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תנאי המכרז

פרק א' – כללי
.1

כללי
 .1.1המרכז הזואולוגי ר"ג ,ע"ש ישראל פלד בע"מ ,הידוע כספארי ברמת-גן (להלן:
"הספארי" ו/או "המזמין") ,מזמין בזאת הצעות לאספקה והובלה של מזון לבע"ח,
כמפורט להלן ובהתאם לתנאי המכרז:
.1.1.1

חציר מסוג :אספסת סוג א' ,דגן חיטה סוג א',
שיבולת סוג א' ,בקיה סוג א' ,וקש סוג א' (שלושת
סוגי החציר ,הבקיה והקש יקראו להלן" :החציר");
ו/או

.1.1.2

תערובות בקר ועופות (להלן יחד" :התערובות");
ו/או

.1.1.3
דגן חיטה סוג א' קצוץ (להלן" :הדגן הקצוץ").
 .1.2יובהר כי ניתן להגיש הצעה נפרדת עבור החציר בלבד ,הצעה נפרדת עבור התערובות
בלבד ,והצעה נפרדת עבור הדגן הקצוץ בלבד ,או הצעה משותפת עבור החציר,
התערובות והדגן הקצוץ יחדיו ,כאשר בכל מקרה ,נתונה למזמין הזכות לפצל בין
ההצעות הזוכות ביחס לחציר ביחס לתערובות  ,וביחס לדגן הקצוץ ,ובלבד שההצעה
עבור כל סעיף תכלול את כל המרכיבים המופיעים בו.
 .1.3הזוכה במכרז יתקשר בהסכם עם הספארי ,בנוסח המצורף לתנאי המכרז ,המהווה חלק
בלתי נפרד מתנאיו (להלן" :ההסכם") .יצוין כי תקופת ההסכם הינה לשנה אחת,
כאשר לספארי בלבד נתונות  3אופציות להאריך את תקופת ההסכם ב 3-תקופות
נוספות בנות שנה כל אחת.
 .1.4יודגש כי המזמין רשאי להזמין את כמות החציר ו/או התערובות ו/או הדגן הקצוץ ,כמפורט
בתנאי המכרז וההסכם ,בהזמנות חלקיות ,ו/או בדרך של הזמנה חד פעמית ,לפי שיקול
דעתו ,מבלי שהדבר יהיה כרוך בתוספת תשלום בגין ביצוען של מספר הובלות ,ככל
שהדבר נדרש.
 .1.5הזוכה במכרז לא יהיה רשאי להעביר את כל ,או חלק מזכויותיו ,ו/או התחייבויותיו ,שעל
פי המכרז ,לקבלני משנה מטעמו ,ו/או לצד שלישי כלשהו ,ללא קבלת אישור מוקדם
ובכתב של המזמין ,אשר יהיה רשאי לסרב להעברת זכויות ,ו/או התחייבויות ,כאמור,
והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך ,ו/או חובה ,לנמק החלטתו כאמור.
.2

תנאי סף
 .2.1תנאי הסף להגשת הצעה במכרז ,הינם התנאים הבאים במצטבר:
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.2.1.1

המציע בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,עובר למועד פרסום מכרז זה ,באספקת
חציר ו/או בניהול והפעלה של מרכז מזון ,המספק את סוגי החציר ו/או
התערובות נשוא מכרז זה;

.2.1.2

המציע צירף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  8להלן.

השוואה בין ההצעות
 .3.1אמת המידה להשוואה בין ההצעות ,יהא המחיר אשר יידרש בגין אספקת כמות החציר
הכוללת ; אספקת כמות התערובות הכוללת ; ואספקת כמות הדגן הקצוץ ,עם זאת,
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המזמין שומר על זכותו לפצל את ההצעות לקבל את ההצעות הטובות ביותר ביחס לכל
סוג חציר בנפרד .המציעים מאשרים כי הדבר מובן להם והם מסכימים לכך ולא תהיינה
למי מהם טענות ו/או דרישות כלפי המזמין ,ככל שהמזמין יחליט לפצל את ההצעות
כאמור.
 .3.2להסרת ספק ,מובהר בזאת ,כי המחיר שיידרש כולל הוצאות הובלה ,הוצאת החציר
הישן וסידור החציר החדש במחסן המזמין.
.4

רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית החל מיום  ,20/5/2020תמורת  300ש"ח +
מע"מ ,לאחר יצירת קשר במייל  ,sharon@safari.co.ilובאמצעות כרטיס אשראי.
עותק לעיון בלבד ,יהיה זמין למעוניינים להשתתף במכרז ,ללא תשלום ,על פי בקשה
ובתיאום מראש באמצעות המייל.

.5

מועד ומקום הגשת ההצעות
 .5.1על המציע להגיש את הצעתו ,באמצעות דוא"ל לכתובת michrazim@safari.co.il :או
לחילופין במסירה אישית ,במעטפה אטומה וסגורה ,לתיבת מכרזים שנמצאת במשרדי
הספארי ,לא יאוחר מיום  4/6/2020בשעה  ,12:00על גבי טופס ההצעה המצורף
לתנאי מכרז זה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז.
 .5.2ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים ביום  4/6/2020בשעה  ,12:30במשרדי הספארי.
מציע אשר הגיש הצעתו ,יורשה להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות.
פרק ב'  -תנאי המכרז

.6

תנאים כלליים
 .6.1המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ,או כל הצעה שהיא.
 .6.2לפני בחירת הזוכה וכחלק מהליך בחירתו ,המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לראיין את המשתתפים ,כולם או מקצתם ,לקבל פרטים והסברים נוספים ,ולקבל
מסמכים נוספים.
 .6.3המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ,ו/או עם הזוכה.
 .6.4המזמין שומר על זכותו לפצל את ההצעות ולקבל כל הצעה ביחס לכל סוג חציר ו/או
תערובת בנפרד.
 .6.5זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות ,מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי
המכרז ,שייכות למזמין בלבד ,והמציע אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ,אלא
לצורך הגשת ההצעה ,או לצורך ביצוע ההתקשרות עם המזמין.
 .6.6על המציע לדאוג למילוי כל הוראות המפורטות בתנאי מכרז זה .אי מילוי אחת או יותר
מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .6.7כל שינוי ,או תוספת ,שייעשו במסמך ממסמכי המכרז ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין על
ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ,או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה.
 .6.8הרשות בידי המזמין שלא להתחשב בפגמים פורמאליים ,שנפלו בהצעה כלשהי.
 .6.9המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך סיור במרכז המזון של המציע ו/או לבדוק את
השטחים עליהם מגודל החציר ו/או התערובות מוצע ולקבל חוות דעת מקצועית על
המוצע.

.7

תוקף ההצעה
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 .7.1הצעות המציעים תהיינה בלתי חוזרות ,ותעמודנה בתוקפן לתקופה של  90ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות ,וזאת אף לאחר בחירת זוכה ,או משלוח הודעה על בחירה
כאמור.
 .7.2בכל מקרה בו מציע אשר זכה ,יחזור בו מהצעתו ויסרב לחתום על ההסכם ,או באם
ייחתם ההסכם אולם ביצועו ייכשל בתוך  90הימים הנקובים לעיל ,תהא למזמין הזכות
להתקשר עם מציע אחר ,אשר הצעתו דורגה כשנייה להצעת הזוכה ,וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד העומד לזכות המזמין כלפי הזוכה הראשון ,לפי ההסכם ,ו/או לפי כל דין.
 .7.3הוראה זו תחול בהתאמה ,גם לגבי ההצעות האחרות שהוגשו ,בהתאם לדירוגן.
.8

מסמכים שיש לצרף להצעה
 .8.1על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים( :לנוחיותכם ,ובכדי לוודא שכל המסמכים
שלהלן מוגשים יחד עם ההצעה למכרז ,אנא סמנו  בתיבות הריקות)


טופס הצעת המציע ,המצורף כנספח א' לתנאי המכרז ,מלא וחתום כדין ,בצמוד
לחוברת המכרז וההסכמים ,על נספחיהם ,חתומים על ידי המציע.



פירוט מלא בדבר זהות המציע ,לרבות שמות מלאים ,מס' ת.ז .ו/או מספרי תאגיד
וכתובות.
אם המציע הינו תאגיד:


העתק נאמן למקור מתעודת ההתאגדות של התאגיד;



פירוט מלא לגבי כל אחד מבעלי המניות ,או השותפים ,בתאגיד ,ובנוסף פירוט
מלא לגבי הדירקטורים ,או המנהלים ,בתאגיד (אפשר לצרף תדפיס חברה
עדכני);



אישור מעודכן בחתימת עורך-דין ,או רואה חשבון ,בדבר זהות בעלי המניות,
או השותפים בתאגיד ,הדירקטורים ,או המנהלים ,שלו ומורשי החתימה בו.

היה והמציע הינו חברה ציבורית ,יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות ,רק
בהתייחס ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין" ,כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט –
.1999




אישורים מעודכנים בכתב מפקיד שומה וכן ממנהל המכס ומע"מ ,או עובד הכפוף להם
ואשר מונה על ידם ,או רואה חשבון ,או יועץ מס ,לפיו המציע:


מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על-פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף ,או פטור מניהולם.



מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ומדווח למנהל המכס ומע"מ על עסקאות
החייבות במס ,לפי חוק מס ערך מוסף.

תצהיר ,בנוסח המצורף כנספח ב' לתנאי המכרז ,בחתימת כל יחידי המציע (ואם
המציע הינו תאגיד  -תצהירים בחתימת כל אחד מבין בעלי המניות או השותפים וכל
אחד מבין הדירקטורים ,או המנהלים) ,המפרט ,האם הורשעו ,ב 10-השנים שקדמו
לחתימת התצהיר ,בעבירה פלילית מסוג פשע או עוון ,והאם תלוי ועומד נגדם כתב
אישום בגין עבירות כנ"ל .אם הורשעו ,או תלוי ועומד נגדם הליך משפטי  -יש לפרט.
היה והמציע הינו חברה ציבורית ,יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות ,רק
בהתייחס ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין" ,כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט –
.1999

.9
.10



תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976בנוסח המצורף כנספח ג'
לתנאי המכרז.



עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

הודעה על הזכייה וההתקשרות
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.10.1ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של הספארי ,אשר תקבע את הצעה הזוכה.
.10.2הספארי ימסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה
הנ"ל.
.10.3במקרה שמשתתף ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו ,או מכל חלק ממנה ,ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ,ו/או ההסכמים ,ו/או יסרב למלא ,או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו ,בהתאם להצעה ,יהיה המזמין זכאי ,במקרה כגון זה ,לפעול על פי שיקול
דעתו המוחלט ,לרבות להתקשר עם כל משתתף אחר ,ככל שימצא לנכון.

אורן בן-יוסף ,מנכ"ל
המרכז הזואולוגי רמת גן
ע"ש ישראל פלד בע"מ

6

נספח א' – טופס הצעת המציע

לכבוד:
המרכז הזואולוגי ר"ג ע"ש ישראל פלד בע"מ

הנדון :מכרז לאספקת חציר ותערובות לספארי ברמת-גן
.1

אני הח"מ ____________________________ ,מגיש בזאת הצעה במכרז שבנדון.

.2

אני מצהיר בזאת כי המציע הינו ספק או מנהל ומפעיל מרכז מזון והינו בעל ניסיון של  10שנים
לפחות ,עובר למועד פרסום המכרז ,באספקה או בניהול והפעלה של מרכז מזון ,המספק את
סוגי החציר ו/או התערובות נשוא המכרז אשר עליהם הוגשה ההצעה;

.3

הנני מאשר שקראתי ובדקתי היטב את תנאי המכרז ונספחיו ,לרבות את הסכמי ההתקשרות,
ואין ולא יהיו לי כל טענות ,ו/או תביעות ,מכל סוג ומין שהוא כלפי המזמין.

.4

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ,והיא תוסיף ותעמוד בתוקפה ,עד לתום  90ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז ,וזאת אף אם ייבחר בתקופה זו זוכה אחר.

.5

הצעת המחירים היא כמפורט להלן:
ניתן להגיש הצעה לשלושת הסעיפים מטה ( ,)5.3 ,5.2 ,5.1או לחלק מהם ,ובלבד שבכל
הצעה יתייחס המציע לכל רכיבי ההצעה
 5.1חציר
סוג החציר
אספסת סוג א'
דגן חיטה סוג
א'
שיבולת סוג א'
קש סוג א'
בקיה סוג א'
סה"כ

הערות:

מחיר לטון

כמות בטון

סה"כ מחיר לפני מע"מ

70
165
350
23
80

השיבולת תהא שיבולת צעירה ,בתכולת חלבון של לא פחות מ .12%
משקל ממוצע לבלה –  600 – 570ק"ג

מועדי אספקה מחולקת לדוגמה (יתכנו שינויים בהתאם לצרכי הספארי) :
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סוג החציר

14/7/2020

14/11/2020

14/1/2021

14/3/2021

אספסת סוג א'
דגן חיטה סוג
א'
שיבולת סוג א'
קש סוג א'
בקיה סוג א'

20
55

10
55

20
55

20

120

80

20

20

80
13
20

70
10
20

 5.4תערובות
סוג התערובות

מחיר לטון

תערובת בקר
תערובת עופות
סה"כ
הערות:

כמות בטון

סה"כ מחיר לפני מע"מ

330
17

תערובת הבקר  -אנרגיה ברמת קיום  14%חלבון
תערובת העופות  -אנרגיה ברמת קיום  11%חלבון

 5.3דגן קצוץ
סוג החציר
דגן חיטה סוג
א'  -קצוץ
הערה:

מחיר לטון

כמות בטון

סה"כ מחיר לפני מע"מ

50

גודל חיתוך –  15-20ס"מ
אספקת הדגן הקצוץ בחבילות של  20ק"ג עטופות בניילון
בכבוד רב,
שם:
שם:

__________________
__

ח.פ/.ת.ז:

___________________
_

טלפון:

__________________
__

פקסימיליה:

__________________
__

חתימה:

__________________
__

8
תאריך:

__________________
__

9

נספח ב'  -תצהירי היעדר עבר פלילי

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
פשע / ,הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
עוון  /הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.4

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ,או עוון  /תלוי ועומד נגדי
כתב אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.5

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי /
נגד שותף משותפי* הליכים משפטיים ,ו/או הליכי פירוק ,פשיטת רגל ,או כינוס נכסים ,אין
קיימת הגבלה על חשבונות הבנק ,אין כל הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב /
מתנהלים הליכים מסוג ________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט
__________ /לשכת ההוצל"פ ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי
ברח' _____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי
תעודת זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
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חתימה וחותמת עורך דין

תאריך

תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
פשע  /הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
עוון  /הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.4

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי
כתב אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.5

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי /
נגד שותף משותפי* הליכים משפטיים ,ו/או הליכי פירוק ,פשיטת רגל ,או כינוס נכסים ,הגבלה
על חשבונות הבנק ,הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת
ההוצל"פ ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי
ברח' _____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי

11
תעודת זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך

חתימה וחותמת עורך דין
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תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
פשע  /הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג
עוון  /הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.4

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי
כתב אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________ (פרט מהות העבירה).

.5

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי /
נגד שותף משותפי* הליכים משפטיים ,ו/או הליכי פירוק ,פשיטת רגל ,או כינוס נכסים ,הגבלה
על חשבונות הבנק ,הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת
ההוצל"פ ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי
ברח' _____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי
תעודת זהות שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

13
תאריך
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נספח ג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

.1

אני הוסמכתי כדין על ידי ________________ (להלן " -המציע") לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז לאספקת חציר לספארי ברמת-גן ולגן החיות התנ"כי בירושלים (להלן
" -המכרז").

.2

המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
 ,)1968לא הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ,1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם
הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות ,או יותר ,לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא
הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;

.3

המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו ,או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו ,או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המציע ,וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא
חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א,)1981-
לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם הורשע בעבירה אחת לפי
אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם
הורשע בשתי עבירות או יותר ,לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש
שנים לפחות ,ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות
מספר ____________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

15
תאריך
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הסכם
שנערך ונחתם ברמת  -גן ביום ______ לחודש______ שנת 2020

בין:

לבין:

המרכז הזואולוגי רמת-גן ,ע"ש ישראל פלד בע"מ
ח.פ510845167 .
שדרת הצבי  - 1רמת-גן52100 ,
(להלן" :המרכז")
מצד אחד
______________________
_____________________
_
מרח'
__________________
(להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל

והספק מצהיר בזה ,כי יש לו את היכולת ,המשאבים ,הידע ,והכישורים לספק למרכז
חציר ו/או תערובות ו/או דגן קצוץ (להלן יחד" :הסחורה") ובאיכות הנדרשת ,הכל
כמפורט להלן;

והואיל

והספק הציע למרכז להתקשר עמו בהסכם זה במסגרת מכרז שערך המרכז
לאספקת הסחורה ("המכרז");

והואיל

ועל סמך הצעת והצהרות הספק ,מתקשר עמו המרכז בהסכם זה;

והואיל

וברצון הצדדים להעלות ביניהם על הכתב את זכויותיהם וחובותיהם הדדיות ,כאמור
לעיל ולהלן בהסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
כללי
.1

המבוא להסכם זה ,על העובדות וההצהרות הכלולות בו ,מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.
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.2

בכל מקרה של סתירה בין כותרת לתוכנו של סעיף ,תידחה הכותרת מפני תוכן הסעיף.

מטרת ההתקשרות
הספק מתחייב לספק למרכז את הסחורה ,בהתאם לסוג הסחורה (להלן" :סוג הסחורה")
.3
ולכמויות ,המפורטים להלן:
כמות חציר אספסת סוג א' ,שלא תפחת מ 70 -טון.
.1
כמות חציר דגן חיטה סוג א' ,שלא תפחת מ 165 -טון.
.2
כמות חציר שיבולת סוג א' (שיבולת צעירה עם תכולת חלבון שלא תפחת מ )12% -שלא
.3
תפחת מ 350 -טון.
כמות קש סוג א' ,שלא תפחת מ –  23טון.
.4
כמות בקיה סוג א' ,שלא תפחת מ 80 -טון.
.5
(להלן יחד – "החציר")
ו/או
תערובת בקר (אנרגיה ברמת קיום  14%חלבון) ,שלא תפחת מ 330-טון.
.6
תערובת עופות (אנרגיה ברמת קיום  11%חלבון) ,שלא תפחת מ 17-טון.
.7
(להלן יחד – "התערובות")
ו/או
ח.

כמות דגן חיטה סוג א' קצוץ ,שלא תפחת מ 50 -טון.
(להלן – "הדגן הקצוץ")

תקופת ההתקשרות
.4

תקופת ההתקשרות בין הצדדים ,עפ"י הסכם זה ,הינה לשנה אחת ,מיום חתימת ההסכם
(להלן" :תקופת ההסכם") ,כאשר למזמין בלבד נתונות  3אופציות להארכת ההתקשרות ב3-
שנים נוספות ,כל אחת ,וזאת באמצעות מסירת הודעה מוקדמת ובכתב בדבר כוונתו לעשות כן,
 30יום מראש ,טרם סיום תקופת ההסכם ו/או האופציה ,לפי העניין.

תשלום
.5

בתמורה לאספקה והובלה של כל טון סחורה ,ובכפוף לקיום כל התחייבויות הספק שלפי הסכם
זה ,ישלם המזמין לספק את סכומי התמורה הנקובים בהצעת המציע המצורפת כנספח א'
להסכם זה.

.6

להסרת ספק ,מובהר בזאת כי המחירים הנקובים בנספח א' הנם המחירים הסופיים
והמוחלטים ,אשר ישולמו על ידי המרכז לספק ,בגין אספקת הסחורה ,והם כוללים הובלות
חודשיות ,הראשונה בהן במהלך חודש יולי ( 2020עבור דגן חיטה) וספטמבר ( 2020עבור
שיבולת בקיה ואספסת) ,וכן הוצאות הספק בקשר עם המכרז ,ו/או הסכם זה ,לרבות ,הוצאות
הובלה והוצאות פירוק האספקה וסידורה במחסני המרכז ,לרבות הוצאת חציר ישן.
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תמורת קיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,יהיה הספק זכאי לקבל את תמורת הסחורה
בהתאם להוראות המפורטות להלן:

.7

.1

בתום אספקת כל סוג סחורה ,בהתאם לכמויות המפורטות בסעיף לעיל ,שאושרה על ידי
גורם מוסמך של המרכז בכתב ולשביעות רצון המרכז ,ישלם המרכז לספק את התמורה
המגיעה לספק בגין אספקת סוג הסחורה האמור ,בצירוף מע"מ כחוק וכנגד קבלת חשבונית
מס כדין.

.2

כל התשלומים על פי הסכם זה ישולמו בתנאי תשלום שוטף  45 +יום.
בדיקות איכות

.8

.
.1

בעת הגעת משלוח ,יילקחו דגימות מכל סחורה ע"י הלקוח ,ויישלחו לבדיקות חנקן,
חלבון ונחושת (להלן" :בדיקות החנקן"" ,בדיקות החלבון" ו"בדיקות הנחושת").

.2

בנוסף על האמור לעיל ,יערוך הלקוח בדיקות מדגמיות של הימצאות חול וגופים זרים
בסחורה (להלן" :בדיקות החול ") וכן יערוך באמצעות מומחה מטעמו בדיקת לחות של
הסחורה (להלן" :בדיקות הלחות").

.3

הספק מתחייב להודיע למרכז בכל פעם שמשתנה השטח ממנו מסופקת הסחורה על
מנת לאפשר בדיקת איכות וניקיון.

.4

כל עלויות הבדיקות (כמספר המשלוחים אך לא יותר מ 8-בדיקות מכל סוג בשנה)
תחולנה על הספק באופן בלעדי.

.5

מבלי לפגוע בכל זכות של המרכז ,על פי ההסכם ,ו/או על פי כל דין ,מוסכם בזאת כי
כל סחורה שתסופק למרכז ,אשר תימצא ,לפי שיקול דעתו של המרכז ובהתאם
לבדיקות האמורות ,כסחורה שאינה עומדת בדרישות התקן הקיים ,ו/או בדרישות
האיכות של המרכז ,תוחלף בסחורה חלופית ,לשביעות רצונו של המרכז ,וזאת גם
אם הסחורה באיכות הירודה כאמור פורקה וסודרה במחסני המרכז.

שיטת האספקה

.9
.1

הספק מתחייב לספק ,במשך כל תקופת ההסכם ,ישירות למחסני המרכז ,את הסחורה,
בסוגים ,בכמויות ובמועדים ,בהתאם להזמנות שיעביר לו המרכז ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המרכז .על אף הכמויות המפורטות בסעיף  3לעיל ,וככל שהמרכז יחפוץ
בכך ,מתחייב בזאת הספק לספק למרכז ,עד לתום תקופת ההסכם ,סוגי סחורה בכמויות
העולות על הכמויות המפורטות בסעיף  3לעיל ,וזאת במחיר עליו יוסכם בין הצדדים,
ברם בכל מקרה לא יהיה גבוה מהמחירים הקבועים בהסכם זה.
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.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את המרכז
לרכוש את כל כמויות הסחורה המפורטות בסעיף  3לעיל ,ומוסכם בין הצדדים באופן
מפורש ,כי כמויות ה סחורה ,אשר יוזמנו בפועל על ידי המרכז ,תיקבענה בהתאם לצרכיו
השוטפים.

.3

אספקת הסחורה למרכז ,במסגרת הסכם זה ,תבוצע אך ורק בימים א – ה (למעט ערבי
חג ,חגים וימים בהם לא תתקיים עבודה סדירה במשק ,בהם לא תסופק סחורה) בשעות
.15:00 – 07:00

.4

הובא לידיעת הספק ,כי בעת חתימת הסכם זה ,הכמויות הנדרשות למרכז הן 80 :טון
חציר אספסת סוג א' ,בחבילות במשקל  650ק"ג/חבילה 220 ,טון חציר דגן חיטה סוג א',
בחבילות במשקל  550ק"ג/חבילה 450 ,טון חציר שיבולת סוג א' ,בחבילות במשקל
 570-600ק"ג/חבילה 106 ,טון בקיה סוג א' בחבילות במשקל  600ק"ג/חבילה 23 ,טון
קש סוג א' ,בחבילות במשקל  500ק"ג/חבילה ,וכי חתימת הסכם זה מהווה הזמנה של
הכמויות המפורטות לעיל.

.5

מועד אספקת ההזמנה הראשונה נקבע בזאת ליום ___________ .הספקת הסחורה
תימשך ברציפות החל ממועד ההזמנה הראשונה האמור עד להשלמת הכמות הכוללת
של החציר והקש ,כאמור בסעיף  3לעיל.

.6

ידוע לספק ,כי המרכז רשאי להזמין את הסחורה במספר הזמנות ,או בדרך של אספקה
חד פעמית ,בכמות אשר תספיק לכל תקופת ההתקשרות .הספק מצהיר כי יש ביכולתו
לספק למרכז את כל הסחורה באפשרויות שנכתבו לעיל ,ללא תוספת תמורה כלשהי.

איסור העברת זכויות
.10
.1

מוסכם בין הצדדים ,כי התחייבויות וזכויות הספק ,בהתאם להוראות הסכם זה ,אינן
ניתנות להעברה ,זמנית או קבועה .הספק חייב במילוי התחייבויותיו באמצעות עובדיו
בלבד ,ואינו רשאי לקבל שותפים פעילים ,ו/או סמויים ,אלא אם כן יקבל ,מראש ובכתב,
את רשותו והסכמתו המפורשת של המרכז.

.2

הספק אינו רשאי להמחות ,ו/או להעביר ,ו/או למשכן ,ו/או לשעבד ,את זכויותיו על-פי
הסכם זה ,כולן או מקצתן.

אחריות
.11
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.1

הספק יהא אחראי לכל נזק גוף ,ו/או רכוש ,שייגרם לכל אדם ,חיה ,ו/או רכוש ,לרבות
לעובדי המרכז ,ו/או לעובדי הספק ,בגין כל מעשה ,ו/או מחדל ,הקשור להובלת הסחורה,
ו/או לאספקתה ,ו/או לסידורה במחסני המרכז ,או הנובע מהם ,לרבות ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,לכל פגם ,או ליקוי ,בציוד ההובלה ,ו/או ההעמסה של הסחורה.

.2

הספק מתחייב לשפות את המרכז ,מיד עם דרישתו הראשונה לכך ,בגין כל נזק ,ו/או
הוצאה ,ו/או הפסד ,שייגרמו למרכז ,ושהאחריות לגביהם חלה על הספק בהתאם לאמור
לעיל ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בגין כל הוצאות התדיינות שיוציא המרכז ,ו/
או תשלום שישלם המרכז ,לעובדי הספק ,ו/או עובדי המרכז ,ו/או מבקרי המרכז ,אשר
תשלומם על פי הסכם זה ,ו/או על פי כל דין ,חל על הספק.

.3

הספק יהא אחראי לבטיחות ההובלה והאספקה ,ויפעל תוך מילוי כל ההוראות ,הנהלים,
החוקים והדינים ,החלים על הובלה ואספקת הסחורה.

ביטוח
 .12מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ,או על פי דין ,מתחייב הספק לבטח על חשבונו
הוא ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית ועד לגמר אספקת הסחורה ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים
המנויים בנספח הביטוח המצורף כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
שונות
 .13המרכז יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו בכל עת שירצה בכך .הימנעות מנקיטה בהליך כלשהו ,
ו/או שימוש בזכות כלשהי ,מצד המרכז ,לא ייחשבו כויתור ,ו/או שיהוי מצדו ,והספק יהיה מנוע
מהעלאת טענה בדבר ויתור ,שיהוי ,מניעות וכו' ,אלא אם נעשו במפורש ובמסמך חתום על ידי
המרכז.
 .14עובדי הספק יהיו עובדיו של הספק בלבד ולא ייתכנו כל יחסי עובד ומעביד בין המרכז לבין מי
מעובדי הספק ,וגם/או בין המרכז לבין הספק עצמו .היה ומסיבה כלשהי ייאלץ המרכז לשלם
סכום איזה שהוא ,בגין עתירה שעניינה קיום מערכת יחסי עובד ומעביד ,שהמרכז צד לו ,עם מי
מעובדי ,או שלוחי הספק ,וגם/או עם הספק עצמו -כי אז יישא בכל תשלום כזה אך ורק הספק.
 .15הספק יהא אחראי לקבלת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים ,על פי כל דין ,לאספקת והובלת
הסחורה.
 .16למרכז מוקנית הזכות לערוך בדיקות איכות של הסחורה ,ע"י מומחה מוסמך מטעמו ,ותעמוד לו
הזכות לסרב לקבל סחורה שאיננה עומדת בטיב הנדרש.
 .17לשם הבטחת התחייבויותיו ,מתחייב הספק למסור לספארי ,בחתימת ההסכם ,ערבות ביצוע
אוטונומית ובלתי חוזרת ,בסכום בסך  10%מסכום הצעתו (לרבות מרכיב המע"מ כשיעורו
במועד חתימת הסכם זה) ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ,על פי הנוסח המצורף בנספח
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ב' להסכם זה .תוקף הערבות הבנקאית יהא לתקופה של שנה וחודשיים ממועד חתימת הסכם
זה.
ערבות הביצוע תבטיח את קיום כל התחייבויות הספק שעל פי ההסכם ,והמרכז יהיה רשאי
לפרוע אותה ,או כל חלק ממנה ,בכל עת שבה יפר הספק התחייבות שיש לו בהסכם ,וזאת ללא
צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי ,ובלא לגרוע מכל זכות ,סעד ,או תרופה ,המוקנים למרכז
על פי ההסכם ,ו/או על פי כל דין.
 .18בלי לגרוע מכל זכות ,סעד ,או תרופה ,אחרים המוקנים למרכז ,יהיה המרכז רשאי לקזז כל
סכום המגיע לו מן הספק לפי ההסכם ,מכל סכום שיגיע ממנו לספק.
 .19כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם זה ייעשו אך ורק בכתב ,במסמך חתום בלבד.
 .20מוסכם במפורש ,כי תובענות הכרוכות בהסכם זה  ,או הנובעות הימנו ,תוגשנה אך ורק לבית
משפט בר סמכות עניינית ,אשר מקום מושבו במחוז תל-אביב ,או במחוז המרכז.
 .21כל הודעה בהתאם להסכם זה תיעשה בכתב ,במסמך חתום בלבד.
 .22כ ל הודעה שתישלח לאחד הצדדים בדואר רשום לפי המען הנקוב להלן ,תחשב כאילו נמסרה
והתקבלה ע"י הנמען ,בתוך  72שעות מיום שליחתה .
כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן:
המרכז הזואולוגי רמת גן ,ע"ש ישראל פלד בע"מ ,שדרת הצבי  1רמת-גן..
הספק._______________________________ :

ולראייה באו הצדדים על החתום:

המרכז

60748e830cf7d2e3bdc27be88ff4d159.doc

הספק
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נספח א' – טופס הצעת המציע
(לכאן יצורף נספח א' המלא כפי שהוגש במכרז)

23

נספח ב'  -נוסח ערבות ביצוע
לכבוד:
המרכז הזואולוגי רמת-גן ע"ש ישראל פלד בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________________ (להלן  " -המבקשים") אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________________ ש"ח
(במלים ) ___________________________ :שתדרשו מאת המבקשים,
כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל ממדד חודש ___________ אשר פורסם ביום
__________.
[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד]
אנו מתחייבים לשלם לכם ,כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
[ הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את דרכי מסירת הדרישה בסניף]
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,ואינה ניתנת לביטול .לא יהיה צורך
להוכיח את דרישתכם על פי ערבות זו בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ואינכם ולא
תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד
המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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בכבוד רב,
הבנק
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נספח ג' – נספח ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי חוזה זה או על פי דין ,מתחייב הספק לבטח על חשבונו הוא ולקיים
במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר אספקת החציר  /התערובות ,נשוא חוזה זה ,את
הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל.
היקף הכיסוי הניתן על-פי הביטוחים להלן אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסות הידוע
כ"-ביט" מהדורה ( 2016או נוסח פוליסות המקביל לו במועד עריכת הביטוחים) ,
על כל ההרחבות הניתנות לביטוח על-פי הנוסח כאמור .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות
אלה.
 1.1פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור.
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש,
בגבול אחריות של  $ 500,000לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח( .או שווה
ערך בש"ח)
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,שיטפון ,מכשירי
הרמה ,נפילה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלת מזון ו/או משקה ,כל דבר מזיק
במאכל או משקה ,זיהום תאונתי ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה (מכל
דרגה) ועובדיהם ,בעלי חיים ,שימוש בכלי נשק וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .רכוש
המרכז יחשב לרכוש צד ג' למעט הפריט עליו עבדו במישרין .
 1.2פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  ,1980בגין כל היזק גופני,נפשי או שכלי או
מות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה
בגבול אחריות של  $ 5,000,000לתובע  ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך בש"ח ).
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער ,קבלני משנה
ועובדיהם ,פתיונות ורעלים ,שימוש בכלי נשק כחוק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
 1.3פוליסה לביטוח סחורה בהעברה :
הפוליסה תבטח את החציר בעת טעינתו ,הובלתו ופריקתו מכלי הרכב המוביל בכתובת היעד ,כנגד
אובדן ,או נזק תאונתי ,בסכום ביטוח שלא יפחת מ  $ 10,000-להובלה אחת(.או שווה ערך ש"ח).
למען הסר ספק ,הביטוח אינו כולל התניות ותנאים מקדמיים כלשהם ,לעניין אופן אריזת החציר ,וגם/
או יעדי ההובלה,ואין הוא כולל סייג כלשהו בדבר נזקי גניבה,פריצה ושוד (לרבות עקב גניבת הרכב
המוביל) ,סערה,סופה ושיטפון ,התלקחות המטען ,או הרכב המוביל ,פריקה וטעינה ,פרעות,
מהומות ,נזק בזדון ,נזקי נוזלים ועצירת פתאום.
 1.4פוליסות לביטוח כלי רכב (מקיף כולל צד שלישי וביטוח חובה) :
הפוליסה תבטח את כל כלי הרכב בבעלותו ,ו/או באחריותו ,של הספק ,אשר ישמשו אותו לביצוע
הסכם זה ,בביטוח מקיף ,ומפני חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי ,בסכום שלא יפחת מ – ,$ 250,000
או כשווים בשקלים חדשים ,וכן תבטח כל חבות שחובה לבטחה על פי דין (ביטוח חובה).
הפוליסה תורחב לכסות נזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה.
 1.4פוליסה לביטוח חבות המוצר:
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הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ו/או רכוש כלשהו אשר
נגרם על-ידי או עקב פגם במוצרי הספק המיוצרים ,מטופלים ,משווקים ומסופקים על-ידי הספק ו/או
הבאים מטעמו בגבול אחריות של  $ 500,000לתובע ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך בש"ח).
הפוליסה תכלול ,תקופת גילוי מאורכת של ששה חדשים לפחות ותקופה רטרואקטיבית
החופפת את תקופת וההתקשרות.
הספק מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו כל עוד קיימת אחריותו על פי דין.
 .2בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י המרכז ,והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/
או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המרכז.
ב .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי המרכז ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו
ובלבד שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על ידי הספק /או על ידי מי מטעמו ,לא תגרע מזכותו
של המרכז לקבלת שיפוי על-פי הפוליסות.
ד .הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות המוצר יורחבו לשפות את המרכז בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת עליו למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .
ה .ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את המרכז היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי הוא
נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק .
ו .רכוש המרכז יחשב כרכוש צד ג' כלפי הספק  ,מנהליו ,עובדיו והפועלים מטעמו.
ז .הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.
ח .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא לאחר
שחלפו  60יום מיום שנמסרה למרכז הודעה בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול
כאמור.
. 3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הספק  ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין .מוסכם
בזאת ,כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי המרכז או מי מטעמו בכל הקשור לטיב הביטוחים ולגבולות
האחריות כאמור.
 . 4הספק פוטר את המרכז ואת הבאים מטעמו מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידו או
על ידי מי מטעמו לחצרי המרכז המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לו כל טענה,
דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור ,לא יחול כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
 . 5מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק
מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם הספק  ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות
ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם .לחלופין ,לספק נתונה הרשות לכלול את
קבלני המשנה במסגרת ביטוחיו  .מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המרכז ביחס
לשירותים במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.
הספק יהיה אחראי כי קבלני המשנה יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם ,וזאת
למשך כל תקופת התקשרותם עמו ולעניין אחריות מקצועית ,למשך כל תקופה נוספת לאחר תום
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 . 6הספק ימציא למרכז במועד חתימת חוזה זה ,אישור ביטוח חתום ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח
לחוזה.
 . 7הספק מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח
הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת העבודה ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 . 8מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ,אשר מחובת הספק להמציאם חתומים בידי
מבטחו ,מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאשר אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הספק לקיים את
כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם
כך על הספק ,במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו ,ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן
הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הספק .כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאמור ,המרכז יהיה זכאי להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה
באישורי ביטוח חלופיים.
 .9לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להפקיד בידי המרכז את
אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור עריכת
הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לעניין ביטוח
אחריות מקצועית ,מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות בהתאם
להתחייבות בסעיף  1.3לעיל).
 .10המרכז יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור
לעיל והקבל ומתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים
את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הספק מצהיר ומתחייב ,כי זכויות המרכז
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המרכז ו/או מי מטעמו כל חובה
ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי
העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על
פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור
עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 . 11לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי נספח זה כולן או חלקן ,יהיה המרכז רשאי ,אך לא חייב,
לערוך את הביטוחים ,או חלק מהם ,במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא
וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המרכז לכל סעד אחר לרבות זכות המרכז לקיזוז הכספים ששילם
כאמור.
 . 12המרכז יהיה רשאי לנכות סכומים להם הוא זכאי לפי נספח זה בכללותו ,מכל סכום שיגיע ממנו
לספק בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן יהיה רשאי לגבותם מהספק בכל דרך
אחרת.
 .13הספק מתחייב לשפות את המרכז בגין כל סכום שיושת על המרכז עקב הפרת תנאי הפוליסה ע"י
הספק ו/או על ידי עובדיו ,מנהליו וכל הפועלים מטעמו.
 . 14הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים ,ההוראות
והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם .למעלה מן הצורך יובהר ,כי הספק
מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב ,תשנ"ה –  1995ואחר כל
הצווים והתקנות שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שהספק וכל
עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים ,
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לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת
ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
 . 15הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות הספק כאמור בחוזה זה והספק מתחייב לבטח את
עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.
 .16הפרת כל אחת מהוראות סעיפים 1-15דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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