרה והתחייבות לסודיות  ולהחתים את עובדי הספקהיה רשאי לדרוש מהאשכול י 26.3

עסיק בביצוע ילפיה ולא  ספקהפעל יכאמור גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה 

 העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות.

יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת   הספקחובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע ש 26.4

באופן עצמאי וללא קשר  הספקהצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי 

נדרש על פי דין ו/או צו  הספקמקרה בו בסודי, או  פי דין, אינולחוזה ו/או מידע אשר על 

 .של רשות מוסמכת לגלות את המידע
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 הפרות וסעדים .27

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 27.1

 24, 23,  21,  19, 18,  15,  14,  13,  12,  11, 8,  7,  6.7, 6.6,  6.5,  5,  4, 3  מוסכם בזאת כי סעיפים 27.2

תהווה הפרה יסודית   הספקלחוזה, הינם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי    26-ו

 של חוזה זה.

על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,  זכאי והיה רשאי, מבלי לפגוע בכל סעד לו היני האשכול 27.3

יום מראש, במקרים המפורטים   (7שבעה )  לספקלרבות ביטול חוזה זה, על ידי מתן הודעה  

 להלן:

ימים מיום  5, וההפרה לא תוקנה בתוך פר תנאי יסודי של חוזה זהה הספק 27.3.1

 .לספק האשכולשהודיע על כך 

את  ןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק הפר הספק 27.3.2

 . האשכולימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מ 14ההפרה תוך 

צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת ק ו/או צו לפירו הספקניתן לבקשת צד ג', נגד  27.3.3

כונס נכסים  וו/או מונה ל אשכולהליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של ה

לעמוד  ו, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותהספקו/או הוטל עיקול על נכסי 

יום ממועד  45על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך   ובהתחייבויותי

ים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו מהצווים ימ 7וך הינתנם, או ת

 .ועצמ הספקהנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק 27.3.4

 .האשכול

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. ובא בדברים עם נושי הספק 27.3.5

 נשוא חוזה זה. ודותהעבאו מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל הספק 27.3.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  וו/או מי מנושאי המשרה שב הספקמנהל/י  27.3.7

הטוב של  ו, עשוי לפגוע בשמהאשכולעשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .האשכולו/או באינטרסים של  האשכול

 והספק  האשכולזה על ידי  כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוהודעה על ביטול הסכם זה   27.4

מנע י האשכולעל פי החוזה, פרט להתחייבויות ש והיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיי

 לקיימן. וממנ

 

 שונות .28
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ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים   הסכםילה הספק סתירה בהוראות הג  28.1

יפנה הספק להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים,    הסכםו/או סתירה בין הוראות ה

 אשכולידי ה-הפירוש אשר יינתן עלמנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. -על אשכולל

 .יהא סופי ומוחלט ויחייב את הספק

ו/או ביצוע העבודות ו/או   הסכםכמו כן, מחלוקות ו/או שאלות שהתעוררו ביחס לקיום ה 28.2

ות סוגי החומרים ו/או לוחות הזמנים ו/או אופן ביצוע העבודות וטיבן ו/או אישור חשבונ

 הל על מנת לקבל את החלטתו בעניין. ביניים ו/או אישור חשבון סופי וכיו"ב, יועברו למנ

 ידי המנהל תהא סופית ומוחלטת ותחייב את הספק.-החלטה אשר תינתן על

ן להסיק יאו ואין פירוש  ,זה  הסכםעל הפרה של הוראה כלשהי של    אחד הצדדים  ויתור של 28.3

 זה. הסכםל וותר על הפרה נוספת שי הואממנו כי 

זה תחשב  הסכםכי כל הוראה וכל התחייבות על פי  ,בזאת הצדדים מסכימים ומצהירים 28.4

לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים  אפשרותכהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר 

או ו/שאר ההוראות  תאכיפ המאפשר אתגרע בכל אופן יהניתנים להפרדה מהן לא י

זה יחשבו, מסיבה כלשהי,  הסכםהוראות הכלולות ב ההתחייבויות. היה והוראה ו/או

ה ו/או הוראות אלו אהוראזי מאפשרת אכיפתן, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה 

 .יאפשר אכיפתן בהתאם לדין החלש כךיפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן 

 כל ההוצאות החיובים, המסים, האגרות וההיטלים מכל  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור 28.5

 הסכם פי -התחייבויות הספק על למין וסוג שהוא הכרוכים בביצוע העבודה ובמילוי כל

הוצאות אך לא רק,    ,לרבות  ,ידי הספק-ואילך, יחולו וישולמו על  הסכםהזה, מיום חתימת  

שכר  ובכלל זה,בגין חומרי בניה, ציוד, כלים, חומרי עזר, שכר עבודה על כל מרכיביו, 

, הוצאות הקמתם ופירוקם התקנותשכר היועצים למיניהם,  הספק, שכר קבלני המשנה,

צאות שמירה, סימון, גידור, ושילוט אתר הבניה, הוצאות של מבנים ארעיים כלשהם, הו

הובלת החומרים הציוד, הכלים, העמסתם, פריקתם, אחסונם, שמירתם, הוצאות 

ק הפסולת הביטוח, הוצאות הקשורות בהכנת דרכי גישה לאתר, הוצאת ניקוי וסילו

 במהלך הבניה ובסיומה.

ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין  28.6

 וחוקי עזר שהוצאו ו/או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת.

 

 הוראות כלליות .29

מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא,  הספק 29.1

י חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו שתהיינה לו לפ

, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לידי סיום

לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, 
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תכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי צו מניעה או כל תרופה אחרת ש

 וע מסירת העבודות לאחר.רשאי למנ הספקסיום, לא יהיה 

 או שינוי ויתור 29.2

 הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא 29.2.1

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו 

במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה לו על פי החוזה 

 הגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.אחר ואין ללמוד מהתנ

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  29.2.2

ו מקצן של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן א

 בכל עת שימצא לנכון.

ם כעוסק מורשה לעניין חוק מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשו הספק 29.3

 מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין.

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא  29.4

 יהיה להם כל תוקף.

 קיזוז 29.5

הרשות ה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד מוותר בז הספק 29.5.1

 .המקומית

ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס ו/או   יולקזז ו/או לעכב תחת יד  היה זכאיי  האשכול 29.5.2

מין וסוג שהם, לרבות כל  , מכלהספקמן  וכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לז

ובלבד , הספקי ו/או מחדלי בגין מעש ישא בו,ילשאת בו ו/או  א עלולוסכום שה

 ו, ולאחר שהודיע לספק בכתב על כוונתוהתקשרות זמהסכומים קצובים ועילתם  

 .( ימים לפני ביצועו7לבצע את הקיזוז שבעה )

 במקום הצד האחר תשלום 29.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  29.6.1

בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן.)שבעה(  7לא שילמו, תוך 

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  29.6.2

השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד.   רשאי לדרוש את

ום, מיד עם דרישתו הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכ

הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, 

 ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 דין החלשיפוט וה סמכות 29.7



 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע
 לאספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר 7/20מכרז מס' 

 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 ו חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותבמסמך זה, כולו אאין לעשות שימוש 

 
70 

 

 

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  29.7.1

 שלו. 

ת ון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לביהסמכות הייחודית לד 29.7.2

ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט  המשפט, המוסמך מבחינה עניינית

 , ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.במחוז חיפה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות,  29.8

הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו ערובות, 

הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין  או נעשו על ידי

בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע 

 רים בהם החל מתאריך חוזה זה.מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשו

 הודעות .30

תחשב כמתקבלת בעת   –צוין להלן  לנמען המ  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו   30.1

 מסירתה.

 כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 30.2

יום עסקים תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ב –

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל  –ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

נאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום בת

 כאמור להלן.

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצויינת להלן ותוך  30.3

שעות ממועד   48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך   –ן להלן  ציון הנמען המצויי

 הישלחה.

 כתובת הצדדים .31

  –  אשכולה  

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – הספק  

 ________ ___________________________________הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :
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 __________________ __________________ 

 קפסה אשכולה 

 

 הספקאישור חתימת 

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "הספק")להלן: ___________  , רשאים לחתום בשם________

לכל דבר ועניין, וכי  ספק, מחייבת את הספקו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת ה

, ובהתאם להחלטת ספקכאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של ה ספקהתחייבויות ה

 שהתקבלה כדין. ספקדירקטוריון ה

 

 

      ה:חתימ     ____________ תאריך:
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 1- מסמך ב

 7/20מכרז פומבי 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ

 )הרשות המקומית(

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

ש"ח(  שתדרשו מאת  _______ ש"ח )במילים:________ כל סכום עד לסך 

 .(קבלןה)                      

 

 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי 

בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק דרישתכם הראשונה  הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא  -את דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

ם שלא מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכו

 זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. ערבות חולט.

 .חודשים ממועד הנפקת הערבות(  28)התאריך שיירשם יהיה    ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

          

 

 בכבוד רב,            

 

  ___________________________ 

        )בנק( 
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 2- במסמך 

 7/20מכרז פומבי 

 תביעותהעדר כתב סח נו

 לכבוד

______________ 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

 

)רשות _______  בנתנו שירותי מיכון משרדי  אנו הח"מ _______________________________ אשר  

ר על המאושהאחרון  מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון  ,  עבור _____________מקומי(  

)במילים:   ₪ידכם ועל ידנו והוא _______________ 

 _______________________________________ ש"ח(.

 

לא תהיינה לנו   ₪מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________    ואנ

בכל )הרשות המקומית( ______ כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד 

 של מכרז פומבי _____בהתאם ל (רשות המקומית)ב___  רכישת מאזני גשרהקשור והנוגע לתשלום 

 .מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את 

פסולת מ____ )הרשות  איסוף ופינויעבודות בנוגע לביצוע  מית(____ )הרשות המקוכל המגיע לנו מאת 

 המקומית(.

 

שות ררבות תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות הל -" __________בכתב התחייבות זה, "

 כולן או חלקן. ,המקומית

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

 חתימה וחותמת          יךתאר
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 3- במסמך 

 7/20מכרז פומבי 

 מפרט דרישות לביצוע

 

 גשרמפרט דרישות מכרז מאזני 

 

גובה המאזניים עד   מטר    18או מאזני גשר באורך    מטר נטו  3מטר וברוחב על    9מאזני גשר באורך   .1

 ס"מ כולל חיישני מיקום בכניסה למשקל. 50

 .OIMLראש שקילה דיגיטלי תקן  .2

מטרים. בניית  5מטר על מטר. בניית רמפת עלייה מבטון באורך  בסיסים 4עבודות בטון: יציקת  .3

 משאית. קיר מעצור למניעת נפילת המאזניים ועצירת ה

 הגנה למניעת חיתוך צמיגים .4

 בכל צד של מאזני הגשר. 2 מתמרים 4התקנת  .5

 הצבת שני עמודים עם סימון זוהר בצידי המשקל. .6

 תגים. 60ישה ל דר – RFIDמערכת שקילה אוטומטית עם קריאת תגים  .7

 הצבת עמוד קורא תגים בגובה הקבינה של הנהג. .7.1

 הכוללת את הנתונים הבאים: מספר רכב, שם נהג, תוכנת שקילה עם יכולת להפיק דוחות   .7.2

 שם הקבלן,  תאריך ושעה, משקל כניסה ומשקל יציאה. 

 התראות למייל והודעות לנייד. .7.3

 . חיתוכים שונים לביצוע קבלת מידע לפי תלעם יכולת להפעופק יח "הדו .7.4

 .לקריאת לוחיות רישוי של כלי הרכב LPRמערכת  .8

 .ינהחיישני גלגלים לווידוא שקילה תק .9

כולל תעלות תקשורת בין ארון התקשורת לבין  'מ 1.8בגובה  מ' X 1 'מ 1בגודל של ארון שקילה  .10

 .משקל המאזניים. הארון יהיה חסין אש למניעת שריפות ונזקים

 סתרים ולא גלויים. חוטי חשמל ותקשורת מו .11

 . מאוורר עם חלון בגב ארון התקשורתהצבת  .12

תעודות יוצאו עם חריץ שממנו  סופקמדפסת וראוטר. הארון י ,עכבר מקלדת, מחשב, –חומרה  .13

תעודת שיני מתכת לחיתוך קל ומהיר של יהיו חריץ העבור הנהג. בקצה המודפסות השקילה 

 . השקילה

 ובנוסף ידית צילינדר עם מפתח., מאובטחארון התקשורת יהיה מנעול ל .14
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 .   WINDOOWS 10המערכת כוללת מחשב תעשייתי עם מערכת הפעלה  .15

 . המחסום יפתח רק לאחר זיהוי המשאית.LPRבכניסה למשקל יוצב מחסום חשמלי עם זיהוי  .16

 .RFID-רק לאחר זיהוי הנהג עם תג התתבצע אך והשקילה  .17

 . לאשכול ת הנתוניםתחזק קו תקשורת סלולרי להעבריתקין ויהספק  .18

כל ש ך. לאחר שהמשאית הנשקלת עמדה כירוקבאור  מהבהב רכבל יוצב ביציאה מהמשק .19

לאחר שהמשאית ירדה מהשמקל יכבה . מהבהבידלק על המשקל של המשאית יהיוה הגלגלים 

 המבהב.

 נהג בתום השקילה. להפקת תעודות שקילה  אפשרהמערכת ת .20

-יתחזוקו עלו ,ועל חשבונו על ידי הספק יסופקופסת המדראוטר והמקלדת, העכבר, ה המחשב, .21

 . לתחזוקה ותיקוניםדו, כך שהספק ידאג י

באופן מיידי ואוטומטי ישירות לכל מקום עליו יורה האשכול, כך שלאשכול נתוני השקילה יועברו   .22

 במסרון או בוואטסאפ,  –הן לטלפון סלולרי  נתונים  המערכת תוכל לשלוח  .  יהיו נתונים בזמן אמת

 .דוא"ל וכן לתיבת

ויקבע מראש   משתמשים בהתאם להנחיות האשכול  10-כל דו"ח או נתון לכל היותר להספק ישלח   .23

 . למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מספר המשתמשים הכולל לא יהיה מוגבל.בנפרד  RFIDלכל 

את  המראה דוחהמערכת תכלול לפיכך, יום העבודה.  תחילתב ות ישקלוהמשאימובהר, כי  .24

 משקל בתחילת יום העבודה ובין כל שקילה במשך אותו יום עבודה. בין הפרשיםה

תשלח התרעה מיוחדת לאשכול במקרה ומשקל המשאית חורג ממשקל הטרה )המשאית המערכת   .25

 . והמרכב( שהוגדרו לכל משאית מראש

 

והציוד , תוכנה לרבות חומרה ,כל המערכתשל תיקונים ו תחזוקה שוטפתהספק יתן שירותי  .26

 . כל תקופת ההתקשרותהנלווה ל

 :שירות תיקונים .27

 .תטופל באותו היום 12:00עד השעה קריאה שתשלח  .27.1

 . 08:30תטופל עד ליום המוחרת בשעה  12:01מהשעה קריאה  .27.2

 

בנוסף לכיול החצי שנתי הספק יכייל את מאזני הספק ייכיל את מזני הגשר כל שישה חודשים.  .28

, והנחיות והוראות 1963-לות והמידות, תשכ"גלתקנות המשקהגשר אחת לשנתיים בהתאם 

באחריות הספק לתאם את אישור הכיול עם משרד הכלכלה וקבלת אישורו לכיול. .  משרד הכלכלה

 כל הכיולים יהיו על חשבונו של הספק.

  



 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע
 לאספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר 7/20מכרז מס' 

 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 ו חלקו, ללא אישור בעלי הזכויותבמסמך זה, כולו אאין לעשות שימוש 
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 4- מסמך ב

 7/20מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח

 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 בע"מאשכולרשויות גליל מערבי 

 ("המזמין")להלן:  

 

 


