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  מסמך א'

  אזורית גולןמועצה 
  3/2021מכרז פומבי 

  טרקטורון כיבוי אש נייד והתקנת האספק
  

  הזמנה להציע הצעות
  

 2מועמדים מתאימים העומדים על תנאי הסף כמפורט בסעיף בזאת מזמינה  ,")המזמין" או "המועצה(להלן: " אזורית גולןמועצה 
גרור  , מערכת כיבוי ניידת,משאקטור המורכב משלושת החלקים הבאים: טר כיבוי טרקטורהצעות לאספקת  להלן, להציע

צעות, ובהתאם והכל כמפורט להלן במסמך ההזמנה להציע ה), "הציוד, ""המכרז" (להלן: וכן ציוד ביגוד חסין אש לנשיאת כל אלו
  ").ההסכם" -) (להלן למכרז מסמך ג'(, על נספחיו וואספקת טרקטור כיבוילרכישת הסכם לאמור ב

  
 מסמכי המכרז .1

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז":  .א
  הזמנה להציע הצעות.   -מסמך זה (א') 

  נוסח הערבות הבנקאית למכרז - 1נספח          
  הצהרת המציע והצעתו.        -מסמך ב' 
  טרקטורון כיבוי אש ניידהסכם לאספקת          -מסמך ג' 

  מפרט טכני - 1נספח        
  ביטוח - 2נספח        

  
ש"ח, אשר לא יוחזרו, במשרדי המועצה, בשעות העבודה  300ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של את מסמכי המכרז   .ב

 הרגילות.
 

 תנאי סף .2
 

במועד  תנאים המפורטים להלןהבכל העומד  מערכת כיבוי ניידתיצרן של אך ורק יחיד או תאגיד שהינו  בהליךיוכל להשתתף 
   : הגשת ההצעות במכרז

     

 . ISO 9001 ת"י:בעל תו תקן בתוקף מתאים לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי   .א
 

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי  4לפי סעיף , שיון לייצור מוצרי תעבורה ממשרד התחבורהירבעל   .ב
 , המורשה לעסוק בייצור ושיווק מוצרי תעבורה. 1982 -התשמ"ג  ,תעבורה וסחר בהם)

  

  .ניידות כיבוי מערכות ) 10עשרה ( לפחותסיפק בישראל  ,2017 משנת החל  .ג

 .זההרשות הארצית לכבאות והצלה. רק ספקים המאושרים על ידי הרשות יוכלו להשתתף במכרז כל האישורים של בעל   .ד
  

  קיים אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה על הציוד המוצע כולו.  .ה
 

 נשוא המכרז .3
 

וכן  גרור לנשיאת כל אלו ,מערכת כיבוי ניידת משא,טרקטור כיבוי המורכב משלושת החלקים הבאים: טרקטור אספקת   .א
 1נספח כ המצורףהמפורטים במפרט הטכני  שלא יפחתו מטיבם של המאפיינים מהסוג ועם המאפיינים, ביגוד חסין אש
 לשביעות רצונה של המועצה. הציודממועד קבלת חודשים  12, כולל תקופת אחריות יצרן של )"הציוד"להסכם (להלן: 

את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים, את הוראות  הציוד מובהר כי באחריות המציע לספק למועצה, במעמד אספקת   .ב
  , טרקטור משא, וגרורמערכת הכיבויהתחזוקה ואת תעודות האחריות של יצרן 

 יצרןעל היותו  אישור רישוי ממשרד התחבורה וכן אישור משרד התחבורהקבלת למען הסר ספק, המציע אחראי על   .ג
 להסכם. 'אכנספח כמפורט במסמכי המכרז ובנספח הטכני המצורף  הכל, מערכת הכיבוימוכר ומאושר להתקנת 

 .הציודהכרוכות באספקת המוגשת למכרז תכלול את כל העבודות  ההצעהמובהר כי   .ד
 

  הבאים:הנאמנים למקור מסמכים האישורים וה את מציע יצרף להצעתוה .4
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ה וניהול עסקאות גופים ציבוריים (אכיפ  פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוקעל ניהול  או רו"ח,אישור פקיד שומה   .א
    .1976 -התשל"ו  ,)חשבונות ותשלום חובת מס

 אישור ניכוי מס במקור.  .ב
 א' לעיל.2העתק תו תקן בתוקף, כאמור בסעיף   .ג
 למזמינים קודמים.  מערכת כיבויפרטים אודות אספקת   .ד
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה אודות עמידת הספק בדרישותיהם.   .ה
 .ו.על כל מרכיבי הכיבויטרקטור הכולל את  הרשות הארצית לכבאות והצלהאישור   .ו
על ההמלצות לכלול  .נשוא מכרז זה מערכת כיבויביחס לאספקת  רשויות מקומיותמהמלצות מגופים ציבוריים, רצוי   .ז

 מספרי טלפון להתקשרות.
  .2בסעיף הסף המפורטים  כל המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי  .ח
  -ימציא גם תאגיד הינו  שמציע    .ט

  תעודת רישום של התאגיד; )1

 מרשם החברות בו מפורטים תאגידה ההצעות למכרז, רישום הגשתנכון למועד מרשם החברות,  תדפיס מעודכן )2
 ;והמנהלים של התאגיד המניות בעלי

וכל  שההצעהשל התאגיד, על זהות בעלי המניות וזהות המוסמכים חתום בשם התאגיד ו /רו"חאישור עו"ד )3
 . תאגידהמוסמכים לחתום בשם הידי - על יםחתוממסמכי המכרז, 

תקפה, חתומה ומקורית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  ,להלן 7מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף ה  .י
 לא צורפה ערבות כאמור בסעיף זה, תיפסל ההצעה ולא תידון כלל.

המלא  הו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונרשאית לדרוש מהמשתתפים בכל עת פרטים ו/או מסמכים נוספים המועצה   .יא
, גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון, במסגרת שיקוליה, את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו

  .לעיל 4פורטו בסעיף ו/או השלמת כל נתון ו/או מסמך שנדרש במסגרת המכרז, לרבות המסמכים ש
  

 הגשת ההצעות .5

אותה  הכוללת למסמכי המכרז את התמורה  כמסמך ב'על המציע לציין על גבי טופס הצעת המציע והצהרתו המצורף   .א
המפורטים בנספח שלא יפחתו מטיבם של המאפיינים ינים מהסוג והמאפי הציוד הנדרשהוא מבקש לקבל עבור אספקת 

הצעת " (להלן: לשביעות רצונה של המועצההציוד חודשים ממועד קבלת  12תקופת אחריות יצרן של , כולל הטכני
 ").  המחיר

עותקים חתומים על  2 -למסמכי המכרז, ב כמסמך ב' ף, המצורועתהמציע והצ הצהרתת המחיר תוגש על גבי טופס הצע  .ב
  .ידי המציע

  בשקלים חדשים ותכלול מס ערך מוסף. תינקב המחירהצעת    .ג

המכרז, ובכלל זה כל  מסמכיהצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי   .ד
, וכל תשלום להסכם 1נספח  הטכני מפרטהמפורטים ב ומאפייניעל  הציוד את למועצההפעולות שיש לבצע על מנת לספק 

  .כךנלווה הנדרש לפי כל דין שיהיה על המציע לשלם לצורך 

  שאלות הבהרה .6

. על המציע חלה האחריות  rechesh@megolan.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני: בכתב בלבדשאלות הבהרה ניתן להפנות   .א
 .04-6969759לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען בטלפון 

שתגיע למועצה לאחר מועד זה  כל שאלה.  12:00בשעה  29.7.2021 עד הינו הבהרהשאלות המועד האחרון להגשת   .ב
 לא תיענה.

תשובות בעל פה תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד יישלחו למציעים שרכשו את מסמכי המכרז באמצעות  דוא"ל.   .ג
 .לא יחייבו את המועצה

 

 ערבות בנקאית למכרז .7
 

 ₪ 5,000בסך של צמודה למדד המחירים לצרכן ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית המציע יצרף להצעתו   .א
 ).קלים חדשיםש אלפיםחמשת : (ובמילים
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 לפי 8.11.2021 ,תאריך יוםלעד תהא תקפה ו גולןערוכה לפקודת המועצה האזורית הערבות הבנקאית תהיה   .ב
תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה  הצעות (מסמך זה). המועצה הנוסח המצורף להזמנה להציע

 של הערבות, ובתנאי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד האחרון לתוקף הערבות.

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

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

והמציע לא יהא זכאי לדרוש סכום הערבות כולה או המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה,   .ה
 , אם התקיים בו אחד מאלה:מקצתה

 ככל שזכה; בות לאחר הודעת הזכייה,הצעתו בכל שלב, לרחזר בו מ )1(
  ;במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק )2(
 פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות; )3(
ים והאישורים הנדרשים לפי ואת יתר המסמכאת מסמכי הביטוח הנדרשים להמציא למועצה סירב  )4(

ההתקשרות ו לתחילת הפעולות הנדרשות על ידכל את  לבצעוכן  )למסמכי המכרז 'גמסמך ( ההסכם
או במועד אחר כפי  ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז 7תוך הכל , לפי מכרז זה

 .שתחליט המועצה

להעלות כל טענה כלפי המציע ולדרוש ממנו כל סעד העומד לה לפי כל  מועצהאין בחילוט הערבות כדי למנוע מה  .ו
  או מחדל של המציע או מי מטעמו.דין, לרבות בגין נזקים שנגרמו לחברה בשל מעשה ו/

המצאת ערבות בנקאית כאמור לעיל, הינה בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז, ומציע שלא יצרף ערבות   .ז
 בנקאית כמתחייב, הצעתו לא תובא לדיון.

 מועד הגשת ההצעות .8
 

 משרדי המועצה האזורית גולן.ב לתיבת המכרזים 8.82021 תאריך עדיוגשו  ההצעות   .א
 

  אשר לא תימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.כל הצעה   .ב

 חובת הזוכה במכרז .9
  

  ") יהא עליו לבצע פעולות כדלקמן:הזוכה"(להלן: זכתה הצעתו של המציע 
  

 'גמסמך ( ים והאישורים הנדרשים לפי ההסכםואת יתר המסמכאת מסמכי הביטוח הנדרשים מציא למועצה י  .א
ימים  7תוך הכל , ו לתחילת ההתקשרות לפי מכרז זהיד- הנדרשות עלהפעולות כל את  בצעיוכן  )למסמכי המכרז

 .או במועד אחר כפי שתחליט המועצה מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז
א' לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את 9לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק   .ב

    לעיל.  7הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור בסעיף  
סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק, עקב אי קיום ההתחייבות שנוטל על    .ג

  עתו למכרז.עצמו המציע עם הגשת הצ
' לעיל, לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא עקב מחדלו הנ"ל או  לפגוע ב9אין באמור בס"ק    .ד

בכל זכות  או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו 
 למכרז.

  

 שקלול ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .10
 

 רכיב כל של בצדו המצוין כפי המשקל להלן המפורטים הרכיבים מן אחד לכל יינתן השונות, ההצעות השוואת לצורך  .א
 :כלהלן

 60% - המחיר רכיב המשקל בגין .1
 40% -המשקל בגין רכיבי האיכות .2

 

 -ניקוד רכיב המחיר   .ב
 נקודות). 60יקבל את מלוא הניקוד בגין רכיב זה ( הינה הנמוכה ביותר לכלל הציוד ו במכרזמציע שמחיר הצעת .1
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 המנה של 60 -ב מכפלה אחריו, יקבל חלק יחסי שיחושב לפי הבאהיא ה לכלל הציודבמכרז מציע שהצעתו כל  .2
  הלאה. וכן, הנבחנת ההצעה בסכום ביותר הנמוכה ההצעה סכום מחלוקת המתקבלת

 ניקוד רכיבי האיכות  .ג

הניקוד עבור המדד המקצועי האיכותי ייקבע על ידי ועדת המכרזים על בסיס המלצות הצוות המקצועי  )1(
 לפי שיקול דעתה במידת הצורך. שתמנה

ו/או ועדת המכרזים יתרשמו משירותים דומים קודמים שהעניק המציע, ממיהות  המקצועיהצוות  )2(
די הצוות המקצועי ו/או על ידי ועדת מקבלי השירותים, המלצות שהציג המציע, ממידע שנאסף על י

המכרזים וראיון אישי עם מי מהמציעים, ככל שתבחר ועדת המכרזים לעשות כן, הכל בהתאם לשיקול 
 דעתה של ועדת המכרזים.

להוכחת הניסיון והמקצועיות של המציע ואיכות עבודתו לצורך ההערכה והניקוד שיינתן עבור רכיבי  )3(
המציע תיעוד רלוונטי לניסיון, רשימת ממליצים וכל תיעוד אחר, העשוי ימציא  איכותיהמדד המקצועי 

 לפי דעת המשתתף לסייע בהערכת יכולותיו וניסיונו.
המועצה רשאית לפנות ללקוחות המציע, לשם קבלת חוות דעת על רמת השירות למען הסר ספק,  )4(

רשאית לאסוף מידע  המועצהשמספק המציע וכן על אמינותו וכושרו לבצע את העבודות. כמו כן, 
ידו, והמציע מנוע -ונתונים רלוונטיים גם באופן עצמאי ואקטיבי, גם מלקוחות של המציעה שלא צוינו על

 מכל טענה בהקשר זה.
  
 

 טבלת ניקוד האיכות: )5(
  הניקוד המירבי  

חוות דעת לקוחות אודות שביעות רצון מזמן 
  האספקה, ומטיב השירות.

  נקודות 10

  נקודות 10  מציעהיקף הניסיון של ה
  נקודות 5  וותק המציע בייצור מערכות כיבוי אש ניידות

  נקודות 15  איכות המפרט הטכני של הציוד והתאמתו לרשות
 

 עדיפות למציע מקומי .1

לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד כהגדרתו להלן, אשר במהלך השנה  - "מציע מקומי"   .א
") מקיים, בהתאמה, את התקופה הנדרשת" -הצעות במסגרת המכרז (להלן שקדמה למועד האחרון להגשת 

 התנאים הבאים: 
או שמרכז עסקיו  יחיד אשר במהלך התקופה הנדרשת מתגורר בתחום שיפוטה של המועצה -"יחיד"  )1(

  בתחום שיפוטה, ומשלם ארנונה למועצה. 
תאגיד שבמהלך התקופה הנדרשת מענו הרשום בתחום שיפוטה של המועצה או מקיים  - "תאגיד" )2(

  שלוחה פעילה בתחום שיפוטה, ומשלם ארנונה למועצה. 
להוכחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוונטי, כגון אישור על תשלום ארנונה למועצה   .ב

  במהלך כל התקופה הנדרשת.
אך לא חייבת, להעדיף הצעתו של מציע מקומי, על פני הצעתו של מציע לא מקומי, אשר המועצה תהא רשאית,   .ג

מחיר +האיכות), שאלמלא קיומו של - קיבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר (הניקוד הכולל של כל רכיבי המכרז
  נאים הבאים:"), ובלבד שהתקיימו שלושת התהמציע הלא מקומימציע מקומי היה מומלץ כזוכה במכרז (להלן: "

מהניקוד של רכיב האיכות של המציע הלא  95% -הניקוד של רכיב האיכות של המציע המקומי לא נופל מ )1(
  מקומי.

 מהצעת המחיר של המציע לא מקומי. 5%-הצעת המחיר של המציע המקומי לא תהיה יקרה ביותר מ )2(
ממחיר הצעתו  2%על  המציע המקומי יהיה מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה במחיר שלא יעלה )3(

הכספית של המציע הלא מקומי, או במחיר הנקוב בהצעתו הכספית של המציע המקומי, לפי הנמוך 
 מביניהם.

 ככלל, המציע הזוכה יהיה המציע אשר הניקוד המצרפי שלו יהיה הגבוה ביותר מבין ההצעות.  .ד
 .הצעה כלשהיביותר או שקיבלה את הניקוד הגבוה לקבל את ההצעה  יובהר כי למועצה אין חובה  .ה
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 הערות כלליות .11

המועצה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, עד למועד האחרון העדכני להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים   .א
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר  המכרז ו/או לשנותו.מציעים, לבטל את 
 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל מנימוקים סבירים.

 

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז לפי   .ב
 ידו להצעתו.-המציע ויצורפו על ל ידיידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע-סרו עלהפרטים שנמ

 

  .ידי המציע בגוף המסמכים-שינוי או תיקון שיעשה עללא יתקבל כל   .ג
 

ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו   .ד
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן בהצעתו) תהיה המועצה 

את הצעתו. בכל מקרה (גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר 
 המועצה וכפי שנמסר למציעים. ל ידיהוכן ע

 

ועצה יפנה בכתב למ מובן,סבר שדבר מה במסמכים אינו אמות במסמכים או שגילה המציע סתירות או שגיאות או אי הת  .ה
 במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.

 

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

 המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  .ז

 זמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.המועצה תהיה רשאית לה  .ח
 המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.  .ט
 על ההסכם שבין הצדדים. המועצההזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת   .י

מועצה, בגין כל עיכוב ו/או מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי ה  .יא
הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים 

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר  כלשהם.
 שה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך.ו/או דרי כל טענה  על 

למציע ו/או לזוכה כל תביעה  יההיקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהשונה  בוטל המכרז או  .יב
 .לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוגוהוא , ו/או טענה

 במכרז תחולנה על המציע.שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות ההוצאות, מכל מין וסוג  כל  .יג

וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן  לפי הדין המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו  .יד
זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי, וזאת מבלי לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין בהצעתו 

המהווים סודות מסחריים/ מקצועיים ככל שקיימים, אותם הוא מבקש לא לחשוף בפני מהם המסמכים/נתונים 
גם בהצעותיהם של המציעים (ובהתאמה גם מוותר מראש על כל זכות לעיין במסמכים/נתונים אלה  משתתפים אחרים

סקי. כל החלטה לעניין . מודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו, לא יהוו סוד מסחרי או סוד ע)האחרים
 זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך   .טו
לצורך הגשת אין להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, אלא הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 הצעה למכרז זה בלבד.

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

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

  
______________________  

  , ראש המועצהחיים רוקח
  מועצה אזורית גולן
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  אנספח                   

  נוסח ערבות מכרז

                              
  תאריך:______________                      

                  לכבוד
                      מועצה אזורית 

  
      

  
  _____________ערבות בנקאית מס' הנדון:  

  

כל סכום עד לסך של ) הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "1"המבקשפי בקשת ________ מס' זיהוי _______ (להלן: -על .1
שעניינו  3/2021אלפים ש"ח) המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז מס'  חמשת  (במילים:₪  5,000

  .עבור המועצה טרקטור כיבוי אש ניידרכישת 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה  .2
את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום או לנמק מבלי להטיל עליכם לבסס , הפקסימיליה באמצעות לרבותבכתב, 

  לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם., ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה מבקשמה

(כולל), ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו   8.11.2021, תאריךערבות זו תישאר בתוקף עד  .3
 צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא של סעיף זה.

  ול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביט .4
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא. .5
                       

  
  בכבוד רב, 

                

  בנק : _____________________

  סניף: _____________________

  כתובת: ____________________

              

  בכבוד רב,                   

             
   

                                                      
1

 (שם המציע מבקש הערבות).  
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230695  
  

  ב' מסמך                   
  והצעתו הצהרת המציע      

  
  לכבוד

  מועצה אזורית גולן
  

  שלום רב, 
  

  טרקטור כיבוי אש נייד -3/2021מכרז פומבי מס' 
  

ההסכם, העתידים כולם יחד להוות את ו התנאים הכללייםנספח אנו הח"מ קראנו בעיון את כלל מסמכי המכרז לרבות  .1
  .")המועצה(להלן: "מועצה אזורית גולן  על ידי הנדרש נשוא מכרז זה הציודלרכישת  ההסכם

  
  הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. .2

  
כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בהצעת  המכרז במסמכי בהתאם לתנאים המפורטים ציודהאת  לספקהננו מתחייבים  .3

 .קבועים בהסכםבמועדים ה ועצהשל המ ה הגמוררצונ לשביעות ציודהלמסור את עצמנו  נו מקבלים עלאו זו, המחיר
  

ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתנו במכרז, את הפעולות  7לבצע תוך אם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים    .4
למסמכי מסמך ג' ( כל הציוד ההסכם לאספקת להמציא כל מסמך ו/או אישור נדרש לפי המכרז והנדרשות על ידינו, 

 .לרבות אישורי ביטוחהמכרז) 
  

כלפינו ותהיו אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל אחריות  .5
, ואילו אנחנו נהיה חייבים לשלם לכם פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור ציודהאת אספקת  למציע אחרזכאים למסור 

 ידנו. -על  ציודה קתאספההפסדים שייגרמו לכם כתוצאה מאי 
  

להלן) לקיום ההצעה במלואה ולנכות ממנו את כל הנזקים  8אתם תהיו זכאים לגבות את סכום הערבות (כאמור בסעיף  .6
אך  ידנו והצורך למסרה לאחר ו/או בכל דרך אחרת-על מסירת הגוררוההפסדים שנגרמו או עלולים להיגרם לכם עקב אי 

 .סכום העולה על סכום הערבות לא תהיו מנועים מלפעול לגביית כל
  

יום לאחר המועד האחרון  60של לתקופה  ינוי או תיקון ועומדת בתוקףהצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ש .7
 להגשת ההצעות.

  
 5,000- להצעתנו לכל פרטיה ותנאיה אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם בסכום השווה כבטחון לקיום  .8

 .' להזמנה להציע הצעותא כנספחלפי הנוסח המצורף   8.11.2021תאריך בתוקף עד  אלפים שקלים חדשים)חמשת ( ₪
משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא או לאחר תשחררו את הערבות עם  לפי המכרז, הציודאם לא נקבע כספקי 

נ"ל. לת השלם חשבון כלשהו ללא קבתלא  המועצהיום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. ברור לנו כי  60יאוחר מאשר 
 תשלום במועד מהסיבה האמורה לא יזכה אותנו בתשלום ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה.אי 

  
אך לא  -ידנו, אתם תהיו זכאים -לא ייחתם על נחתם ההסכם ואף במקרה שההסכםאנו מסכימים בפירוש, כי כל עוד לא  .9

ידכם כמחייבת, מבלי שהדבר יגרע מזכותכם למסור את העבודה לכל אדם אחר -לראות בהצעתנו זו וקבלתה על -חייבים 
 .ובכלל וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מערבות ההצעה

  
ים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים כי ושהננו זכא המציע,הננו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק בשם  .10

  הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות.
  
  הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן: .11

  
לא להציע ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע   .א

 םו/או מי מטעמ ו/או עובד המועצה , או של נושא משרה במועצההמזמיןבמישרין ו/או בעקיפין על החלטה של 
  ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות.
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ו/או  עם מי מעובדיהם ו/אובכלל, מישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במועצה לא לשדל ו/או לשתף פעולה, ב  .ב
לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה  כדי ,ו/או כל גורם אחר םמי מטעמ

 הנובעים ממנו.
  

לעיל, שומרת לעצמה המועצה  11בסעיף  ידוע לנו כי אם התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור .12
ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או  שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך פי-עלאת הזכות, 

לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן  לא
  מהליך ההתקשרות.   שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים 

  
בעדנו לחתום על ההצעה לביצוע ושאין קיימות כל הגבלות המונעות  הנ"ל המציעכי אנו זכאים לחתום בשם אנו מצהירים  .13

  העבודה ועל החוזה.
  

  .מהמכרזמהווים חלק בלתי נפרד כל מסמכי המכרז, ונספחי החוזה  .14
  

עם אי מילוי או הפרה של הוראה רת על ידכם בקשר או כל הודעה אח אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב .15
 .שהיא מההוראות הנ"לכל

המפורט הכולל טרקטור, מערכת כיבוי, גרור וציוד כל הציוד להלן נתכבד להעמיד את הצעתנו עבור אספקת 
לשביעות  ציודהחודשים ממועד קבלת  12כולל תקופת אחריות יצרן של , ביגוד חסין אש כמפורט המפרט הטכני

        ובמילים  על סך של _________________ , לפי כל תנאי המכרז, ורצונה של המועצה
  . כולל מע"מ   

  במחיר יחידה. ולאיש לנקוב במחיר הכולל 

על המחיר  האו להעמיד ההצעהבמקרה של סתירה בין ההצעה בספרות לבין ההצעה במילים, תהיה המועצה רשאית לפסול את 
  הנמוך מבין השניים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ידוע לנו כי הזוכה במכרז ייקבע לא רק על יסוד המחיר אלא גם על יסוד שיקולים נוספים כמפורט במסמכי 
  המכרז.

שהוא בקשר עם  אנו מאשרים כי זו הצעתנו וכי היא כוללת כל תמורה ו/או תוספת ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או הוצאה מכל סוג
        מע"מ. כוללהשירותים נשוא מכרז זה, 

    :ולראיה באנו על החתום
    

שם המציע: _____________________ מס' ת.ז./ח.פ.: ______________________ כתובת המציע : 

נייד: _________________________________________________________ מס' טלפון: ________________ טלפון 

  _______________  פקס: ______________

  
  
  

  ____________________           תאריך: ______________
  חותמת וחתימת המציע                   
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  מסמך ג'                                                                                        

  

  כיבוי אש ניידטרקטור לאספקת   הסכם 
  
  

  2020שנת  ____ _ לחודש _______שנערך ונחתם ביום _
  
  

  אזורית גולןמועצה       בין:
  12900, קצרין 13ד.נ.         

             מצד אחד                               ( להלן: " המועצה " )                                                          
  

  
  

  ___________________                 לבין:
  ____________   ח.פ.:          

  
  __________________    כתובת:        

  
  _______________   טלפון:         

  
  _______________   פקס:           

  
  מצד שני                           )"הספק" (להלן:                                                         

  
  
  

המורכב ממערכת כיבוי, טרקטורון  - טרקטור כיבוי אש ניידלאספקת  3/2021' רסמה מכרז פומבי מסוהמועצה פ  :הואיל
  ;")הציוד"", המכרז" - (להלן בהתאם למפרט הטכני וביגוד חסין אש, משא גרור

  
  .במכרז וזכה בו ףהשתת הספקו   :     והואיל

  
  .הסכם זה נשוא ציודהוחובותיהם בכל הנוגע לאספקת  זכויותיהם, וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים      :  והואיל

  
  

  בין הצדדים כדלקמן:והותנה אי לכך הוסכם 

  המבוא .1
  

ידי הספק -כמו גם כל מסמכי המכרז וכל המסמכים והאישורים שצורפו עלאליו  פיםהמצור יםהמבוא להסכם זה והנספח
  מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.להצעתו במכרז 
  נספחי ההסכם

  מפרט טכני - 1נספח 
  ביטוח -  2נספח      

  הצהרות הספק: .2
  מצהיר כי: הספק 

  .לייצור מערכת כיבוירישיון  יצרן בעלהינו   .א

  נשוא ההסכם. ציודהינו מורשה על פי כל דין לספק את   .ב

  נייד כיבוי אש טרקטור .3
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,  העונים על הדרישות המפורטות וביגוד חסין אש גרור ,מערכת כיבוי אש, טרקטור משאמתחייב לספק למועצה  הספק

לשביעות רצונה  הציוד קבלתחודשים ממועד  12כולל תקופת אחריות יצרן של ו להסכם זה, 'כנספח אבמפרט הטכני המצורף 
    של המועצה.

  
  

  ציודהאספקת  .4

  חתימת ההסכם.ממועד  )90( ימים תשעים למועצה תוך ציודההספק מתחייב לספק את   .א

 , שלם ונקי מכל פגם ו/או מום.ןתקיבמצב חדש,  כל מרכיביויסופק למועצה כש ציודה  .ב

הרישוי, והרישום  תהליכי האישור, לאחר כל לעיל, 'א4 "קבמועד האספקה כאמור בס ציודההספק מתחייב לספק את   .ג
 .ידו במכרז-, והכל על חשבונו של הספק במסגרת המחיר שהוצע עלעל שם המועצה

 10"), על מועד האספקה המדויק וזאת המנהלבמועצה (להלן: " מחלקת ביטחוןלמנהל להודיע בכתב  הספק מתחייב  .ד
  ימים מראש. 

 המועצה. אליו תורה מקוםל ציודהמתחייב לספק את  הספק  .ה

, את כל הציודבמעמד אספקת  "),המפקח(להלן : " ל ידי המועצהשיקבע עמוסמך הספק מתחייב למסור לנציג   .ו
המפרט הטכני המלא וכל מכלוליו, את  הטרקטור , את ספר הרכב שלציודהשיונות הנדרשים להפעלת יההיתרים והר

  ומכלליו. הציודכל ואת תעודות האחריות של יצרן  הציודוהוראות הטיפולים והתחזוקה של 

 התמורה .5

(שנים עשר) חודשים, תשלם  12תמורת  מילוי  כל התחייבויות  הספק  על פי הסכם זה, כולל תקופת אחריות של   .א
אשר יסופק  הציודהמועצה לספק כנגד חשבוניות מס כדין, סך של  __________________ ש"ח כולל מע"מ לכל 

  ").התמורהלמועצה (להלן: "

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

  למעט שינויים בשיעור המע"מ.   

עומד בכל דרישות המכרז והמפרט הטכני שהציוד שסופק מורה תשולם לספק רק בתנאי שהוכח מעל לכל ספק הת  .ג
  להסכם זה, כי הם נקיים מכל שעבוד וסופקו בהתאם לדרישות המכרז במלואם. כנספח א'המצ"ב 

 הקלנדרי בו סופק), לאחר סיום החודש  45ימים מתום החודש בו הגשת החשבון (שוטף+ 45התמורה תשולם תוך   .ד
ובכפוף לאישור החשבון על ידי המועצה , לאחר שהתקציב המיועד לשם כך נתקבל בפועל במועצה מאת משרדי , הציוד

 ").המשרדיםהפנים והבטחון (להלן: "

באמצעות המועצה כמימון חיצוני מלא, משרד הביטחון ידי -ידוע לספק כי תשלום כל תמורה לפי הסכם זה מבוצע על  .ה
שקיבלה את סכום התמורה בפועל מאת המשרדים   עצה תוכל להעביר את התמורה המגיעה לקבלן רק לאחרוכי המו

ימי עסקים ממועד קבלת המימון החיצוני כאמור. בנסיבות המתוארות לעיל, איחור בתשלום של החלק מן  10ותוך 
א יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה יום מהיום שבו הומצא החשבון למועצה ל 150התמורה הממומן במימון חיצוני עד 

  את הספק בפיצוי כלשהו.

בנוסף, הספק מצהיר שהסכם זה יחייב את המועצה אך ורק במידה ויתקבל התקציב המתאים לכך על ידי המשרד   .ו
 לכל חלק יחסי בביצוע העבודה שבגינו התקבל במועצה תקציב מספק בלבד. וביחסהממשלתי הרלוונטי, 

ו/או התקבל בשלבים, תהא המועצה רשאית להודיע לספק, בכל שלב  בחלקותקבל במלואו ו/או היה ותקציב כזה לא י  .ז
שהוא של העבודה (לרבות בשלב המכרזי וטרם הכרזה על זוכה ו/או טרם תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז),  על 

דים שתקבע המועצה ולספק ביטול ההתקשרות ו/או דחיית ביצוע העבודה, כולה או חלקה, ו/או ביצועה בשלבים ובמוע
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לא תהיה כל  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל שהיא כלפי המועצה בהן תבוטל ההתקשרות ו/או תבוצע בשלבים 
  כאמור, זולת בגין אותו חלק מן העבודה, ככל שהתבצע, שביצועו הוסכם בין הצדדים.

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

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

 פי דין ו/או נוהג.-המועצה רשאית לנכות מהתמורה כל סכום שיש חובה לנכותו על  .י

   ציודהת וקבלת בדיק .6

  . וקבלתלמועצה לצורך  ואספקתבמועד  ציודהכל ק את וכי המפקח יבד םוהספק מסכי לספקידוע   .א

מטעם  נציג מוסמך ועל ידי המפקח כאמור, יירשם פרוטוקול שייחתם על  ידי ציודהבמעמד האספקה ולאחר בדיקת   .ב
  בו יירשמו פרטים כדלקמן:   ,הספק

           
על ידי המועצה (להלן:  ציודהירשם בפרוטוקול קבלת  - לשביעות רצונה המלא של המועצה  ההינאם האספקה  )1

  )."הקבלה"
  
  אזי:   לשביעות רצונה המלא של המועצה  אינהאם האספקה  )2

  
קבלת וקול דבר אי בפרוטם ו, ירשבאחד או יותר מחלקי הציוד המסופקקיים פגם מהותי המפקח סבור כי   .א

  המשתמע מכך. על כל ולהחזרת והנימוקים ספקל והחזרת ,ציודה
  אין באמור בס"ק זה לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

  

  בפרוטוקול:ם וירש והפגם איננו מהותי ציודבפגם  אם המפקח סבור כי קיים  .ב
                     

(להלן:  טרקטור הכיבוי  הפעלתוהפריטים החסרים הדרושים לצורך  ההשלמות התיקונים, )1
 )."תיקוניםה"

  

 לשם ביצוע התיקונים. לספקהתקופה המוקצבת  )2
  

 ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו קיימים. )3
  

מאת התחייבות בכתב  גם לפני ביצוע התיקונים כאמור כנגד קבלת במועצה,ציוד הדבר השארת  )4
של המפקח את התיקונים כמפורט בפרוטוקול עד המועד ו שתבצע ותשלים לשביעות רצונ הספק

 שיקבע.
  

 אחרי ביצוע  התיקונים. ,ציודההמועד החדש שיקבע לקבלת  )5
  

  או                                                          
 .לספקם , לפני ביצוע  התיקונים  כאמור, והחזרתציודהדבר אי  קבלת   )6
  

  אחרי ביצוע  התיקונים.  ציודההמועד  החדש  שיקבע  לקבלת   )7
  

לבצע  מתחייב הספק, ב' לעיל6 "קבהמשך לרישום הפרוטוקול במקרה של פגם שאיננו מהותי כקבוע בס  .ג
המכרז, וזאת בפרק  בתנאי ציודהלצורך עמידתם של  ,פי קביעת המפקח בפרוטוקול-עלאת כל הדרוש 

  .והזמן שנקבע על יד

  לאחר התיקוניםציוד הקבלת  .7

 המפקח במקרה של פגם שאיננו מהותי כקבוע בסעיף ל ידי, לאחר ביצוע כל תיקונים שנדרשו עציודהבמועד אספקת   .א
  על ידי המועצה. ציודה, ירשם פרוטוקול ובו יאשר המפקח את קבלת ב' לעיל6

 ולמפקח בלבד, וכי קביעת זה נתונהלמען הסר ספק מוסכם על הצדדים כי הסמכות לקבוע את כל האמור בסעיף   .ב
  מין וסוג שהוא כנגד המועצה בשל כך. לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל לספקמוסכם כי כאמור תהיה סופית. 

הווה את מועד תחילת תקופת מ (לאחר התיקונים) על ידי המועצה הציוד קבלת כי מועד םוהספק מסכי ספקידוע ל  .ג
  האחריות.   
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  אי ביצוע תיקונים .8
  

רשאית לבצע אחת  , המועצה תהאתוך המועד שנקבע פרוטוקול לעיל, 6בצע תיקון כלשהו כמצוין בסעיף יהספק לא ובמידה 
  על פי שיקול  דעתה  הבלעדי: הכל מהמפורט להלן,או יותר 

  טיפול והוצאות כלליות. דמי 15%בתוספת  ,התיקון לבצע את התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי את מחיר  .א

כתוצאה מהתיקונים  ,לידיה שנמסר ציודהאת אותם סכומים השווים לדעתה לירידת ערך , ת מהחשבון הסופילנכו  .ב
 ,ובמקרה של חילוקי דעות המפקחמסור לקביעתו ולשיקול דעתו של  להיעשות. ערך הסכומים היו שנעשו או צריכים

 שיוגש על ידו יחולו על הספק. . הוצאות הזמנת השמאי והדו"ח המועצה ל ידישיוזמן ערכב  קביעת שמאי פי- לע

 

  פיצויים מוסכמים .9

שקלים  מאות (ובמילים: חמש₪  500בסך של  שלם למועצה פיצויים קבועים, מוערכים ומוסכמים מראשיהספק   .א
  מבלי שהמועצה  תהא חייבת להוכיח נזק כלשהו. ,וזאתציוד השל ממועד הקבלה המקורי  , בעד כל יום איחור,חדשים)

לעיל לעניין האיחור, הינו נזק שהצדדים רואים אותו  "ק א'הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים בס  .ב
  כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על הסכם זה.

, משום עילל 8עיף כקבוע בס, המועצה ל ידיבתשלום הפיצויים המוסכמים או קיזוז עלמען הסר ספק יובהר כי אין   .ג
מכל התחייבות  אחרת  אולעיל, תוך המועד המצוין בפרוטוקול כקבוע  ציודהלתקן את  ושחרור הספק מהתחייבויותי

 מכל זכות ו/או סעד העומדים בידי המועצה לפי הסכם זה ולפי כל דין., ואין בהם כדי לגרוע על פי ההסכם

נובע  ציודהבאספקת  כמים על איחור באספקה במקרה שיוכח על ידי הספק, כי איחורלא יחולו על הספק פיצוים מוס  .ד
של נמלי ים, השבתות או שביתות  ,אויב מכוח עליון דהיינו אסון טבע, מלחמה בפלישת כוחות מזוינים של מדינת

      עליון. שביתה במשרד הרישוי. כל שביתה או השבתה שאיננה מצוינת במפורש כאמור לעיל, לא תחשב ככח

 לתנאי המכרז מחויבות .10
 

 ההסכם, לרבות המכרז מסמכי לפי  ומהתחייבויותי הספקאינה/ם משחררת/ים את  ציודההאספקה ו/או הקבלה של  
  .ונספחיו

  חריותא .11

(להלן:  ) חודשים מיום קבלתם, כשהם תקינים ולשביעות רצון המועצהשנים עשר( 12תהיה הציוד האחריות על תקופת   .א
 ").האחריותתקופת "

בכתב, תוך  לתקן ו/או להחליף על פי דרישת המפקחואחריותו הוא,  ציודההספק מתחייב לקיים את אחריות יצרן   .ב

לייבאו מחו"ל)  בחלק שיש צורך אם מדובר –(או תוך פרק זמן ארוך יותר כפי שיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי חודש 
למערכת כיבוי אש, כל פגם ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל נזק שייגרם  המפקח, ל ידיהצגת הדרישה לכך ע מיום

מפגם בייצור ו/או שימוש בחומרים  חלק מהם ואשר לדעת המפקח נגרם כתוצאהלכל ו/או  לטרקטורון או לגרור
 פגומים.

  אחריות לנזק .12
ו/או החברות  גולןלמועצה אזורית  יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם הספק 

, הנובע, ספקהכלכליות שלה ו/או העמותות שבשליטתה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד ה
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על  אספקהבין במהלך ביצוע ה ו/או בקשר אליהםהציוד אספקת בין במישרין ובין בעקיפין, מ

 נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. ידו בין אם

 ביטוחים .13

  א' (אישור עריכת הביטוח ) המצ"ב.2+ נספח  2הוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח 

 קיזוז .14
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על פי  למועצה על פי הסכם זה, כל סכום המגיע לספקבזאת כי  המועצה  רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  מוסכם  .א
  הסכם זה מאת הספק.

אינה גורעת מזכותה של המועצה לגבות את הסכומים המגיעים לה על פי הסכם זה מאת הספק  ,לעיל הוראת ס"ק א'  .ב
  בכל דרך אחרת.

  הוראות כל דין .15
  

 הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או בעקיפין לאספקת פי- ללמלא את התחייבויותיה ע מתחייב הספק
  .הציודנדרשים לאספקת , לרבות קבלת רישיונות והיתרים נשוא הסכם זה גרוריםה
  
  

  

 הפרת ההסכם ובטלותו .16

הפר הספק הסכם זה או הוראה מהוראותיו ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והמועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם   .א
 ל ידילמלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע פה-לבין בכתב ובין בע ולאלתר לאחר שהמועצה דרשה הימנ

 המועצה, והספק לא עשה כן.

הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת  , ייחשבובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכםמור לעיל, מהאמבלי לגרוע   .ב
  בקרות אחד מן האירועים הבאים:

  
  מיום הטלתו. יום 20והעיקול לא יוסר תוך מן המועצה  לספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים  )1
  .של השותפות צו לקבלת נכסים וחידיאו נגד אחד מי וא אדם או שותפות ויינתן נגדוה הספקאם  )2
  א תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס נכסים.והספק האם  )3
  .הספקל נכסי נתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם המפקח עיבכל מקרה שבו עשוי לה )4

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

  העברת זכויות וחובות .17
  

פי הסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך -על וו/או התחייבויותי ולהעביר זכויותי לספקמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור 
  בכתב ומראש. ,לכךבל את הסכמת המועצה י, אלא אם קאו לגוף משפטי אחר שהיא לאחר או לאחרים

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .18

לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא  מתחייב הספק
 , מראש ובכתב.המועצהבתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת 

 וד מתחייב הספק כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יימנעו מקבלת כל טובת הנאה בקשר עם הסכם זה.ע .19

  מנעות מפעולהיויתור וה .20
  

מנעות מפעולה או מחדל מצד המועצה לא ייחשבו כויתור המועצה על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה המועצה על יכל ויתור, ה
  זכויותיה בכתב ומראש.

  
  ההסכםשינוי  .21

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

  כתובות והודעות .22

  כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  .א
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 הדואר לכתובת אלקטרוני בדואר או/ו אישית במסירה תינתן זה הסכם לפי למשנהו ליתן צריך אחד שצד הודעה כל  .ב
לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם  רשום במכתב או/ו למשנהו צד ידי- על שנמסרה כפי הידועה האחרונה האלקטרוני

; הודעה שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל 72נתקבלה הודעה שזה; הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כ
  .שעות לאחר שנשלחה 24שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כהודעה שנתקבלה 

  
  

  ו הצדדים על החתום:ולראיה בא
  
  
  
  

__________________                 _____________________  
  

  הספק                המועצה  
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   1נספח 
  

  מערכת כיבוי על טרקטור משא
  מפרט טכני

  שנות אחריות) 10מ"מ ( 8ליטר, פוליפרופילן, עובי  300  מכל מים 

  משאבה צנטריפוגלית דו שלבית  משאבה

  בר 10.3 לחץ מרבי

  ליטר לדקה 397  ספיקה מרבית

  מטר 106  עומד מרבי

  )2יניקה ממכל המים / יניקה ממקור מים חיצוני (שטורץ " –ברז דו מצבי     יניקה

  2שטורץ "    יציאה

  Self-Priming  תחול עצמי

  פלב"מ  ציר משאבה

   או מנוע עם נתונים שווים. Honda GX270מנוע בנזין     מנוע

  חשמלית ידנית, אופציה להתנעה    התנעה 

 KW (8.5 HP) @ 3600 RPM 6.3  הספק מרבי

 (לפחות שעה וחצי עבודה בעומס מלא) L/min @ 3600 RPM 3.97 תצרוכת דלק

 ליטר 1.1  מכל שמן מנוע

  מחוון לחץ עבודה    מחוונים

  ברז סירקולציה למניעת התחממות המשאבה בפעולה ללא הסלנה  מנגנון בטיחות

  פוליפרופילן  אביזרי צנרת

  , לריקון תכולת המכל3/4"  ניקוזברז 

   1זרנוק בד " 4  צינור פיזור

  צול . 1מזנק טורבו סילון כולל מצמד ל "    מזנק

  , החזרה ידנית 1" מטר, חיבור שטורץ 50, 3/4"    גלגלון

  .ליטר לדקה, פיה מתכווננת לספיקות נמוכות 30מזנק טורבו סילון   מזנק גלגלון

  בעזרת מלגזהאלומיניום, עם הכנה לנשיאה     מבנה

  ליטר מוגן פיצוץ 10מיכל דלק 

  ק"ג מותקנים על גבי הטרקטור כיבוי. 6מטף כיבוי  2

  על פי רישוי הטרקטור משא. מידות המערכת

  מ"מ 1240    אורך

  מ"מ 1070    רוחב

  מ"מ 740    גובה

  ק"ג 108  משקל ריק

  גק" 408  משקל מלא
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 עגלה נגררת ייעודית לטרקטור משא
  ק"ג 1,750משקל כללי 
  3.40רוחב, אורך  1.70מידות פנימיות. 
 2  ק"ג. 1350צירים 
  1.5דלת רמפה גובה. 
  הגרור יצויד במערכת בלמים ובלם חניה. 
  קפיצי עלים או בולמי גומי ומעל הגלגלים יהיו כנפיים. 155/80צמיגים 
 .הגרור יצויד בגלגל רזרבי אשר יותקן על השלדה 
 "גק" 2000במשקל  היצול יהיה מסוג "תפוח 
 גלגל  -ליצול תותקן רגלית. 
  נקודות עיגון בכל צד. 4בגרור יותקנו 
 .בגרור יתקנו שרשראות ביטחון ומערכת חשמל ע"פ דרישות משרד התחבורה 
 .הפנסים האחוריים יהיו מוגנים מפגיעה מכנית 
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 טרקטור משא 

 מנוע דיזל שלוש בוכנות מתוצרת יאנמר עם הזרקת סולר ישירה 

 ק"מ 20-במיוחד (ליטר סולר ל צריכת סולר נמוכה) 

  סל"ד 2600-כ"ס ב 21הספק מנוע של 

  4הנעהX4 

 עם נעילת דיפרנציאל אחורית ידנית וקדמית משולבת החלקה 

 סרן אחורי חי 

 כלי זה מצטיין ביכולות העמסה וגרירה גבוהים מאוד ועבירות גבוהה 

 ורך שניםבעל מבנה הנדסי קשוח מאוד ויכולת עבודה בתנאים הקשיים ביותר לא 

 ארגז מעוצב וגדול עם דפנות פלסטיק 

 מערכת חיווי דיגיטלי מקיפה 

  בעל אמינות גבוהה ועלויות אחזקה ותפעול נמוכות מאוד 

  שעות לפי הוראות יצרן 200מרווחי טיפול שוטף כל 

 אביזרים נלווים

 גג 

 חלון 

 ווישר+שפריצר 

 (צקלקה)מהבהב 

 מערכת כריזה 

 4  אחורה 2קדימה  2פנסי לד על הגג 

 כולל דלתות 
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   מפרט ביגוד חסין אש יערנים
  

 .ג'קט חסין אש  

  מכנס חסין אש.  

 כפפות חסין אש .  

 כובע גרב חסין אש.  

 מיגון נשימה.  

 משקפי מגן.  

  

  ערכות על פי המפרט. 2הספקה של 

  ביטוח  - 2 נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

  _________________. -" המבוטח"

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או  מועצה אזורית גולן –" מבקש האישור"
  .מנהליהם ו/או עובדיהם

  אספקה והתקנת טרקטורון כיבוי אש נייד  -" העבודות"

  ביטוחי המבוטח

על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
או סיום אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט  3ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של ההסכם לפי המאוחר 
אישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה המפורטים בויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים 

  ").ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטח(להלן: "ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או  כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על .2
  וביטוחי רכב כמפורט להלן: לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי שירותיםהנדרשים לשם ביצוע ה

בגין ₪  750,000 -ול אחריות שא יפחת מפי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגב-ביטוח חובה כנדרש על .2.1
כאילו נערך ₪  750,000הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  למבוטח נזק אחד.

, בגין נזק אשר היה מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד 
 נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.מכוסה לו 

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי  .ביטוח מקיף .2.2
  לעיל. 8 (רכוש), ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח  .2.3
בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק 

 מבקש האישורבגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את ₪  750,000פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות  ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט

 8 כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישילבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צו
 לעיל.

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5

  מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
ימים לפני מועד תחילת העבודות/ממועד החתימה  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

, חתום בידי מבטח המבוטח, ביטוחי המבוטחאישור את כם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, על הס
  .2019-1-6בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  .4
שגיאה! מקור תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

  לעיל. ההפניה לא נמצא.
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בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על 
או השינוי לרעה  יום לפני מועד ביטול הביטוח 30המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

  בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות 
מוסכם במפורש כי למבקש האישור . הסכםההמבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

  ם של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.תהיה הרשות לעכב כל תשלו

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו  .5
ח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוט

ידי מבקש האישור - להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
  להגישה למבטחים. 

הנקובים בביטוחי למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית 
 המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על  .6
בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור 

אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 
ם מבקש האישור ו/או לצמצם את המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטע

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי 
 המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מזערית  טוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הבי .7
פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או -פי הסכם זה ו/או על-המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה  דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל
 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, 
-משלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלרשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או ה

 ,ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור
המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את ידי - למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, וכן את הקבלנים,  .8
היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות 

ידי המבוטח ו/או -אבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא עלכאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח), מאחריות ל
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי -על

אחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם), וכן מ
זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם 

 רם לנזק בזדון.שג

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד  .9
שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, 

  .השתתפויות עצמיותו לרבות הוצאות משפטיות

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .10
מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז 

 נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור. בכל צורה שהיא כל

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את המבוטח  .11
רה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במק

שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות 
 ושיפוי בהסכם זה.

ב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחיי .12
ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את 
הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת 

 ח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.התקשרותם עם המבוט

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח 
כל  ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או -אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
  בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מם, באחריות המבוטח מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטע
  לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
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על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או  .13
ולעמוד בדרישות החוק  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד ף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ולרכושו של כל אדם ו/או גו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  .2007 -לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז
וק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות הח

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
ות זכאים לכל הזכויות לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבוד

  שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות  .14
טח לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבו מבקש האישור יום מראש על כוונת 14מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

 ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית). 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור
כל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מ

  כדין.

 המבוטחמובהר, כי  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 
מוסכם במפורש  . כמו כן,יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות 
  עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

  
ם הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחי

הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת 
נם מהווים נוסח מחייב בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואי

ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי 
בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי 

 ורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.הביטוח המצ"ב בנוסח איש
 

  

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15

וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1
 מהמפורטים לעיל.בדבר שיתוף ביטוחי מי 

יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2
 האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

 הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח .15.3
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. ו/או מי מטעמולא תגרע מזכויות מבקש האישור 

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת  .15.4
ע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מיד

 יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  (למעט בפוליסת אחריות מקצועית)היקף הכיסוי  .15.5
 . 1981 -ת המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובו

המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, וכן  .15.6
כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות 

 לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  התחלוף

  על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  .15.7

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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  )DD/MM/YYYY(האישורהנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

  תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור*

ו/או  מועצה אזורית גולן :שם
תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 

ו/או עמותות  גופי סמך רשותיים
בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או 

  עובדיהם
  

  נדל"ן☐  שם

  שירותים ☐

  אספקת מוצרים☐

אספקה  אחר: ☐
והתקנת טרקטורון 

  כיבוי אש נייד
  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☐

  מזמין מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

  מען  מען

  

  כיסויים

  סוג הביטוח
  

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
  ביטוח סכומיאו 

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום  ת. תחילה
  ביטוח

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

  מטבע  סכום

  )302אחריות צולבת (  ₪   2,000,000          צד ג'
  )307קבלנים וקבלני משנה (

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (
  )315כיסוי לתביעות המל"ל (

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  )321( האישור

  )322מבקש האישור מוגדר כצד ג' (
  )328ראשוניות (

  )329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (  ₪   20,000,000          מעבידיםאחריות 
היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  -מבוטח נוסף 

  )319המבוטח (
  )328ראשוניות (

  )302אחריות צולבת (    1,000,000          חבות מוצר
  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (

מבקש  -המבוטח מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
  )321( האישור

  )328ראשוניות (
  )332חודשים ( 12 -תקופת גילוי 

                אחר

  

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
050 

  

  ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
  הביטול.

  חתימת האישור

  המבטח:

 
 
 

 


