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  הזמנה -חלק א' 

  

 עיריית אריאל

  
    06/2018מכרז פומבי מס' 

  לרכישת והתקנת
   ארגז וסל ת,ידמקעמסה עצמית המנוף 

  - כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך  -
  

סל העמסה עצמית קדמית, ארגז ולרכישת והתקנת מנוף "), מזמינה בזאת הצעות העירייה" (להלן: יאלעיריית אר

  כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

. אין להגיש הצעה למכרז על גבי נוסח לעיון בלבדהעירייה באתר  29.03.18מסמכי המכרז יפורסמו החל מיום 

  .העירייה. הצעות תתקבלנה אך ורק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו במשרדי העירייהבאתר  המסמכים המפורסם

, תמורת אריאל, 5יהודה ברחוב  09.04.18החל מיום  בלשכת מנכ"ל העירייהאת מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש 

  .0013: – 9:00 ין השעותה' ב -בימים א' שלא יוחזר) ₪לוש מאות (ש ₪ 300סכום של 

  

לשכת בולהפקידה בתיבת המכרזים במסירה ידנית  את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור

"מכרז  נושאת ציוןללא כל סימני זיהוי במעטפה סגורה אריאל, , 5יהודה (לא לשלוח בדואר) רחוב העירייה  מנכ"ל

   .15:00בשעה  25.04.18ליום בלבד, עד   06/2018פומבי מס' 

  

  מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

  

  ל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.אינה מתחייבת לקב העירייה

 

  
  
  
  

  בברכה,
  אבי עזר,

  מנכ"ל עיריית אריאל
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  הוראות כלליות: - ' בחלק 

    : מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים  
                       

  ...............................................................................................................הזמנה .....  א.

  הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים ...............................................................  ב.

  .......................או ערבות ביצוע) ....................(ערבות מכרז ו/ נוסח כתב ערבות בנקאית  .ג

  ..........................לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .............................. המציעהצהרת   .ד

  .........הצהרת המציע בדבר יכולתו לספק חלפים למנוף................................................  .1ד

  אישור רו"ח בדבר מחזור כספי...................................................................................  .2ד

  ....................................................................................... במכרז המציעכתב הצהרת   .ה

  .....................................................................................................הצעת המשתתף..  .ו

  ........................................................................הסכם ההתקשרות ..........................  ז.

  

מסרו לרוכשי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, לרבות מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנ

  כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.

  

 מהות העבודות .3

 מנוף העמסה עצמית")  מעוניינת לקבת הצעות עבור רכישת והתקנת העירייה(להלן: "עיריית אריאל 

 בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ובהתאם למפרט טכני המצ"ב כנספח א' להסכם.  קדמית, ארגז וסל

 :תנאי סף להשתתפות במכרז .4

  רשאי  להשתתף במכרז זה עוסק מורשה או תאגיד שיוסד בישראל אשר עומד בתנאים המצטברים שלהלן:

סל (כולל התקנה) אשר סיפק והתקין  המציע הינו בעל ניסיון של יבוא/ מכירה/ שיווק של מנופי )א(

 מנופים בכל שנה.  2בשנתיים האחרונות לפחות 

בהתאם לנוסח  הוכחות על אספקת שני מנופים והתקנתן להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו 

  . המצ"ב כמסמך א' למסמכי המכרז

 המציע הינו בעל רישיון של יבוא והפצה של מנופים ומתקני הרמה.  )ב(

 .ם של רישיון היבוא והפצה בתוקףווכחת תנאי זה המציע יצרף תצללה

 מטעם משרד התחבורה. המציע הינו בעל רישיון מתקין בתוקף  )ג(

  מטעם משרד התחבורה.  להוכחת תנאי זה המציע יצרף תצלום של רישיון המתקין

 שנים.  10המציע הינו בעל יכולת לספק חלקים וחלפים למנוף במשך  )ד(

 למסמכי המכרז.  1כחלק ד'ו בתנאי זה יצרף המציע תצהיר חתום ומאומת בנוסח המצ"ב להוכחת עמידת

-2014ש"ח לכל אחת משלוש השנים האחרונות ( 1,500,000המציע הינו בעל מחזור שנתי של לפחות  )ה(

 ) בגין ביצוע עבודות דומות. 2016
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 למסמכי המכרז.  2ד' כחלקלהוכחת עמידתו של תנאי זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצ"ב 

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  )ו(

בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן  המציעשהוסמך לחתום בשם 

  הגשת ההצעה.

חשבון על ניהול פנקסי חשבונות  אישור מפקיד מורשה או מרואה - אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ז(

  , והתקנות שהותקנו על פיו.1976-תשל"והורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

  .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור )ח(

, כללי), כשמדד 13בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן (לוח מס' אוטונומית ו -ערבות בנקאית  )ט(

לתקופה  ,)ש"ח שרים וחמישה אלףע(במילים:  ₪ 25,000של בסך ,  2018 מרץהבסיס הוא מדד חודש 

לפי נוסח הערבות המופיע ו, כמועד אחרון להגשת ההצעות(או שיקבע) מהמועד שנקבע  ימים 90של 

  .ה שם המציעהשם המופיע בערבות יהי' למסמכי המכרז. דבחלק 

  30.07.2018עד ליום הערבות תעמוד בתוקפה 

יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם לדרישתה  המציעעל 

שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף  מציע. העירייהשל 

  וג.הערבות יפ

"), יהפוך המועד הנדחה להיות המועד הנדחהככל שנדחה המועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "

וארך בהתאם באותו מספר אשר יצרף המציע להצעתו יתוקף הערבות המועד האחרון להגשת ההצעות, ו

   ימים. 

  .עוסק מורשה המציעבדבר היות  אישור מע"מ )י(

  - והמציע הינו תאגיד) מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים (במידה  )יא(

או  או העמותות תעודת האגד מאת רשם החברות (או השותפויות או האגודות השיתופיות  )1(

  );"רשם החברותכל אחת מהחלופות, להלן: " –ההקדשים 

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל מניות   )2(

בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה  כלשהו בתאגיד הינו תאגיד

  רי המשתתף במכרז.ובו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאח

תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף   )3(

  למכרז. תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות

  תקנון התאגדות.  )4(

  המעידות על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז. - המלצות  )יב(

  בלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.העתק ק )יג(

 הוראות למילוי מסמכי המכרז: .3

  בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

  המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו.  -המציע 

  ז.המשתתף שיזכה במכר  -המפעיל 
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  לפי מכרז זה. ההתקשרותאו מי שימונה על ידו לשם ניהול ו/בעירייה  מנהל מחלקת התקשרויות  - המנהל

  

לחתום  המציעלמלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על  המציעעל   (א)

, ולחתום באופן מלא, על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות

על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים 

  , ונוסח החוזה ונספחיו.המציעבדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת 

ות בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הורא העירייהלחתום על כל מסמך שקיבל מאת  המציעעל   

  לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםוכד',  נוספות, הבהרות

על המציע להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת   (ב) 

במקום חותמת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

  .ן את שמו המלא של החותם, בכתב ברורשבו נדרשת חתימה, יש לציי

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף   

ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של  העירייההמסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 

  .המציע

  כתב ההצעה, והמציע חייב למלא את כל פרטי כתב ההצעה. טופסגבי הצעתו על את על המציע להגיש   (ג) 

  למסמכי המכרז. ו'בחלק מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע   

    
  את הצעת המחיר יש להגיש בשני עותקים, האחד בגוף המכרז והשני בעותק נפרד   

שלא  מציעונת כתיבה. בכתב ברור, בעט דיו או במכההצעה יצוין בשקלים חדשים בלבד,  סכום  

  .יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרזירשום מאומה בשדה זה, 

ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  מציעאת כל חובותיו של ההצעת המחיר תיקח בחשבון   (ד) 

, המפעיל לא יהא קיום ההצעה ובכלל זאת את התקנת המנוף ואספקת האחריות בגינוהכרוכות ב

  . העירייהמאת נוסף זכאי לכל תשלום 

עבודה, העלויות שכר את מבלי לפגוע בכלליות האמור, על המציע לקחת בחשבון בתמחור הצעתו   

  וכיו"ב. הציוד, עלויות השינוע, אחוזי רווח צפוי עלויות 

לרכוש את אינה מתחייבת  העירייהעל אף פרסומו של המכרז, למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   (ו) 

וכי ההחלטה לגבי כך מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות מנוף, ה

  . העירייהככל שהן משפיעות על ההתקשרות, לפי שיקול דעתו של גזבר  ,בעירייההקיימות 

המדויק של כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן  מציעבאם ימצא   (ז) 

 בדוא"ל: :, בכתב ,עוזר מנכ"ל העירייה מר שמוליק לנצמןלאיזה סעיף או פרט, עליו לפנות 

muni.ilshmulikl@ariel.  יש  . מועד מפגש המציעיםעד ל כל המשתתפים במכרזותשובה תישלח ל

אינה אחראית עבור כל פירושים או  העירייה .03-9061823לוודא את קבלת השאלות בטלפון: 

  הסברים שינתנו בעל פה. 

ותיקונים במסמכי  למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים קודםרשאית, בכל עת  העירייה  (ח) 

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי 
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נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 

  ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-לפי הכתובות שנמסרו על ,בפקסימיליה

ון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי המציע יקרא בעי  (ט) 

  בדוק את המפרט הטכני של המנוף ואופן התקנתו.ל

   .) לעילזימסרו למעוניינים כאמור בס"ק ( ,ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז           

ור שכל פרטי המכרז והחוזה הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואיש  

  ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ו/או חוסר ידיעה או אי הבנה ו/ל טענה בדבר טעות כ

  . הצעת המציע לאחר הגשתונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל  חוזהההמכרז ו/או 

  הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .4

ועדת המכרזים רשאית למנות מומחה מטעמה, אשר יבחן את ההצעות נשוא המכרז, ויגבש המלצותיו  )א(

 עדה, לבחירה בזוכה.ולו

להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה  ועדת המכרזים, רשאית בבחינת ההצעות  

נשוא המכרז, כפי  בצע את התחייבויותיולהתחשב בכושרו של המציע ל העירייהובטיבה. כן רשאית 

  שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

  בהתאם לדין.לשם שיפור הצעתו, תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז,  העירייה )ב(

מסמכים נוספים שיש בהם להעיד על צא זאת לנכון, רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמ העירייה )ג(

במהלך העיון  מהמציעכן תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש יכולתם המציעים לקיים את הצעתם. 

, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הצעתו תחשיבבהצעתו, הסברים וניתוח של 

  הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

  תהא רשאית לדרוש המצאת מסמכים נוספים לבחינת יושרו של המציע או מי מעובדיו. העירייה

רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה  העירייה )ד(

נשוא ות וכושרו למלא אחר דרישות הצעתו שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספי

רז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך מכ

כלול ברשימת המסמכים המפורטים לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים 

ור את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למס לעירייהוכספיים, והמציע חייב לספק 

להסיק מסקנות לפי ראות  העירייהפרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית 

 .ואף לפסול את ההצעה ,עיניה

פה, עם משתתפים בדבר פרטים שונים -תהא רשאית לבוא בדברים, בכתב או בעל העירייה )ה(

  הצעות בכל הנוגע לשלב זה.להעריך את ה לעירייהבהצעותיהם, וזאת כדי לאפשר 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  העירייה )ו(

 העירייה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת מדןוולעומת הא ותנאיה

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.
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, בין במפורש ובין במכללא, ל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחריםפסול כרשאית ל העירייה )ז(

ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים,  אם יוכח לכאורה קשר כזה בין בכתב ובין בע"פ,

ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או 

ההצעה  מבחינת מחירה לעומת מהותו/או הצעה בלתי סבירה  תצעה תכסיסניאם קיים חשש כי הה

או אם הזוכה לא ימלא , בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה, ו/ותנאיה

 העירייהאו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת  אחר כל דרישות המכרז

 כדבעי.מונע הערכת ההצעה 

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו -ו/או אי מלאה ושלמה ההגשת הצע-אי )ח(

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

  לגרום לפסילת ההצעה. יםבמכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול

רשאית לבחון גם  והעירייהביותר או כל הצעה שהיא,  זולהבת לקבל את ההצעה המתחיי העירייהאין  )ט(

 סיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת שבוצעה עבורה בעבר.יאת נ

ככל שיוגשו הצעות זהות, אשר יהיו ההצעות הזולות ביותר, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר  )י(

, לרבות מניסיונה בעבר עם המציע, ככל שקיים.  העירייהת הציוד נשוא המכרז ובהתרשמות באספק

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע תהא רשאית  העירייהמבלי לפגוע באמור לעיל, 

 מליצים.לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו ופנייה למ

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.  העירייה )יא(

  במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

צע את שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לב העירייהכי  ,מובהר בזאת במפורש )יב(

 ה בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.מנו/או חלק מ הנשוא המכרז בשלמות ההפעלה

וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא ב )יג(

אמור, תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כ

, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו

  בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.

י שנקבע כזוכה את חובה או להעניק למ העירייהאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על  )יד(

 בהיקף כלשהו. העירייההזכות להתקשרות עם 

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות  העירייה )טו(

הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות 

  ההצעות או בקשר עם ההליך.בבחינת ההליך או בהגשת 

  ה והתקשרות:יעל הזכי הודעה .5

שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על  המציעעם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה.  )א(

  להלן, 6בסעיף את המסמכים הנקובים  לעירייהולהמציא ימים ממועד קבלת ההודעה,  7תוך החוזה 

 . העירייהלעשות כן ע"י  ימים מיום שנדרש 7והכל בתוך 
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נמנע הזוכה מלחתום על החוזה במועד ו/או לא המציא את כל המסמכים הנדרשים כיאות, מכל סיבה  )ב(

לבטל את זכייתו במכרז  רשאית העירייהתהא  מראש ובכתב, העירייהשהיא ומבלי שיינתן לכך אישור 

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או ארכה לתיקון הליקוי, וו/או  כל התראה בהודעה בכתובים, מבלי ליתן

לצאת החלטתה או ו/ עם מציע אחר במקומו העירייהתביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

 ., ככל שתבחר לעשות כןבמכרז חדש

שיקול דעתה  רשאית, לפי העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל זכות לסעד ו/או לפיצוי אחרים, תהא  )ג(

, לצורך השתתפותו במכרז ע"י הזוכה הערבות שצורפההבלעדי וללא מתן התראה מראש, לחלט את 

עצם הגשת שנוטל על עצמו המציע ב ,כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות וזאת

   מכרז. הצעתו ב

החוזה ו/או להמציא המסמכים עקב מחדלו של הזוכה מלחתום על  עם מציע אחר העירייההתקשרה  )ד(

ההפרש הסכום המבטא את את  , לדרישתה,לעירייהיהיה הזוכה חייב לשלם  – הנדרשים במועד

, למשך כל לבין סכומי ההשקעות הכספיות שנקבעו בסופו של דבר בחוזה הוא-הצעתו ביןשהכספי 

 .")תשלום ההפרש(להלן: " תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה

רשאית, אך אינה חייבת, לגבות את תשלום ההפרש מסכום ערבות המכרז,  העירייה, כי מובהר בזאת

המציע מתחייב בזאת, כי ככל שסכום ההפרש יהא גבוה  –באמצעות חילוטה, וככל שבחרה לעשות כן 

 לגבות מאת העירייהישלים את החסר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  –מערבות המכרז 

המציע את תשלום ההפרש בנפרד ו/או לצד חילוט ערבות המכרז, והמציע מתחייב כי בכל מקרה 

  את תשלום ההפרש במלואו. לעירייה ישלם 

גם במקרה בו לא  ,מכרז במלואההערבות תהא רשאית לחלט את  העירייהכי  ,יובהר למען הסר ספק

 ."ק (ג) לעיל, כאמור בסתתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה

 המכרז שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף ערבות מציע )ה(

 שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 .עפ"י כל דין ,כנגד הזוכה , העירייהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  )ו(

  חתימת החוזה וביטוח: .6

ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו  7לא יאוחר מאשר תוך  תחייב לחתום על החוזה המציע מ )א(

את המסמכים על המציע להמציא  ,. עם החתימה על החוזה)"חוזהה" / "ההסכם" :להלן(במכרז 

 הבאים:

 להלן. 9ערבות הביצוע, כאמור בסעיף  )1

 שרות. אישור על עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' להסכם ההתק )2

, לצורך החתימה על ההסכם כל תנאי המכרזאת לא ימלא או ו/המציע לחתום על ההסכם  סירב )3

אית לגבות את הסכום הנקוב, ללא כל הודעה שתהא ר והעירייה ערבות המכרז, לא תוחזר לו

בוע דמי לת העירייהלפגוע בזכותה של  לעיל, ומבלי 5לגרוע מהאמור בסעיף  נוספת, וזאת מבלי

 נזק נוספים ו/או כל סעד אחר או נוסף.
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  תקופת הביצוע: .7

 "). תקופת הביצועחודשים מעת חתימתו על ההסכם (להלן: " 5בתוך לעירייה המציע יספק את המנוף  )א(

בגין כל חודש מלא או חלקי  ₪ 5,000סך של לעירייה בגין איחור באספקת המנוף ישלם המציע  )ב(

 עוכב. שאספקת המנוף ת

  

  :םמיתשלו .8

למציע את סכום הצעתו כפי שנכתבה בטופס הצעת  העירייהתשלם , אספקת המנוף והתקנתו תתמור )א(

 המשתתף.

לרבות ומבלי לפגוע  אספקת המנוף ובהתקנתו,ב יםסים ואגרות הכרוכלשאת בתשלומי מ ציעעל המ )ב(

ה אחרת ו/או נוספת אשר תוטל על בגין אגרות רישוי, וכל מס ו/או היטל ו/או אגר –בכלליות האמור 

  .ועל פי הנדרש כדין מיד עם דרישתה של הרשות המוסמכת מציעהתשלומים ישולמו על ידי ה פי דין.

לכל תשלום אשר לא ישולם במועד המפורט בהסכם זה תתווסף ריבית והצמדה בהתאם לחוק פסיקת 

 העירייהזה אינו מהווה הסכמת . קביעת שיעור תשלום הריבית בסעיף 1980-תש"םהריבית והצמדה, 

 לשלמו. דין חשבונות הריבית כדין חשבונות רגילים. ציעלפיגור בתשלום כלשהו שעל המ

  ערבות ביצוע: .9

וכתנאי  בזמן חתימת ההסכם ,לעירייה ציעימציא המנשוא המכרז, התחייבויותיו כל להבטחת מילוי   

במילים: חמישים ( ₪ 50,000, בסך של 13ים לצרכן, לוח מס' ערבות בנקאית צמודה למדד המחיר לחתימתו,

' למסמכי המכרז, בשינויים גחודשים. הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק  8-בתוקף ל אלף שקלים חדשים),

מעת לעת, בהתאם  ך את הערבות. על המפעיל יהיה להארי העירייההמתחייבים ותובא לאישור גזבר 

  .תום תקופת החוזהחודשים לאחר  3, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד  העירייהלדרישת 

  שמירת זכויות: .10

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש לעירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  )א(

  במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

תתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם תהא זכאית לאכוף על המש העירייה )ב(

לחלט את ערבות המכרז המצויה בידיה, וזאת  –, ולחילופין ובהתאם לשיקול דעתה לתנאי החוזה

  .עפ"י כל דין ומכח ההסכםלעירייה מבלי לגרוע מכל סעד וזכות העומדים 

  בלבד. המציעכרז וההשתתפות בו, תחולנה על כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למ .11

 ל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.ח .12

  
   

  אבי עזר,         
  מנכ"ל עיריית אריאל
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  בנקאיתנוסח ערבות  -' גלק ח
  

  בנק ______________  לכבוד
  סניף _______________   עיריית אריאל

  כתובת הסניף _______________  נ , ג.א.
  תאריך _______________                                                                                                                                

  
  .מס'                   אוטונומית ובלתי מותנית לצרכןהנדון: ערבות בנקאית 

  
, )"המבקש/ים"על פי בקשת _______________________________________________ (להלן:   .1

(להלן:  )₪ ח"ש רים וחמישה אלףעש(במילים:  ₪ 25,000סכום עד סך של אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום 

מכרז עם כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר  ), בתוספת הפרשי הצמדה למדד"סכום הערבות"

  .עיריית אריאלעבור  מנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז וסללרכישת והתקנת  2018/06 מס'פומבי 

  

  בערבות זו:  . 2

  זו .המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות  -"מדד חדש"   א.   

  העומד על _______ נק'.  03/2018 מדד חודש - "מדד יסודי"   ב.

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13מדד המחירים לצרכן (כללי), לוח  -"מדד"   ג.

ר וכן כולל כל מדד רשמי ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אח

  שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

  
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי   .3

ת המדד היסודי. אם יתברר נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומ

ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב 

  בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.

  

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  7-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ  .4

קוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי סכום הנ

להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

  מאת המבקש/ים.

  

פי -תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת. דרישה עלועד בכלל, ולאחר  30.07.18עד יום ערבות זו תישאר בתוקף   . 5

  ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6

  
  בכבוד רב ,                                                                                                                      

  בנק _______________                                                                                                                     
                                                 _____________  ___________  
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  הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - ' דחלק 
  

  (להלן: "החוק") 1976-תשל"והחוק עסקאות גופים ציבוריים, 
  
  

את האמת,  __ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר__אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ______
  , מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  
 –להלן ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו ( מציעאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם ה

    ). המציע
  

   ): מחק את המיותר(מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה  במציע

    
    חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.ביותר משתי עבירות לפי  לא הורשעוובעל זיקה אליו  המציע

  
אולם במועד  ,ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום הורשעוובעל זיקה אליו  המציע

      ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
  

, שחלק מהן 1976- ת גופים ציבוריים, התשל"וק עסקאוהגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחו
  מובאות להלן:

  

 ;1981-תם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"אכמשמעו -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1
 

 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2
 ;המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי   *
  הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: המציעאם   *

  בעל השליטה בו;  -
 , דומה במהותו להרכב כאמור שלןהענייני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי חבר ב  -

  ;המציעתחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של ו, המציע
  על תשלום שכר העבודה; המציעמי שאחראי מטעם   -

אחר, שנשלט שליטה מהותית חבר בני אדם  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  המציעאם   *
 ;במציעששולט   בידי מי

 
  31התשס"ג ( ןבחשווהורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  –", בעבירה הורשע" .3

  ); 2002באוקטובר 
  

 ;, על התקנות שתוקנו מכוחו1991- התשנ"א, חוק עובדים זרים –" חוק עובדים זרים" .4
 

 ; 1987-נימום, התשמ"זחוק שכר מי -" חוק שכר מינימום"  .5
 

המועד האחרון להגשת ההצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .6
  במכרז;
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 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .7
 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –" שליטה מהותית"  .8
  ;האדם

  
    שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ואני מצהיר כי זה

  
  

  
 המצהיר/ה

  
  

  אישור
  
  

  
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), במשרדי 

שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי _______

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 
  תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

  
  
  
  

  עו"ד ,
  מ.ר. ___________

  חותמת  
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  הצהרת המציע בדבר יכולתו לאספקת  חלקי חילוף - 1חלק ד'
  

  (ד) למסמך הוראות למשתתפים, הריני מצהיר  כדלקמן:4בהתאם להוראות סעיף 

חלקי  (חלק ו' למסמכי המכרז) הצעת המשתתףבלספק לדגם המנוף שיוצע  על ידי ו/או מי מטעמי יש ביכולתי  .1
    השנים מיום הגשת ההצעה על ידי.   10למשך  חילוף

חודשים ממועד  2- לא יאוחר מבהקדם האפשרי ו ,בקשתהאת חלקי החילוף לפי לעירייה ייב לספק הריני מתח  .2
  בקשתה לקבלת חלקי החילוף.

בגין כל  העירייה,  הריני  מתחייב לפצות ו/או לשפות את 2- ו 1האמור לעיל בסעיפים ככל שלא אקיים את  .3
    וק חלקי החילוף. הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מאי סיפ

  
  
  

  אישור
  

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), במשרדי 
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

ו/עליה להצהיר את האמת בלבד _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עלי
וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 
  תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

  

  
  עו"ד ,

  מ.ר. ___________
  חותמת  
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   אישור רו"ח בדבר מחזור כספי - 2חלק ד'
  

  לכבוד
  (המשתתף)  ______________________  

  

  2016-0142שור על מחזור כספי בשנים איהנדון : 

  לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

  .  ________  הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת .א

    ____  וליום  _____  או לחילופין ליום  ______  הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום .ב
  בוקרו/נסקרו  על ידי משרדנו.  )1(

  לחילופין:
  בוקרו על ידי רואי חשבון  ______  )1(הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים 

  אחרים.

) 1(חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה( ליום/ימים  .ג
  דאינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחי_____________  

)2(  

  לחילופין:
  )1(חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה( ליום/ימים 

  כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד׳  ________  
  להלן.  

  לחילופין:
  )1(בהתאמה( ליום/ימים חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (

  כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  ________  
  בסעיף ד׳ להלן.

  המחזור הכספי  __________  )1(בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים  .ד
הינו גבוה מ   2016-2014 בשנים  בתחומים דומים לתחומים נשוא מכרז זהמביצוע עבודות של חברתכם 

  . ₪מיליון  1.5 -/שווה ל
  

  

  בכבוד רב, רואי חשבון

  . יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. 1

, יראו אותן 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2
  כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

  הערות:

ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל  נוסח דיווח זה נקבע על •
  .2009אוגוסט  -

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו״ח. •
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  במכרז המציעהצהרה והתחייבות  -  ה'חלק 
  

  2018/06 מכרז פומבי מס' 
   מנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז וסללרכישת והתקנת 

  בות המשתתף במכרזהצהרה והתחיי

  

, הוראות למשתתפים במכרז, ההפעלהלאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם: ההסכם, פירוט 

, אופני חישוב התמורה, ערבויות, אספקת מנוף ולהתקנתו, מחירים, לוח זמנים להמפרט הטכניתנאים מיוחדים, 

  המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;תקנים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים 

ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל 

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל העבודה נשוא המכרז, הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם ביצוע 

  בשלמותה; העבודהוע הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצ

בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש  העבודההנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע 

לעלויות , ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר החתימה על החוזהמהזוכה כמפורט במכרז, מיד עם 

והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי  , בכוחות הטכנייםהעבודהובאפשרותי לבצע את  הנדרשות ממני,

  מכרז.הוראות ההסכם וה

כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש 

בכל היקפה ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו  העבודהלביצוע 

  .אחרתאו 

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות 

בהתאם לתנאים שבמסמכי  ,בשלמותההפעלה שבמסמכי המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לבצע את 

  המכרז והחוזה.

  לפחות.  שנים 10הנני מצהיר כי ביכולתי לספק חלקים וחלפים למנוף במשך 

  אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

חודשים מהמועד האחרון שנקבע  3הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 

  להגשת ההצעות.או ייקבע 

  את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

  כם.יאך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינאני מסכים כי תהיו זכאים, 

עד בתוקף  ,₪ 25,000ערבות בנקאית על סך של אני מוסר בזאת  ,לחתימה על החוזה התחייבותילהבטחת קיום 

ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה  7תקבל, אני מתחייב כי תוך . היה והצעתי ת30.07.18ליום 

ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים 

ולט ידכם לגבייה, וסכום הערבות יח-ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש על- כי הערבות הבנקאית שנמסרה על

  על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני 

  זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

                    

  ________________________ שם המשתתף (באותיות דפוס) :

  כתובת המשתתף : _________________________________ טלפון: ________________

  תאריך: _______________    חתימת המשתתף : _______________________
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  שם מלא של החותם (מורשה החתימה): ______________________

  אישור
  

הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום __________
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות  יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים

  תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
  
  

  עו"ד ,
  מ.ר. ___________

  חותמת  
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  הצעת המשתתף – ו'חלק 

  
  

  2018/06 מכרז פומבי מס' 
  

   סלמנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז ולרכישת והתקנת 

  

מנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז לרכישת  עיריית אריאלשפורסם על ידי  2018/06להלן הצעתי למכרז 

  ולהתקנתו וסל

  

  

  )התקנה, לא כולל מע"מ מחיר בש"ח (כולל  דגם
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  הסכם התקשרות –' זחלק 
  
  

   מנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז וסלוהתקנת לרכישת הסכם 

  
  2018__ שנת ש ביום ____ לחוד  עיריית אריאלבשנערך ונחתם 

  
  

  בין 
  

   ")העירייה" :(להלן         , אריאל5עיריית אריאל, רח' יהודה 
  מצד אחד;                        

  
  

  לבין 
  

  השם: _____________________________ ת.ז./ח.פ. ________________________
  הכתובת: __________________________________________________________

  
  באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

1________________________ .  
  ") הספק" :(להלן              . ________________________2

  מצד שני;                        
  
  

  ")הצדדים" :לן(ושניהם ביחד, לה               
  

 מנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז וסל והתקנתלרכישת  2018/06מס'  פומבי פרסמה מכרז והעירייה  והואיל:

  );"העבודה" ו"המכרז"בהתאמה:  (להלן

  

ח אדם מקצועי, ציוד, וסיון, כיה מטעמו למכרז, ובין השאר הצהיר כי יש לו ידע, נהגיש הצע והספק  והואיל:

  ;עבודההוכלים מתאימים הדרושים לביצוע 

  

אישר,  העירייה, וראש הספקוועדת המכרזים בהחלטתה מיום _______ המליצה על קבלת הצעתו של   והואיל:

  יבלה את ההצעה;ק והעירייהביום ________, את ההמלצה, 

  

  וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את תנאי ההתקשרות לפי המכרז.  והואיל:
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  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
  
  מבוא ופרשנות .1

    
, כתב הספקהצהרת , מבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את תאור העבודה ותנאיהה )א(

חלקיו  הימנו.מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד אשר  , ההצעה, וכל מסמך אחר

  במסגרת הצעתו, מצורפים להסכם זה כנספחיו. ציעהשונים של המכרז, אותם הגיש המ

פרשנות המונחים בהסכם זה, תהא כפרשנותם במסמכי המכרז, וכן כמפורט בחוזה זה, אלא אם כן תוכן  )ב(

תהיה סתירה בין הפרשנות שבחוזה זה לבין הפרשנות המופיעה במסמכי הדברים מחייב אחרת. ככל ש

  למנהל לצורך קבלת תעדוף. הנחיית המנהל בכתב היא שתקבע בכל מקרה.  ספקיפנה ההמכרז, 

  
  

  מהות ההתקשרות .2

    
ובהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח  מנוף בדגם ובמחיר כפי שנקבע בהצעתולעירייה ויתקין הספק יספק  )א(

   א' להסכם זה. 

המשתתף (חלק ו' למסמכי תשלם לספק את המחיר בהתאם לקבוע בהצעת  העירייהתמורת ביצוע העבודה   )ב(

  .  המכרז)

  התחייבויות הצדדים .3

  
 המשתתףבהצעת לשלם לספק תמורת ביצוע העבודה בהתאם לתנאים ולמחיר שנקבעו מתחייבת  העירייה )א(

  שהוגשה על ידו. 

  בתנאים ובמועדים שנקבעו בהצעתו למכרז.  ב לספק לבצע את העבודההספק מתחיי )ב(

  

  העסקת עובדים .4

  
 העבודה הנדרשת מתאימים ותקינים ובכמות מספקת לביצוע וציודיעסיק עובדים, כלי עבודה  הספק )א(

  במכרז ובחוזה זה.

   .ספקעל פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של ה העבודהביצוע  )ב(

, את ההשגחה עליהם  ואמצעי הלספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבוד מתחייב ספקה )ג(

  תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

ו/או  ספקיהיו עובדיו בלבד, ולא יחולו בין ה ספקועובדי ה ספק שירותיםועובדיו יהיו במעמד של  ספקה )ד(

  כל יחסי עובד מעביד. העירייהעובדיו ו/או מי מטעמו ושליחיו לבין 

 העירייהבכל סכום שתחויב בו  העירייהאת  ספקמקרה שבו יקבע אחרת מהאמור, יפצה וישפה ה בכל )ה(

  . העירייהכתוצאה מקביעה זו, ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה של 
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לפקח על עבודתם, יהיו  העירייהר לזכותה של יהיו עובדיו בלבד, ומעב הספקהעובדים שיועסקו על ידי  )ו(

ישא בכל התשלומים הכרוכים בהעסקת  והוא, הספקנתונים להוראותיו, לפיקוחו ולהשגחתו המלאים של 

 עובדיו ושלוחיו, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין.

זכויות סוציאליות, להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין, ולרבות בעניין שכר מינימום,  ספקעל ה )ז(

  תשלומים, פיצויים, ביטוחים והפרשות כנדרש לפי כל דין.

לא יעסיק קטינים שלא בפיקוח שירות תעסוקה ואישור כדין, ולא יעסיק עובדים שאינם תושבי  הספק )ח(

  ישראל או מורשים לעבוד בישראל בהתאם לכל דין.

 של החוזה.סעיף זה הינו סעיף מהותי בחוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית  )ט(

  

   המחאת זכויותאיסור  .5

  
תיו לפי מכרז זה, כולם או לא יוכל למסור ו/או להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות את זכויותיו וחובו הספק )א(

  .מראש ובכתב העירייה, אלא אם יקבל את הסכמת מקצתם

 

  ת ונזיקיןריואח .6

ה מחלה, נכות, חבלה, או נזק, איזיהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת ובלעדית בגין כל תאונה,  הספק )א(

בקשר ובכל הנובע,  ו/או כל צד ג' ו/או כל מי שבא מטעמו ם למי מעובדיושהוא בלי יוצא מן הכלל, שייגר

  .ביצוע העבודהבמישרין או בעקיפין, מ

אחריות על אספקת המנוף והתקנתו תהיה במשך שנה, במהלך תקופת האחריות הספק יתקן כל נזק הנגרם  )ב(

 וצאה מכשל בייצור או כתוצאה מהתקנה שאינה נכונה. למנוף כת

, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה ו/או את  העירייהיפצה את  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  )ג(

רעו כתוצאה מהמחדלים ו/או יהניזוק/ים, בגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק לרכוש שא

  מפורט בס"ק (א) דלעיל, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא., כהספקהמעשים שהם של 

דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו - מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק ספקה )ד(

כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי מתן השירותים ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או 

  על פי הסכם זה. הספקע התחייבויות בעקיפין, בביצו

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה מכל עילה  העירייהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  ספקה )ה(

שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או מי שבא מטעמה בגין כל תאונה, חבלה 

  ס"ק (ה) להלן, לרבות ההוצאות משפטיות שיגרמו להם.(ב) לעיל ו-או נזק שמפורט בס"ק (א)

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל  העירייהתיתבע  םא )ו(

לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי  הספקיהא על 

ימי עבודה  10 על תביעה כאמור בתוך לספקהודיעה  שהעירייהי וזאת לאחר בית המשפט בפסק דין סופ

על טיפול בתובענה שהוגשה, לרבות ייצוגה  לספקתהא רשאית להורות  העירייהמיום שקיבלה התביעה. 

  ונשיאה בתוצאות ההליך.
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לפי שיקול דעתה.  הספקלא באמצעות להחליט על טיפול משפטי ש העירייהבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית  )ז(

בפני  העירייה, לרבות ייצוג לטפל בתביעה זו, על חשבונו הספק, מתחייב הספקהועברה התביעה לטיפול 

  ערכאות משפטיות ונקיטת כל הצעדים הדרושים לסילוק התביעה.

שייגרם לה עקב שגיאה בגין כל נזק  העירייהיהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית וישפה את  הספק )ח(

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, במילוי חובתם לפי דין.  הספקמקצועית ו/או מחדל ו/או הזנחה של 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופה  הספקאחריותו של 

 ההסכם.

 וסח המצ"ב כנספח ב' להסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יבצע ביטוחים בהתאם לנ )ט(

 ביטוח  .7

לבטח על חשבונו הוא, לטובתו  ספקלפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב ה הספקמבלי לגרוע מאחריות  )א(

, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ההתקשרות, נשוא  העירייהולטובת 

 ' להסכם, אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשית בישראל.בח החוזה זה, את הביטוחים המנויים בנספ

יום ממועד חתימת חוזה זה, אישור ביטוח, חתום ע״י המבטח, בנוסח  7תוך לעירייה ימציא  ספקה )ב(

  ).3שבנספח לחוזה (מסמך ג׳ 

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו כדי להוות  )ג(

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין בכדי  הספקאישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות 

  ו/או על הבאים מטעמה. העירייהלהטיל אחריות כלשהי על 

מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסת  הספקאין בסעיף זה כדי לשחרר את  )ד(

  הביטוח.

ו/או גופים עירוניים ו/או המנהל ו/או הבאים מטעמם מכל אחריות לנזק כלשהו  העירייהאת פוטר  הספק )ה(

העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו המשמש במסגרת ביצוע החוזה, ובלבד 

  שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

רשאי לבצע ביטוחים נוספים  והספקדרישות מינימום בלבד הביטוחים הנזכרים בנספח הביטוח הנם  )ו(

  כראות עיניו על מנת לכסות אל מלוא אחריותו.

  הביטוח יהא בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם. )ז(

מתחייב  והספקעל פי הסכם זה  הספקשל  ו/או אחריות ואין בעשיית הביטוח כדי לגרוע מהתחייבויותי )ח(

  ם המתחייבים על פי הדין.לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחי

בגין כל נזק שיגרם בקשר עם השירותים נשואי  העירייהיפצה וישפה את  הספקמוסכם בין הצדדים כי  )ט(

  קיום ביטוח בתוקף מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.- הסכם זה. אי

  ערבות ביצוע .8

, עם  העירייהבידי  ספקיד העל פי הסכם זה, יפק הספקלהבטחת ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו של  )א(

  50,000 , בסך13למדד המחירים לצרכן (כללי), לוח מס' חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה 

  .)₪חמישים אלף (במילים:  ₪
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חודשים מיום  8מסמכי המכרז, בשינויים המתחייבים, לתקופה של ל 'גחלק בהערבות תהיה בנוסח הקבוע  )ב(

חודשים מתום  3כך שתהיה בתוקף עד  העירייהמתחייב להאריכה מפעם לפי דרישת  קהספחתימת החוזה 

 העירייה, במידה והחליטה (ככל שתוארך) התקופה המוארכת ואהראשונה תום תקופת ההתקשרות 

  לה.  /ותהנתונה /ותלהאריך את תקופת ההסכם עפ"י האופציה

כולה או מקצתה, לצורך שיפויה בגין נזקיה ו/או כפיצוי מוסכם  –בות תהא רשאית לחלט את הער העירייה )ג(

  .הספקבשל הפרת החוזה ע"י  מראש

החוזה ולאחר ביצוע מלוא התחייבויותיו נשוא יום לאחר תום תקופת  90בתום  הספקהערבות תוחזר  )ד(

 .במהלך תקופת החוזה העירייההחוזה, בניכוי הסכומים אשר חולטו ע"י 

  

  הביצועתקופת  .9

  
 "). תקופת הביצועמעת חתימתו על ההסכם (להלן: " חודשים 5 בתוךלעירייה המציע יספק את המנוף  )א(

 ). "הארכה תקופתשמורה הזכות להאריך את תקופת הביצוע על פי שיקול דעתה (להלן:" לעירייה  )ב(

חידוש הערבויות הבנקאיות,  מיד עם קבלת ההודעה על הארכת תקופת הביצוע ידאג המציע להארכה ו/או )ג(

 וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. 

 בתקופות ההארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה. )ד(

תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום, במהלך כל תקופת  העירייהמוסכם בזאת בין הצדדים, כי  )ה(

  אשר תהא.  ימים, תהא הסיבה לכך 7, בהודעה מראש ובכתב, של החוזה

 ביטול ההסכם .10

    :באופן מיידייתבטל ההסכם כי במקרים הבאים  ,מוסכם בין הצדדים )א(

ימים ממשלוח התראת  7הפר את ההסכם הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה בתוך  הספק )1

 בכתב. העירייה

 .זהוהפרתם תחשב כהפרה יסודית של החו ,הם תנאים עיקריים, לחוזה 3,6,7,8 הוראות סעיפים

  . העירייהאינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון  הספק )2

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, מקצועית, טכנית,  הספקנמצא כי  )3

 בעניין זה תהא מכרעת ובלתי ניתנת לערעור. המנהלאו מכל סיבה אחרת. החלטת 

, שניתנה בהסכם זה או הספק, כי הצהרה כלשהי של  העירייה הוכח, להנחת דעתה הבלעדית של )4

, ספקל העירייהבמכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז, או בקשר עם התקשרות אחרת שבין 

  לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. שהספקאינה נכונה, או 

הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת הפעלת  הלעיריימסר  הספקהתברר כי  )5

 .היריד
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ח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או באם הינו תאגיד אשר ניתן לגביו וכונס נכסים מכ לספקמונה  )6

  צו פירוק.

או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע  הספקנגד  )7

  שעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.למעשים שהר

  או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. הספק )8

וכי אין  ,בבחינת רשימה סגורה ,מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה

ל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל החוזה עקב ח כולבטל החוזה מכ העירייהבמנייתם בכדי לגרוע מזכות 

  .הספקהפרתו על ידי 

  ח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות הבאות:ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ )ב(

ישארו בתוקפם יוהביטחונות מטעמו לא יפגעו, אלא  הספק, חובותיו של  העירייהזכויותיה של  )1

 המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.

השלמת  לצורךו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים  הספקתוכל לחלט את הערבות של  עירייהה )2

  לכל מטרה אחרת. אחר או הספקהעבודה באמצעות 

ו/או המגיעים לו  לספקתהא רשאית לעכב בידה כל מיטלטלין ו/או כספים השייכים  העירייה )3

  ח ההסכם.ויותיו מכמילוי מלוא מחויבול עדוזאת  ,והמצויים בחזקתה

על פי כל דין  לעירייההאמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים 

  או הסכם.

, עובדיו וכל הפועל בשמו או מטעמו הספקלא תהיה אחראית כלפי  העירייהכי  ,מוסכם בין הצדדים )ג(

 ם מכל סיבה שהיא.לכל אבדן או נזק לגוף או לרכוש שיגרם לה

   קיזוז .11

בהתאם לאמור  ,הספקת אכל סכום שיגיע לה מ ,לספקרשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע  העירייה

 .בחוזה זה או על פי כל דין

  
  הוראות שונות .12

  
  וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ומועדיהם. העירייהספרי  )א(

 העירייהבחלק מזכויותיה על פי הסכם זה, לא יראו את השימוש האמור בזכויות  העירייההשתמשה  )ב(

יהיה חייב  והספקהודיעה על כך במפורש ובכתב,  העירייהאלא אם  העירייהכביטול ההסכם על ידי 

  לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.

אינו מהווה ויתור על זכות זו, ולא יהווה תקדים מחייב לויתור כאמור  העירייהימוש בזכות אי ש )ג(

  בעתיד.

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו  )ד(

  בכתב ובחתימת שני הצדדים.
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ם זה, והסכם זה יפורש לאור מסמכי מסמכי המכרז וחלקיו השונים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכ )ה(

  המכרז.

  כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה. )ו(

ית או כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה איש )ז(

תחשב שנתקבלה שום ינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רבמכתב רשום לפי כתובת המצו

  שלחה מבית הדואר בישראל.ישעות לאחר ה 72

על פי הסכם זה מותנות באישור תקציביה והתקציבים שמהם ישולמו הסכומים  העירייההתחייבויות  )ח(

  על פי הסכם זה.

 , תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגעבאריאללבתי המשפט המוסמכים  )ט(

 להסכם זה.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  
  
  
  
  

    ___________________           __________________              __________________  
  העירייהגזבר                      העירייהראש                            הספקחתימה וחותמת      
עיריית אריאל                     הספק        
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  נספח א'
  מפרט טכני 

  מפרט טכני

  כללי 
  

על גבי משאית שתירכש על ידי והתקנתם  ת, ארגז סל ידמעמסה עצמית קהמנוף מעוניינת ברכישת  עיריית אריאל

 .  העירייהבאופן שוטף לשם ביצוע עבודות מטעמה ברחבי  העירייהשמש את . המנוף י העירייה

  

  הטכני של המנוף מפרט ה
  

  :יכלול את הנתונים הבאיםהמנוף 

  

  ק על ידי עיריית אריאל.פויסמ"מ  4650עם מרחק סרנים   FALF240H12: DAFמשאית .1
  

  ף. מתאום לכושר ערמת מנו טון/מטר כולל וו הרמה12מנוף  .2
  

  נשלפים. טלסקופים הידראוליים  4 .3
  

  נשלפים הידראולית .מייצבים  .4
  

חיבורים מהירים   .נשלפת של המנוףהרביעית ה פעולות הידראוליות נוספות עד לקצה הזרוע 2 .5
  נשלפת של המנוף.הרביעית ה צבת לקצה הזרועהשל מהיר מים לצבת וחיבור מכני יהידראוליים מתא

  

  ת כל פעולת הידראוליות.שלט רדיו כולל הפעל .6
  

  נשלפת של המנוף.הרביעית ה לקצה הזרועמהיר אנשים כולל חיבור  2סל מתחת ל .7
  

תופים  עם כבל  3עירייה כולל גב, דפנות קלות ועמודים מתפרקות, ה ע"פ דרישות מטר שמתוכנן   5ארגז  .8
  מים. ןארגז, מתק למשטחעליה  םלפחות, סולאחסון ארגזים  4מתיחה, 

  

  רכבה תת שלדה ,משאבה, שמן, תוכנות ובדיקה מהנדס ורישוי במשרד רישוי כולל הגראה.כולל ה .9
  

  דרישות נוספות 

 להצעה יש לצרף דיאגרמה  משקל/מרחק.
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  נספח ב'
   נספח ביטוח

  

  נספח ביטוח 

 אישור עריכת ביטוח

  

  לכבוד

    (להלן: "המזמין"). עיריית אריאל

            

לבין ___________  עיריית אריאלבין  מנוף העמסה עצמית קדמית, ארגז וסלהנדון: הסכם לרכישת והתקנת 

  (להלן: "המבוטח")         

                                                                    

................ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור המבוטח פוליסות ביטוח בגין אנו הח"מ, ....

  התקנת מנוף על משאית (להלן: "העבודות").

  הביטוח כולל את פוליסת הביטוח כדלקמן:

  

    :....................... עד ................פוליסה מס' ................      מתאריך   ביטוח חבות מעבידים:

  

  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות 

  

  לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.  $  5,000,000.-לתובע ולסך של   $  1,500,000.-אחריות של 

  

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

  

  ר.לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוע )א(

  

הביטוח חל על כל עובד של המבוטח, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר  )ב(

  מהמבוטח ובין אם לאו.

  

  הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  )ג(

  

    : .................  עד ................. מתאריך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: פוליסה  מס' ...............

  

  

פי דין בגין אחריותו לכל פגיעה או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או -המבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו על 

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח   ₪ 2.000.000לרכושו של אדם או גוף מכל סיבה, בגבול אחריות בסך 

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  -נו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ אי

סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות כלפי קבלנים קבלני משנה 

חב לשפות את המזמין בגין ועובדיהם, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מור
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אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בשל מעשה או מחדל של המבוטח ו/או של עובדיו, ו/או מי מטעמו, וזאת 

בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  נזק למזמין 

  ועובדיו ייחשב כנזק לצד שלישי.

  

 עד................ח אחריות מקצועית ואחריות המוצר:  פוליסה  מס' ...............................מתאריך ביטו

.................. :  

המבטח את  המבוטח בגין תביעה או דרישה  בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה כולל במסגרת מקצועו של  

השירותים, בגבול אחריות בסך של   יו מטעמו בכל הקשור למתן המבוטח ובגין אחריות למוצר מצדו ו/או עובד

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ועובדיו בגין נזקים ש"ח  1.000.000

לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח. הביטוח 

 כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדןאינו 

גם מצד עובדי המבוטח. -מעילה, חריגה מסמכות  מסמכים, אי נאמנות , אי יושר,  

  -תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: 

חודשים, ויראו כל תביעה  6ודיווח מוארכת בת  הביטוח במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תקופת גילוי )א(

ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

  בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף.

למטרות  הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים עבור המזמין. )ב(

  המבוטח ו/או המזמין, בעבור    אחריותו למעשה המבוטח בלבד. –נ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה הפוליסות ה

  ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. )ג(

  סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות המבוטח נגד המזמין. )ד(

ים לא יהיו ניתנים לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא אחר נמסור למבוטח ולמזמין הביטוח )ה(

  יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 30הודעה בכתב, במכתב רשום, 

היקף הכיסוי בפוליסות (למעט פוליסת אחריות מקצועית) לא יפחת היקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"  )ו(

  התחלת הביטוח. התקפות במועד

הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי מזמין ואנו  )ז(

מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן בנוסף, כוללות הפוליסות תנאי מפורש 

קופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה מוקדמת למזמין לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך ת

יום מראש. כמו כן, הננו מאשרים כי המבוטח בלבד אחראי לתשלום דמי  30שתישלח בדואר רשום, לפחות 

  הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

  פוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה.ם המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי ההביטוחי      

  

  

_________________        __________________         __________  

  חתימה    שם החותם      תאריך


