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   תאריך _________________          חתימת המציע __________________________ 

 

 מסמך 1 

 הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים
 

(, מזמינה בזאת הצעות לאספקת צנרת ל"""החכהחברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ )להלן: 
לאתר לסילוק הפסולת  ,צרת פלסאון בלבדאביזרי צנרת )מחברים, זוויות וכיו"ב( מתווכן  פוליאתילן 
 (, כמפורט במסמכי המכרז."המוצרים")להלן: וכן אביזרים נלווים "דודאים" 

 המוצרים אותם יתבקש הספק הזוכה לספק הינם כדלקמן:

 צינורות פוליאתילן על פי הפירוט הבא: .א

 ;מטר 2000 -כ  10 דרגמ"מ    50צינור פוליאתילן 

 ;מטר 1500 -כ  10 דרגמ"מ    110צינור פוליאתילן 

 ;מטר 1000 -כ  16 דרגמ"מ  160צינור פוליאתילן 

 ;מטר 500 -כ  16 דרגמ"מ  200צינור פוליאתילן 

 ;מטר 500-כ   16 דרגמ"מ  315צינור פוליאתילן 

 ולמטר אורך )מ"א(. בנפרדהצעות המחיר של המציעים תהיינה לכל סוג צינור 

הצנרת בין ספקים שונים ולמציעים ו/או לספקים הזוכים לא  החכ"ל תהיה רשאית לפצל את אספקת
 תהיה כל טענה בעניין זה כלפי החכ"ל.

 וכיוצב'(, מתוצרת פלסאון בלבד )להלן: זוויותלצנרת )כגון מחברים,  אביזרים נלווים .ב
 :"(האביזרים"

 לחכ"ל  להזמין את האביזרים, על המציעים להציע את אחוז ההנחה שיינתן לחכ"לעל מנת לאפשר 
מהו אחוז ההנחה המוצע על ידם ועל כן יידרשו לפרט  ,לצורך רכישת אביזרים, בהתאם לשיקול דעתה

 .פיוז'ן-ריתוך פנים ואביזרי אלקטרול 2019למחירון "פלסאון" 

על המציעים לרשום את שיעור ההנחה על גבי נספח ההצעה. מובהר כי גם אם ההנחה המוצעת על ידי 
" )אפס(, עליו לציין זאת באופן מפורש על גבי ההצעה. מציע שלא יציין באופן 0"המציע הינה בשיעור 

 . 0%מפורש את הצעת ההנחה שלו, החכ"ל תהיה רשאית לראות בו כמי שהציע הנחה בשיעור של 

 
וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כל הטעון בדיקה , יבדוק את כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את 

נדרשת המוצר שאספקתו כמות את  ו,מהותאספקת המוצר, איכותו ור את תנאי כנחוצים כדי לחקו
 ויכלול אותם במחירי היחידה.באספקת המוצר ואת הקשיים העלולים להתגלות 

 
 

במסגרת  אוהד קליין מר יוכל המציע לפנות ללאספקת המוצר לשם קבלת ידיעות והסברים בכל הנוגע 
רק שאלות הבהרה שניתנה עליהם  -(4)סעיף  תנאי המכרזשאלות הבהרה ובאופן שמפורט בהודעה ו

 תשובה בכתב באופן המפורט בהסכם זה, יחייבו את החכ"ל.
 

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית 
, ג' םל לא יאוחר ליו"ל )צומת בית קמה(. על ההצעות להתקבל במשרדי החכ"במשרדי החכ

  .12:00 בשעה 26/3/2019
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   תאריך _________________          חתימת המציע __________________________ 

 

 לא תיכלל במכרז. -ל עד למועד האמור"הצעה שלא תתקבל במשרדי החכ

 

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו 
 .התנאים והכללים שבמסמכי המכרז

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה        

 יו"ר -ניר זמיר                 

 ל הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ"החכ             
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   תאריך _________________          חתימת המציע __________________________ 

 

 2מסמך 

 הודעה ותנאי המכרז

 כללי: 1

(, מזמינה בזאת הצעות לאספקת צנרת ל"""החכהחברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ )להלן: 
(, כמפורט "המוצרים" ו"האתר" בהתאמהפוליאתילן לאתר לסילוק הפסולת "דודאים" )להלן: 

 במסמכי המכרז.

 המוצרים אותם יתבקש הספק הזוכה לספק הינם כדלקמן:

 צינורות פוליאתילן על פי הפירוט הבא: .א

 ;מטר 2000 -כ  10 דרגמ"מ    50צינור פוליאתילן  .1

 ;מטר 1500 -כ  10 דרגמ"מ    110צינור פוליאתילן  .2

 ;מטר 1000 -כ  16 דרגמ"מ  160צינור פוליאתילן  .3

 ;מטר 500 -כ  16 דרגמ"מ  200צינור פוליאתילן  .4

 ;מטר 500-כ   16 דרגמ"מ  315צינור פוליאתילן  .5

 הצעות המחיר של המציעים תהיינה לכל סוג צינור בנפרד ולמטר אורך )מ"א(.

מובהר כי הערכת כמות הצנרת לעיל הינה בבחינת אומדן והערכה בלבד ואינה מהווה התחייבות של 
ולמציעים לא תהיה כל טענה כלפי החכ"ל החכ"ל לבצע הזמנה בהיקף מסוים של סוג צנרת מסוימת, 

 בעניין זה.

וכיוצב'(, מתוצרת פלסאון בלבד )להלן:  זוויותלצנרת )כגון מחברים,  אביזרים נלווים .ב
 :"(האביזרים"

 לחכ"ל להזמין את האביזרים, על המציעים להציע את אחוז ההנחה שיינתן  לחכ"לעל מנת לאפשר 
מהו אחוז ההנחה המוצע על ידם ועל כן יידרשו לפרט  ,דעתהלצורך רכישת אביזרים, בהתאם לשיקול 

 .פיוז'ן-ריתוך פנים ואביזרי אלקטרול 2019למחירון "פלסאון" 

בין ספקים שונים או לספק אחד, ו/או האביזרים החכ"ל תהיה רשאית לפצל את אספקת הצנרת  2
מהות  פי החכ"ל.ובכל מקרה למציעים ו/או לספקים הזוכים, לא תהיה כל טענה בעניין זה כל

 ההתקשרות:

חודשים מהמועד שבו יוכרז זוכה/זוכים במכרז )להלן:  12 -ההתקשרות שבין הצדדים הינה ל .2.1
לחכ"ל תהיה האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את "(. תקופת ההתקשרות"

חודשים. ובמקרה שניתנה הודעת  12תקופת ההתקשרות שבין הצדדים לתקופה נוספת בת 
"ל כאמור, יחולו על התקופה הנוספת כל הוראות מכרז זה והסכם התקשרות שבין החכ

 הצדדים ולספק הזוכה לא תהיה כל טענה כלפי החכ"ל בעניין זה.

שעליו ו/או האביזרים החכ"ל תודיע לכל ספק שיוכרז כזוכה על ידה, מהם סוגי הצינורות 
או בהתאם  ירים שהוצעו על ידולספק לחכ"ל על פי מכרז זה ובהתאם לזכייתו ועל פי המח

 .לשיעור ההנחה שהוצע על ידו

במהלך תקופת ההתקשרות תוכל החכ"ל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק, מפעם  .2.2
לפעם, כי היא מבקשת לספק לה מוצרים, שכפי שעליו לספק, באורכים שונים בהתאם לצרכיה, 

 והכל כפי שיישלח בהזמנה כתובה מטעם החכ"ל לספר

 14לספק לחכ"ל את המוצרים באתר. המוצרים יסופקו תוך לא יאוחר מתחייב  הספק הזוכה .2.3
מהמועד שבו התקבלה הזמנה מהחכ"ל אשר בה יפורטו סוגי הצינורות  ימים( ארבעה עשר)
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   תאריך _________________          חתימת המציע __________________________ 

 

.  מבלי לגרוע מהאמור, ככל שאורך הצנרת לא תהיה ו/או האביזרים והאורך המבוקש
 )שלושים( יום.  30סטנדרטית, מועד האספקה יהיה עד 

להודיע לחכ"ל אילו  מחויבשעות מהמועד שהתקבלה הזמנה בכתב אצל הספק, הוא  48תוך  .2.4
פריטים מההזמנה אינם סטנדרטיים ומה יהיה מועד ההזמנה הצפוי שלהם, ובלבד שיסופקו עד 

 .2.3יום ממועד ההזמנה כאמור בסעיף  30

 :הנחיות 3

המחיר המוצע על ידו לאספקת כל אחד ואחד את  כרזלמסמכי המ 4במסמך על המציע לרשום בדיו 
לכל המוצרים שבמכרז זה או רק   . כל מציע יוכל להציע הצעה1המוצרים המפורטים לעיל בפרק 

 ועדת המכרזים של החכ"ל תתייחס רק לרכיבים שלגביהם נקב המציע במחיר. –לחלק מהם 

למחירון של פלסאון, וזאת בהתייחס  לצורך רכישת אביזריםכמו כן יפרט המציע את אחוז ההנחה  
 .פיוז'ן-ריתוך פנים ואביזרי אלקטרול 2019"פלסאון" 

 0לציין שיעור הנחה, וככל ושיעור ההנחה המוצע יהיה " מחויביםכאמור המציעים  .3.1
המוצרים יסופקו באתר, המחירים המוצעים יהיו לפי מחיר למ"א  " יש לציין אף זאת בהצעה.

 .פלסאון כאמור בניכוי ההנחה או על פי מחירון צינור

 מע"מ אינם כולליםלמרות האמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע  .3.2
אשר ישולם בהתאם לשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל כנגד חשבונית מס שיוציא המציע 

 .לחברה

כל  את ברה, ולהחזיר לחכל מסמכי המכרזעל  ,עמוד( כלעל המציע לחתום )בתחתית  .3.3
. ככל ותהיינה הודעות הבהרה ו/או שינויים המסמכים החתומים כאמור לעיל במעטפת ההצעה

 במכרז זה, על המציעים לצרף גם אותן כשהן חתומות כחלק ממסמכי המכרז. 

 .פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים .3.4

ל בצרוף "עטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת החככל הצעה תוגש לחברה במ .3.5
 .3/ד/2019מכרז זוטא המילים: 

את כל שאר מסמכי המכרז כשכל אחד מהנ"ל חתום על לחברה עם ההצעה, יחזיר המציע  יחד .3.6
 נדרש.ידו כ

לדואר , וזאת אוהד קליין, עבור מר מציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות לחכ"ל, בכתב בלבד 4
וזאת או  yaels@bns.org.ilדואר אלקטרוני עבור גברת יעל שימן באו  ohadk@bns.org.ilאלקטרוני 

 בטלפוןזאת   אוהד קלייןמייל וזאת אצל מר הבאחריות המציע לוודא הגעת . 19/3/2019עד לתאריך 
 . שאלות והבהרות שלא יתקבל אישור08-6257968 :בטלפוןאו אצל גברת יעל שימן  08-6471001

 .מטעם החכ"ל על הגעתן, לא תענינה

תשובת החכ"ל לשאלות/הבהרות תימסר בכתב בלבד למציג השאלות להבהרה וכן ליתר משתתפי 
המכרז, תשובה שקיבל משתתף /מציע בעל פה מגורם כל שהוא לא תחייב את החכ"ל ותיחשב כאילו 

 וו חלק ממסמכי המכרז.שאלות ההבהרה והתשובות ייחתמו על ידי כל מציע ויה  לא נמסרה כלל.

 להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן: 5

 אישור עו"ד או רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה מטעם המציע. .5.1

 אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .5.2

 .אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים .5.3

 .מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקוראישור תקף  .5.4

 .תעודת רישום של התאגיד המציע .5.5
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   תאריך _________________          חתימת המציע __________________________ 

 

 :חתימות 6

 , מס' תעודת הזהות שלובמקרה וההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא .6.1
 וכתובתו ויצרף את חותמתו.

ותפות בצרוף חותמת במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם הש .6.2
ח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם כל השותפים ופוי כיהשותפות ובצרוף י

 וירשום בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפים.

 והמורשים לחתום בשמ ו, יחתמו אלה ממנהליתאגיד רשוםבמקרה וההצעה תוגש על ידי  .6.3
 .התאגיד, בצרוף חותמת וולחייב

או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיוחד  תאגידיםתוגש על ידי שותפות של  במקרה וההצעה .6.4
, יחתמו על ההצעה אלה ממנהליו המורשים לחתום בשמו של כל ןהנדו אספקת המוצרלשם 

ובצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות  התאגיד שלואחד מהשותפים, בצרוף חותמת 
בי ההצעה המוגשת, ועל זכות החתימה של נציגי הנ"ל בחוק, על מידת האחריות של כל שותף לג

 השותפים.

החכ"ל תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אלה או הצעה המכילה כל  7
הסתייגות שהיא כלפי המחירים או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז או שלא תהיה חתומה 

 על ידי המציע. נדרשכ

ליים באיזו הצעה שהיא אכות לא להתחשב בפגמים טכניים או פורמהחכ"ל שומרת לעצמה את הז 8
במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק לחברה, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל 

לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם היא  ואו רק חלק ממנ אספקת המוצר
ולמוסרם לבעלי הצעות שונים  ואו חלקי ת אספקת המוצראאיננה ההצעה הזולה ביותר ו/או לפצל 

 .כפי שיראה לה הכדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר

 בחירת ההצעה הזוכה: 9

בחירת ההצעה הזוכה תתבצע באופן בו ועדת המכרזים תבחן את הצעת המציעים ותכריז על זוכה 
 שהניקוד להצעתו הינה הגבוהה ביותר. 

 :לוקת הניקוד בגין הצעות המציעים השונים תהיה כדלקמןח

 ;Aרכיב  -מהמכרז( 70%) נקודות 70עד המחיר הכולל המוצע לאספקת צנרת פוליאתילין  .9.1

הצנרת המפורטים בהצעת מסוגי  לכל אחד ואחדזה יציעו המציעים הצעת מחיר בפרק 
כ"ל לפסול את , תהיה רשאית החמסויםככל ולא יפורט מחיר לגבי צינור  המחיר.
 ההצעה.

הצעת המחיר הכוללת של המציע )לצורך השוואתה וקביעת ניקוד המציעים בלבד(, 
תחושב על ידי מכפלת מחיר היחידה למ"א בגין כל סוג צנרת, בכמות הצנרת המהווה 

לעיל  1מ"א המצוין בסעיף  Xלעיל(. משמע עלות היחידה  1הערכה בלבד )כמפורט בסעיף 
לגבי כל רכיב כאשר סכום כל הרכיבים השונים תהווה את ההצעה  תהווה עלות מוצעת

 הכספית של המציע לפרק אספקת הצנרת.

 ;Bרכיב  -נקודות 30עד  –שיעור ההנחה ממחירון פלסאון  .9.2

(, תקבל את מלוא A-B)רכיבים  9.2 -9.1הזולה ביותר לגבי כל אחד מהרכיבים  הכספית ההצעה

יתרת ההצעות לגבי כל רכיב יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה להצעה  הנקודות בגין הסעיף הספציפי, בעוד

 .שקיבלה את הניקוד המקסימלי
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            תחשיב ניקוד המציעים השונים יהיה באופן הבא:

 ) הצעת המציע )מכנה(/ הצעה הזולה )מונה(( Xניקוד המציע הנוסף = ניקוד מקסימלי לרכיב 

 די סכימת הניקוד אותו יקבל על מציע בגין כל  אחד מהרכיבים:חישוב הניקוד הכולל של מציע יתבצע על י

 A+Bניקוד כולל של הצעת מציע = 

במכרז, יחתום על כל מסמך זכייה על קיבל הודעה שמציע אזי ה, כהצעה הזוכההצעת מציע תוכרז  10
שחתימתו נדרשה על פי תנאי המכרז וימציא לחברה את כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, 

ימים מיום שהודיעה לו החכ"ל על זכייתו במכרז ו/או תוך המועד שתקבע החכ"ל בהודעה  5תוך ב
 בכתב, לפי שיקול דעתה. 

לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חותמת  וההתקשרות עמו תיכנסהמציע ייחשב כזוכה במכרז  11
 וחתימות החכ"ל על החוזה. 

ל ההצעה, לא תשכלל את ההתקשרות בין ההודעה על הזכייה שתישלח לזוכה, לא תהווה קיבול ש 12
 הצדדים ולא תיחשב בשום צורה ואופן כמחייבת ו/או כמגבילה את החכ"ל, יהא אשר יהא נוסחה.

הודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לשוב ולבחון את ההצעה הזוכה, בין אם באין  13
 ביוזמתה ובין אם לנוכח פניות מציעים אחרים.

ב להעסיק לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה עובדים על פי תנאי ההעסקה הספק מתחיי 14
הקבועים בהוראות כל דין. הספק יישא בשכר עובדיו ובכל התשלומים החלים על מעביד )הפרשות 

 לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיוצ"ב(.

 :הזוכה בהצעה עיון זכות 15

 ההצעה על פרטים למסור או כלשהי הצעה בלתק לאי נימוקים או פרטים למסור חייבת אינה ל"החכ 16
 .מהדין שמתחייב וככל אלא, שזכתה

 .הזוכה בהצעה לעיין לבקש רשאים במכרז זכו שלא המציעים 17

 אלו הצעתו במסמכי ובמפורש מראש לציין המציע על. בהצעתו לעיין מראש רשות נותן המציע 18
 מסור הדעת שיקול כי למציע ובהרמ זאת עם. לעיון ניתנים ואינם חסויים הינם, לדעתו סעיפים

 .חסוי אינו דעתה שלפי מסמך כל להציג רשאית והיא המכרזים תלוועד

החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ובמקרה שבו בוטל המכרז  19
כאמור, לא תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות לתביעה, דרישה ו/או 

 ה כלפי החכ"ל ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, פיצויים וכיוצ"ב.טענ

כי החכ"ל אינה מתחייבת לכמויות שיוזמנו מהספק הזוכה ואף אינה מתחייבת להזמין צנרת  יובהר:  20
 מכל הסוגים המפורטים. 

יע ה שתגהצע . 12:00בשעה  26/3/2019 ליוםיש להגיש את ההצעה במשרדי החכ"ל בשעות העבודה עד  21
 לא תתקבל. , או שתישלח באמצעות הדואר,למשרדי החכ"ל לאחר המועד הנ"ל

 

 בברכה,

 יו"ר -ניר זמיר
 ל הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ"החכ
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 מסמך 3

 הסכם

 שנערך ונחתם במשרדי החברה  הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

 2019ביום ___ בחודש ____ בשנת 

 בין:

 

 בני שמעון בע"מהחברה  הכלכלית למ.א. 

 צומת בית קמה

 8532400ד.נ. הנגב 

 מצד אחד;  "( ל"החכ)להלן: "

 לבין:

____________________________ 

 ח.פ.______________________

 מ___________________

 מצד שני;  "( הספק)להלן: "

 
 

פורט במסגרת ל מעוניינת לקבל באתר דודאים שבניהולה צינורות פוליאתילן כפי שי"והחכ הואיל

בהתאמה(, וכן לרכוש אביזרים לצורך התקנת  "המוצרים"ו)להלן: "האתר" הסכם זה 

 הצינורות;

לצורך קבלת הצעות לאספקת צנרת פוליאתילן  3/ד/2019ל פרסמה מכרז זוטא מספר "והחכ והואיל

 (;"המכרז"לאתר )להלן: וכן אביזרים נלווים לצנרת 

 והצעת הספק זכתה במכרז; והואיל

 ל;"וידוע לספק והוא מסכים כי אספקת המוצרים תעשה על בסיס דרישה של החכ ואילוה

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי: .1

 חלק בלתי נפרד ממנו. יםמהווזה ונספחיו המבוא להסכם  .1.1

החכ"ל תהא רשאית  (.המנהל")להלן: " אוהד קלייןל הוא מר "איש הקשר באתר מטעם החכ .1.2

 את איש הקשר מטעמה. להחליף

 הצהרות הספק: .2
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הספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון והיכולת המקצועית לספק באופן שוטף את מלוא דרישות  .2.1

 ל."ל למוצר בכל תקופת הסכם זה ולשביעות רצון החכ"החכ

הספק מצהיר כי קיבל והבין את כל הנתונים בכל הקשור למוצר ואופן קבלתו, וכי הצעתו  .2.2

 ל."ה להציע הצעות והתקשרותו בהסכם זה תואמים את כל דרישות החכבמסגרת ההזמנ

הספק מצהיר כי ידוע לו שהתמורה שנקבעה בהסכם זה, על בסיס הצעתו הינה התמורה המלאה  .2.3

והסופית עבור אספקת המוצר, לרבות שכר העובדים המועסקים על ידו לצורך קיום 

 יצוע ההסכם.התחייבויותיו ו/או כל הוצאה אחרת שתידרש לצורך ב

 ל."הספק מצהיר כי הינו עצמאי לכל דבר והסכם זה אינו יוצר יחסי עובד מעביד בינו ובין החכ .2.4

 ומנהל ספרים כדין. עוסק מורשה לצרכי מע"מהספק מצהיר כי הינו  .2.5

 הספק מצהיר כי ידוע לו שיהיה עליו לספק את המוצר ישירות לאתר. .2.6

 המוצרים .3

 המוצרים שיסופקו על ידי הספק לרשות הינם כדלקמן:

 :1צינורות פוליאתילן על פי הפירוט הבא .3.1

 למ"א ; ₪לפי ________  מטר 2000 -כ   01דרג      מ"מ   50 ינור פוליאתילן צ .3.1.1

 למ"א ; ₪לפי ________  מטר 1000 -כ  10 דרג   מ"מ    110ינור פוליאתילן צ .3.1.2

 למ"א; ₪לפי ________  מטר 1000 -כ  16 רג  ד   מ"מ  160צינור פוליאתילן  .3.1.3

 למ"א; ₪לפי ________  מטר 500 -כ  16 דרג     מ"מ  200צינור פוליאתילן  .3.1.4

 למ"א; ₪לפי ________  מטר 500-כ   16 דרג     מ"מ  315צינור פוליאתילן  .3.1.5

 המחירים האמורים הינם ללא מע"מ

 :אביזרים נלווים .3.2

 אביזרים לצורך התקנת הצנרת.תהיה רשאית להזמין מהספק  החכ"ל .3.2.1

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. החכ"להאביזרים וכמות האביזרים ייקבעו על ידי  .3.2.2

                                                           
 מחק את המיותר 1
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 אינה מתחייבת להזמנת אביזרים כלשהם ו/או כמות מינימלית של אביזרים. החכ"ל .3.2.3

ריתוך   2019מחירון "פלסאון" החכ"ל להנחה מלשם רכישת האביזרים תהיה זכאית  .3.2.4

 ______ הנחה;% -פיוז'ן-ופנים ואביזרי אלקטר

 הספקת המוצר: .4

במהלך תקופת ההתקשרות תוכל החכ"ל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לספק,  4.1

מפעם לפעם, כי היא מבקשת שיספק לה את המוצרים באורכים שונים בהתאם לצרכיה, 

 והכל כפי שיישלח בהזמנה כתובה מטעם החכ"ל לספק.או כי יספק אביזרים 

 ימים( ארבעה עשר) 14לספק לחכ"ל את המוצרים, תוך לא יאוחר  מתחייבהספק  4.2

מהמועד שבו התקבלה הזמנה מהחכ"ל אשר בה יפורטו סוגי הצינורות )בהתאם לזכייתו 

. מבלי ו/או האביזרים המבוקשים על פי קטלוג פלסאון של הספק(, והאורך המבוקש

 30אספקה יהיה עד לגרוע מהאמור, ככל שאורך הצנרת לא יהיה סטנדרטי, מועד ה

 )שלושים( יום. 

שעות מהמועד שהתקבלה הזמנה בכתב אצל הספק, הוא מחויב להודיע לחכ"ל  48תוך  4.3

ומה יהיה מועד ההזמנה הצפוי שלהם, ובלבד  אינם סטנדרטייםאילו פריטים מההזמנה 

 .4.2יום ממועד ההזמנה כאמור בסעיף  30שיסופקו עד 

בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם המנהל ולפי הספק מתחייב לספק את המוצר באתר 

 הנחיותיו.

הספק מתחייב להעסיק לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה עובדים על פי תנאי  4.4

ההעסקה הקבועים בהוראות כל דין. הספק יישא בשכר עובדיו ובכל התשלומים החלים 

 על מעביד )הפרשות לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיוצ"ב(.

 :פת ההתקשרותהות  ותקומ 5

תקופת חודשים מהמועד שבו יוכרז זוכה במכרז )להלן: " 12 -ההתקשרות שבין הצדדים הינה ל 5.1

 "(.ההתקשרות

לחכ"ל תהיה האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות שבין 

 חודשים. ובמקרה שניתנה הודעת החכ"ל כאמור, יחולו על 12הצדדים לתקופה נוספת בת 

התקופה הנוספת כל הוראות מכרז זה והסכם התקשרות שבין הצדדים ולספק הזוכה לא תהיה 

 כל טענה כלפי החכ"ל בעניין זה.

החכ"ל אינה מתחייבת לכמויות שיוזמנו מהספק הזוכה ואף אינה מתחייבת להזמין צנרת מכל  5.2

. כמותאו להזמנת אביזרים כלשהם לא מבחינת הסוג ולא מבחינת ה הסוגים המפורטים

ההזמנות ייעשו אך ורק על פי שיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל ועל פי צרכיה, ובכל מקרה אי 

 הזמנת מלוא הכמויות ו/או סוגי הצנרת לא תהווה הפרת ההסכם על ידי החכ"ל.
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 :התמורה 6

תשלם  דודאים באתר ,לעיל 3.2או בסעיף   3.1להספקת המוצרים המפורטים בסעיף בתמורה  6.1

הסכומים המהווים לגבי כל אחד מסוגי הצינורות המפורטים את מכפלת אורך הרשות לספק את 

הצינור שסופק בפועל במחיר למ"א צינור בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין שיוציא הספק 

 . , או את מחיר האביזרים בהתאם למחירון בניכוי ההנחה("התמורה")להלן:  לחברה

את קיום כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה ללא התמורה האמורה לעיל היא סופית וכוללת  6.2

 ל חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לספק."יוצא מן הכלל וכי אין החכ

על בסיס אישור בחתימת המנהל על קבלת המוצרים ו/או האביזרים  מובהר כי התמורה תשולם  6.3

 באתר לשביעות רצון המנהל.

, ולאחר חשבוניות מסום מהגשת י 45החכ"ל תשלם את התמורה בתנאי תשלום של שוטף +  6.4

החכ"ל, בכפוף לכך שהספק עמד בכל התחייבויותיו  /חשבגזברהמנהל ואישור החשבון ע"י 

 המוצרכמפורט בהסכם זה לגבי 

 :תשלום התמורה יבוצע בתנאים כדלקמן 6.5

 כוללת מע"מ כחוק. שתשולם לספק תהיה התמורהמובהר בזאת כי  6.5.1

 וקבלה כדין ע"י הספק לחברה. מס חשבונית כל התשלומים דלעיל ישולמו כנגד המצאת 6.5.2

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי התמורה המפורטת בזה היא מלאה וסופית וכוללת את  6.6

מלוא התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל וכי החכ"ל אינה חייבת בתשלומים 

 בגין הסכם זה. לספקנוספים כלשהם 

 :אי הסבת ההסכם 7

ב לאחר/ים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן הספק מתחייב לא להס

מתחייב הוא לא לשתף כל אדם או גוף אחר במתן השירותים על פי הסכם זה, אלא אם קיבל את 

 ל לכך בכתב ומראש."הסכמת החכ

 

 אחריות וביטוח 8

 הספק מתחייב לבטח את אחריותו על חוזה זה לפי הפרוט שלהלן:
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לאירוע  ₪ 2,0000,000מוצר למוצרים שמסופקים על ידי בגבול אחריות של  פוליסת חבות 8.1

לאירוע ולתקופה ופוליסת חבות  ₪ 2,000,000ולתקופה, פוליסת צד ג' בגבול אחריות של 

 לאירוע ולתקופה. ₪ 20,000,000מעבידים בגבול אחריות של 

 7י נפרד ממנו, לפחות הספק יעביר את נספח אישור הביטוח המצורף למכרז ושהינו חלק בלת 8.2

ימים טרם הספקת הסחורה. העברת אישור הביטוח , חתום לשביעות רצונה המלא של החברה 

 תהווה תנאי לתשלום בגין הסחורה.

 הוראות כלליות: 9

מבלי לפגוע בזכויות החכ"ל לכל סעד עפ"י דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה החכ"ל זכאית בכל  9.1

הספק ו/או כספים אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לספק,  מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי

כל סכום כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה מהספק לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או 

תשלום חוב שבו חייב הספק לחברה בתור רשות מקומית עפ"י כל דין, לרבות חוקי העזר שלה 

 ו/או בכל דרך אחרת.

שבו ויהיו נאמנים על הספק וישמשו בכל עת הוכחה מכרעת בכל ספרי החכ"ל וחשבונותיה ייח 9.2

הנוגע לתשלומים שהחכ"ל תשלם על פי הסכם זה וכן בכל הנוגע לסכום שיינתן לספק מאת 

 החכ"ל או לחברה על ידי הספק.

 הסכם זה לא ישונה, אלא בכתב בלבד, על ידי מי שהוסמך לכך על ידי החכ"ל. 9.3

הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר  כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה 9.4

שעות מעת שיגורה ואם  72רשום על ידי צד למשנהו תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום 

 בעת מסירתה. -נמסרה ביד 

 הסכם זה מבטל כל הסכם קודם אחר בין הצדדים. 9.5

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________ ______________________ 

 הספק              החכ"ל 
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 4מסמך 

 הצעת הספק

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז על נספחיו, וכי כל התנאים וכל הגורמים  .1

 האחרים המשפיעים על קיום התחייבויותיי ברורים לי, ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

ה ביותר או בכל הצעה שהיא, היא רשאית לפצל את ל אינה חייבת לבחור בהצעה הזול"ידוע לי כי החכ .2

 הזכייה במכרז ואף לבטלו.

להצעתי וכן במסמכי המכרז הינם בבחינת הערכה ואומדן בלבד  4ידוע לי שהכמויות המפורטות בסעיף  .3

 ים של צינור.לכמות או לעצם הזמנה של סוג מסו ואין בהם להוות בכל דרך שהיא התחייבות המזמינה

  להלן הצעתי: .4

 :צינורות פוליאתילן על פי הפירוט הבא

 למ"א ; ₪לפי ________   מטר 2000 -כ  10דרג מ"מ  50ינור פוליאתילן צ .4.1.1

 ;למ"א  ₪לפי ________   מטר 1500 -כ  10דרג  מ"מ 110ינור פוליאתילן צ .4.1.2

 למ"א; ₪לפי ________  מטר 1000 -כ  16 דרגמ"מ  160צינור פוליאתילן  .4.1.3

 למ"א; ₪לפי ________     מטר 500 -כ  16 דרג"מ מ 200צינור פוליאתילן  .4.1.4

 למ"א; ₪לפי ________      מטר 500-כ  16 דרג  מ"מ  315צינור פוליאתילן  .4.1.5

 המחירים האמורים הינם ללא מע"מ

 רכישת אביזרים נלווים לצנרת 

ריתוך פנים   2019מחירון "פלסאון" לשם רכישת האביזרים תהיה זכאית החכ"ל להנחה מ .4.1.6

 ______ הנחה;% -פיוז'ן-אלקטרו ואביזרי

 

   תאריך _________________          חתימת המציע __________________________ 

 

 

 

 5מסמך 
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   תאריך _________________          חתימת המציע __________________________ 

 

  אישור קיום ביטוחים
לידיעת המבטח מחיקה או שינוי של נוסח מסמך זה, ללא אישור בכתב של החברה הינם הפרה של החוזה בין 

מבטח ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק לבין החברה, וכי חתימת ה
, החברה לא הייתה מתקשרת וללא שינויהחברה לספק, ובהיעדר חתימת המבטח  ע"ג אישור ביטוחים כנדרש, 

 עם הקבלן/המתכנן, אף במחירים אחרים.
 

ו/או  צומת בית קמה ד.נ. הנגבו/או המ.א בני שמעון   .בע"מ בני שמעון.א החברה  הכלכלית למלכ': 
 " (.המזמיןאו " "החברה"נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  )יחד ולחוד, להלן: 

לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו  ___________________ חברה ,מאנו הח"
 פוליסות ביטוח אשר כוללת את,  ח.פ. ____________ "(ספק/הקבלןה)להלן: " ___________עבור

אספקת   ההסכם ההתקשרותנשוא  עבודותבמלואם והמתייחסת ל והתנאים המפורטים להלןהסעיפים 
 "(/שירותי הספקעבודות )להלן: "באתר דודאים פוליאתילן צנרת 

 

  2016 ביט מתנאי יפחתו לא הכיסוי תנאי

כל אלה הפוליסה כוללות כיסוי אחריותם הספק/קבלן, קבלני המשנה שלהם וכל אלה הבאים מכוחם )
"( , מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות, וכן את אחריותה הקבלןיקראו: "

 העבודות נשואות ההסכם. בענייןשל החברה  בגין מעשי /או מחדלי  המתכנן 

     בוטל .1

  פוליסת  ביטוח צד שלישי: 2
 

  2,000,000א לא פחות מסכום של    ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הו
 חודשים(. 12לאירוע ולתקופה )

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

צוין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן/המתכנן יבפוליסה  .2.1
 ייחשב כצד שלישי.

לצורך  יצוין במפורש בפוליסה כי החברה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו .2.2
 פוליסה זו כצד שלישי.

 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.2

ג'  .2.3 זו. לענייןרכוש של החברה יחשב לצד   פוליסה 

הפוליסה  .כנגד החברה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.6
, ולמעט כלפי מי חברהתכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה

 שגרם לנזק בכוונת זדון.

 פוליסה זו  לענייןרכוש החברה  שאינו נשוא ההסכם יחשב לצד ג'  .2.7
 

  פוליסת ביטוח חבות מעבידים: .3
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..עד תאריך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....מתאריך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  מס.
בדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, ביטוח חבות מעבידים עבור כל העו

 )שנים עשר( חודשים. 12לאירוע  ולתקופת ביטוח של  ₪ 20,000,000.-בגבולות אחריות של 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
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 פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר קבלנים או קבלני משנה ועובדיהם עבודות בגובה   3.1 

 ק, עבודות הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, כליובעומ         

 מעל לסכום המכוסה  ₪ 300,000רכב )למעט אחריות לפי חוק הפלת"ד( עד סך של          

 בביטוח הרכב, פרעות או מהומות אזרחיות, עובדים מהשטחים, שביתה ו/או         

 השבתה, שעות עבודה ומנוחה.        

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  .3.2
 קיבל שכר מהקבלן/המתכנן ובין אם לאו.

  

 : _____________________פוליסה' מס .המוצר חבות  פוליסת  ביטוח. 1

 

 : _________סיום תאריך: _________ תחילה תאריך

 ידי על נגרם אשר, כלשהו גוף או אדם של לרכושו או/ו לגופו נזק בגין הקבלן של אחריותו מכסה הביטוח
 מסך יפחת  שלא הביטוח לתקופת כ"ובסה אחד למקרה אחריות בגבול, הקבלן מוצרים שמספק  עקב או

 . ח"ש 2,000,000

           זיקה ללא, העבודה תחילת  ממועד חרמאו אינו בביטוח הרטרואקטיבי התאריך .1.1

 .ההסכם חתימת מועד או הביטוח תחילת למועד

העבודה/עבודות ו/או  בגין הספקת  לאחריותו הנוגע בכל המבוטח בשם נכלל  המועצה .1.2

 .צולבת אחריות לסעיף בכפוף, שמסר הקבלן כחלק מן העבודות מוצרים

 בגין ביטוחיו לשיתוף זכותנו על מוותרים ואנו, המועצה וחילביט וראשוני קודם הנו הביטוח .1.3

 .זה בביטוח המכוסה נזק

 תשלום אי אינה והסיבה, יבוטל או/ו כלשהי מסיבה יחודש לא בחברתנו שהביטוח במקרה .1.4

 ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול כי מוסכם, המבוטח של הונאה ניסיון או/ו הפרמיות

 וכל, בחברתנו הביטוח בוטל או/ו הביטוח תוקף פג בו מהמועד נוספים חודשים 12 למשך

 ייחשב, זו גילוי תקופת במשך הודעה תימסר עליו המקורית הביטוח בתקופת שאירע אירוע

 אחרת פוליסה נרכשה לא כי ובתנאי, הביטוח תקופת במהלך הודעה נמסרה עליו כאירוע

 .האחריות אותה את המבטחת

 

 על כל פוליסות הביטוח: הוראות כלליות החלות .5

.   המבוטח  בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי 5.1
רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין כמפורט ברישא למסמך זה, המפקח ) למעט 

 אחריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן/המתכנן

רך הקבלן/המתכנן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או בכל הביטוחים שע . 5.2
המפקיעים או המגבילים את  – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –הוראה בפוליסה 
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הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, 
 מעליות, מכשירי הרמה, 

ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים טעינה            
רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור, קבלנים, 

 קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של החברה. 

ם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של כל הביטוחים שערך הקבלן/ בהתא . 5.5

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. סעיף זה לא 

ם, אדריכלים וחברות שמירה יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון וכן לא יחול כלפי מהנדסי
 ואבטחה.

כל הביטוחים שערך הקבלן/ בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  . 5.6
החברה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 

הממונה על היה ידוע לחברה, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל החברה או גזבר החברה או 
 הביטוחים בחברה והודעה על כך נמסרה למבטח תוך זמן סביר מיום שנודע לחברה על כך.

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן/ בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  . 5.7
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

 וכל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לחברה הינ כלפי החברה.
"ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי 
שמבטחי החברה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה 

 הנערכת לפי החוזה.

 יג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא נכלל בפוליסות חר . 5.8

 חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן . 5.9

 בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

 הביטוחים שערך הקבלן/   5.10

לא לחדשם, אלא כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או ש 
 60אם כן מסר המבטח לחברה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 )שישים( יום מראש.

אנו מאשרים בזאת כי אם הקבלן/המתכנן יוכרז חדל פירעון או יוכרז פושט רגל או שיפסיק  5.11
החלטנו לבטל עבודתו כפי המתחייב בחוזה או שלא ישלם את הפרמיות כמוסכם או שאנו 

רשאית להעביר את הפוליסות כולן או  חברה את הפוליסות מסיבה המותרת לנו, תהיה ה
מתחייבת לקחת על עצמה  חברהחלקן על שמה והיא תהיה המבוטחת הראשית ובתנאי שה

 כל חוב כספי שחב הקבלן/

ד לתום במקרה זה לא תהיה המבטחת רשאית לבטל את הפוליסה ע בגין הפוליסה או הפוליסות. 
 תקופת הביטוח. 

.  אנו מאשרים כי אם תתגלה סתירה או המעטה בין תנאי הפוליסה לבין האמור בנספח חתום 5.12
 זה, יגבר נוסח הנספח על האמור בפוליסה.

 :ולראייה באנו על החתום

_______________ ______________ _______________ _______________ 

 שם המבטח החותםשם  תאריך   חתימה וחותמת 

 


