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מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) מקוון מס'  22/21לרכישת פאנלים סולאריים

מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
.1

תנאים למשתתפים במכרז-מסמך א'
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

דף מידע ארגוני – נספח א' 1
נוסח אישור לצורך עמידה בתנאי הניסיון המקצועי– נספח א' 2
כתב התחייבות–נספח א' 3
אישור עו"ד על עסק בשליטת אישה – נספח א' 4
נוסח תצהיר על העדר ניגוד עניינים– נספח א'5
נוסח תצהיר על העדר קרבה משפחתית– נספח א'6
תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים– נספח א'7
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות– נספח א'8
תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל – נספח א'9

.2

מפרט טכני מסמך ב' (מצ"ב בנפרד)

.3

הצהרת המציע –מסמך ג'

.4

הצעת המציע– מסמך ד'

.5

חוזה התקשרות –מסמך ה'

.6

5.1

כתב ויתור-נספח ה' 1

5.2

נספח ביטוח-נספח ה' 2

5.3

אישור עריכת ביטוח -נספח ה'3

כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים.
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מסמך א'
מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) מקוון מס' 22/21
לרכישת פאנלים סולאריים
תנאים כלליים למשתתפים
 .1כללי:
1.1

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מועצה אזורית מטה בנימין (להלן-
המועצה) ומשמשת כזרוע ביצועית שלה בתחומים שונים ,לרבות ביצוע עבודות בניה ,פיתוח ותשתית ועוד.

1.2

החברה מעוניינת לבחור מספר ספקים מהם היא תוכל ,לאורך תקופת ההתקשרות נושא מכרז זה ובהתאם
להוראותיו ,להזמין פאנלים סולאריים וציוד נלווה בכמויות ובמועדים עליהם תורה.

1.3

מכרז פומבי זה משמש למעשה הליך מיון מוקדם במסגרתו מתכוונת החברה לבחור עד  10זוכים (אך ייתכן
פחות) אשר ישמשו כספקי מסגרת של החברה לצורך רכישת פאנלים סולאריים וציוד נלווה ויקבלו את
הזכות להשתתף בהליכי הצעות מחיר (להלן-תימחור) (ללא הגבלת סכום) שתערוך החברה בין זוכי הליך
המיון המוקדם טרם ביצוע כל רכישה.

1.4

הזכות להשתתף בהליכי התימחור תוגבל למשתתפים אשר יעמדו בתנאיו של הליך זה ויזכו להיכלל
ב"רשימת המשתתפים בהליכי תימחור".

1.5

להסרת כל ספק מובהר בזאת ,כי אין בעריכת הליך זה כדי לחייב את החברה לערוך הליכי תימחור או כדי
להגביל אותה בדרך ברכישת פאנלים בצורה או באופן כלשהם ,והחברה תהא רשאית להפסיק את הליך זה
או את הליכי התימחור מכוחו בכל עת שהיא .זאת ועוד ,במסגרת תימחור ,תהא החברה רשאית לשנות כל
הוראה וכל מידע שבהליך המיון המוקדם ,לרבות קביעת תנאי סף ,אפיון מוצרים ,מועדי תשלום וכו'.

1.6

כל אדם או גוף המעונ יין להיכלל ברשימת המשתתפים חייב לפעול עפ"י תנאי הליך זה ולהגיש מועמדות
ומסמכים בהתאם לקבוע במסמכי ההליך ,בין היתר לשם בחינת עמידתו בתנאי הסף.

1.7

לאחר בחירת הזוכים בהליך זה בהתאם למפורט בו ובכל פעם שהחברה תהא מעוניינת לבצע רכישת פאנלים
סולאריים וציוד נלווה ,היא תפנה לרשימת המשתתפים כולה ,לצורך ביצוע הליך תימחור .הזוכה בהליך
התימחור יספק לה את המוצרים המבוקשים.

1.8

החברה מעריכה כי מכוח הליכי התימחור נושא מכרז זה ,בהנחה שכל תקופות האופציה (כהגדרתן להלן)
ימומשו ,יוזמנו מוצרים בהיקף מצטבר של כ ₪ 5,000,000 -בתוספת מע"מ .יובהר כי אין באמור כדי להוות
התחייבות מצד החברה להזמין מוצרים בהיקף הכספי האמור והיא רשאית שלא להזמין כלל או להזמין
בהיקף גבוה יותר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורכיה מעת לעת.

1.9

המכרז יתנהל כמכרז מקוון .על המציעים להגיש הצעתם לתיבת המכרזים המקוונת על פי הוראות מכרז זה.

 1.10תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על נספחיו כחלק בלתי
נפרד ממסמכי ההליך כאשר כאמור לעיל ביחס לתימחור ספציפי תהא רשאית החברה לשנות/להוסיף
תנאים.
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 1.11כאמור ,השירותים נושא המכרז הם שירותי מסגרת וביצועם יהיה בכמויות ובמועדים בהתאם לדרישות
החברה כפי שיימסרו לזוכי התימחור מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.
 1.12הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושות במסגרת המכרז בהתאם להוראות כל דין ותקן
ובתוך כך להעמיד את כל כ"א ,הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של אספקת הפאנלים והציוד הנלווה
למוקמות עליהם תורה החברה ,ולבצע כל פעולה אחרת לצורך הביצוע כפי שתורה החברה.
 1.13על אף העובדה שמדובר בהתקשרות מסגרת יובהר כי אין בבחירת זוכים במכרז כדי:
א .לחייב את החברה למסור ביצוע עבודה כלשהי לזוכים.
ב.

להעניק לזוכים בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות ו/או למנוע מהחברה ביצוע של עבודות כדוגמת
העבודות מושא המכרז זה הן בעצמה והן באמצעות כל גורם ,בכל סוג התקשרות כפי שתמצא לנכון.

ג.

כדי למנוע מהחברה למסור עבודות לביצועם של צדדים שלישיים אחרים ,לרבות לצדדים שלישיים
עמם החברה התקשרה בהסכמים קודמים ו/או לצדדים שלישיים שייבחרו בהליך ללא מכרז (במקרים
בהם החברה פטורה מפרסום מכרז) במכרז סגור ,מכרז מסגרת אחר שהחברה תפרסם או במסגרת
מכרז פומבי וכיו"ב.

 1.14ההתקשרות מכוח מכרז זה תהא לתקופה של  24חודשים מיום חתימת החברה על הסכם ההתקשרות.
לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת.
 1.15לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז בעלות של  ₪ 500כולל מע"מ.
 .2מסמכי המכרז:
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

מסמך א'
תנאים למשתתפים במכרז -
מסמך ב'
מפרט דרישות -
מסמך ג'
הצהרת המציע -
מסמך ד'
הצעת המציע -
מסמך ה'
חוזה התקשרות -
כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.

 .3תנאים להשתתפות:
3.1

רשאי להשתתף במכרז זה ,אדם או תאגיד רשום כדין בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעה למכרז ,בכל
התנאים המצטברים (להלן" :תנאי סף") ,המפורטים להלן:
3.1.1

המציע הוא ספק מורשה/יבואן מורשה של פאנלים סולאריים,

3.1.2

בין השנים  2017עד למועד הגשת ההצעות במסגרת המכרז סיפק פאנלים בהיקף מצטבר של
 5,000קו"ט.

3.1.3

המציע רכש את מסמכי המכרז בעלות של ₪ 500 -כולל מע"מ.
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3.1.4
3.2

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות ,הערבויות האישורים
והמסמכים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד (להלן -המציע).

המציע יצרף להצעתו את האישורים/המסמכים (להלן-אסמכתאות) ,שלהלן:
 3.2.1אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס) ,התשל"ו – .1976
 3.2.2אישור תקף לניכוי מס במקור.
 3.2.3העתק של תעודת עוסק מורשה.
 3.2.4העתק אישור לצורך הוכחת תנאי הסף הנקוב בסעיף .3.1.1
 3.2.5היה המציע תאגיד ,יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד.
 3.2.6אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם
על מסמכי המכרז.
 3.2.7דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א' 1
 3.2.8תצהיר פירוט ניסיון לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בהתאם לסעיף  3.1.2בנוסח המצ"ב כנספח
א'.2
 3.2.9תצהיר וכתב התחייבות בנוסח המצורף כנספח א' .3
 3.2.10אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה (ככל שרלוונטי) בהתאם לסעיף
( 22ה )1לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח ,1958-בנוסח המצורף
כנספח א'.4
 3.2.11תצהיר על העדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח א'.5
 3.2.12תצהיר על היעדר קרבה משפחתית בנוסח המצ"ב כנספח א'.6
 3.2.13תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב כנספח א'.7
 3.2.14תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצ"ב כנספח א'.8
 3.2.15תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל בנוסח המצ"ב כנספח א'.9
 3.2.16על המציע לחתום ,כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז,
בנוסח המצורף כמסמך ג' (להלן-הצהרת המציע).
 3.2.17מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.
 3.2.18קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.
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 .4עיון והבהרות מסמכי המכרז:
4.1

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת /https://www.cbinyamin.org.il
תחת לשונית מכרזים .יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

4.2

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל
מילוי ההתחייבויות על פיו ,ורכש את מסמכי המכרז ,מתבקש המשתתף במכרז להגיש את הצעתו שתכלול
את כל המסמכים המפורטים בסעיף  13לפרק ב' למכרז ,כשהם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם
המשתתף במכרז ,בכל עמוד ועמוד.

4.3

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או ספק כלשהו
בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,במסמך כלשהו ממסמכי המכרז ,תתקבלנה בקובץ  wordבלבד,
תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס'  ,22/21וזאת עד ליום  25.11.21בשעה  .12:00את השאלות יש
להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד .לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר.
יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

4.4

תשובות בקשר עם שאלות ההבהרה לרבות תשובות הכוללות שינוי בתנאי הסף של המכרז יועלו למערכת
המקוונת .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שיעלו למערכת המקוונת ,יחייבו את
החברה .משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו ,אלא אם התשובות הועלו
לאתר האינטרנט כאמור .החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית למידע ו/או פירושים ו/או הסברים
שיינתנו למשתתפים במכרז (לרבות ע"י עובדי מועצה או עובדי החברה ו/או מי מטעמן) שלא במסגרת
המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה .יובהר כי באחריות המציעים בלבד לוודא האם עלה
מענה למערכת המקוונת ולא תישמע כל טענה ממשתתף ביחס לכך כי הוא לא היה מודע להבהרות שהועלו
כאמור.
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 .5אופן הגשת ההצעות במערכת המקוונת :מכרז זה יתנהל כמכרז מקוון.
 5.1המציעים מצהירים כי הם מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים
האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת המקוונת") וכי לא יתקבלו הליך זה
הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת המקוונת.
 5.2כל המעוניין להשתתף במכרז ,נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת .לצורך הרישום מראש ,יש להיכנס
ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי,
למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ -48שעות לפני המועד האחרון להגשת
הצעות /שאלות הבהרה .מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות
שונות.
 5.3יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.
 5.4לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ,בהודעת דוא"ל ,אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי
כניסה למערכת .מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.
 5.5ככל שלא התקבל אישור הרישום ,על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-
 8145400שלוחה  1או במייל service@dekel.co.il :ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.
 5.6באחריותו הבלעדית של המציע לוודא מספיק זמן מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה
למערכת המקוונת לשם השתתפותו בהליך ,והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה
כלפי החברה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה /הצעתו במועד באמצעות
המערכת המקוונת כאמור.
 5.7מאחר שרק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את
שאלות הבהרה להליך /הצעתו במכרז ,לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו/
הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא ,לרבות בשל תקלה טכנית ,העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר
ז מינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום.על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים על ידו,
כמפורט להלן ,לרבות נספחי המכרז ,ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה
בעמידה בתנאי הסף.
 5.8לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת ,תחולק הצעת המציע ל 4-חלקים ,כפי שיפורט להלן:
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חלק  -1חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות

 5.9להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק :1
א .מסמך א' למכרז -תנאים כלליים למשתתפים
ב .נספח א' 1למכרז -דף מידע ארגוני.
ג .נספח א' -2תצהיר להוכחת ניסיון.
ד .נספח א' -3כתב התחייבות.
ה .נספח א' -4אישור עו"ד עסק בשליטת אישה.
ו .נספח א' -5תצהיר בדבר היעדר תיאום הצעות במכרז.
ז .נספח א' -6הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים ורישום פלילי.
ח .נספח א' -7הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או
לעובדי תאגידיה העירוניים.
ט .נספח א' -8תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
י .נספח א' -9תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
יא .נספח א' -10תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל.
יב .מסמך ג' -הצהרת המציע.
יג .מסמך ד' -טופס ההצעה.
יד .מסמך ה' -הסכם התקשרות על נספחיו.
 5.10המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע ,על כל אחד מעמודי חוברת
המכרז ,ימלא את הנספחים הנדרשים ויחתום בחתימה מלאה בכל מקום נדרש.
 5.11המציע יאחד את כל מסמכי חלק  1לקובץ אחד חתום ומלא כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת
באמצעות הלשונית המתאימה.

חלק  -2מפרט טכני
 5.12המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע ,על כל אחד מעמודי המפרט
הטכני (מסמך ב').
 5.13המציע יאחד את כל מסמכי חלק  2לקובץ אחד ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית
המתאימה.
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חלק  -3מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז
 5.14להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק :3
א .העתק אישור בהתאם לסעיף  3.1.1לתנאי הסף.
ב .תעודת התאגדות/שותפות.
ג .אישור על מורשי חתימה.
ד .תעודת עוסק מורשה
ה .אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ו .מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).
ז .העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
 5.15המציע יאחד את כל מסמכי חלק  3לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת
המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

אופן הגשת ההצעה כללי
 5.16תשומת לב המציעים מופנית להוראות נספח א' 10לחוברת תנאי המכרז  -תנאי השתתפות במכרז
במסגרת מערכת "דקל מכרז".
 5.17אין להגיש את ההצעות בדרך אחרת מהמפורטת לעיל ,לרבות לא בדואר ,בפקס או בדוא"ל.

 .6ביטוחים:
 6.1מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/או על פי דין או חוזה ,מתחייב הזוכה
להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז ,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי
שמופיעות בנספחי הביטוח ה'-2ה' 3לחוזה ההתקשרות שלהלן.
 6.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בשלב הגשת ההצעות אין צורך לצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום
ביטוחים חתום על ידי חברות ביטוח ,אלא על ידי המציע לחתום עליהם בעצמו.
 6.3ככל שלמציע דרושות הבהרות ו/או בקשות לשינויים בנספח הביטוח ,עליו לעשות זאת בטרם מועד הגשת
ההצעות ,כאמור בסעיף  4לעיל .הצעה הכוללת תיקונים ומחיקות במסמכי הביטוח שהוגשו על ידי המציע
ללא אישור החברה מראש לכל המשתתפים לעשות כן ,עלולה להיפסל.
 6.4כמו כן ,לאחר זכייתו לא יתקבלו בקשות שינויים מטעם הזוכה (שלו או של חברת הביטוח עימה נקשר ו/או
ייקשר לצורך זכייתו).

 .7דרישת פרטים מהמציע:
7.1

החברה תהא רשאית ,בכל עת שתראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן ,לדרוש מהמציע,
להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן" :הפרטים") ,לשביעות רצונה,
על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,תוכן הצעתו ,איכותה או לכל צורך או מטרה
הנוגעות למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שתראה לנכון ,במסגרת שיקול דעתו הבלעדי.
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7.2

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה
ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים
כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

7.3

בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה ,יחולו בין השאר ההוראות הבאות )1( :הוועדה רשאית ,אך
לא חייבת ,בכל שלב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ,להסיר או
לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף ,בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה
ואופי ההתקשרות נושא ההליך )2( .הוועדה רשאית ,בכל שלב ,לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים
הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לרבות מסמכים ביחס לעבודות אשר לא הוצגו בהצעה
המקורית ולרבות המלצות שלא צורפו להצעה המקורית ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת
ההצעות .יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה בין תנאי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע
מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך,
ככל שהדבר נדרש על פי דין.

7.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות ,וכן תיקון
כל פגם אחר שתראה לנכון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או תנאים הכלולים במסמכי
הקול הקורא ככל שהם אינם מהותיים.

 .8הצהרות המציע:
8.1

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז ,כמוה כהודעה ואישור ,שכל פרטי המכרז והחוזה
ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

8.2

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

8.3

המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או
מציע אחר במכרז וכי היה ויתברר לחברה ,בכל שלב שהוא ,אחרת ,יביא הדבר לפסילת הצעתו.

8.4

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז ,כל עוד לא הודיעה החברה
על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות להבטחת הצעתו.

8.5

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין החברה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של מציע
שהיה לה ו/או לרשות מקומית ו/או לתאגיד עירוני ניסיון רע עם המציע.

8.6

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה
שתוגש באופן חלקי -תיפסל.

8.7

המציע מצהיר כי ידוע לו ,כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של חוזה ההתקשרות בכל
עת שתראה לנכון ,טרם השלמת העבודות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה
או מחדל של המציע ,ע"י משלוח הודעה בכתב  30יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים
כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.

8.8

המציע מצהיר ,כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז ,יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות החברה
ובהיקפים עליהם תורה ,לרבות ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.

8.9

המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז .כל שינוי ו/או
תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי
או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
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8.10

המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו לחתום על כל עמודי המכרז ,וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את
האמור בהם.

 .9עיון במסמכי ההצעות הזוכה:
9.1

החברה מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או
סוד מקצועי של משתתפי המכרז ,ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז ,אם תידרש לכך בכתב ,וזאת
במהלך תקופה שלא תעלה על ( 30שלושים) יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז ,את החלטת המוסדות
המוסמכים בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את ההצעה הזוכה במכרז.

9.2

משתתף הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את אותם
הנושאים במפורש בהצעתו וינמק את טענתו במפורט .החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר
הצורך בכך.

9.3

העיון במסמכים יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.

 .10הגשת ההצעות ,מועדים:
10.1

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום  ,2.12.21לא יאוחר מהשעה  12:00בדיוק .הצעה שלא תימצא
בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור -לא תידון.

10.2

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז ,עלולה להוביל לפסילת
ההצעה והיא על אחריותו הבלעדית של המציע.

10.3

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,
רישיונות ,אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע ,בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו
הקשורה למכרז תחולנה על המציע.

10.4

המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז ,היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות
רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה שלא לדון
בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על
כל המשתמע מכך.

10.5

המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז ,היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות
רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה שלא לדון
בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על
כל המשתמע מכך.

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
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 .11בחינת הצעות ואופן בחירת הזוכים:
11.1

החברה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף ,הצעתו לא תובא במניין
ההצעות.

11.2

במסגרת בחינת ההצעות ,החברה תבחן גם את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את השירותים בהתאם
להסכם המוצע ,את ניסיונה הקודם עם המציע ,את ניסיונו של המציע ואת השיקולים המפורטים בסעיף
 11.5להלן כך שתנאי הסף לא יהוו את המדד היחידי לבחינה.

11.3

מצב בו לאחר בחינת ההצעות במכרז יתברר לחברה כי ישנן יותר מ 10-הצעות כשרות , ,תהא החברה
רשאית (אך לא חייבת) לבחור את עשר ההצעות הזוכות על סמך כל שיקול רלוונטי לרבות ניסיון המציע
בביצוע העבודות מושא המכרז ,איתנותו הפיננסית ,ניסיון רע שיש לו עם רשות מקומית או גוף ציבורי
אחר ,חקירה פלילית בעניינו ,כתב אישום שהוגש נגדו או הרשעה פלילית שיש לו .כמו כן תהא רשאית
החברה במצב כאמור  -לקיים הגרלה .יודגש כי בכל מצב ,החברה תהא רשאית לבחור גם פחות מעשרה
זוכים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

11.4

החברה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של
רשות אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה ,בכפוף לקיום שימוע ,כנדרש
עפ"י דין.

11.5

המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא ,על כל השירותים נושא המכרז ולמלא את כל המקומות
הדרושים למילוי.

11.6

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס
אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.

11.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי ככל שקיימות יותר מ 10-הצעות כשרות ואחת מן ההצעות היא של
עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ( 22ה )1לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מכרזים),
תשי"ח ,1958-תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר
בנוסח המצורף למכרז.

 .12אופן התקשרות עם זוכי ההליך:
12.1

חלוקת מטלות הביצוע בין רשימת המשתתפים :הואיל ובכוונת החברה לבחור עד  10ספקים לרשימת
המשתתפים ,בכל פעם שהחברה תהא מעוניינת להזמין פאנלים סולאריים וציוד נלווה ,היא תבצע הליך
תימחור בין רשימת המשתתפים ויחולו ההוראות הבאות:
 12.1.1החברה תפנה לכל רשימת המשתתפים ,לקבלת הצעת מחיר לצורך מתן שירות ספציפי או שירות
לתקופה מסוימת כאשר פניה כאמור יכולה לכלול גם תנאי סף ,גם מדדי איכות ,מפרטים ,מועדים,
תנאי תשלום= וכל דרישה אחרת (להלן -הליך תימחור).

12.2

פניה בהתאם לשיקול דעת החברה -במקרים חריגים ,באישור ועדת המכרזים ומנימוקים שיירשמו (כגון
מוצרים שאין לכל הספקים ,ניסיון קודם ,דחיפות וכיוצ"ב) ,החברה תהא רשאית לפנות לכל אחד מהספקים
לצורך קבלת הצעת מחיר ספציפית.

 .13חובת הזוכה במכרז:
13.1

מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן-הזוכה) ,יהא עליו,
תוך  14ימים מתאריך הודעת החברה ,להמציא לחברה אישור קיום ביטוחים בהתאם להוראות הביטוח –
נספחים ה'-2ה'.3
12

13.2

לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  13.1לעיל ,כולם או מקצתם ,תהא
החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע
על ידה ,והזוכה יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

13.3

מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.
בכבוד רב,
חברה כלכלית בנימין בע"מ
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נספח א' 1
לכבוד
חברה כלכלית בנימין בע"מ
ג.א.נ.

מידע ארגוני
לבקשתכם ,הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז ,כדלהלן:
.1

שם המציע_____________________________________ :
מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי__________________ :
.כתובת המשרד הרשום_____________________________________________ :
מספר טלפון קווי __________________ :טלפון סלולארי_________________:
מספר פקסימיליה_______________________________ :
כתובת דואר אלקטרוני (____________________________________________ :(E-MAIL

.2

איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________,
מס' סלולארי _______________ :ופניות ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה
לו תחייבנה אותנו.
בכבוד רב,
_________________________
חותמת וחתימת המציע
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נספח א' 2
פירוט הניסיון של המציע לצורך עמידה בתנאי הסף בהתאם לסעיף 3.1.2
לכבוד
חברה כלכלית בנימין בע"מ
ג.א.נ.
אני החתום מטה ___________________,המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ___________________
(להלן" :המציע") מצהיר בזאת על נכונות כל הפרטים שיופיעו בנספח זה.
בין השנים 2017 ,ועד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז ,סיפק המציע פאנלים בהיקף מצטבר של
 5,000קו"ט כמפורט להלן:
המזמין

___________
תאריך

מועד אספקת הפאנלים

_____________
חתימת המורשה

קו"ט

טלפון של איש קשר אצל
המזמין

____________________
חתימה וחותמת המציע
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אישור
אני הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
___________________________ נושא/ת ת.ז ___________ .וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב
בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפני על התצהיר וכתב
התחייבות זה.
_______________
עורך – דין
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נספח א' 3
לכבוד
חברה כלכלית בנימין בע"מ
ג.א.נ,.

הנדון :כתב התחייבות והצהרת המציע מכרז פומבי מסגרת מס'  22/21לרכישת פאנלים
סולאריים
אני הח"מ _____________________נושא ת.ז ,________________ .נושא במשרת
___________________ ב_________________________________ (להלן" :המציע") במכרז שבנדון,
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר
בזאת כדלקמן:
 .1לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי
להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 .2אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,הרשעה פלילית או כתב אישום
בעבירה שיש עמה קלון.
 .3המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במציע ,עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים תשל"ו .1976
 .4לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין ביצוע העבודות נושא המכרז עבור החברה
לבין עיסוקיי האחרים.
 .5מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין העמותה לביני ,אם אזכה ,מוסכם וידוע לי
כי אם ואזכה יתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך ביצוע העבודות ,אפסיק את ביצוען ,ואודיע בכתב
בהקדם האפשרי לחברה כי איני יכול להמשיך את מתן השירותים.
.6

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו ,כולה או מקצתה ,תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז
והחוזה ,החברה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז ,בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית
בין היתר ולא רק ,להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות
וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה
עקב הפרת התחייבויות זו.

___________
תאריך

_____________
חתימת המורשה

____________________
חתימה וחותמת המציע
אישור

אני הח"מ ____________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני גב'/מר _________________________________ נושא ת.ז _________________ .וכי הינו
הרשאי ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל ,חתם
בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.
_______________
עורך  -דין
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נספח א'4
אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ,ותצהיר נושאת השליטה
אני עו"ד _____________ ,מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ( 22ה)1
לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח.1958-
המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ,הינה גב'___________________ מספר
זהות ________________________.

__________________________
שם מלא

______________
חתימה וחותמת

אני גב' _______________ ,מספר זהות ____________ ,שם התאגיד _______________,
מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף ( 22ה )1לתוספת השניה לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח.1958-

_____________________
שם מלא

________________________
חתימה
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נספח א'5
הצהרת המציע לעניין היעדר רישום פלילי והיעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' ____________( ,להלן :המציע) מצהיר ומתחייב בזאת,
בכתב  -כדלקמן:
 .1הנני מצהיר ומתחייב כי לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון.
 .2הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל רישום פלילי במרשם הפלילי המתנהל לפי סעיף (1א) לחוק המרשם
הפלילי ותקנות השבים התשמ"א.1981-
 .3הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם החברה לרבות הימנעות מניגוד עניינים והנני מתחייב לקיימן
במלואן.
 .4אקבל על עצמי כל החלטה של החברה בנושא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לרבות החלטה על
הפסקת ההתקשרות ביני לבין צד ג' אחר כלשהו.
 .5בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת
מתן השירותים לחברה במסגרת הצעה זו.
 .6מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין החברה לביני ,במידה ואזכה ,מוסכם וידוע
לי כי במידה ואזכה ויתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך מתן השירותים ,אפסיק את מתן השירותים,
ואודיע בכתב בהקדם האפשרי לחברה כי איני יכול להמשיך את מתן השירותים.
________________
שם

______________
חתימה
אישור

אני הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
___________________________ נושא/ת ת.ז ___________ .וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת
להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפני על
התצהיר וכתב התחייבות זה.
_______________
עורך – דין
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הצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית
לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים

נספח א'6

חברה כלכלית בנימין בע"מ מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 48א' (א) לתקנון המועצות האזורית (יהודה ושומרון) כדלקמן:
.1
"(א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
א.
אחוזים בהונו או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם המועצה .לעניין זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות (י.פ .תשמ"ד עמ' .)3114
סעיף  52לתקנון האמור לעיל קובע כי פקיד לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לא
ב.
בעצמו ולא על ידי בן -זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם
המועצה ,למענה או בשמה ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת
לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה.
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי ההגדרות
דלעיל ,עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד המועצה.
הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

הצהרה
אני ה ח"מ ___________________ ,המעונין להשתתף במכרז פומבי מס'  22/21אשר פורסם על ידי חברה
כלכלית בנימין בע"מ ,חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של מועצה אזורית מטה בנימין ,מצהיר ומתחייב
בזאת כדלקמן:
 .1קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:
(א) בין חברי מועצת המועצה או בין דירקטורים או חברי ועד מנהל בתאגידים עירוניים בבעלות
המועצה ,אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
(ב) בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים במונח
"קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן
בו כמנהל או עובד אחראי.
אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה או בתאגיד עירוני בבעלות המועצה.
(ג)
 .2ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
 .3אני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
ולראיה באתי על החתום:
שם המציע:

_______________

חתימה של מורשה חתימה וחותמת המציע_______________ :

תאריך___________ :
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נספח א'7
תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו:1976-
אני הח"מ ,_____________ ,נושא ת.ז ,________________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב,
כדלקמן:
.1

הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגיש _____________________ ("המציע")
במסגרת מכרז פומבי (מסגרת) מס'  22/21לביצוע אותו פרסמה חברה כלכלית בנימין בע"מ
בע"מ (להלן ,בהתאמה " -המכרז" ו – "החברה").

.2

הנני מכהן אצל המציע בתפקיד _______________________________.

.3

למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
"( 1976החוק") ,לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו
ביותר משתי עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

.4

לעניין סעיף זה ,כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב(א) לחוק.

.5

עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס המציע או מי מבעלי השליטה בו ,על ידי מנהל
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה,
במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

.6

הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם
המציע אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

.7

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________________
חתימה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי
ביום _________ ,הופיע לפני מר _________________ ,שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'
___________ ,וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי
לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן.

__________________
עו"ד
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נספח א'8
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מכרז פומבי מס'22/21
תצהיר
אני הח"מ ______________ ת.ז ____________ .התפקיד אצל המציע ____________________
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בזה כדלקמן :
 .1אני נותן תצהיר זה בשם _______________ מס' ח.פ/.ע.מ _______________.שהוא הגוף המבקש
להתקשר עם הממשלה (להלן" -:המציע") .אני מצהיר/ה ,כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 .2אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,
מתקיים אחד מאלה[ :יש לסמן  בחלופה הרלוונטית]
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק
שוויון זכויות") לא חלות על המציע]1[ .
חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
[למציע שסימן את חלופה ב'  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
חלופה ( - )1המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים;
חלופה ( - )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה
חלופה ( - )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .3למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  2לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  2לעיל
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מ"מועד ההתקשרות" ,כהגדרת מונח
זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 . 4זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________
תאריך

___________________
חתימה
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נספח א' 9
תנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז"
.1

אני מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל וכי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות נספח זה ,ללא
יוצא מהכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך.

.2

מכרז זה מנוהל באמצעות אתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" (לינק לאתר יופיע תחת שם המכרז באתר
החברה).
להלן שלבי המכרז ,כפי שאלה מנוהלים באמצעות האתר ,כדלקמן:

.3

 3.1רישום לאתר "דקל מכרז" והנפקת שם משתמש וסיסמה אישית למשתתף .יודגש כי כניסת המציעים
תבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישית בלבד.
 3.2עיון במסמכי המכרז ,צפייה בתנאי הסף .
 3.3רישום למכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתה (בחוזר) המאשרת כי המשתתף נרשם למכרז.
 3.4ניהול צרופות :את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך.
על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז .לאחר
מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים ,יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת
קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות בהתאם לאמור בסעיף  5לחוברת המכרז.
יובהר ויודגש כי המערכת הממוכנת אינה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את התאמתו לדרישות
המכרז ,ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.
 3.5הצעת המחיר תוגש בלשונית הייעודית לכך בכתובת האתר בלבד ,ולאחר שהמציע יאשר בלחיצה על כפתור
אישור שליחת הצעת המחיר .המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאינו ניתן
לצפייה ע"י אף גורם טרם הגיע מועד פתיחת התיבה ע"י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה.
שליחת הצעה בודדת .יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על ידי אותו משתתף
וכי לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכנת ,המערכת תנעל בפני הגשת מסמכים נוספים
על ידי המציע.
לכל שאלה ניתן לפנות לגב' קטיה גולדוביץ מחב' דקל בטלפון  04-8145400שלוחה  1או בדוא"ל
.service@dekel.co.il
שם המשתתף_____________ :
כתובת__________________ :
טל___________________ :
איש הקשר_______________ :
חתימה וחותמת____________:
תאריך___________________ :
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מסמך ב'
מפרט טכני
המפרט שלהלן עניינו ממירים וציוד שיידרשו לספק המציעים במסגרת הליך תימחור.
עם זאת יובהר כי במסגרת הליך תימחור תהא החברה רשאית ,בין היתר ,לשנות את
המפרט.
בכל מקום במפרט בו מצוין "הצעת הספק" הכוונה היא להצעה במסגרת הליך תימחור.
 .1פאנלים סולאריים
 .1.1הצעת הספק תכלול פאנלים סולאריים המאושרים לשימוש ע"י חח"י ומכון התקנים הישראלי,
בהספק מינימאלי של  Wp 450לפחות משנת ייצור  2021חדשים מאריזת היצרן.
 .1.2פאנלים IEC, 61215 IEC 61730 :ומאושרים על ידי חברת החשמל לישראל.
 .1.3מתוצרת חברות המשתייכות ל 1 Tier-בלבד (לפי Bloomberg New Energy Finance
)Corporation
 .1.4עומדים בתקנים .4 IEC 61215, IEC 61730, NEMA
 .1.5על הקבלן לציין בהצעתו את זהות ספק הפאנלים המקומי.
 .1.6יש לצרף למסמכי הצעה זו את המפרט הטכני המלא של הפאנל המוצע ואת נוסח תעודת אחריות
היצרן והספק.
 .1.7נדרשת הוכחת התקנות בארץ בהיקף של  MWp4ומלאי זמין בארץ.
 .1.8נדרשת הוכחת ניסיון הפאנלים בישראל של לפחות שנתיים שלפני יום פרסום המכרז.
 .1.9ליצרן הפאנלים ולמוצריו ישנו כיסוי ביטוחי בינלאומי מוכר לפאנלים )אחריות מוצר) כדוגמת
הכיסוי הביטוחי הניתן ע"י חברת" "Power Guardלתקופה של לפחות  20שנה בכל הנוגע לאחריות
היצרן באופן שהביטוח יחול גם במקרה שהיצרן יחדל להתקיים לאחר אספקת הפאנלים.
 .1.10אישור יצרן הפאנלים על .PID Free
 .1.11טכנולוגית הפאנל  Mono Crystallineאו Poly Crystalline.
 .1.12יעילות גבוהה מ16%
 .1.13מקדם ירידת הספק לטמפרטורה קטן מCº / % 0.42 -
 .1.14אחריות לתפוקה ליניארית למשך  25שנה ,אחריות מוצר לכל הפחות למשך  10שנים 80% ,לאחר 25
שנה.
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מסמך ג'
הצהרת המציע
לכבוד
חברה כלכלית בנימין בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מסגרת מס'  22/21לרכישת פאנלים סולאריים
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של
העבודה נושא המכרז.

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים
המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז ,ידועים ומוכרים לי .וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה,
התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה.

.3

הנתונים במכרז נועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים בלבד .המשתתפים נדרשים לוודא בעצמם ועל
חשבונם את כל הנדרש להם לצורך ביצוע העבודות .למען הסר ספק ,לא תתקבלנה ,לאחר הגשת ההצעות,
כל טענות מצד המציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים במכרז ,ככל שקיימים.

.4

אני מצהיר בזאת כי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים ובעל כל האישורים וההיתרים הנדרשים למתן השירות נושא
המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.
ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נושא
המכרז.
הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.
הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא
המכרז ,לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום
לפחות.
הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד  120ימים מיום הגשת ההצעה.
הנני מצהיר ,כי ידוע לי שאין החברה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא.

.5

אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו ,לשביעות
רצון החברה ו/או הממונה מטעמו ,ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.

.6

אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב תוך  14ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז להמציא לכם
אישור קיום ביטוחים הכול כמפורט במסמכי המכרז.

.7

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  7לעיל כולן או מקצתן החברה
תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן זו להתקשר עם מפעיל אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי וזאת
מלי לגרוע מכל סעד אחר.

.8

הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז
לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום -התשמ"ז .1987

.9

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ,והננו מוותרים
בזאת ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז
לרבות דרישותיו.
25

פרטי המציע
שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
כתובת__________________________________ :טלפון__________________ :
מס' פקס___________________________ :
פרטי החותם/ים מטעם המציע -מורשה חתימה:
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז______________ .
תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
תאריך _______________ :חתימת מורשיי החתימה כולל חותמת ____________________ :
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מסמך ד'
הצעת המציע
לכבוד
חברה כלכלית בנימין בע"מ

הנדון :מכרז פומבי מסגרת מס'  22/21לרכישת פאנלים סולאריים
הרינו מתכבדים להגיש בזאת ,בשם ________________________________________ (שם המציע),
את הצעתנו במסגרת מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) מקוון לרכישת פאנלים סולאריים בהתאם למכרז פומבי
מקוון מס' .22/21
 .1אנו נספק את השירותים בהתאם להזמנות עבודה שייצאו אלינו מעתה לעת ובכפוף לזכייה בהליכי תימחור
שתערוך החברה מכוח כמרז.

 .2הצעה זו מוגשת על ידינו לאחר שעיינו ובדקנו את מסמכי המכרז ,על כל תנאיו ונספחיו ולאחר שבדקנו
את העבודות והשירותים הנדרשים על פי המפרטים ,לרבות התנאים להשתתפות במכרז ,ולהתקשרות עם
החברה.
שם המציע______________________ :

ח.פ_______________________ :.

שם החותם מורשה החתימה בשם המציע _____________________ ת.ז___________ .
תאריך _______________ :חתימת מורשי החתימה כולל חותמת_________________ :
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חוזה
נערך ונחתם ביום ____ לחודש _________ שנת 2021
בין :
חברה כלכלית בנימין בע"מ
מאזור התעשייה שער בנימין
(להלן – "החברה")
לבין :

מצד אחד;

שם ________________________ :
ח.פ_________________ : .
מורשה חתימה_____________________ :
תפקיד_________________:
כתובת _____________________ :
טלפון ______________________ :
פקס _______________________ :
(להלן " :הספק")
מצד שני;

הואיל :

והחברה פרסמה מכרז פומבי מסגרת מס'  22/21לרכישת פאנלים סולאריים (להלן בהתאמה-
המכרז ,העבודות).

והואיל :

והספק השתתף וזכה במכרז.

והואיל:

והחברה מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לקבוע במכרז
ובחוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

והואיל :

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע
העבודות נשוא חוזה זה;
אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

.1

כללי ומהות ההתקשרות:
1.1

המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
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1.2

החברה היא תאגיד עירוני בבעלות מועצה אזורית מטה בנימין (להלן-המועצה) ומשמשת כזרוע
ביצועית שלה בתחומים שונים ,לרבות ביצוע עבודות בניה ,פיתוח ותשתית ועוד.

1.3

החברה פרסמה מכרז פומבי (הליך מיון מוקדם) במסגרתו נבחרה רשימת משתתפים (בה כלול גם
הספק) אשר מהם תוכל החברה ,לאורך תקופת ההתקשרות נושא מכרז זה ובהתאם להוראותיו,
להזמין פאנלים סולאריים וציוד נלווה בכמויות ובמועדים עליהם תורה ובכפוף לזכייה בהליכי
תימחור שתערוך.

1.4

להסרת כל ספק מובהר בזאת ,כי אין בחתמיה על הסכם זה כדי לחייב את החברה לערוך הליכי
תימחור או כדי להגביל אותה ברכישת פאנלים בצורה או באופן כלשהם ,והחברה תהא רשאית
להפסיק את שלא לערוך הליכי התימחור מכוחו בכל עת שהיא .זאת ועוד ,במסגרת תימחור ,תהא
החברה רשאית לשנות כל הוראה וכל מידע שבהליך המיון המוקדם ,לרבות קביעת תנאי סף ,אפיון
מוצרים ,מועדי תשלום וכו'.

1.5

בכל פעם שהחברה תהא מעוניינת לבצע רכישת פאנלים סולאריים וציוד נלווה ,היא תפנה לרשימת
המשתתפים כולה ,לצורך ביצוע הליך תימחור .הזוכה בהליך התימחור יספק לה את המוצרים
המבוקשים.

1.6

החברה מעריכה כי מכוח הליכי התימחור נושא המכרז ,בהנחה שכל תקופות האופציה (כהגדרתן
להלן) ימומשו ,יוזמנו מוצרים בהיקף מצטבר של כ  ₪ 5,000,000בתוספת מע"מ .יובהר כי אין באמור
כדי להוות התחייבות מצד החברה להזמין מוצרים בהיקף הכספי האמור והיא רשאית שלא להזמין
כלל או להזמין בהיקף גבוה יותר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורכיה מעת לעת.

1.7

כאמור ,השירותים נושא המכרז הם שירותי מסגרת וביצועם יהיה בכמויות ובמועדים בהתאם
לדרישות החברה כפי שיימסרו לזוכי התימחור מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.

1.8

הספק יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושות במסגרת המכרז בהתאם להוראות כל דין ותקן
ובתוך כך להעמיד את כל כ"א ,הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של אספקת הפאנלים והציוד
הנלווה למוקמות עליהם תורה החברה ,ולבצע כל פעולה אחרת לצורך הביצוע כפי שתורה החברה.

1.9

על אף העובדה שמדובר בהתקשרות מסגרת יובהר כי אין בבחירת זוכים במכרז כדי:

א .לחייב את החברה למסור ביצוע עבודה כלשהי לזוכים.
ב.

להעניק לספק בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות ו/או למנוע מהחברה ביצוע של עבודות כדוגמת
העבודות מושא הסכם זה הן בעצמה והן באמצעות כל גורם ,בכל סוג התקשרות כפי שתמצא לנכון.

ג.

כדי למנוע מהחברה למסור עבודות לביצועם של צדדים שלישיים אחרים ,לרבות לצדדים שלישיים
עמם החברה התקשרה בהסכמים קודמים ו/או לצדדים שלישיים שייבחרו בהליך ללא מכרז (במקרים
בהם החברה פטורה מפרסום מכרז) במכרז סגור ,מכרז מסגרת אחר שהחברה תפרסם או במסגרת
מכרז פומבי וכיו"ב.

 .2הגדרות
בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן :
העבודות/השירותים -אספקת פאנלים סולאריים לציוד נלווה ,למקומות ובמועדים עליהם תורה החברה,
לרבות כמפורט במפרט הטכני ,בהוראות הליך תימחור ובכל מסמך שיועבר לספק והן כוללות על פי הוראות
כל דין ועל פי דרישות המכרז ,המפרט הטכני והחוזה ,או רק חלקים מהנ"ל ,הכל בהתאם להוראות החברה.
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הספק -האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בכפוף לזכייה בהליכי תימחור בהתאם
לחוזה ומסמכיו לרבות נציגיו ועובדיו.
חומרים-

החומרים המפורטים במסמכי המכרז.

מדד הבסיס-מדד המחירים בהתאם למחירון דקל הידוע האחרון שפורסם במועד חתימת החוזה.
החברה -

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מפקח-

מפקח שהוסמך מטעם החברה .כל סמכות המוקנית למפקח על פי חוזה זה מוקנית גם
לחברה ו/או מי מטעמה.

מאגר ספקים/רשימת משתתפים -כל זוכי המכרז.
הליך תימחור -פניה של החברה לכל רשימת המשתתפים לצורך קבלת הצעות מחיר לפאנלים סולאריים וציוד
נלווה .פניה כאמור יכולה לכלול תנאי סף ,מדדי איכות ,הוראות טכניות ,אפיון מוצרים ,מועדי תשלום
ואספקה ,הוראות בקשר עם אחריות ועוד.
מסמכי החוזה -כל מסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם.
 .3הצהרות הספק
הספק מצהיר ומאשר בזאת:
 3.1כי בדק את מהות העבודות הנדרשות בהתאם למסמכי המכרז וכי יש ביכולתו לבצען על הצד הטוב
ביותר.
 3.2כי יש בידו את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לבצע את העבודות מושא ההסכם.
 3.3כי יש בידו לבצע את מכלול הפעולות הדרושות לביצוע מושלם של העבודות ובתוך כך להעמיד את כל
כ"א ,הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות.
 3.4כי יש בידו לבצע את החוזה במומחיות ובמקצועיות.
 3.5כי האחריות לטיב החומר והעבודות חלה עליו בלבד כאשר כל העבודות תבוצענה באמצעות ציוד
וחומרים איכותיים ומאושרים ,שיספק הספק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
 3.6הספק מצהיר כי ידוע לו שאין בחתימה על חוזה זה כדי לחייב את החברה להזמין ממנו עבודה כלשהי
בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא לחברה תקציב לביצוע העבודות נושא החוזה היא לא תבצען ולספק לא
תהא כל טענה בקשר עם כך.
 3.7הספק מצהיר כי ידוע לו כי במסגרת הליכי התימחור תיקבע האחריות שעליו לספק לפאנלים הסולאריים
ולציוד הנלווה.
 3.8הספק מצהיר כי ידוע לו כי החברה לא מתחייבת להזמין עבודות כלשהן בהיקף כשלהו.
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 3.9כי העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודה יהיו בעלי כל האישורים ,ההסמכות והרישיונות הנדרשים
על פי דין.

.4

התחייבויות הספק:

 4.1הספק יתחיל בביצוע כל עבודה במועד שייקבע להתחלת העבודה על ידי המפקח ובתיאום מלא עמו ובהתאם
למועדים ולתנאים שיופיעו בהזמנת העבודה.
 4.2ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ואולם אין
בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למפקח במפורש במסמכי המכרז.
 4.3הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ואמצעי
תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 4.4הספק מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של
רשות מוסמכת ,חייב הספק להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור .בתוך כך מתחייב
הספק שלא להסב כל עבודה או חלק ממנה לקבלני משנה אלא בכפוף לאישור החברה בכתב .החברה רשאית
לסרב לבקשת הספק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי לא ניתן להסב כל עבודה
או חלק ממנה אלא לספק בעל סיווג מתאים ובעל כל אישורים הנדרשים על פי דין.
 4.5הספק מתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של
הספק בלבד .הספק בלבד ,ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי המכרז וההסכם
על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם נתקבלה הסכמת החברה מראש ובכתב) וכל מי שבא
מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל
בתחום זה.
 4.6הספק מתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבהסכם כספק עצמאי ואין בין החברה
לבין הספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד ,וכל אלה
אינם משתלבים במסגרת החברה ועובדיה ,על כל הכרוך והנובע מכך .הצדדים מצהירים מפורשות כי אין
בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או
מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין החברה/החברה .הספק מתחייב לפצות את החברה ו/או לשפותה ,מיד עם
דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב שיוטל על החברה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה
מהמוצהר בסעיף זה.
 4.7הספק לבדו יהיה אחראי כלפי החברה לכל נזק שייגרם לתשתיות ו/או למתקן כתוצאה מביצוע העבודות
ובנוסף כלפי צד ג' לכל נזק ו/או פגיעה שתיגרם לו כתוצאה מטיב העבודות של הספק.
 4.8הספק מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה,
ולמלא אחר כל הוראות המפקח (ככל שניתנו) למניעתן.
 4.9הספק מתחייב כי יעסיק עובדים ,כלי עבודה ,ציוד ,חומרים ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל
העבודות הנדרשות.
 4.10הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל/המפקח בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל
אדם המועסק על ידי הספק ,אם לדעת המנהל/המפקח ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,התנהג אותו
אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא את תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות .אדם
שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הספק להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על
פי הסכם זה.
 4.11הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ולתקנים הנדרשים ולדאוג לכל הרישיונות,
ההיתרים בקשר עם החומרים ,הציוד ,כוח האדם ,העובדים מטעמו ,עובדי קבלן הפיתוח ומי מטעמו.
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 4.12הספק מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראות כל דין
ורשות מוסמכת .כן מתחייב הספק לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו ,לרבות
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הספק ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע
התחייבויותיו שבהסכם זה.

.5

מועד ביצוע העבודות
הספק מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה ולהשלימה במועד הנקוב בו ביחס
לכל עבודה ספציפית.

 .6העסקת עובדים
 6.1הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע חוזה זה עובדים בכמות הנדרשת מנהל עבודה והחברה
תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו ,אם ראתה לדעתה שאין בצוות
שהעמיד הספק כדי לבצע את העבודה או קבוצת עבודות ,נשוא המכרז באופן ראוי.
 6.2הספק מתחייב כי ,העובדים אשר יועסקו ע"י הספק ,במסגרת חוזה זה ,יהיו עובדיו השכירים של הספק.
 6.3הספק מתחייב כי העובדים שיועסקו על ידי הספק יאושרו ע"י המנהל יהיו בעלי ניסיון בעבודות נושא
המכרז ,בוגרים ,בעלי ת.ז .ישראלית ,או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף.
 6.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו
לצורך ביצוע העבודות ,והספק ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור.
 6.5הספק מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה
רשמית מזהה.

 .7פיקוח
 7.1בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרטים ובחוזה זה ,מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לחברה זכות לפקח
על עבודות הספק ולבדוק ,בכל עת ,את רמת ביצוע העבודות.
 7.2בנוסף ,מוסמכת החברה ו/או המפקח מטעמה ,לתת לספק מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה,
המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות ,והספק מתחייב לפעול על פיהן במלואן.
 7.3מוסכם כי בכל עניין ,קביעת החברה ו/או המפקח מטעמה תהיה סופית ומכרעת ,והספק מתחייב לפעול
על פיה.
 7.4הספק מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המפקח ,וכן
לציית להוראותיו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.
 7.5בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי החברה
ו/או המפקח מטעמה לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי החוזה .על הספק יהיה לבצע את
התיקונים הדרושים בהתאם לדרישות ללא תוספת תשלום.

 .8חלוקת העבודות בין רשימת המשתתפים:
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 8.1חלוקת מטלות הביצוע בין רשימת המשתתפים :הואיל ובכוונת החברה לבחור עד  10ספקים לרשימת
המשתתפים ,בכל פעם שהחברה תהא מעוניינת להזמין פאנלים סולאריים וציוד נלווה ,היא תבצע הליך
תימחור בין רשימת המשתתפים ויחולו ההוראות הבאות:
 8.1.1החברה תפנה לכל רשימת המשתתפים ,לקבלת הצעת מחיר לצורך מתן שירות ספציפי או שירות
לתקופה מסוימת כאשר פניה כאמור יכולה לכלול גם תנאי סף ,גם מדדי איכות ,מפרטים ,מועדים,
תנאי תשלום וכל דרישה אחרת.
 8.2פניה בהתאם לשיקול דעת החברה -במקרים חריגים ,באישור ועדת המכרזים ומנימוקים שיירשמו (כגון
מוצרים שאין לכל הספקים ,ניסיון קודם ,דחיפות וכיוצ"ב) ,החברה תהא רשאית לפנות לכל אחד מהספקים
לצורך קבלת הצעת מחיר ספציפית.

 .9תקופת החוזה:
 6.1תקופת חוזה זה תהא מיום חתימת החברה על הסכם זה לתקופה של  24חודשים מיום כך שמועד תום
החוזה לכל חברי המאגר יהיה זהה.
 6.2לחברה זכות הברירה להאריך הסכם זה לשלוש תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן-
תקופה/תקופות האופציה)
 6.3למען הסר ספק יובהר כי הוראות ההסכם יחולו על תקופות האופציה בשינויים המתחייבים.
 6.4על אף האמור ,לחברה שמורה הזכות להביא הסכם זה לביטולו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאי
שתיתן לספק הודעה מראש ובכתב של  60ימים טרם תעשה כן.
 6.5יובהר כי אין בתקופת ההתקשרות כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם להוראות ההסכם.

 .10ציוד וחומרים:
 10.1הספק יספק את כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות למקומות עליהם תורה החברה.
 10.2לספק לא יהיו טענות ו/או תביעות כנגד החברה ,בכל הנוגע לאספקת הציוד והחומרים
וכולם כלולים במחיר ובתמורה לה הוא זכאי .
 10.3חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  -יירכשו ממפעלים
ויצרנים בעלי תו תקן.
 10.4הספק מתחייב להשתמש בביצוע העבודות רק בחומרים שנבדקו ואושרו לתפקידם על ידי
המפקח.
 10.5הספק מתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא לא יגיע לידיים של צד ג' .כמו כן הספק
מתחייב שלא להשאיר כל חומר מסוגן מכל מין וסוג שהוא באתר ועל החברה לא תחול
אחריות כלשהי בשל האמור בסעיף זה.

 .11תמורה:
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 11.1התמורה לה יהא זכאי הספק בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תהא בהתאם להצעתו
במסגרת הליך תימחור ובכפוף לזכייתו (להלן-התמורה).
 11.2מודגש בזאת במפורש ,כי התמורה היא סופית וכוללת את כל העבודות המפורטות במכרז ובהסכם על
נספחיהם וכי אי התקיימות איזו מהערכות הספק ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או
תכניותיו ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי התמורה ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים
במסמכי המכרז.
 11.3למען הסר ספק מובהר כי התמורה תשולם אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות מסמכי החוזה.
 11.4מוסכם בזאת כי התמורה כוללת אספקת הציוד וכוח האדם לביצוע העבודות ,רווח קבלני ,המצאת
אישורים ,בדיקות וכן כל הוצאה נוספת שתחול על הספק במסגרת ביצועו של הסכם זה.
 11.5מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בחוזה
אזי החברה תהא רשאית לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:

11.6

11.5.1

לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש הספק למפקח לאישור .לאחר תיקון
העבודה שבוצעה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בחוזה יוציא הספק
חשבון חדש בגובה הסכום שלא אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המפקח.

11.5.2

החברה תהיה רשאית לנכות מהתמורה ו/או מהתשלומים החודשיים סך השווה לעד 10%
מהתמורה ו/או מהתשלומים החודשיים ,הכל על פי שיקול דעתה.

11.5.3

החברה תהא רשאית לבצע על חשבון הספק בעצמה או באמצעות ספק אחר את
העבודה שלא בוצעה על ידי הספק כקבוע בחוזה זה ,וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את
הספק מהתחייבויותיו ,ותחייב את הספק בסכום עלות העבודה שבוצעה באזורו.

לספק לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור בס"ק זה.

 .12הגשת חשבונות ואישורם
יובהר כי כל החשבונות נושא המכרז יוגשו דרך מערכת עליה תורה החברה.
 12.1התמורה תשולם לספק בהתאם לתנאי התשלום שיגדרו בפניה להצעות מחיר לכל עבודה בנפרד.

 .13הגדלת ו/או הקטנת היקף החוזה
 13.1מוסכם בזאת כי לחברה שמורה הזכות הבלעדית להגדיל ו/או לשנות ו/או להקטין בכל עת את היקף
העבודות.
 13.2מוסכם ומוצהר כי לחברה תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע לשינוי
התמורה ,וקביעתה הינה סופית ומכרעת.

 .14אי קיום יחסי עובד ומעביד
 14.1מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי החברה והחברה
בגדר ספק עצמאי ,ואין נקשרים בין החברה לבינם יחסי עובד ומעביד ,ואין הספק ו/או עובדיו ו/או
מועסקיו זכאים לקבל מהחברה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד
ממעבידו.
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 14.2מוסכם בזאת מפורשות כי הספק בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל
דין ונוהג לעובדיו ופועליו ,והחברה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.
 14.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף הספק יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים
המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.
 14.4תחויב החברה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו
יפצה הספק את החברה בכל סכום בו תחוייב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
 14.5מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ,הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע
להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 .15אחריות
15.1

הוראות בקשר עם אחריות בגין המוצרים יפורטו במסגרת פניה להליך תימחור.

 .16נזיקין לגוף או לרכוש:
 16.1הספק בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או למורשיו ו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם ע"י
מורשיו ו/או עובדיו לצד ג' כלשהו ו/או רכוש ו/או לחברה ו/או לרכושן מחמת כל מעשה או מחדל
הקשורים בביצוע עבודות האחזקה עפ"י חוזה זה.
 16.2הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או
הוצאה שיחולו עליה ו/או שהיא תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל ,מחמת כל מעשה
ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין ,בחוזה זה ו/או באופן ביצוע עבודתה ע"י הספק ו/או
עובדיו ו/או מועסקיו ו/או ע"י קבלני משנה ו/ו עובדיהם.
 16.3כל סכום שיגיע לחברה מאת הספק עפ"י חוזה זה ישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק ,מעת דרישתו
ע"י החברה מהספק ועד תאריך התשלום בפועל.
 16.4מודגש כי התרשלות והימנעות מביצוע העבודות והוראות המפקח יחשבו כגרימת נזק שעליו יחולו
הוראות סעיף זה.
 16.5מוסכם בין הצדדים מפורשות כי החברה לא תהינה אחראיות באופן כלשהו ובכל נסיבות שהן לרכוש
הספק ולציודו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו.

 .17פיצויים מוסכמים מראש:
 17.1מבלי לפגוע בכלליות האמור ,החברה ו/או המפקח יהיו רשאים להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה
לה זכאי הספק( ,להלן-פיצויים מוסכמים) ,בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את השירות נשוא חוזה זה
במועד מהמועדים הקבועים בחוזה ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי
חוזה זה כדלקמן:
מס'

הנושא  /הליקוי

סכום ש"ח
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פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך

1
2
3
4
5
6
7

הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה
שאיננה מוגדרת בטבלה זו.
ביצוע העבודה שלא לשביעות רצון החברה /או מי מטעמה
ביצוע עבודות שלא בהתאם להוראות המפרט או הליך
התימחור או שלא בהתאם לשביעות רצון המפקח או החברה
הפרה קלה של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה
מוגדרת בטבלה זו
אי תיקון ליקוי בטיחותי
הסבת עבודה ללא אישור החברה או למי שלא מורשה לבצעה
אי ביצוע הנחיה שהועברה לספק ,בכתב ,על ידי המפקח,
בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

 500עבור כל יום
איחור
עד 3,000
500
500
עד 1,000
 500עבור כל ליקוי
 ₪ 10,000למקרה
 300עבור כל הנחיה
שלא בוצעה

 17.2החברה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לספק לפי חוזה זה ,את סכום הפיצויים המוסכמים
מראש המפורטים בטבלה שלהלן ,ו/או כל סכום שלדעת החברה ו/או מי מטעמן מגיע מהספק לחברה
ו/או לכל צד ג' ,עפ"י החוזה או עפ"י דין .זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית החברה .
 17.3הפחתה של  5%מהתמורה -בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד.
 17.4כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה אינם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.
 17.5קביעתם של החברה ו/או מי מטעמה כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה
ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה בשל כך.
 17.6אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיהן של החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

 .18ביטוח:
מבלי לגרוע מחבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על הספק יחולו הוראות הביטוח
המצ"ב להסכם זה כנספחים ה'-2ה' 3ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 .19קיזוז:
 19.1מוסכם בזאת כי החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לספק על פי חוזה זה ,כל סכום המגיע
לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר (לרבות חוזה אחר שבינה לבין הספק) מאת הספק.
 19.2הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הספק בכל
דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

 .20היתרים ורישיונות:
בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,חייב הספק להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון
כאמור.

 .21הוראות כל דין:
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הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים.

 .22הפרת החוזה ובטלותו:
22.1

אי ביצוע העבודות לפי חוזה זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון החברה ייחשב
כהפרת החוזה והחברה תהא רשאית לבטל את החוזה לאלתר לאחר שנתנה לספק הודעה על כך
ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או
ולהעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת
החוזה ו/או לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של
החוזה.

 15.1מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב הספק כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית בקרות
אחד מן האירועים הבאים:
א .אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן החברה והעיקול לא יוסר תוך  20יום מיום החלתו.
ב .אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים.
ג .אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.
ד .בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן ,מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי הספק.
ה .העסקת קבלן לא מורשה לביצוע עבודה מהעבודות הנדרשות במסגרת המכרז.
ו .הספק לא הגישו הצעתו בלמעלה משלושה הליכי תימחור.
 15.2הפר הספק את הוראות ההסכם יותר מ 3-פעמים ,יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויקנה לחברה
את האפשרות לבטל את ההסכם עם הספק וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה בהתאם
להוראות הסכם זה או על פי כל דין.
 15.3האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של החברה עקב ובגין ההפרה.

 .23העברת זכויות וחובות:
מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לספק להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או מקצתן
בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר ,אלא אם קבל את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

 .24שינוי החוזה:
אין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב ,ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 .25ויתור והימנעות מפעולה:
כל ויתור ,הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד החברה  ,לא ייחשבו כויתור החברה על זכויותיה ,אלא אם
כן ויתרה החברה על כך בכתב ומראש.
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 .26כתובות והודעות:
 26.1כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה.
 26.2כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר
לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אם נמסרה ביד -בעת מסירתה,
ואם נשלחה בפקסימיליה -בעת שיגורה בפקסימיליה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________

________________

החברה

הספק
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נספח ה'1
לכבוד:
חברה כלכלית בנימין בע"מ
א.ג.נ,
הנדון  :כתב ויתור
הננו מצהירים ומתחייבים כלפי חברה כלכלית בנימין בע"מ כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה
מכם ו/או כל הפועלים מטעמכם בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים
לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי (להלן" :הציוד") כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוח בחוזה
מיום ...............וכמפורט להלן:
לכלים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכונות ,מתקנים וכל ציוד ורכוש אחר שהובאו על ידינו ו/או על ידי מי מטעמינו או
מקבלני המשנה לאתר (למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כחלק מהפרויקט) ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לרבות מנופים ,עגורנים ,מתקני הרמה ,מעליות משא ,מעמיסים ,טרקטורים ,מערבלים וכל ציוד
הנדסי אחר ואשר אינו מהווה כחלק מעבודות הפרויקט.
הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר (לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני
משנה) נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ,בין היתר ,ביטוחי חובה כחוק ,ביטוח בגין נזקי "צד שלישי" גוף
ורכוש כמתחייב בנספח "הביטוח" לחוזה ,וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו/או ציוד הנדסי יחול עלינו
בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף ביטוחיכם.
____________________
חתימה אישית של מנהל הספק

_______________________
חתימת הספק – חתימה כולל חותמת
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נספח ה' 2

נספח ביטוח
(ספקי מוצרים ושירותים)

"החברה" ,בכל מקום בנספח זה ,כולל את" :חברה כלכלית בנימין בע"מ ו/או מועצה
אזורית מטה בנימין ו/או יישובי המועצה ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידים
עירוניים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או נבחריהם".
 .1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך על חשבונו
את הביטוחים המפורטים להלן בחברת ביטוח מורשית בישראל כדי לכסות את עצמו ו/או מי
מטעמו על מנת להגן על עצמו ו/או על הבאים מכוחו מפני אובדן ,נזק או אחריות הקשורים או
הנובעים במישרין או בעקיפין מביצוע הפעילות נשוא חוזה זה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל
ומחובתו של הספק לערוך לקיים ולשמור בתוקף את כל הביטוחים המפורטים להלן .כמו כן,
מתחייב הספק למסור לידי החברה ,לא יאוחר מיום חתימת הסכם זה ,ובכל מקרה טרם תחילת
הפעילות ,את נספח "אישור קיום ביטוחים" שמצורף כנספח ה2א' למסמך זה (להלן" :אישור
הביטוח") כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיו .כמו כן בטרם תום תקופת הביטוח ימציא עותק
עדכני של אישור הביטוח לגבי חידוש הביטוחים לתקופת ביטוח נוספת וכך למשך כל תוקפו של
הסכם זה וכל עוד חלה עליו חבות לפי הדין .לא יראו את החברה כמי שוויתרה לספק על איזה
מהתחייבויותיו ,לרבות זכותה לדרוש את המצאת הביטוחים בכל עת ,אף אם המשיכה את
ההתקשרות מבלי שהומצאו לו הביטוחים הללו.
 1.1ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות של  5,000,000ש"ח לאירוע וסה"כ לכל האירועים
בתקופת הביטוח .המכסה את חבות המבוטחים לפי כל דין בגין אבדן או נזק לכל אדם ,גוף
או רכוש .הכיסוי יורחב לכסות את אחריותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח
בגין מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו .הביטוח יורחב לכסות חבות בגין ו/או הנובעת
מ :קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,שביתות והשבתות ותביעות (שיבוב) תחלוף של המוסד
לביטוח לאומי .כמו כן יקבע במפורש כי מוצרים של הספק המצויים אצל אחרים לא
יחשבו כמוצרים שיצאו מחזקתו של הספק .הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מי
מטעמה במידה ויתבעו בגין אחריותם למעשי או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו ,זאת בכפוף
לסעיף אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד ואחד מיחידי
המבוטח.
 1.2ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של  20,000,000ש"ח לאירוע ובסה"כ לכל האירועים
בתקופת הביטוח .המכסה את חבות הספק בגין נזק גוף או מחלת מקצוע שנגרמו לעובדים
המועסקים על ידו במהלך ועקב עיסוקם .הביטוח יורחב לכלול כיסוי כלפי קבלנים ,קבלני
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משנה ועובדיהם .הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה היה ויחשבו כמעביד
של עובדי הספק.
 1.3ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות של  10,000,000ש"ח לאירוע ולסה"כ האירועים
בתקופת הביטוח .תאריך התחולה למפרע יחול לא יאוחר מהיום בו החל הספק לבצע את
הפעילות נשוא החוזה ,אפילו אם החוזה נחתם מאוחר יותר אך לא לפני ________.
הביטוח יכלול הרחבה לאיסוף מוצרים בגבול אחריות של  ,₪ 1,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח .הביטוח יכלול תקופת גילוי מאוחרת של  12חודש במקרה שהביטוח יבוטל או לא
יחודש ובלבד שלא נערך ביטוח אחר המבטח את הסיכון המבוטח לפי הפוליסה.
הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ,במידה ויתבעו בגין אחריותם למעשי
או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו ,זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו נחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד לכל אחד ואחד מיחידי מבוטח.
 1.4הביטוחים המפורטים לעיל יכללו במפורש גם את ההוראות שלהלן:
1.4.1

הביטוחים יערכו על בסיס נוסחי ביט של קבוצת כלל ביטוח או נוסח מקביל של
מבטח אחר.

1.4.2

כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש ,לפיו הם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח
שנערך על ידי החברה וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף
ביטוחיה לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח
התשמ"א.1981-

1.4.3

מעשה או מחדל בתום לב בכל הקשור לתנאי וסייגי הפוליסות לא יהווה עילה
לפגיעה בזכויות החברה על פי הפוליסות הנ"ל.

1.4.4

חריג "רשלנות רבתי" מבוטל ,ככל שקיים.

1.4.5

בכל מקרה של צמצום ו/או ביטול ,מתחייבים המבטחים להודיע על כך לחברה
בהודעה כתובה בדואר רשום שתימסר למזמין לפחות  60יום לפני כניסת
הצמצום ו'או הביטול לתוקף.

1.4.6

כל הביטוחים המפורטים לעיל בסעיף  1יקראו להלן" :ביטוחי הספק ".

 .2למען הסר ספק ,מובהר כי ,אישור הביטוח המנוסח בהתאם להנחיות רשות שוק ההון
הביטוח והחיסכון לעניין אישורי קיום ביטוחים ,אינו ממצא את כל הדרישות המפורטות
בנספח זה .על הספק האחריות לדאוג ולוודא שכל הדרישות המפורטות בנספח זה יכללו
בביטוחי הספק.
 .3מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי
מהתחייבויות הספק בהתאם להסכם זה ,או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את החברה
ו/או כל אדם שהוא בגין כל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בקשר לרכוש שהוא אחראי לו
ו/או כתוצאה מפעילותו של הספק במסגרת הפעילות נשוא הסכם זה ו/או כתוצאה מאי קיום
הוראות הסכם זה על ידי הספק .תשלום בפועל של תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא
כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו תהיה זכאית החברה בגין נזק או הפסד.
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 .4הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,
ולדאוג ולוודא כי פוליסות הביטוח תהיינה בתוקף כל משך תקופת ההתקשרות .למעט ביטוח
חבות המוצר אותו מתחייב הקבלן לשמור בתוקף עד תום שבע שנים מיום סיום ההתקשרות
נשוא חוזה זה.
 .5הקבלן פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק שיגרם לרכוש שמובא על
ידי הספק למקום הפעילות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות :כלי רכב ,כלי צמ"ה ציוד
וכלי עבודה .הפטור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון.
 .6סעיף זה הוא סעיף יסודי היורד לשורשו של הסכם זה.

תאריך ___________________

חתימת וחותמת הקבלן __________________
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נספח ה' 3
אישור עריכת ביטול

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

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

מבקש האישור*

המבוטח
שם
................................

שם
חברה כלכלית בנימין
בע"מ ו/או מועצה
אזורית מטה בנימין
ו/או חברות עירוניות
ו/או תאגידים עירוניים
ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם ו/או
נבחריהם
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
.................................
מען
מען
...............................
פסגות
.........
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

צד ג'

תאריך
תחילה

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☒אספקת מוצרים
☒אחר :מכירה
ואספקה של
פאנלים סולאריים
וציוד נלווה

תאריך
סיום

נוסח
מספר
הפוליס ומהדו
רת
ה
סכום
הפוליס
ה
5,000,000 ............... ..............
 ..........ביט
..
..
2018
...

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

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

גבול
האחריות/
סכום ביטוח

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

₪
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 305הרחב כלי יריה
 307קבלנים וקבלני
משנה
 312נזק עקב שימוש
בצמ"ה
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כיסויים

אחריות
מעבידים

 ..........ביט
2018
...

20,000,000 ............... ..............
..
..

חבות מוצר

 ..........ביט
2018
...

10,000,000 ............... ..............
..
..

 315כיסוי לתביעות
המל"ל
 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או
מחדלי המבוטח -
מבקש
האישור
 322מבקש האישור
מוגדר כצד
ג'
 328ראשוניות (ויתור על
כל
דרישה או טענה מכל
מבטח
של מבקש האישור)
 329רכוש מבקש האישור
ייחשב
כצד ג'.
 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור.
 319מבוטח נוסף  -היה
וייחשב
כמעבידם של מי
מעובדי
המבוטח מבקש
האישור
 328ראשוניות (ויתור על
כל
דרישה או טענה מכל
מבטח
של מבקש האישור)
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או
מחדלי המבוטח -
מבקש
האישור
 328ראשוניות (ויתור על
כל
דרישה או טענה מכל
מבטח
של מבקש האישור)
 332תקופת גילוי  12חודש
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פירוט השירותים
מכירת/רכישת/השכרת ציוד 046
052
מערכות פוטו-וולטאיות

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

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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