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 2022ביוני  14

 ותקשורת  מערכות ביטחון לאספקת והתקנת 2022/4מס'   פומבי מכרז   

 שלום רב, 

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד  .1

מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, 

לקבלת הצעות פומבי במכרז "( פונה בזאת רכזהמ" או "ןהמזמי)להלן: " 2017-התשע"ז

התקנת ציוד תקשורת פסיבית ואקטיבית )התקנה והפעלה  מערכות ביטחוןלאספקת והתקנת 

בלבד, הציוד סופק ע"י אחרים(, הקמת תשתיות תקשורת )חפירות, קנים, חיווטים, עמודים 

המצ"ב  יםהטכני השירותים והמפרטים כמפורט במפרט, אחריותו ומתן שירותייעודיים וכו'( 

מול המציע הזוכה  ", לפי העניין(.השירותים" או "ציודהלמסמכי המכרז )להלן: " כנספח א'

 למסמכי המכרז. 'הכנספח חתם הסכם בנוסח ההסכם המצ"ב יי

 א'נספח על גבי  מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, ימלא את הצעת המחיר במלואה .2

 יםהטכני יםעומדים במפרטאשר לכל הפחות למסמכי המכרז. המציעים יתבקשו להציע דגמים 

אשר דגמים הצעה אשר תכלול ו .בש"ח תהיההצעת המחיר  למסמכי המכרז. א' כנספחהמצ"ב 

פסל במסגרת ניקוד האיכות המזערי אשר יהנ"ל עשויים לה יםהטכני יםאינם עומדים במפרט

 .(( שלהלן3()2()ב)11נתן עבור טיב ואיכות ההצעה )ראו סעיף יי

תהיה ו"( תקופת האחריות)להלן: "למסמכי המכרז  בנספח א'תהיה כמפורט  לציודאחריות  .3

המציע יציע על גבי הצעת המחיר הצעה עבור הארכת תקופת . כלולה בהצעת המחיר של המציע

  האחריות.

בכמות הנקובה  ציודחודשים  12להזמין מהמציע הזוכה במשך תקופה של  רשאי יהא מזמיןה .4

התמורה כאשר למסמכי המכרז, או בכמות פחותה,  א'נספח במסמך הצעת המציע על גבי 

. הצעתו המזמין יוציארכש ש ות/להצעת המחיר של המציע הזוכה ולהזמנת תהיה בהתאם

בנספח כמפורט אספקת הציוד תהא  הכספית של המציע הזוכה לא תשתנה במהלך תקופה זו.

 .למסמכי המכרז א'

-תשנ"בחובת המכרזים  חוקפומבי, והוא ינוהל בהתאם ל מכרז המכרז הינו - סיווג המכרז .5

 .ןהחלות על המזמי 1993-ג"נולתקנות חובת המכרזים, תש 1992

 תנאי סף .6

תנאי הסף המפורטים  כל, במועד הגשת ההצעה על בעצמולהשתתף במכרז מציע העונה רשאי 

 : להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל

 הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .א

 . דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת

 .מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצעוסק מורשה,  המציעאם 

וכי מציע אינו רשאי לייחס מציעים מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' 

 תאגיד אחר.מציע/לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של 
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 תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות מקיים המציע .ב

 .1976 – ו"התשל(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות

 החוק לפי הנדרשים האישורים כל את להמציא המציע עללהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח ב"המצ תצהיר על ולחתום ל"הנ

 והתקיןפרויקטים במסגרתם סיפק  3לפחות  2021עד  2019השנים השלים במהלך המציע  .ג

 .לכל פרויקט)לא כולל מע"מ( ש"ח  250,000 בסך של לפחותמערכות ביטחון 

על בתנאי סף זה ימלא פרטים המעידים על עמידתו  המציעלהוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 . למסמכי המכרז 'גנספח גבי 

מ( בכל אחת מהשנים "כולל מעלא )₪  1,000,000 -למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ .ד

 .2021 -ו 2020, 2019

להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף המחזור 

 למסמכי המכרז. 'דכנספח השנתי בהתאם לנוסח המצורף 

הנערך מטעם המזמין כמפורט  בסיור מציעיםהשתתף או גורם מורשה מטעמו  המציע .ה

 להלן.  7 בסעיף

 סיור מציעים .7

 .0014:בשעה  .22206.026 יוםבובחצרים במתחמי המזמין, ייערך  במבניםסיור מציעים  .א

, 5עמדת הקבלה בכניסה לאתר גבעת התחמושת שברח' זלמן שרגאי נקודת מפגש: 

 ירושלים.

שעות קודם לסיור  24-, יש להירשם לא יאוחר מבסיור המציעים הינה חובה תההשתתפו .ב

 .h.org.il-office@g במייל 

במהלך הסיור יהיה מציע רשאי להפנות למזמין שאלות ו/או בקשות להבהרה. לאחר  .ג

 הסיור, המזמין יהא רשאי להפיץ תשובותיו בפרוטוקול בכתב לכל משתתפי הסיור.

חתום על  על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור מציעים, ככל שנשלח, כשהוא .ד

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל  -אצלו  ידי מורשי החתימה

 במסמכים המקוריים של הבקשה לקבלת הצעות.

 הליך הבהרות  .8

  בירורים ושאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת המייל: .א

h.org.il-meirav@g  יש לוודא קבלת השאלות במייל  .12:00 בשעה .22206.030עד ליום

 שאלות שיגיעו לאחר מועד. המזמין רשאי שלא להשיב לחוזר. 

ל שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא עהמזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לענות  .ב

עניינית. אם יחליט המזמין כי יש מקום לענות על השאלה, הוא יעשה כן בפרוטוקול 

 .במכרז םמשתתפיהכתוב שיופץ לכל הבהרות 

about:blank
about:blank
mailto:meirav@g-h.org.il
mailto:meirav@g-h.org.il
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על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל שהופץ בידי המזמין, כשהוא  .ג

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו  -חתום על ידי מורשי החתימה אצלו 

 נכלל במסמכים המקוריים של המכרז. 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .9

את הפרטים ו/או המסמכים הבאים, לפי  ןהצעתו נדרש כל מציע להעביר למזמי במסגרת

 : העניין

 תאגידיםאם המציע הינו תאגיד, אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי  .א

מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי 

 המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;

 וף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו;אם המציע עוסק מורשה, ציר .ב

 ;החברהאת  יםהמתארמצגת או /פרופיל החברה ו .ג

   ;מנהל הפרויקט שהחברה מייעדת לפרויקטקורות חיים של  .ד

 חתום ומלא ע"י המציע ומאושר כדין; –צ"ב למכרז זה בנוסח הרהמציע  אישור .ה

 ציבורייםתקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  אישורים .ו

אישור על , אישור ניכוי מס - 1976)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 ;למסמכי המכרז חתום ומאומת כדין כנספח ב'התצהיר המצ"ב וכן  ניהול פנקס חשבונות

 ;למסמכי המכרז 'גנספח כ בנוסח המצ"ב תצהיר בדבר ניסיון המציע ופירוט לקוחותיו .ז

 ;מכרזלמסמכי ה 'דנספח כ אישור רו"ח בנוסח המצ"ב .ח

 ;, חתום על ידי מורשי החתימה אצלוהמזמין, ככל שחולק בידי סיור מציעיםפרוטוקול  .ט

על פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמין, כשהוא חתום על  המציע אישור .י

 ;המציע ידי מורשי החתימה אצל

 כנספח העל גבי מסמך הצעת המחיר המצ"ב  הציוד"כ עלות מבוקשת עבור אספקת סה .יא

, למשך כל תקופת 'א כנספח"ב המצלמפרט הטכני  בהתאםלמסמכי המכרז וזאת 

 האחריות, לא כולל מע"מ.

 כנספחדגמים אשר לכל הפחות עומדים במפרט הטכני המצ"ב  ויציע המציעים בהצעתם .יב

  .המכרז למסמכיא' 

 

 הגשת ההצעה: .10

את ההצעה, ביחד עם כלל מסמכי המכרז נספחיהם ויתר המסמכים אותם יש לצרף  .א

להצעה, כשהם חתומים בחותמת המציע בכל עמוד ועמוד, יש להכניס בתוך מעטפה שעליה 

" כשהיא סגורה וחתומה וללא ותקשורת מערכות ביטחוןוהתקנת לאספקת מכרז יירשם "

 שנמצאתעל המציע להפקיד את המעטפה בתיבת המכרזים ציון סימני זיהוי של המציע. 
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 .22207.014 לא יאוחר מיוםכשהיא סגורה וחתומה, ללא זיהוי שמי,  מזכירות המרכזב

 .12:00בשעה 

. הםכלשבעותק המקורי של המכרז יוחתם בחתימת המציע, ללא עריכת תיקונים  עמודכל  .ב

המכרז  רשאי לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי היההמרכז י

 לרבות לחוזה. 

 יום מיום הגשתן. 60תהיינה בתוקף עד  ההצעות .ג

 :הצעות ובחירת ההצעה הזוכה לשיטת שקלו .11

בשלב ראשון תבדוק ועדת המכרזים האם המציעים במכרז זה הוכיחו עמידה בכל תנאי  .א

 הסף.

דה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שיוגשו ואשר יעמדו בכל תנאי הסף, יאמות המ .ב

 תהיינה כדלקמן:

: מחיר סופי של סך כל רכיבי ההצעה נקודות( 70גובה הצעת המחיר )סה"כ  - 70% .1

למסמכי המכרז של כמויות  א'נספח על גבי  שקלול הצעות המחירל בהתאם)

מציע אשר הצעת  לצורך חישוב הצעות המחיר(הפריטים המוערכים המופיעים שם 

המחיר שלו תהיה הזולה ביותר יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה ושאר המציעים 

 ינוקדו באופן יחסי אליה בהתאם לנוסחה הבאה:

 .ההצעה הזולה ביותר :ההצעה הנבדקת X 70ציון המחיר = 

לפי הפירוט בטבלה ניקוד האיכות יוענק נקודות(:  30רכיב איכות )סה"כ  - 30% .2

 שלהלן:
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 ניקוד פירוט מס"ד

 קס'מ

  המלצות של לקוחות קודמים. .1

המערכות שסופקו, במסגרת המלצות של לקוחות קודמים יבחן איכות 

עמידה בלוח זמנים, טיב התקשורת עם השירות של המציע, איכות 

המציע, איכות המענה במסגרת האחריות, מידת מציאת פתרונות, האם 

 ביקש סכומים נוספים שלא הוסכם עליהם לכתחילה וכיו"ב.המציע 

במסגרת השיחות עם לקוחות קודמים של המציעים, הועדה המקצועית 

 למסמכי המכרז. 1ג'כנספח תוכל לעשות שימוש בשאלון המצ"ב 

ועדת המכרזים תהא רשאית להתרשם לצורך ניקוד לפי פרמטר זה 

למסמכי המכרז, או  בנספח ג'הקודמים אשר יפורטו  הממליצים

 אחרים.  הממליצים/מפרויקטים

10 

 נקודות

בדגש על  החברהומניסיון התרשמות ועדת המכרזים מפרופיל  .2

חפירת תשתיות פרויקטים קודמים דומים של המציע בתחום 

ומקורות חייהם  אינטגרציה של מערכות מולטימדיה שליטה ובקרה,ו

 של מנהל הפרויקט שהחברה מייעדת לפרויקט.

במסגרת ההתרשמות מפרויקטים קודמים של המציע תבחן מורכבות 

 הפרויקט, הצלחת הפרויקט וכיו"ב.

למסמכי המכרז  צרףיהמציע מצגת שה/ועדת המכרזים תבחן את הפרופיל

 .מנהל הפרויקטקורות החיים של החברה, ואת  ותאריו

למסמכי המכרז את הפרטים של מנהל  נספח ג'המציע יפרט על גבי 

 הפרויקט הייעודיים. החלפה של מי מהם תהיה אך ורק באישור המזמין.

10 

 נקודות

 לאיכות המענה והציוד המוצע. חוות דעת של יועץ הפרויקט .3

מציע אשר בכל הפריטים המוצעים על ידו יציע את הפריטים המופיעים 

 יקבל את מלוא הניקוד. –במפרט לדוגמא 

 יפסלו על הסף. –( 10נקודות )מתוך  4-הצעות אשר יקבלו מתחת ל

עמדו במפרט הטכני )אף לגבי פריט אחד( יהצעות אשר יכללו פריטים שלא 

 כאמור לעיל.עשויות שלא לעבור את ניקוד האיכות המזערי לרכיב זה, 

10 

 נקודות

 

להסתייע בגורם מקצועי ו/או ועדה        לצורך מתן ניקוד האיכות תוכל ועדת המכרזים .ג

 מקצועית מטעמה.

של ניסיון הכמו כן, ועדת המכרזים תהא רשאית להתרשם באופן בלעדי מניסיונה ו/או מ .ד

ניסיון  )ככל שקיים ומציע ו/או פרויקטים קודמים שלההמקצועי מטעמה עם  הגורם

 (.שכזה
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הצעתו תפסל.  –"( האיכות המזעריניקוד )להלן: " נקודות 22-מתחת למציע אשר יקבל  .ה

יקבלו מתחת לניקוד האיכות המזערי,  מעלהמציעים ו 3רק האמור לעיל, במקרה ש למרות

 נקודות. 19 -ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט להפחית את ניקוד האיכות המזערי ל

 

 הליך תחרותי נוסף .12

עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל  הליך תחרותי נוסףועדת המכרזים תהא רשאית לנהל  .א

 חובת ותקנות 1992-חובת המכרזים, תשנ"במכרז זה, בהתאם להוראות חוק דרישות 

 .1993-ג"נתש ,המכרזים

את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות ועדת המכרזים תבדוק  .ב

של המציעים, ככל שינוהל משא ומתן כספי ולאחר מכן תיתן החלטתה; ועדת המכרזים 

אשר תקבל את הניקוד המשוקלל )מחיר ואיכות( רשאית להחליט על בחירת ההצעה 

 ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז.הגבוהה 

החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות יחשבו כתקופת ניסיון, כמפורט בהסכם  ששת .13

במקרה של ביטול  המצ"ב, במהלכה תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל תנאי החוזה.

להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום השני  יהא רשאי המזמיןההתקשרות כאמור לעיל, 

)בשקלול של הרכיבים( "ככשיר שני" וכזוכה במקום המציע שזכייתו בוטלה. בוטלה גם זכיית 

הכשיר השני כאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא, תהא המזמינה 

יר השני או הכשיר רשאית להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה וכן הלאה. הוכרז הכש

 השלישי, לפי העניין, כזוכה, יחולו עליו כל הוראות מסמכי המכרז החלות על הזוכה.

להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבחור כמה הצעות מתאימות תוך  ן רשאיהמזמי .14

פיצול ההתקשרות ביניהן ו/או לבחור חלק מהצעה ו/או לבטל המכרז על פי כל דין ו/או מסיבות 

ניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול ארגו

 , ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.ו הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתודעת

 על בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה  לאהמרכז יובהר כי  .15

 זכייה שבוטלה. להודעת בהקשר לביטול המכרז ו/או או

 

 עיון במסמכי המכרז .16

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .א

-ג"נ( לתקנות חובת המכרזים, תש)ה21ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה 

 ש"ח. 250ובהתאם להלכה הפסוקה, תמורת תשלום בסך של  1993

–מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  .ב

חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש 

בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה 
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ים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלק-באופן ברור וחד

מובהר בזאת כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה, לא יהוו בכל מקרה סוד מסחרי וזאת לפי 

 דיני המכרזים וההלכה הפסוקה.  

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ועדת המכרזים תהא רשאית לראות ב .ג

 רז כזוכה במכרז.כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכ

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו  .ד

כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 .העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים

מתן זכות עיון למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר  .ה

 למציעים והיקפו של העיון, הינו של ועדת המכרזים. 

 מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 סמכויות ועדת המכרזים .17

אצל  המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה .א

 .נההמזמי

פה -שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל .ב

להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או 

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן -להעניק לו יתרון בלתי

 ההצעה.

או המלצות /השלמת נתון ו/או מידע חסר ו לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע .ג

ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בדרישות המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  .ד

בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין 

 מציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.ה

לב או הצעה שמניתוח שלה -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום .ה

דנים כלכליים מבוררים, מעולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על א

 ם על ידו.ברורים ומוצקים או הצעה שהתברר כי במסגרתה ייפגעו זכויות המועסקי

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .ו

 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי  .ז

מסור כל מסמך אשר מהמציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וי

יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות 

 כספיים.
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 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .ח

המכרז או הצעה שהתברר  במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

 בהתחייבויותיו יעמוד , לרבות בשל חשש כי המציע לאנהאת צרכי המזמיכי אינה תואמת 

 כללית. כדאית איננה ההצעה כי או/ו הו/או כלפי עובדי נהכלפי המזמי

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לפצלו בין מספר מציעים  .ט

תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות, 

גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, 

 ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

כל עוד לא נחתם חוזה בין הצדדים ע"י בעלי  נהכל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמי .י

 .נהמזמיזכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל ה

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה ועדת מכרזים רשאית לבטל .יא

המציע )כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו עמו(,  על מידע קיבלה המזמינה .1

 ההחלטה לפני בידיה היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר ההצעה, או

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר

 בהתאם למכרז זה.  לעמוד בהתחייבויותיו המציע יוכל סביר אם ספק קיים .2

המציע הזוכה לא עמד בהתחייבויותיו לפי מכרז זה, כולן ו/או חלקן ו/או תנאי  .3

 מתנאיו, באופן, במועד ובתנאים הנדרשים ע"י המזמינה.

 ביטול המכרז .18

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המזמינה לבטל את הליך המכרז עפ"י דין, המזמינה שומרת 

 לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ועומדות בציון האיכות המזערי כמפורט  .א

 במכרז. 

, בניהולו, או בבחירת וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז, במסמכיו .ב

 ההצעה הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .ג

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, 

או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, או שאלה בוססו על 

 ם שגויים, או חלקיים. נתוני

חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמינה, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים, את  .ד

 ביטול המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  .ה

 רז. המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכ
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וועדת מכרזים תבטל המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר  .ו

 ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.

 סבירות  בלתי הצעות .19

סוטה בשיעור ניכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא תרשאי היהת נההמזמי .א

 בהערכות פנימיות שנקבע מהערכת היקף ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 מהמחיר או אחרים, ספקים על ידי נהלמזמי שהוצע מהמחיר , אונההמזמי ו/או אומדן של

 שהוצע, לרבות רווח סביר. מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן כמחיר נהלמזמי שנראה

מובהר בזאת כי המזמינה, לפי שיקול דעתה, רשאית לפסול הצעה, אשר עלולה לפגוע  .ב

ובדי המציע לפי הוראות כל חוק ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה  בזכויותיהם של ע

בתחום האבטחה והשמירה ו/או חוק וצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי 

 . 2013 -השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

 הצעות צולבות .20

כי במידה ויתעורר חשד המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים ו

סביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה המזמינה את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים 

 שיירשמו.

 הצעה מסויגת או מותנית .21

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה  .א

 מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.

דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו  מציע הסבור כי .ב

 .שיב לשאלות והשגות המציעיםת נהאו את הערותיו במסגרת כנס המציעים והמזמי

המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמין ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור. המציע  .22

הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמין, מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי 

המזמין, הוא לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמין, לא יהיה מעורב בפעולות 

ין ולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמין. המציע הזוכה לא ייהנה ביצוע של המזמ

 משירותים מנהליים של המזמין ויבצע את השירותים באופן עצמאי ממשרדו. 

 סמכות מקומית .23

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע ממכרז זה ו/או ההתקשרות עם המציע הזוכה 

 תהיה לבתי המשפט בירושלים. 

 תשונו .24

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי  .א

 המכרז, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל סוג ומין שהוא, במסמכי המכרז.  .ב
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הל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנ סמכות .א

 בסעיף זה.

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה זו  תמחויב האינ נההמזמי .ג

 נה.הבלעדי והמוחלט של המזמי הנתונה לשיקול דעת

בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול  מכרז זהזכות לבטל  הלעצמ תשומר נההמזמי .ד

 .הדעת

 לעצמה זכות לבוא בדברים עם המציע הזוכה.המזמינה שומרת  .ה

הגשת הצעה במסגרת מכרז זה מהווה אישור והסכמה לכך שתנאי המכרז ונספחיו יהוו  .ו

 למציע שייבחר. המרכזחלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין 

שירותי על החוזה למתן  מהכלפי הזוכה רק לאחר שחת החשב כמי שהתחייבת נההמזמי .ז

מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או  על ידי אבטחה ושמירה

 לא יחייבוה באופן כלשהו. - נההחלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמי

 

               בכבוד רב,                                                                

 

ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושתהמרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור 
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 ותקשורת מערכות ביטחוןאישור המציע בנושא הזמנה להציע הצעות לאספקת 

 המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושתעבור 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

_____, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו _________

 מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 _______________.חתימה: 

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם 

זה, מאשר כי ביום ________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל 

 בפניי.חתמו 

במקרה שהמציע  הינו תאגיד, אני הח"מ ___________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של 

המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על הצעה זו הם____________ 

וכי הנ"ל חתמו בפניי ___________ נושא ת.ז.____________, -נושא ת.ז.______________               ו

על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת 

 תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח

  



 

12 

 

 השירותים והמפרטים הטכנייםמפרט  – א'נספח 

 

 )מצ"ב כקבצים נפרדים(
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 תצהיר המציע -נספח ב' 

 

אנו הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי 
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב 

 כדלקמן:
 ("המציע") , ח.פ. ______________________תצהיר זה בשם חברת  נת/הנני נותן .1

המרכז למורשת מלחמת עבור  אודיו וידאוציוד לאספקת  מכרזהמגישה הצעתה במסגרת 
 .ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

 הוסמכתי כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל. .2

אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם המציע  .3
 נושיו.

אנו מצהירים ומתחייבים כי לצורך ביצוע העבודות נשואות ההסכם, ככל שהצעתנו תבחר,  .4
 ידי המציע אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית או בעלי אישור עבודה. -יועסקו על

קה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, המציע ו/או "בעל זי .5

בעל , )להלן: "1976 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
"(, מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים חוק עסקאות גופים ציבוריים"( )להלן: "זיקה

ו/או  1991-ציבוריים, ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק עובדים זרים כדין, תשנ"א
במועד ההתקשרות  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1987-לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
יע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל ביחס הנני מצהיר כי המצ .6

להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, 
 ולרבות החוקים הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו; 

 1950-וק חופשה שנתית, התשי"אח; 

 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 

 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

  ,1963-התשכ"גחוק פיצויי פיטורין; 

 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו; 

 2011-האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב החוק להגברת . 
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ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד  אני מצהיר בזה, לאחר בירור .7

 בחלופה הרלוונטית[ Xמעלה ]יש לסמן 

  '1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א 
 .המציע)להלן "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על 

  'והוא מקיים אותן. המציעת על לחוק שוויון זכויות חלו 9וראות סעיף ה –חלופה ב 
 ש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:י –שסימן את חלופה ב'  מציע]ל

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-מעסיק פחות מ המציע 

 ( 2חלופה )– המציעעובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות אם  100מעסיק  המציע 
יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה  המציעעובדים לפחות,  100מעסיק 

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  המציעבמקרה ש
( ונעשתה אתו התקשרות 2קת משנה )והשירותים החברתיים לפי הוראות פס

מצהיר כי פנה  כנדרש  המציע –שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן.
ל למנכ" הפניההמציע מתחייב להעביר העתק  –לעיל  7במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .8

ימים מ"מועד ההתקשרות",  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 .1976-כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
________________________               _______________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                             
 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני  
__________, בעל ת.ז. __________, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי 

הצהיר בפני על  -עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
 רתו דלעיל וחתם עליה בפני.נכונות הצה

________________ 
 ״דחתימה וחותמת עוה
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 תצהיר - פירוט ניסיון ורשימת לקוחות –' גנספח 

אני הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר 

כן, שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

המגישה  ("המציע"____________, ח.פ. __________ )תצהיר זה בשם חברת  נת/הנני נותן .1

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, עבור מערכות ביטחון לאספקת  מכרז במסגרתהצעתה 

 .שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

 זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל.הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר  .2

 והתקיןפרויקטים במסגרתם סיפק  3לפחות  2021עד  2019השנים השלים במהלך המציע  .3

 .לכל פרויקט)לא כולל מע"מ( אש"ח  250בסך של לפחות מערכות ביטחון 

 מתקיים לגביהם: זה 3בטבלה שלהלן יפורטו הפרטים בקשר עם הלקוחות אשר סעיף 

התקשרות פרטי  שם הלקוח

 עם איש הקשר

פרטים בדבר מתן 

השירותים ללקוח, 

מערכות לרבות 

תשתיות הכוללות 

התקנת תשתיות 

 תקשורת תת קרקעית

  סוג הציוד אשר סופקו

תקופת 

 הפרויקט

)יש לציין 

ועדי התחלה מ

 (וסיום

 

היקף סכום 

 ההתקשרות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 .את החברההמתארים מצגת או /החברה והמציע יצרף להצעתו את פרופיל  .4
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 .( בהזמנה למכרז2()2)ב()11מפורט בסעיף האיכות הניקוד תשומת לב המציעים מופנית ל .5

בביצוע פרויקטים קודמים דומים בתחום האינטגרציה של  נםניסיוהמציעים רשאים לפרט 

לעיל, בפרופיל החברה ו/או מצגת  3על גבי הטבלה בסעיף  שליטה ובקרהביטחון, מערכות 

 המתארים את החברה ו/או על גבי הטבלה שלהלן:

פרטי התקשרות  שם הלקוח

 עם איש הקשר

פרטים בדבר מתן 

השירותים ללקוח, 

סוג הציוד אשר לרבות 

  סופק

תקופת 

 הפרויקט

)יש לציין 

ועדי התחלה מ

 (וסיום

 

סכום היקף 

 ההתקשרות? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

     

 

 מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע הינו ___________, ת.ז. __________. .6

 צרף להצעתו את קורות החיים של מנהל הפרויקט.יכמו כן, המציע  .7

המבוקשת על ידינו הינה למסמכי המכרז. התמורה  נספח א'הצעתנו הכספית מצורפת על גבי  .8

 למזמיןומוחלטת, וכוללת הוצאות מכל סוג שהן אשר יהיו לספק, לרבות עלות הגעה  סופית

הנובע ממתן וכל  , שירות לקוחות, פגישותוהתקנות לצורכי מתן השירותים, זמן הנסיעות

 .השירותים

  אני הח"מ מצהיר כי תוכן הצהרתי אמת. .9

 

__________________              

 חתימה וחותמת

 אישור

                     אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני 

המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי  ,ת.ז. ________

הרתו דלעיל וחתם הצהיר בפני על נכונות הצ -יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 עליה בפני.

 ________________                           
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 עו"ד, 
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 שאלון שביעות רצון –למכרז  1נספח ג'

 

 שם המראיין מטעם החברה : 

 ______________________ 

 שם הנותן השירותים המוצע:

 __________________________ 

 שם הלקוח:

__________________________ 

 מועד מתן השירותים:

__________________________ 

 שם  נותן חוות הדעת מטעם הלקוח: 

 _________________________ 

תפקידו של נותן חוות הדעת מטעם 

 הלקוח______________________

 

  נוכחים בעת הראיון:___________________

  

 הקריטריונים הבאים:נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי 

האם השירות שניתן על ידי הנותן השירותים עמד בדרישות  עמידה בתנאי ההתקשרות: .1

 ההתקשרות עמו?

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  במידה רבה

 מאוד

האם הנותן השירותים עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת עמידה בלוחות זמנים:  .2

 ההתקשרות עמו? 

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  במידה רבה

 מאוד

 

 האם עובדי נותן השירותים מפגינים מקצועיות במסגרת מתן השירותים? מקצועיות: .3

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  רבה במידה

 מאוד

האם הנותן השירותים נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת  פתרון בעיות או תקלות: .4

ההתקשרות עמו באופן יעיל? האם נותן השירותים הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים 

 לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו? 

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה

במידה רבה 

 מאוד
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האם הנותן השירותים הפגין זמינות בשירות שניתן ללקוח )מיידיות  זמינות שירות: .5

 במענה לפניות הלקוח(? האם אתה שבע רצון מזמינות המענה שניתן לפניותיך? 

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  במידה רבה

 מאוד

הנותן השירותים הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש לנותן האם שירות ללקוח: ה טיב .6

 השירותים מודעות לחשיבותה של איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו?

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  במידה רבה

 מאוד

האם הנותן השירותים היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו  שיתוף פעולה עם הלקוח: .7

במהלך ההתקשרות )לדוגמא: בקשות לשיפורים, שינויים, הסברים או דיווחים(? האם 

 המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  במידה רבה

 מאוד

 ?השירותים האם היית ממליץ להתקשר עם הנותן השירותים למתן המלצה כללית: .8

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה רבה  במידה רבה

 מאוד

 

 :ציון המשוב הכולל________________ 

 .4 –הנוסחה: לחבר את ערך כל המשבצות לעיל ואת התוצאה לחלק ב  

 :)הערות )ככל שיש 

______________________________________________________________ 

 ;________________:)חתימת נותן חוות הדעת ו/או המראיין )במקרה של ראיון טלפוני 

 .________________ :תאריך:___________; שעה  
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 אישור רו"ח לגבי מחזור כספי שנתי –' דנספח 

 רוה"ח()ניתן להגיש על גבי נייר לוגו של 

 

 

אני הח"מ רו"ח __________________ כתובת ____________________________ 

)להלן: "המציע"(, המבקר את  ____________ שמספרו ע.מ./ח.פ.  ______________ 

 מאשר בזאת כי:

 

 

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים, מחזור ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת  .א

 כולל מע"מ.לא לשנה, ₪  1,000,000הינו בהיקף של לפחות  2020 -ו 2019מהשנים 

הינו  2021שנת מחזור ההכנסות השנתי של המציע בציע למע"מ, מבהתאם לדיווחי ה .ב

 כולל מע"מ.לא לשנה, ₪  1,000,000בהיקף של לפחות 

 

 

        _____________              __________________  ______________ 

 חתימה                  תאריך   רו"ח שם         

 

 

  



 

21 

 

 ותקשורת מערכות ביטחוןוהתקנת הסכם לאספקת  -' ונספח 

 2022אשר נערך ונחתם בירושלים ביום __ לחודש ____ 

  

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת,   בין:

הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת 

 2017-התחמושת, התשע"ז

 ירושלים _______, מרח' 

 מצד אחד;     "(זמיןהמ" או "זרכהמ)להלן: "

 

 ___________________, ח.פ./ ע.מ. ____________ : לבין

 , _________מרח' _____________

 , דוא"ל: _________________________טל': 

 מצד שני;      "("הספק )להלן:

 

מערכות לאספקת והתקנת לקבלת הצעות  פומביוהספק פנה אל המזמין במסגרת מכרז   הואיל

התקנת ציוד תקשורת פסיבית ואקטיבית )התקנה והפעלה בלבד, הציוד סופק ע"י ביטחון 

ומתן אחרים(, הקמת תשתיות תקשורת )חפירות, קנים, חיווטים, עמודים ייעודיים וכו'( 

 'א אשר צורפו כנספחומפרט השירותים אחריות כמפורט במפרטים הטכניים ושירות 

" או ציודה)להלן: "להסכם זה  כנספח א'ורפים כעת מצ, אשר למסמכי המכרז

 ;", לפי העניין(השירותים"

נבחרה על ידי המזמין ונקבע, כי הספק  להסכם זה, ב'כנספח , המצורפת והצעתו של הספק  והואיל

בהתאם להזמנות רכש שיוציא המזמין ובהתאם למפורט  הציודהוא שנבחר לספק את 

 בהסכם זה;

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

המבוא להסכם זה, נספחיו, ומסמכי ההזמנה להציע הצעות, על נספחיהם, מהווים חלק בלתי  .א

ויש לראותם כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

 נפרד ממנו.

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמכי ההזמנה לבין נוסח ההסכם, יקבע נוסח ההסכם. .ב

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד. .ג
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 השירותים .2

תוך לספק,  רכזוציא המיבכמות ובסוג המפורטים בהזמנות רכש ש ציודהספק יספק למזמין  .א

ובהתאם  של הספקהצעתו להסכם זה, בהתאם ל בנספח א'מתן שירות ואחריות כמפורט 

ימים  21על הספק לספק את הציוד תוך  -כמופיע בהצעת הספק  להוראות הסכם זה.

יוכל להזמין את הציוד המזמין קלנדריים מיום הוצאת הזמנת רכש חתומה ע"י המרכז. 

 חודשים במחירים הנקובים בהצעת המציע. 12במהלך תקופה של 

אינו תקין ו/או מותאם למפורט  הציוד, בכל עת, כי זכרלמען הסר ספק יצוין כי אם יתברר למ .ב

להחזירו ו/או לדרוש מהספק להחליפו ו/או  המרכז זכאיהא יבהזמנת הרכש הרלוונטית, 

טעון תיקון ו/או החסר, לפי העניין, ועל הספק לעשות כן בהקדם לתקנו ו/או להשלים את ה

 ימי עבודה. 7האפשרי ולכל המאוחר בתוך 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמכים, ההיתרים, הרישיונות והאישורים  .ג

התקפים והנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה. הספק מתחייב 

מין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאמור להודיע למז

או מגביל את יכולתו לספק את השרת בהתאם להסכם זה על נספחיו. ביצוע ההסכם בהיעדר 

היתר, זכות או רישיון כאמור ו/או אי הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה 

 יסודית של ההסכם.

לספק את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות, בחריצות ובמהירות הספק מתחייב  .ד

 . המרכז המלא של המרכז, והכול לשביעות רצונוהראויה ובקצב הנדרש על ידי 

 הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.  .ה

ה ממתן השירותים, למזמין , אובדן ו/או הפסד אשר ייגרם כתוצאלכל נזקהספק יהא אחראי  .ו

ו/או לספק ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ממעשה או מחדל, בין שנוצר ע"י 

 המציע הזוכה עצמו ו/או ע"י מי מטעמו. 

הספק מתחייב לפצות את המזמין ולשפותו בגין כל נזק כנ"ל ו/או הוצאה שהמזמין ישא בו  .ז

לספק על כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה כנגד המזמין  בגין נזק כנ"ל ובתנאי כי המזמין הודיע

 ונתן לספק, מבעוד מועד, האפשרות להתגונן כנגד תביעה ו/או דרישה כנ"ל.

 

 ביטוח .3

או /ו למזמין, לעובדיו, לעצמו שייגרמו אובדן ולכל, גוף או רכוש, נזק לכל אחראי יהיה הספק .א

או /ו ידו על העבודות מביצוע עקיפהאו /ו ישירה כתוצאה שהוא שלישי צד כלאו /ו מטעמו מי

 דרישה עם מיד, כאמור עקיףאו /ו ישיר נזק כל בגין המזמין את יפצה הספק.  מטעמו מי

 דרישהאו /ו תביעה לכל בקשר בהן עמד שהמזמין ההוצאות כל לרבות, המזמין של ראשונה

 .כזו תביעה בפני להתגונן הצורך ובשל, פליליתאו /ו אזרחית, כזו
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מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים  לגרועמבלי  .ב

 כחלק המצורף"( ביטוח דרישות)להלן: " 'ג בנספחביטוחים המפורטים העל חשבונו את 

 את להוסיף ומתחייב, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, זה מהסכם נפרד בלתי

 .העבודות ביצוע תקופת משך לכל, אלו בביטוחים כמבוטח המזמין

קיום  אישור המזמיןלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי  .ג

להסכם זה,  'ג כנספח המסומןהמפורטים לעיל בהתאם לנספח  )להלן: "אק"ב"( ביטוחים

 כשהוא חתום על ידי מבטחיו. 

, המזמיןלבין האמור בהסכם זה ולדרישת   באק"בשל אי התאמה בין האמור  מקרהכל ב .ד

 מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל  .ה

 בדברמתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף 

לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם  וו/או הפועלים מטעמ המזמיןויתור על זכות תחלוף כלפי 

ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף ילעני וו/או הפועלים מטעמ המזמיןהמבוטח לכלול את 

 אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

וכי  המזמיןש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחי הספק יכללו תנאי מפור .ו

. כמו כן יכלל בביטוחים המזמיןמוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  המבטח

תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר 

 יום מראש. 30 ,המזמיןהודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 ומטעמו/או מי  המזמיןהספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .ז

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית 

מאחריות  המזמיןהנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את 

 נזק כאמור לעיל. לכל

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  הספק .ח

 הביטוח.

יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי  המזמיןלבקשת  .ט

בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי  התאמה

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או בהמצאת העתקי  האק"בומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת  מוצהר .י

ישור בדבר ו/או להוות א המזמיןהפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

החתום ע"י מבטחי הספק  אק"בומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת ה מותנה .יא

 האק"בהינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת  המזמיןלידי 

תינתן לספק הודעה על חובתו ש היה ולאחר, פרה יסודית של ההסכםבמועד יחשבו כה
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ימי עבודה, תבוטל זכייתו והמזמין  4האק"ב, לא המציא הספק את האישור תוך להמציא את 

  יהא רשאי לפנות לספק אחר.

 המשנההספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני  .יב

שלו. כן מתחייב הספק לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה 

לכל הדרישות  BACK TO BACKבקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל 

על פי הסכם זה. הספק מתחייב להמציא למזמין לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את 

 פועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.אישורי הביטוח של קבלני המשנה ה

 

  התמורה .4

בהתאם להסכם זה, ישלם המזמין לספק את התמורה שתורכב  הציודתמורת אספקת  .א

בהזמנות הרכש ויסופקו בפועל ע"י הספק במכפלה של  המזמיןמהכמויות אשר יוזמנו ע"י 

לום וזאת כנגד קבלת חשבונית מס כדין, בתנאי תש בהצעת המציעמחירי היחידה הנקובים 

. במשך כל המזמיןואישור החשבון ע"י  שבנדון מסירת המערכותוזאת החל מיום  30 שוטף+

 הימים אלו, המחיר שבחשבונית לא יישא כל הצמדה ו/או ריבית.

 התמורה הסופית אשר תשולם לספק הזוכה תהיה בש"ח. .ב

תשלום נכה במקור מכל והמרכז ילמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי,  .ג

לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם 

 ימציא הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.

פרט לאמור במפורש בסעיף זה, לא ישולם על ידי המזמין לספק או למי מטעמו שום תשלום  .ד

ההסכם ולא לאחר פקיעת נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך תקופת 

ולא בקשר עמם או עם הסכם זה  והתקנת הציודהקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור אספקת 

 ו/או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר.

 

 הפרת החוזה .5

ימים מיום  7את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  הספקהפר  .א

לפי החוק,  וא זכאילכל התרופות, להן ה יהא המזמין זכאי הפרה,השניתנה לקבלן הודעה על 

אחר ספק ולמסור את המשך העבודות לכל הספק ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם 

 .להתערב בכל מסירה כזאת יהא מנוע מלהפריע, לעכב או ספקשייראה לו, וה

מגיעים היה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו 

הספק לשאת בהפרש. זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה על הסכם לפי  ספקל

ואם אלה לא לספק לנכות כל הוצאה כזאת מהסכומים שיגיעו באותו זמן  יהא זכאי המזמין

 את היתרה. הספק לשלם למזמיןיספיקו לכך יהיה על 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של פטירת הקבלן חס וחלילה ו/או מינוי כונס נכסים ו/או  .ב

לבטל את  יהא  המזמין רשאיאו רכושו הספק מינוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד 

 אחר.ספק להתקשר עם  יפשוהא חיהסכם ללא הודעה מוקדמת, ו

 

 מלוא ההסכם .6

הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא גובר על כל  הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין

הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר 

 של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 סמכות מקומית .7

 בתי המשפט בירושלים. סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה ל .א

סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה בסעיף  .ב

 זה.

 הסבת זכויות וחובות  .8

על פי הסכם ו/או זכויותיו נותן השירותים אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו  .א

 ראש ובכתב., אלא בהסכמת המזמין מזה, כולן או חלקן, לכל גורם אחר

 הודעות .9

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ותוך  .א

( שעות מיום שיגורן בדואר רשום, אם נשלחו בדואר, וביום העסקים 48ארבעים ושמונה )

 הראשון שלאחר משלוחן, אם נשלחו בפקסימיליה. 

 כמפורט בתחילתו.כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הנם  .ב

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

__________________     __________________ 

 "הספק"       "המזמין" 

 

 מפרט שירותים ומפרטים טכניים  –נספח א' להסכם 

 (מצורף כנספח נפרד)

 

 הצעת הספק –להסכם  'בנספח 

 (מצורף כנספח נפרד)
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 דרישות ביטוח -'גנספח 
         

למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת  המרכזלהמציא לידי  ספקעל ה
חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה,  מכחהתחמושת, תאגיד 

"( אישור קיום ביטוחים )אק"ב( הכולל מבקש האישורלהלן ") 2017-בגבעת התחמושת, התשע"ז
 להלן:את הביטוחים המפורטים 

 ביטוח רכוש .א
 

, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב ספקהה בבעלותו ו/או באחריותו של ווכן ציוד נלו
הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, 

י יד-סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח  כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה.

 רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

 חבות המוצר אחריות מקצועית משולב ביטוח  .ב

הפסד העלולים להיגרם לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או  .1
לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה 

ו/או כתוצאה ממוצר פגום שסופק  ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו
 ו/או הותקן על ידי הספק ו/או עובדיו.

 כיסוי לאחריותו של היועץ בגין מי מטעמו .  .2
 ו כולל הגבלה בדבר: הביטוח אינ .3

 (.301)אובדן מסמכים  .3.1
 (.327)אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  .3.2
 (. 303)דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  .3.3
 (. 325)מרמה ואי יושר של עובדים  .3.4
 (.326)פגיעה בפרטיות  .3.5

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין  .4
 )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( .היועץ   

 (.309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 (.332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  .6
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל  .7

  (.321( )304)רשלני של היועץ 
 (.328)ח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו ביטוח זה הינו ביטו .8
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  ,  2,000,000.-גבולות האחריות:  .9

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ג

על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי  ספקלכיסוי אחריותו של ה .1
 . מבקש האישורליות האמור( לרבות )ומבלי לגרוע מכל

 הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:כולל הביטוח אינו  .2
 הרעלה,  .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא  .2.4

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,  
 (.307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6
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, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב מבקש האישורהביטוח מורחב לשפות את  .3
 (.321( )304( )302הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח )

 .(309)זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח כולל ויתור על  .4
 .(328) ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 הביטוח כולל הרחבה לעבודות חוץ. .7
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪   4,000,000גבולות האחריות:  .8

 מעבידיםביטוח חבות  .ד

 על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  ספקלכיסוי חבות ה .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319) ספקהינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי ה האישורמבקש  .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 ובמצטבר לתקופת למקרה₪  20,000,000לתובע, ₪  6,000,000גבולות האחריות:  .6

 ביטוח.ה

  כללי לכל הביטוחים .ה

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה  .1
משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, 

 ₪. 500,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ
לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על  ספקעל מבטחי ה .2

 נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות ובכפוף  .3

 לזכויות המבטח עפ"י דין.
 30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  .4

 , בדואר רשום. למבקש האישוריום 
 

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י   הערה:
. ספקה באק"ב של ספקהממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של ה

בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול 
 )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(. ספקחריג זה בפוליסת הביטוח של ה
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 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים

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

 קש האישור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

למורשת  המרכז שם: 
מלחמת ששת הימים, 

שחרור ירושלים 
, בגבעת ואיחודה

 התחמושת

 נדל"ן☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

לאספקת  פומבי מכרז
 והתקנת מערכות ביטחון

 ותקשורת

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

, 5זלמן שרגאי   מען:
 ירושלים

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪    ביט   רכוש
 -314כיסוי בגין נזקי טבע,  -313האישור, 

כיסוי  -316כיסוי גניבה פריצה ושוד, 
 ראשוניות -328רעידת אדמה, 

הרחבת  -304אחריות צולבת,  -302 ₪  4,000,000   ביט  'ג צד
קבלנים וקבלני  -צד ג' -307שיפוי, 
ויתור על תחלוף לטובת  -309משנה, 

כיסוי לתביעות  -315מבקש האישור, 
מבוטח נוסף בגין מעשי או  -321המל"ל, 

 -322מבקש האישור,  -מחדלי המבוטח
בפרק זה, מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

רכוש מבקש -329ראשוניות,  -328
 האישור ייחשב כצד ג'

 אחריות
 מעבידים

ויתור על  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של 
 ראשוניות -328מי מעובדי המבוטח, 

אחריות 
 מקצועית

משולב 
חבות 
 מוצר

דיבה,  -303 אובדן מסמכים, -301 ₪ 2,000,000   ביט 
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת 

הרחבת  -304כיסוי אחריות מקצועית, 
ויתור על תחלוף לטובת  -309שיפוי,  

מבוטח נוסף בגין  -321 מבקש האישור,
מבקש  -מעשי או מחדלי המבוטח

מרמה ואי יושר  -325, האישור, 
טיות במסגרת פגיעה בפר -326עובדים, 

 -327כיסוי אחריות מקצועית, 
 -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 

 12תקופת גילוי  ) -332,  ראשוניות
 חודשים(

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 שירותי תחזוקת מערכות 089, מכירת/השכרת/רכישת ציוד 046

 ביטול/שינוי הפוליסה*

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

 חתימת האישור 

 המבטח:


