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 'אמסמך 

 1101-21 מס' שלבי(-)דו פומבימכרז 

 לרכישת ספינת פיקוח למפרץ אילת עבור הרשות

 הזמנה להציע הצעות

מכח חוק גנים לאומיים,  "( היא תאגיד שהוקםהרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "
 "(.חוק גנים ושמורות)להלן: " 1998-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

על שמירת הטבע, הנוף, המורשת והגנה על חיות הרשות  תמופקדבמסגרת תפקידיה על פי חוק גנים ושמורות, 
 לחשיבותם של ערכים אלה. המוגנים, לרבות באמצעות הגברת המודעות הציבורית הבר וערכי הטבע

, הכול כמפורט במסמכי ספינת פיקוח למפרץ אילת עבור הרשותלרכישת  מזמינה בזאת הצעותהרשות 
 .המכרז

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות בקישור המקוון להלן: 
https://www.parks.org.il/tenders/. 

 ./https://www.parks.org.il/tendersעל המציע להירשם בקישור המקוון להלן: 
 , המופיע לצד הכותרת "מסמכי המכרז".  שום למכרז""רי -בעזרת לחיצה על הכפתור הירוק

 על המציע למלא את טופס ההרשמה במלואו, לרבות פרטי המציע ופרטי איש הקשר.

 3במשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו  רכז ועדת המכרזים או מי מטעמו,אצל הגשת ההצעות תתבצע פיזית , 
 .4 ירושלים קומה

 

פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בעמוד ניתן להגיש את ההצעות החל ממועד 
ביום האחרון להגשת הצעות ניתן יהיה להגיש הצעות  .15:30 – 08:00ה': בשעות -ימים א'ב הראשון למכרז

 בלבד. 12:00עד לשעה 
 בימי ו', ערבי חג, ימי חול המועד, שבתות וחגים לא תתאפשר הגשת הצעות.

ללא סימני  , חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורההנדרשים מכי המכרזאת ההצעה, בצרוף כל מס

בנוכחות רכז המכרזים או  ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ברשות כרזמספר המעליה מצוין זיהוי של המציע, 
 .מי מטעמו

נושא על המציעים להתעדכן באתר הרשות מעת לעת ועד למועד הגשת ההצעות, בדבר שינויים/עדכונים ב
 המכרז.

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.
 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

__________________ 
 הרשות  

https://www.parks.org.il/tenders/
https://www.parks.org.il/tenders/
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 'במסמך 

 1101-21 מס' שלבי(-)דו פומבימכרז 

 לרכישת ספינת פיקוח למפרץ אילת עבור הרשות

 ז והוראות למשתתפיםתנאי המכר

 נשוא המכרז .1

לרכישת זמינה בזאת הצעות מ"( הרשות" :הלןעיל ולהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )ל .א
ל כמפורט במסמכי והכ"(, ההספינאו "ו/ "הטובין: "בהתאמה )להלןספינת פיקוח למפרץ אילת 

 המכרז.

יובהר כי . ( למפרץ אילת1ת )ספינת פיקוח אחנכון למועד פרסום המכרז, בכוונת הרשות לרכוש  .ב
ממועד  ,שנה אחתלתקופה של  לספינה שירותי תחזוקה ואחריות גם יספקשיספק את הספינה הזוכה 

"(. האחריות הינה בגין גוף כלי השייט לרבות כלל תקופת האחריותמסירת הספינה לרשות )להלן: "
 המתקנים והמערכות של הספינה.

 .ת מטעם הרשותמאושרבית תקציהזמנה תהא לפי  ספינהאספקת ה .ג

 :ים בין היתרהשירות יםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל .ד

 2016)ספינה משומשת תהיה משנת ייצור  חדשה או משומשת אספקה של ספינת פיקוח (1
 שימוש. םהשלא נעשה ב יםחדש יםמנוע עם ואילך(

למסמכי  1מסמך ח'כ המצורף, המפרט הטכנייעמוד בדרישות  ספינההדגם המוצע ל (2
 .המכרז

כי המפרט הטכני כולל סעיפים המוגדרים כסעיפי "חובה"  - לידיעת המציעים מובהר
המציע נדרש לעמוד  -בהם על הדגם המוצע לעמוד במדויק; באשר ליתרת הסעיפים  –

 רשאי להציע לרשות חלופה אחרת מטעמו העונה על הדרישה. ,גם בהם אולם

 )במידה ונדרש לקבל אישור שכזה( המוצע ההספינ דגםלאישור יהא אחראי  זוכהה  (3
זמנה תקציבית חתומה מועד אשר יצוין בההמ ימים קלנדריים 90במשרד התחבורה תוך 

 .שתועבר לזוכה

 :של הספינה המסירה מועדי (4

הזוכה יהא אחראי  –לאשר את הדגם המוצע במשרד התחבורה נדרשבו  במקרה .א
"י ע המוצע הדגם שוראיקבלת  ממועד חודשים 10 בתוךלספק את הספינה 

 .התחבורה משרד

יהא  הזוכה -לאשר את הדגם המוצע במשרד התחבורה  נדרש לאבו  במקרה .ב
( חודשים מיום קבלת הזמנת עבודה 3שלושה ) בתוךאחראי לספק את הספינה 

 .מאושרת מהרשות
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הרשות או מי מטעמה, תהא רשאית לבקר במפעלי הספק, ולבדוק את ביצוע התכניות על  (5
 רש.פי הנד

 בטרם מסירתה. ספינההרשות תהא זכאית להשתתף בניסויי ים שיבוצעו ב (6

ללא תוספת  או בכל מקום שהרשות תורה לזוכה הרשות תהיה באתר ספינהמסירת ה (7
 תשלום.

לעובדי הרשות הכוללת הכשרת תפעול  הדרכה, הזוכה יבצע עם סיום מבחני הים במספנה (8
 ותחזוקה. ראשונית

, החל לפחות חודשים 12וזאת למשך תקופה  ספינהה של הביעל כלל מרכי אחריותמתן  (9
 לשביעות רצונה של הרשות. התממועד מסיר

במהלך תקופת האחריות, הזוכה יספק שירותי תחזוקה לספינה לרבות טיפולים שוטפים 
 .כמסמך ט'על פי הצורך, בהתאם לנספח השירות והתחזוקה המצורף 

שייט  ןסמכים הרלוונטיים, לרבות רישיותסופק יחד עם כל הרישיונות והמ ספינהה (10
(, רישום במשרד התחבורה ואישורים )ייעוד פיקוח וניטור ספינהבהתאם לייעוד הבתוקף 

 .וכיו"ב הנדסיים )רעש, כושר שייט(

 .במצב לשימוש מידי קתסופ ספינהה (11

( החל מיום חתימת ההסכם. מבלי לגרוע 1תקופת ההתקשרות מכוח המכרז הינה לשנה אחת ) .ה
( 1אמור לעיל, הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההסכם בשנה )מה

 (2נוספת, כולה או כל חלק ממנה בכל פעם, כך שתקופת ההסכם המקסימלית לא תעלה על שנתיים )
 סה"כ.

, עדיהבל דעתה שיקול פי על, הרשות מזכות לגרוע בכדי לעיל באמור מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין .ו
, ההתקשרות ביטול של במקרה. ימים 30 בת מראש בהודעה, עת בכל הזוכה עם ההתקשרות את לבטל
 סיפק כבר שהזוכה לשירותים המתייחסים התשלומים את רק לזוכה הרשות תשלם, שהיא סיבה מכל

 או תמורה, פיצוי בכל חייבת תהיה לא והרשות, ההתקשרות ביטול על ההודעה תאריך עד בפועל
 .ההתקשרות ביטול עבור אחר םתשלו

 מסמכי המכרז .2

 מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

  במעטפה נפרדת –הצהרת המציע והצעת המחיר    -  'גמסמך 

 חוזה.  -  ד'סמך מ
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 עסקאות גופים ציבוריים, לפי חוק בדבר העדר עבירות תצהיר   - 'המסמך 
 .1976  -התשל"ו                              

 (.6)א()3 -( 5)א()3טופס הוכחת עמידה בתנאי הסף( 1)   -מסמך ו' 

 ( טופס הוכחת עמידה במדדי האיכות.2)    

 ת להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.( נוסח ערבות בנקאי1)   - מסמך ז'

 ( נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.2)

 ( נוסח ערבות בנקאית לתקופת האחריות 3)

 מפרט טכני( 1)  - מסמך ח'

 (5)א()3להוכחת תנאי הסף  – טבלת מדדים( 2)    

 ותחזוקה.נספח שירותי אחריות   - 'מסמך ט

 נספח ביטוח.   -מסמך י' 

    תכולת מעטפת ההצעה.   -א' מסמך י

 תנאי סף – השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל הרשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב .א

 קיד השומה.פבעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם ו עוסק מורשה לצורך מע"מ (1

 .1976 –מציע שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (2

 14שצירף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסכום ובתוקף בהתאם לסעיף  מציע (3
 (.1מסמך ז')להלן ובנוסח 

 (ריותחבתקופת הא או לקבלן משנה מטעמו )מי מהם שיספק את שירותי התחזוקה למציע (4

 ד'.8.8בסעיף  2013-רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג

טבלת  המינימליות של עומד בדרישות המציע יהמוצע אשר יסופק על יד הספינה דגם (5
  .המדדים

טבלת  נקודות לפי 80הפחות לכל  לצבורעל המציע  – זה סף תנאיב עמידה הוכחת לצורך
 .2'ח במסמךהמצורפת  המדדים

כלי  2 , מכר בעצמו לפחותעשר השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז במהלךמציע ש (6
 .מנועיים ייטש

 מטרים לפחות.  6ספינה מנועית באורך של  -משמע" מנועיים שייט כלילצורך סעיף זה "

 יובהר כי לא ניתן להגיש הצעות ע"י מספר מציעים במשותף. .ב
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כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  .ג
 ד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין.נדרש כי אלו יהיו תקפים במוע

 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א

כל הנתונים, הפרטים בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

והסכים להם  למילוי התחייבויותיו מכוח ההסכםת כל התנאים הנדרשים מבין ויודע אוהעובדות, 

כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה 

ל כמפורט והכ - הטובין והשירות את ספקוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להאמורים דלעיל, 

 במסמכי המכרז.

אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  ל טענה בדבר טעות ו/אוכ .ב

, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזההמכרז ו/או ה

 המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

ת בכל שינוי, תהא רשאית לראו הרשותאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. 

 מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

 הבהרות .6

מובהר בזאת, כי  .ספקשעל המציע לטובין מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה מסמכי המכרז .א
לצורך מכרז זה  שימונה על ידי הרשות כאחראי מימלבד מסמכים אלו יידרש הזוכה לעמוד בהנחיות 

 ו/או מי מטעמו. "(המנהל)להלן: "

יועברו על ידי המציעים סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז שאלות הבהרה, טענות בדבר  .ב
עד למועד האחרון לשאלות המפורט  michraz@npa.org.il באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  בכתב,

 בעמוד הראשון למכרז.

-02בטלפונים הבאים :  לכתובת הנ"ל הדואר האלקטרוני שנשלח את קבלת   יש לוודא טלפונית  .ג
 .02-5000536 או 02-5005439או  5006207

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  

 

 השאלה/בקשת ההבהרה                         מספר העמוד והסעיף במכרז                     מס' סידורי

   

   

   

mailto:michraz@npa.org.il
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תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תפורסם באתר הרשות, לאחר המועד האחרון לפנייה בשאלות הבהרה,  .ד

 ותהא סופית. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר הרשות. 

או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו לא  כל פירושים, הבהרות .ה
 יחייבו את הרשות.

המנהל ו/או מי מטעמו מוסמכים ליתן מיוזמתם הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו  .ו
 .בפרסום באתר הרשות. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר הרשות

 קונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.תשובות, הבהרות, תי .ז

לרשות יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת מובהר בזאת כי  .ח
ביטוחים, בכפוף לבדיקת שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של הרשות ובכפוף לאישור הרשות. מובהר, 

כים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה כי לרשות שיקול דעת בלעדי שלא להס
למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי הרשות  'יכמסמך הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 

 .כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי הרשות

 מסמכים .7

 :המכרז( את המסמכים הבאיםכל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת  .א

 .תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ .1

מתוך המערכת המקוונת של רשות המיסים  אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה .2
 )העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.

  .1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי אישור .3

 –, בנוסח המצורף למסמכי המכרז 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  לפי חוק עסקאות תצהיר .4
 מסמך ה'.

 להלן.  8בהתאם להנחיות בסעיף  במעטפה נפרדת – טופס הצעת המחיר של המציע )מסמך ג'( .5

 (.1מסמך ז')ובנוסח  14כמפורט בסעיף  ₪ 20,000 ע"סערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .6

 (.4)א()3ון תקף לניהול עסק כמפורט בתנאי הסף העתק רישי .7

יצרף ו( 1ו') מסמךיפרט את הצעתו ע"ג המציע  –( 5)א()3בתנאי הסף  הוכחת עמידת המציע לצורך .8
הסבר על אופן התאמת הספינה  2שבמסמך ח'מהמדדים המפורטים בטבלה  לכל אחדביחס 

 שבטבלה.המוצעת על ידו לדרישות 

וכל  (6)א()3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיפים  (1)מסמך ו'ע"ג  והצהרה פירוט .9
 האסמכתאות הרלוונטיות כמפורט שם. 

 .10ה במדדי האיכות הקבועים בסעיף ( לצורך הוכחת עמיד2מסמך ו')פירוט ע"ג  .10

 .המוצע לדרישות המפרט םת הדגמאודות התא -מפרט הטכניה (1מסמך ח')פירוט ע"ג  .11
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נאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את אם המציע הוא תאגיד/שותפות ובת .ב
 המסמכים הבאים:

 .שותפות רישום תעודת/  התאגיד התאגדות תעודת .1

 את מחייבת ושחתימתם השותפות/התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .2
 .השותפות/התאגיד

 .השותפות/התאגיד של הרשום משרדו כתובת .3

 רטים במסמכי המכרז.כל יתר המסמכים והאישורים המפו .ג

 ועדת י"ע להיפסל עלולה, לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל לה יצורפו שלא הצעה .ד
 .המכרזים

 המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן: .ה

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף להצעתו  .1
משמעות כל המונחים, לרבות "אישור" ו"תצהיר" היא  –זו   אישור ותצהיר. בפסקה

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2כמשמעותם בסעיף 

תוצרת הארץ כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת טובין מצע אשר הינו בעל  .2
ר , ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף להצעתו אישו1995-הארץ(, התשנ"ה

 ותצהיר.

המציע רשאי להגיש, בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז, כל  .3
חומר העשוי להיות רלוונטי לדעתו, לשם הוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז. בשום 
מקרה אין לצרף מסמכים הכוללים הסתייגויות, שינויים, תוספות או גריעות מנוסח ההצעה, 

 המכרז.כמפורט במסמכי 

בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו  .ו
 תקופת החוזה/ההארכה, לפי העניין.תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל 

מידע לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .ז
מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע  דרש להוכחת כשירותו, נסיונו,יסף שימסמך נוו/או 

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע / . )לרבות המלצות( ב"וכיו השירות נשוא המכרז

 ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורהמסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 
 סיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.ה להוועדרשאית ה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .8

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתו בתנאי הסף וכן את כל המסמכים  .א
 להלן. 10הנדרשים לצורך ניקוד איכות הצעתו כמפורט בסעיף 

על ידו  המחיר המבוקשעד לכך, מהו המציע יציין על גבי מסמך ג' )הצעת המציע(, במקום המיו .ב
 . , כולל שנת אחריות ותחזוקהספינת פיקוח למפרץ אילתלאספקת 

את כל ההוצאות,  כוללים "(,התמורה מחירי: "להלןהמציע, כמפורט בהצעה )ע"י  המחירים המוצעים .ג

לרבות  ,במתן השירות על פי תנאי המכרז בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות
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 ,אחריות יבואןכוח אדם, ביטוחים, אישורים,  שנת אחריות ותחזוקה, , הובלה,ת הספינהאספק
 וכיו"ב. המחירים לא יוצמדו למדד כלשהו. , הדרכותת, שירות תיקונים, טיפוליםואגר

וכיו"ב  קניה מס, בלו, מכס, לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ג' מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק .ד
 בו ככלולים במחירי ההצעה.ייחש

 :ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות כמפורט להלן .ה

יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האסמכתאות הנדרשות לצורך הוכחת עמידה  למעטפה אחת (1
ההצעה הכספית. על המעטפה  -מסמך ג'  למעטבתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה, 

 "(.מעטפה א'ה א'" )להלן: "ייכתב מספר ושם המכרז, שם המציע והמילים "מעטפ

ההצעה הכספית. על המעטפה ייכתב  –מסמך ג' בלבדנפרדת, יוכנס לבדו  למעטפה שניה (2
 "(. מעטפה ב'מספר ושם המכרז, שם המציע והמילים: "הצעה כספית" )להלן: "

המציע יכניס את מעטפה א' ומעטפה ב' יחד לתוך מעטפה שלישית, ללא כל סימני זיהוי  (3
יה ייכתב מספר ושם המכרז בלבד. למען הסר ספק מובהר כי באחריות של המציע, על

 המציע לוודא כי בתוך מעטפה א' אין כל אזכור למחירי המציע. 

 אין למלא את התמורה המבוקשת במסמך ד' )החוזה( אלא במסמך ג' בלבד. .ו

לעיל על המציע למלא הצעתו כמפורט ד. ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .ז
סמן בראשי תיבות של חתימתו כל כן לו(, מסמך ג')פס ההצעה ( וטומסמך ד'ולחתום על גבי ההסכם )

 רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.ידף של מסמכי המכרז. הערה שת

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת. כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד.  .ח

מהמועד  יום 90רטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פ .ט
לתקופה נוספת כפי שתורה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה הרשות הקבוע להגשת ההצעות. 

 והמציע חייב יהיה לעשות כן.הרשות 

 אופן החתימה על ההצעה .9

 ויצרף את חתימתו. אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו .א

יחתמו על ההצעה המנהלים תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .ב
הרישום שלו ובצרוף חותמת המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר 

 התאגיד.

ף שנוצר במיוחד לשם אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גו .ג
, יחתמו על ההצעה בשם )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( נשוא המכרז תחייבויות הספקביצוע ה

כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום 
החתימה של נציגי  השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות

 על כל שותף לעמוד בכל תנאי הסף למכרז בעצמו. השותפות.

 הרשותהחלטות  .10

 לעיל. 3בתחילה תפתחנה מעטפות א' של כל המציעים ותיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף שבסעיף  .א
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המחיר המוצע של  סופיועדת המכרזים תדרג את ההצעות הכשרות, שעמדו בתנאי הסף, על פי ניקוד  .ב
 כמפורט להלן.( 40%ושל איכות ההצעה ) (60%)

על פי  הסופי(נקודות מסך כל הציון  40: בחינת איכות ההצעה )עד )פתיחת מעטפה א'( ראשון שלב .ג
 אמות המידה כדלקמן:

ניקוד  פירוט אמת מידה
 מקסימלי

מסמכים שעל 
המציע לצרף לצורך 

 הניקוד

התרשמות 
משביעות רצון 

 ממליצים

תפנה  דת מכרזיםועבמסגרת אמת מידה זו 
ותערוך משוב לקוחות טלפוני על מנת  לממליצים

מהתחומים  להתרשם משביעות רצון הלקוחות
 הבאים:

  המציע  –משירותי המציע לקוחות שביעות רצון
 לקוחות קודמים 2יפרט פרטי אנשי קשר של 

 .כלי שייט)מלבד הרשות( שהמציע סיפק להם 
 

  פרט המציע י –מהמספנה לקוחות שביעות רצון
)מלבד  לקוחות קודמים 2פרטי אנשי קשר של 

את הדגם  בנתה /הרשות( שהמספנה שבונה
 ;מהדגם המוצע ספינהם המוצע על ידו מכרה לה

ליצים ותערוך משוב לקוחות הרשות תפנה לממ
  .כל הממליצים ישאלו שאלות זהותטלפוני. 

 10נקודות לכל המלצה ולכל היותר  2.5ניתן לצבור עד 
 כ באמת מידה זו.נקודות סה"

 10עד 
 נקודות

פירוט ממליצים ע"ג 
 (2מסמך ו')

התרשמות 
מדגם הספינה 

 –המוצע 
 במסגרת

 פרזנטציה
והצגת נתוני 

 הספינה 

במסגרת אמת מידה זו ועדת המכרזים או ועדת משנה 

 .מטעמה, תתרשם מדגם הספינה המוצע

הוועדה תזמין את המציע לפרזנטציה מול חברי 
שמות מדגם הספינה המוצע הועדה לצורך התר

 ומהתאמת הדגם המוצע לכל מרכיבי המפרט הטכני. 

הניקוד באמת מידה זו יקבע על פי התאמת הדגם 
ועל פי התרשמות , דרישות המפרט הטכנילהמוצע 
 הוועדה.

 30עד 
 נקודות 

המציע ימלא ויפרט 
על גבי המפרט 
( 1הטכני )מסמך ח'

על אופן התאמת דגם 

הספינה המוצע 
 ות המפרט.לדריש

 

על המציע להגיע 
עם  פרזנטציהל

תכניות/ תשריט/ 
הדמיה/ מצגת /  

על  תמונות/ הסברים
אופן התאמת הדגם 
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ניקוד  פירוט אמת מידה
 מקסימלי

מסמכים שעל 
המציע לצרף לצורך 

 הניקוד

מרכיבי  אחד לכל
  המפרט.

 

כמפורט מעטפה ב' המכילה את ההצעה הכספית תפתח רק לאחר שיקבע ניקוד האיכות של המציע  .ד
 דלעיל.

ועדת  – (סופינקודות מסך כל הציון ה 60)עד  הניקוד מחיר ההצע: '(ב מעטפה)פתיחת  שני שלב .ה
המכרזים תדרג את ההצעות על פי המחיר שנקבו המציעים בהצעתם. ההצעה הזולה ביותר, תזכה 

נקודות(. יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה זו באופן  60למלוא הניקוד ברכיב המחיר )קרי, 
 הבא:

 ההצעה הזולה ביותר

ההצעה הנבדקת 
× 60 

  ציון ניקוד האיכות.+  המחירציון של כל הצעה ייקבע ע"י חיבור  הסופי יוןהצ .ו

 סופי הגבוה ביותר., אשר ככלל יהיה מי שהצעתו זכתה לציון הזוכה אחדככלל, ועדת המכרזים תבחר  .ז

או את  ההצעה הזולה ביותר אינה מתחייבת לקבל אתועדת המכרזים מהאמור לעיל, מבלי לגרוע  .ח
 .יאחרת כלשה האו הצע ,הגבוה ביותרסופי ה ההצעה בעלת הציון

במקרה בו תיוותר הצעה יחידה לדיון )בין אם מאחר שהוגשה הצעה יחידה ובין אם נמצאה הצעה  .ט
ו/או לפרסם מכרז  או לבטל את המכרזו/כשרה אחת(, הרשות תהא רשאית לאשר את זכייתה במכרז 

 , לפי שיקול דעתה. חדש

שוריו של יסיונו ובכיב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בנהמכרזים תהא רשאית להתחשועדת  .י
בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר  השירות הטובין ואת המציע לספק את

תיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי ועדת שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראו
ולעמוד  הטובין ואת השירותכושרו של המציע לספק את  רשאית לבחון את אהמכרזים תה

ועל סמך המלצות של לקוחות  סיונה הקודם עמוינשוא מכרז זה גם על סמך נשל בהתחייבויותיו 
  .קודמים

הצעה הכוללת פרטי מחירים שאינם סבירים )גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר( בהתייחס לאומדן  .יא
חירי השוק באותה עת, עשויה לא להיחשב כהצעה המתאימה העצמי של הרשות או בהתייחס למ

  ביותר, אף אם מחירה הכולל יהא הנמוך ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו.

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2תינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף  .יב
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וצרת הארץ(, הארץ, בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תטובין תוצרת תינתן העדפה ל .יג
 .1995-התשנ"ה

 .וניקוד ההצעות המנות ועדת משנה מטעמה לצורך בדיקועדת המכרזים תהא רשאית ל .יד

ו/או להחליט על דחיית  הטוביןמחלק  רכישתאו להחליט על ו/רשאית לבטל את המכרז תהא הרשות  .טו
בהתחשב או הרשות ו/של הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה למועד מאוחר יותר, הטוביןרכישת חלק מ

הרשות שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על  .הבתקציב שיעמוד לרשות
 ביטול המכרז כאמור דלעיל.

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, וטל המכרז ב .טז
זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם כל תביעה ו/או ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיא

בתמורה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי ו/או הזוכה המציע ו, לשהולו נזק כ
 . שתשולם לו

  זוכה "כשיר שני" .11

, כ"כשיר ההזוכ הצעועדת המכרזים תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר הה .א
 ה על הזוכה הראשוןכרז כזוכה במכרז אם עד תום שנה אחת מיום ההכרזה על הזוכשני". מציע זה יו

יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם הזוכה הראשון  והכשיר השני,

 עמו, מכל סיבה שהיא.

אם הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה שנה מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במידת הצורך,  .ב
 יתבקש על ידי הרשות ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי הרשות אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות  .ג
הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת הרשות בלבד והיא תהא רשאית שלא 

 אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף. שניהלפנות לכשיר 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

כשהוא חתום על ידו לרשות ולהחזירו  (מסמך ד')דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ייהזוכה  .א

  ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז. 7בתוך 

 עד למעמד חתימת החוזה, על הזוכה להמציא לרשות את המסמכים הבאים: .ב

 מחיר הספינה מהיקף 10%בשיעור של נשוא החוזה,  שירותלהבטחת ביצוע ה ערבות בנקאית (1
. על הערבות להיות צמודה למדד למסמכי המכרז (2מסמך ז')שתסופק בפועל, בנוסח  הסופי

המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו 
אמור לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויות המדד האחרון הידוע ביום חתימת החוזה. אין ב

 כה להמציא ערבויות כמפורט בהסכם.הזו

 פי על, הביטוח בנספח כנדרש ביטוחים עריכת על מטעמו ביטוח חברת מאת חתום אישור (2
 .י' מסמך ביטוח עריכת אישור נוסח



 

 
 

13 

 

ככל שהזוכה הינו תאגיד יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני )הניתן להפקה דרך אתר  (3
רנט של רשות התאגידים בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"(, המעיד כי לזוכה האינט

אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה הוגשה ההצעה למכרז וכן, במקרה של חברה, 
כי לא מצוין בנסח כאמור, שהזוכה הוא חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה 

 מפרת חוק.

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל,  7ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום בתוך זוכה שנדרש לחתום על  .ג
יראו בו כמי שחזר בו מהצעתו, על כל המשתמע מכך. כמו  ' לעיל,בבס"ק כאמור  המסמכיםבצירוף 

כן, תהא הרשות רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי 

ה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות הרשות שיקול דעתה הבלעדי. לזוכ
  יע אחר במקומו.עם מצ

יהיה הזוכה חייב לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי  –עם מציע אחר  רשותהתקשרה ה .ד
כנגד  רשותאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה לבין הצעתו הוא. רשותה

  הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 אליו ע"י הרשות.  בהתאם להזמנה חתומה, כפי שתועברהספינה במכרז יידרש לספק את  הזוכה .ה

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו החוזהלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .ו
 .הרשותלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת א, בעקיפין לאחר במישרין או

     יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז. .ז

 התמורה .13

בהתאם למחירי הצעתו , יקבל הזוכה תמורה כנדרש במכרז יםומלוא השירות ספינהבגין אספקת ה .א
על פי הזמנה מאושרת מאת הרשות, ללא כל  ,בפועלוהשירותים ספינה לאספקת ה ובכפוף )מסמך ג'(

 תוספת, מכל מין וסוג שהוא.

כוללים ו, והשירותים הטוביןאספקת בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  מובהר .ב
בביצוע ההסכם על פי תנאיו הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות

לא יתווספו ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה. כן מובהר, כי בשלמות 
 לרבות הפרשי הצמדה למדד.  למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב  .ג
 ה.ייחשבו ככלולים במחירי ההצע

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .14

המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית של בנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית  .א
 1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

, בנוסח א על ידי סוכן הביטוח שלה(החברה עצמה ול)ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי 
הערבות תעמוד שקלים חדשים(.  אלףעשרים : )במילים ₪ 20,000סכום הערבות יעמוד על  (,1מסמך ז')

במידת  והערבות להצעה". הראשון למכרז כמועד "תוקף ההצעה בתוקפה עד למועד הנקוב בעמוד
 .ספיםיום נו 90-הצורך ועל פי בקשת הרשות, יוארך תוקף הערבות ב
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צדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ב
 . הרשות

עד שיבחר סופית  ת הרשותהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דריש .ג
 . חוזההזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ה

 מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  םסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכ .ד

יסרב המציע לחתום על החוזה, תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר,  .ה
 רשותבזכות הכי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של הרשות ו/או כדי לפגוע 

, בהתאם ל ידו, עקב אי קיום ההצעהלתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו ע
 .לזכויותיה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין

 תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים הבאים:הרשות  .ו

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   (1)

 ותי בלתי מדויק;אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מה   (2)

 אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  במכרז;   (3)

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד   הנקוב    (4)

 .לכך בתנאי המכרז

 עיון בהצעת הזוכה  .15

ה , מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצע1993–"גבהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ .א
ועדת לכיסוי עלויות הטיפול. ₪,  300ובפרוטוקולים של ועדת מכרזים כנגד תשלום בסך  הזוכה

ים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר מציערשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני  אהמכרזים תה
 חובתו מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי א

 .המכרזים

מציע הטוען כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי והוא מתנגד לאפשר למשתתפים שלא  .ב
זכו במכרז לעיין בהם, אם יוכרז כזוכה, חייב לציין מראש אילו סעיפים ומסמכים בהצעתו חסויים 

 "(. ד מסחריסובפני הצגה לשאר המציעים )להלן: "

מציע אשר יציין בחלקי הצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי ואסורים לעיון, לא יהיה רשאי לבקש לעיין  .ג
בחלקים אלו של ההצעה הזוכה. על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה 

ו מהווה סוד הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה המקצועית אינ
 מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים.

כי מציע שלא יציין סעיפים, חלקים, או מסמכים בהצעתו, שלדעתו חסויים מן הטעמים  ,יודגש .ד
האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו במלואה. מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני 

  .לעיין בה לתקנות דלעיל)ה( 21במסגרת תקנה כל משתתף אשר יבקש 
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 שמירה על טבע, נוף, מורשת, הגנה על חיות הבר וערכי הטבע בישראל .16

הרשות הינה גוף סטטוטורי אשר מופקד מכוח חוק על שמירת הטבע, הנוף, המורשת והגנה על חיות  .א
ולהישמע להוראות הבר וערכי הטבע. אשר על כן מתחייב הזוכה לפעול תוך שמירה על ערכים אלו 

 נציג הרשות ופקחיה ולהימנע מפגיעה בערכים חשובים אלו.

זאת ועוד, בבואה לבחון הצעה תתחשב הרשות בהרשעות הפליליות של המציע ושל מנהליו, בתחום  .ב
העבירות הסביבתיות ובפרט הליכים תלויים ועומדים ו/או בהרשעות על חוק גנים לאומיים, שמורות 

וחוק  1995 -, התשט"והגנת חיית הברל, חוק 1998 -ואתרי הנצחה, התשנ"ח טבע, אתרים לאומיים
 .וכיו"ב 1997 -, התשנ"זיםהבחוף  ברכב איסור נהיגה

 ותנאים כלליים שמירת זכויות הרשות .17

א' לתקנות 17הרשות מעדכנת בזאת את המציעים כי יופקד בתיבת המכרזים אומדן כהגדרתו בתקנה  .א
 .1993-חובת המכרזים, תשנ"ג

 ה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקה וניקוד ההצעות.ועדת המכרזים תהי .ב

 .הרשות את יחייבו, הזוכה י"ע והן הרשות י"ע הן, שייחתמו רק המסמכים הסופיים כפי .ג

 הרשות רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לתקן טעות סופר או טעות חשבונאית שתתגלה בהצעה. .ד

 המפורטות להוראות בהתאם יוגש שלא או, זה במכרז לעיל המפורטים מהמסמכים מי ויחסר היה .ה
 המסמכים השלמת את מהמציע לדרוש או, המציע הצעת את לפסול רשאית הרשות תהיה, לעיל

 .העניין ולפי דעתה שיקול לפי, החסרים

למען הסר ספק מובהר, כי הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבות משפטית  .ו
ות. הרשות לא תישא, לא תשתתף ולא תחזיר בשום מקרה, תמורה כלשהי בגין כלשהי על הרש

 הצעתו.ההוצאות או ההפסדים הישירים והעקיפים שבהם נשא המציע בקשר ל

זה  מכרזסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים ל .ז
 .ירושליםו תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושב

 אין. בלבד והגשתה הצעתו הכנת לשם למציע מושאלים והם הרשות של רכושה הם המכרז מסמכי .ח

 .אחרת מטרה לכל המכרז במסמכי להשתמש או להעתיק רשאי המציע

 עדיפות בין מסמכים .18

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות 
 ות החוזה/ הנספחים, לפי העניין.י המכרז להוראות החוזה/ הנספחים, תכרענה הוראבין תנא

__________________ 
 הרשות
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 'גמסמך 

 1101-21 מס' שלבי(-)דו פומבימכרז 

 לרכישת ספינת פיקוח למפרץ אילת עבור הרשות

 הצהרת המציע והצעת מחיר

 ***יש להגיש במעטפה נפרדת על פי ההנחיות במסמך ב'***
 

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______ .1
)להלן בהתאמה:  הומתן שירותי אחריות ותחזוקה עבור למפרץ אילת פיקוח תספינלאספקת הצעתי 

"(, עבור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן: השירותים" -" והטוביןאו "" ספינהה"
 "(, הכל כמפורט במסמכי המכרז.תהרשו"

תונות, כל יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הנני מצהיר .2
וכל הגורמים האחרים הנדרשים  הטוביןמאפייני  ,שירותתנאי ה, מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז

הנני אם לכך קבעתי את הצעתי. ת, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתהשירוהמשפיעים על 
לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות מציע לאספקת השירות ואני יודע את כל הפרטים הנוגעים מכיר ו

בהתאם  יםהשירותהטובין ווהתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את 
 להצעתי, לפי המחירים הנקובים על ידי במסמך זה להלן.

 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,מצהיראני   .3

והכישורים הדרושים לביצוע  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
 .המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרזח ומכ יהתחייבויותי

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .3.2
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 3ים )מסמך ב'(, סעיף תנאי המכרז והוראות למשתתפ

 הנדרשים במסמך ב'.

 הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .3.3
ידוע לי, כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות . בלוח הזמנים הקבוע במכרז ומסמכיו

 נשוא המכרז.

טובין ייב, כי במידה ואזכה במכרז והרשות תתקשר איתי בהסכם, אספק את ההנני מתח .3.4
נשוא המכרז בשלמותו, בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז, הוראות הבטיחות  יםשירותוה

דין ו/או והוראות כל דין, במחירי הצעתי, לשביעות רצונם המלאה של המנהל והרשות ועפ"י כל 
 . ו/או הנחיה תקן

 ,הם כמפורט בהצעתיוהשירותים  הטוביןאספקת מחירים המוצעים על ידי עבור ה הנני מצהיר, כי .4
הכרוכות , ויתר ההוצאות מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

 . י נשוא החוזהיותיעל פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבו םבאספקת

, על כל הכרוך יםהשירותהאספקה וביצוע כל תמורה נוספת בגין לי לא תשולם כי  ,בזאתלי מובהר  .5

 ובכלל זה, לא ישולמו לי הפרשי הצמדה. , מעבר למחירים המוצעים על ידיכךב
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סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על השירות  , מכלחובה תשלום, היטל, מסכל כן מובהר לי, כי 
למו על ידי. לצורך כך, תנכה הרשות מהסכומים שיגיעו לי כל סכום עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישו

 .שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי

חזירו או חוזהתום על הימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז, אח 7כי בתוך הריני מתחייב  .6
ך תנאי המכרז והוראות למשתתפים בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסמ כשהוא חתוםלרשות 

 .12)מסמך ב'(, סעיף 

ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם כי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .7

אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל 6
עקב הפרת  הזכות או סעד שיעמדו לרשות לפעול עפ"י כל תהא רשאיתלהתקשר עם הרשות והרשות 

  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז )תנאי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .8
ני להציג כל מידע והוראות למשתתפים(. ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממ

מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לאספקת  /
 השירות, לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה.

 כדלקמן:מוסכם עלי לי וידוע  .9

על ידי  קפה מותנים בקיומו של תקציב מאושרההתקשרות עימי וכן הי ,אזכה במכרז דנןאם  .א
התקציביים וההשתתפות של גופים אשר אמורים לממן או  וכן בקבלת כל האישוריםהרשות 

להשתתף במימון הזמנת השירות, ככל שישנם. כן ידוע לי כי ביצוע השירות מכח מכרז זה נתונה 
 השירות כלל. לשיקול דעתה המוחלט של הרשות והיא תהא רשאית שלא להזמין את

ו/או  איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרזהרשות  .ב
להקטין את היקף המכרז ו/או להגדיל את היקף המכרז ו/או להזמין ביצוע חלק מהשירות בלבד 

סם ו/או לספק בעצמה את השירות או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן הרשות זכאית לפר
 מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לקבלת השירות.

מהמועד האחרון להגשת ההצעות  ימים 90 הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של .ג
 אם תדרוש הרשות יוארך תוקפה של הצעתי.כפי שהוגדר בתנאי המכרז. 

וכל אחד אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד  .ד
מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי 

 כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .10
 .נוספים ימים 90י הרשות, יוארך תוקף הצעתי לתקופה של כאמור דלעיל. ככל שאדרש על יד
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 הצעתי הינה כדלקמן:  .11

 :שלהלן במחיר המפורטים במכרז והשירותיםספינה לספק את הנני מציע ה

 
, ((1)מסמך ח') ** העומדת בדרישות המפרט הטכני ספינת פיקוח למפרץ אילתמחיר 

 )כולל מע"מ(.₪     :תחזוקהיות ורכולל שנת אח
 בגין הספינה תחל החל ממועד המסירה המאושר ע"י הרשות(. תחזוקהנת אחריות ו)ש
 

 

 על הדגם המוצע לעמוד במדויק;בהם  –המפרט הטכני כולל סעיפים המוגדרים כסעיפי "חובה"  ** מובהר כי
 לרשות חלופה אחרת מטעמו נדרש לעמוד גם בהם אולם רשאי להציעהמציע  - באשר ליתרת הסעיפים

 דרישה.ל ההעונה ע

 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:
 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________
 

 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
 

 האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: שמות ומספר הזיהוי של
 

____________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ חתימות:
 מסמך ב'(.ב)ראה פרוט דרישות לחתימות 

 
 _____________________.  תאריך:

 
 (ב"ד משפטי, חברה, שותפות וכיוכשהמציע הוא תאגיאישור חתימה: )

 
 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד:  וכי

 
 _______________   ________________ 

 חתימה     תאריך           

 

 _________תאריך:ציע/ה __________________שם המציע: _________________     חתימת המ
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 מסמך ד'

 הסכם

 ________ שנת _______לחודש   ________ביום   _______תם בשנערך ונח
 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים  בין:
 , ירושלים.3עם ועולמו רחוב 

  מורשי החתימה מטעמהבאמצעות       
 "(רשותה)להלן: "     

 מצד אחד;                                                                                                      
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________  לבין:      
 _____________ ת.ז. _______________ גב'/באמצעות המורשה מטעמו מר    
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________    

 "(הספק)להלן:  "                
 מצד שני;                                                                                                          

 
 

למפרץ אילת פיקוח  תספינלרכישת  1101-21מס' מכרז  הרשותפרסמה  11/01/2021 וביום הואיל:

 ;"(המכרז)להלן: " הומתן שירותי אחריות ותחזוקה עבור
 

 הצעתו למכרז הנ"ל;הגיש  ספקוה  והואיל: 
 
 ספק כהצעה הזוכה במכרז;הצעת ה קבעה אתוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________   והואיל: 
 
 

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן: הותנה אי לכך הוצהר,
 

 ונספחים מבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .א

נספחי החוזה תחול ההוראה המיטיבה עם הרשות לפי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך מ .ב
 שיקול דעתה של הרשות.

 :נספחי החוזה הם כדלקמן .ג

ההליך,  ההבהרות וההודעות שניתנו במסגרת מסמכי המכרז כפי שפורסמו על ידי הרשות לרבות (  1)
ק ספלרבות השלמות ותיקונים שנערכו בה כפי שסוכמו בין ה ספקככל שניתנו, וכמו כן הצעת ה

 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. והרשות בכתב,
 

 הספק.הצעת (   2)
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 הגדרות .2

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצדן )אלא אם כוונה 
 אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 (1)ח' המפרט הטכני )מסמך והוראות בדרישות העומדת פיקוח תספינ -"ספינהההטובין/"
 למסמכי המכרז(.

אחזקה שוטפת, שירותי אחריות, מתן  , למפרץ אילתאספקת ספינת פיקוח  - ""השירותים
, אספקת אביזרים תיקון תקלות, החלפת חלקי חילוף, חומרים מתכלים

ובהתאם להנחיות  וכיו"ב, כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז נלווים
 המנהל ו/או מי מטעמו.

 מנהל לצורך חוזה זה.כלשמש  י הרשותוסמך על ידמי שה - "המנהל"

למסמכי  (1)ח' במסמךהמרכיבים, התכונות והמאפיינים, המפורטים  -" המפרט"
המכרז, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו; ולרבות כל שינוי שיוכנס בנתונים 
 אלה בהסכמת הצדדים מראש ובכתב או על פי דרישת הרשויות המוסמכות.

פועל בשמו ומטעמו כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו ספקנציגיו של ה לרבות - "ספקה"
 .במתן השירות

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם  ספקעובדיו של ה    - "ספקעובדי ה"
 הספינהבאספקת יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו 

 חראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.  א ספקאו בקשר אליה וכל מי שה

 הזמנה בכתב שתוצא על ידי הרשות. - "ההזמנה"

 

 הצהרות הספק .3

הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב )לפי העניין( כדלקמן: כי יש לו הציוד והמתקנים, ולרבות חלקי  .א
סיון, היכולת, חילוף מקוריים של יצרן הטובין לשם אספקת הטובין והשירותים, הידע המקצועי, הני

האפשרות הפיננסית, המשאבים, כוח אדם מוכשר מורשה ומנוסה, האמצעים הדרושים והביטוחים 
 המתאימים לביצוע ההתחייבות כאמור.

יש לספק ולעובדיו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת הטובין  .ב
קיום הרישיונות, האישורים וההיתרים על חשבונו.  והשירותים על פי מסמכי המכרז, וכי ישמור על

כמו כן הספק מצהיר כי במקרה בו אינו יצרן הטובין, בידיו כל האישורים הנדרשים והסכמי תמיכה 
מתאימים עם יצרן הטובין ויצרני הציוד הנלווה וכי אישורים והסכמים אלה יהיו בעלי תוקף מחייב 

 במהלך כל תקופת ההתקשרות.

ב לספק את הטובין והשירותים, במועדים הקבועים בהסכם זה, באמצעות עובדים הספק מתחיי .ג
מיומנים ובאיכות גבוהה ביותר תוך שמירה על קיום הסטנדרטיים, כללי הבטיחות והנחיות הרשויות 

 המוסמכות.
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כי התקשרותו של הספק בחוזה זה וביצועו בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה,  .ד
, הידע ותהליכי הייצור המשמשים בייצורם, אינם גורמים ולא יגרמו, בין במישרין ובין לרבות

בעקיפין, להפרה או לפגיעה אחרת של הוראות כל דין, או של זכויות, מכל מין או סוג שהוא, של 
צדדים שלישיים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי, וכי לא קיימת זכות כלשהי של צד שלישי או חיוב 

 של הספק על פי חוזה זה. וי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל את ביצוע התחייבויותיכלפ

כי הספק רשאי להתקשר בחוזה זה, ולבצעו על פי תנאיו, אין כל מניעה, בין על פי דין, בין על פי חוזה  .ה
א לא או כל מניעה אחרת ולרבות חשש לניגוד עניינים להתקשרותו של הספק בחוזה זה ולביצועו, הו

ייטול על עצמו כל התחייבות שיש בה כדי למנוע את התקשרותו בחוזה זה או את ביצועו בכל תקופת 

 החוזה.

הספק מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש להפרה, לפגיעה או לניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך  .ו
ודעה כאמור, מיד לרשות בכתב, והרשות תהא רשאית לנקוט כל פעולה שתמצא לנכון בעקבות ה

לרבות הבאת ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על פעולת הספק ברשות וזאת אם או כל עוד לא 
 יוסר החשש האמור על ידי הספק.

 תקופת החוזה .4

 ע"פ לוח הזמנים כדלקמן: ,למפרץ אילת פיקוח תספינ תהספק יספק לרשו .א

במשרד  אישור שכזה( )במידה ונדרש לקבל המוצע הספינה דגםלאישור יהא אחראי  ספקה (1

זמנה תקציבית חתומה שתועבר מועד אשר יצוין בההמ ימים קלנדריים 90התחבורה תוך 
 לו.

 :של הספינה המסירה מועדי (2

לאשר את הדגם המוצע במשרד התחבורה )ספינה שמגיעה  נדרשבו  במקרה .א
קבלת  ממועד חודשים 10 בתוךיהא אחראי לספק את הספינה ספק ה –מחו"ל( 

 .התחבורה משרד"י ע המוצע םהדג אישור

יהא  ספקה -אשר את הדגם המוצע במשרד התחבורהל נדרש לאבו  במקרה .ב
( חודשים מיום קבלת הזמנת עבודה 3שלושה ) בתוךאחראי לספק את הספינה 

 מאושרת מהרשות

ממועד מסירת  ,(1שנה אחת )שירותי אחריות ותחזוקה לתקופה של  ספינההספק ייתן לגבי ה .ב

 ."(תקופת האחריות)להלן: " הספינה לרשות

( החל מיום חתימת ההסכם. מבלי לגרוע 1תקופת ההתקשרות מכוח המכרז הינה לשנה אחת ) .ג
מהאמור לעיל, הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף ההסכם בשנה 

ה על ( נוספת, כולה או כל חלק ממנה בכל פעם, כך שתקופת ההסכם המקסימלית לא תעל1)
 סה"כ. (2שנתיים )

נספח להארכת הסכם, וימציא אישור ביטוח והארכת  מימוש האופציה, הספק יחתום על  לשם .ד
 הרשות על הנספח האמור. ערבות ביצוע, ככל שנדרשו. לא תידרש חתימה נוספת של 

 עם ההתקשרות את לבטל, הבלעדי דעתה שיקול פי על, הרשות מזכות לגרוע בכדי לעיל באמור אין .ה

, שהיא סיבה מכל, ההתקשרות ביטול של במקרה. ימים 30 בת מראש בהודעה, עת בכלהספק 
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 עד בפועל סיפק כבר שהספק לשירותים המתייחסים התשלומים את רק לספק הרשות תשלם
 תשלום או תמורה, פיצוי בכל חייבת תהיה לא והרשות, ההתקשרות ביטול על ההודעה תאריך

 .ההתקשרות ביטול עבור אחר

 הות השירותיםמ .5

במועד , במפרץ אילת ספינת פיקוחבכפוף לאמור בחוזה זה ובנספחיו, מתחייב הספק לספק לרשות  .א
 זמנה תקציבית חתומה שתועבר לספק.נו בהובמקום אשר יצוי

 . הזמנה מאושרת מטעם הרשותאספקת הספינה תהא לפי  .ב

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כוללים השירותים בין היתר: .ג

 2016)ספינה משומשת תהיה משנת ייצור  חדשה או משומשתקה של ספינת פיקוח אספ (1
 חדש שלא נעשה בו שימוש. מנוע עם ואילך( 

למסמכי  1מסמך ח'כהדגם המוצע לספינה יעמוד בדרישות המפרט הטכני, המצורף  (2
 .המכרז

צע בהם על הדגם המו –מובהר כי המפרט הטכני כולל סעיפים המוגדרים כסעיפי "חובה" 
המציע נדרש לעמוד גם בהם אולם, רשאי להציע  -לעמוד במדויק; באשר ליתרת הסעיפים 

 לרשות חלופה אחרת מטעמו העונה על הדרישה.

)במידה ונדרש לקבל אישור שכזה( המוצע  הספינה דגםלאישור יהא אחראי  זוכהה (3
חתומה זמנה תקציבית מועד אשר יצוין בההמ ימים קלנדריים 90במשרד התחבורה תוך 

 שתועבר לזוכה.

 :של הספינה המסירה מועדי (4

לאשר את הדגם המוצע במשרד התחבורה )ספינה שמגיעה  נדרשבו  במקרה .א
קבלת  ממועד חודשים 10 בתוךהזוכה יהא אחראי לספק את הספינה  –מחו"ל( 

 .התחבורה משרד"י ע המוצע הדגם אישור

 -( בארץ ספינה)לאשר את הדגם המוצע במשרד התחבורה  נדרש לאבו  במקרה .ב
( חודשים מיום קבלת 3שלושה ) בתוךיהא אחראי לספק את הספינה  הזוכה

 הזמנת עבודה מאושרת מהרשות

הרשות או מי מטעמה, תהא רשאית לבקר במפעלי הספק, ולבדוק את ביצוע התכניות על  (5
 פי הנדרש.

 הרשות תהא זכאית להשתתף בניסויי ים שיבוצעו בספינה בטרם מסירתה. (6

ללא תוספת  או בכל מקום שהרשות תורה לזוכה הרשות הספינה תהיה באתרמסירת  (7
 תשלום.

לעובדי הרשות הכוללת הכשרת תפעול  הדרכה, הזוכה יבצע עם סיום מבחני הים במספנה (8
 ותחזוקה. ראשונית
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, החל לפחות חודשים 12וזאת למשך תקופה ה של הספינה על כלל מרכיבי אחריותמתן  (9
 רצונה של הרשות.ה לשביעות תממועד מסיר

במהלך תקופת האחריות, הזוכה יספק שירותי תחזוקה לספינה לרבות טיפולים שוטפים 
 .כמסמך ט'על פי הצורך, בהתאם לנספח השירות והתחזוקה המצורף 

שייט  הספינה תסופק יחד עם כל הרישיונות והמסמכים הרלוונטיים, לרבות רישיון (10
(, רישום במשרד התחבורה ואישורים וח וניטורבהתאם לייעוד הספינה )ייעוד פיקבתוקף 

 .וכיו"ב הנדסיים )רעש, כושר שייט(

 .הספינה תסופק במצב לשימוש מידי (11

 התחייבות לביצוע .6

ספק ובהתאם לשיקול דעתה וההמאושר  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהספקמוסרת בזאת להרשות  .א
שירותי אחריות ותחזוקה יהם ולתת לגב, מכוח המכרז הטוביןלספק את מקבל בזאת על עצמו 

ל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, והכלתקופה של שנה החל ממועד המסירה, 
 להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.

או להיקף כלשהו ואספקת  הזמנהבכל מקרה, אין הרשות מתחייבת להיקף מינימאלי של יובהר, כי 
 תתבצע בכפוף להזמנות מאושרות מטעם הרשות.  הטובין

 זמנים שנקבעו במכרז לאספקת הטובין והשירותים.הספק מתחייב לעמוד בלוחות ה .ב

, במועד הטובין ויסופקאם לא מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של הרשות עפ"י כל דין,  .ג
ולחייב את הספק  אחר קאחרים מספטובין או  הטוביןאותם את  הזמיןתהיה רשאית להרשות 

בהוצאות שנגרמו לה עקב כך, לרבות הוצאות נלוות, גם אם מחירי הספק האחר יעלו על המחיר הנקוב 
או לבצע את הרכישה בכל דרך אחרת העומדת לה  בהצעת הספק שזכה במכרז או לפרסם מכרז חדש

 .עפ"י דין

 אספקת הטובין .7

. הספק יספק את מפרט הטכניוהוראות ה ותלדריש הספק מתחייב בזה לספק את הטובין בהתאמה .א
הטובין לאתר הרשות, לפי דרישתה, יבצע כל עבודת חיבור והתקנה דרושות, יתפעל את הטובין 

לבדיקת תקינותם ויבדוק אותם ביסודיות. כמו כן, הספק ידריך את עובדי הרשות ונציגיה לגבי 
 הפעלתם של הטובין והשימוש בהם.

ים הכלולים במסגרת האספקה על פי כל דין, ובכלל זה יקיים בהקפדה הספק יבצע את כלל השירות .ב
, כלל דרישות תווי התקן 1970-את ההוראות מכוח פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל

 הרלבנטיים וכיו"ב.

אריזתם, הובלתם, הספקתם, הפעלתם לרבות עלויות הספק יישא בכל עלויות הייצור של הטובין,  .ג
אחרים החלים על אספקת  חובה ותשלומי מסיםהעבודות המושקעים בייצור הטובין, חומרי הגלם ו

, ובכל הוצאה אחרת הקשורה בהספקתם ספינההמוצרים וכל יתר הפעולות הקשורות באספקת ה
 .םלרשות של המוצרי
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הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה על  .ד
מוצרים שבמשלוח, וכן יינקטו על ידי  /ספינהל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של ההוראות כ

הספק מירב האמצעים לשמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. הספק יהיה אחראי לכל נזק 
 או אובדן שייגרמו לטובין, עד לקבלתם על ידי הרשות.

ציוד נלווה, שסופק על ידיו בין אם הוא אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט של  .ה
ייצרו ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות הרשות 

 ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.

( "החומרים"כל חומר, ציוד או טובין אחרים שהרשות תמסור לספק למטרת ביצוע חוזה זה )להלן:  .ו
הינם, יהיו, ייחשבו ויישארו בבעלות הרשות בלבד והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, 
לא להחליפם, לא למוכרם, לא למשכנם או לשעבדם, לא למוסרם לאחר, לא למסור את השימוש בהם 
לאחר, ולא להוציאם באופן אחר מבעלות הרשות. כל עוד החומרים נמצאים ברשותו ובפיקוחו של 

 ייב הספק על חשבונו הוא לשמור ולהשגיח עליהם באופן שלא ייגרם להם כל נזק.הספק ח

 העברת החזקה לרשות ורכישת הבעלות בטובין .8

אישרה הרשות את קבלת הטובין לידיה, יעברו הטובין לחזקתה הבלעדית של הרשות מיד עם קבלתם  .א
ובהר ומוסכם בזה כי על ידי הרשות ואישורה על קבלתה כאמור, במקום שנקבע לכך בהזמנה. מ

הטובין לא יעברו לחזקתה של הרשות, כל עוד לא אישרה הרשות את קבלתם, אף אם הם מצויים 
בחצריה של הרשות, וכל עוד לא עברה החזקה הבלעדית בטובין לידיה של הרשות, יהא הספק 

 האחראי הבלעדי למוצרים ולכל אובדן או נזק שיארע להם.

ת בטובין לידי הרשות, כשהיא נקייה מכל חוב, עיקול, שעבוד או הספק יעביר את החזקה והבעלו .ב
 זכויות צד ג' אחרות או נוספות מכל מין או סוג שהוא.

 קבלן ראשי .9

הספק יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי הרשות בקשר עם ביצוע הסכם זה. במידה והתחייבויותיו  .א
טעמו, המורשה על ידי הרשות כאמור או חלקם מהן יתבצעו ו/או יסופקו בפועל על ידי קבלן משנה מ

בהסכם זה, יהווה הספק קבלן ראשי האחראי על ביצועם ואספקתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל, הספק יהיה אחראי לכך שקבלן המשנה יהיה כפוף להתחייבויות הספק על פי הסכם זה, 

התחייבויותיו בהתאם שהוראות הסכם זה יחולו עליו בשינויים המחויבים, וכי הוא ימלא את 

 להוראות הסכם זה.

, תיקון תקלות, שוטפת למתן שירותי התחזוקה: הספק יהיה רשאי לבצע התחייבויותיו קבלן משנה .ב
החלפת חלקי חילוף, חומרים מתכלים על פי הסכם זה באמצעות קבלן משנה בכפוף לתנאים 

 המצטברים הבאים:

ל ידו, והרשות אישרה מראש ובכתב את שהוא הודיע לרשות על זהות קבלן המשנה שנבחר ע -1
 הסכמתה לבחירה כאמור.

שלמיטב ידיעת הספק ולאחר בדיקה סבירה, קבלן המשנה הוא מיומן ומקצועי והאמור  -2
 בהצהרות הספק על פי הסכם זה, חל ונכון גם לגביו;
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הרשות נתנה את הסכמתה מראש ובכתב להיקף העבודה אותו יבצע קבלן המשנה. מובהר  -3
י אין במתן האישור על ידי הרשות, אם יינתן אישור כזה, כדי לגרוע מאחריות הספק ומוסכם כ

 או להטיל אחריות כלשהי על הרשות.

מובהר בזאת כי בחירת הספק כזוכה במכרז וההתקשרות עמו אינם מהווים אישור הרשות להעסקת  .ג
 זהותו במסגרת הצעתו.קבלן משנה או לזהותו אף אם הספק ציין את כוונתו להעסיק קבלן משנה ואת 

 הסבת החוזה העברת זכות .10

לרבות לקבלן  לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, ספקה .א

 בכתב ומראש. הרשות בל תחילה הסכמה לכך מאת יפרט אם ק משנה,

לא אם אלאחר,  זה חוזהלפי מהרשות לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו  ספקה .ב
 . הרשותקבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת 

 זהירות בטיחות ו אמצעי .11

 ח המכרז. והספק מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בביצוע התחייבויותיו מכ .א

 חוזהמצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  ספק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ב
כל דין, לרבות , לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לזה באופן בטיחותי

חוק )להלן " 1954 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

"( פק' הבטיחות)להלן: " 1970 –"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל ארגון הפיקוח
 .בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, והתקנות על פיהם

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .12

ו/או כי יש בידו את כל האישורים  טוביןהספק מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לספק את ה .א
 הטובין.הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לספק את 

מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים, האישורים  הספק מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא .ב
פי דין ונדרש -פי דין למתן השירותים, וכן רשום בכל מרשם המתנהל על-וההרשאות הדרושים על

, וכולם )ככל שנדרש( תו תקן ישראלי רשמי נדרש למתן השירותיםבעל לצורך מתן השירותים, ובנוסף 
 כשהם תקפים ועל שמו.

תקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או כל עוד מצהיר הספק, כי אין בה .ג
 זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור.

 נזיקין לגוף או לרכוש .13

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי הספק .א
, וובקשר אלי מתן השירותתוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו ובדן, שייגרמו או או/נזק ו/או 

לרשות ו/או לספק ו/או לעובדיהם כלשהו לרבות  גוף /לגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, 
אחראי כלפי כל צד  הספק, ובכלל זה יהיה ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו

הרשות את ולשפות י פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות שלישי לפ
נגדה בקשר  יוגשותביעה שדרישה ו/או כל  בגין, והוצאותיו על חשבונו ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,

, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הספק משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, לכך
ובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או ע
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נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור 
 בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

מי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא מתחייב לשלם כל ד הספק .ב
 וו/או בקשר את מתן השירות, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי הספקבשירותו של 

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק עפ"י חוזה זה. 
 .  בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור הספק יפצה וישפה את הרשות

לה עקב שגיאה מקצועית של  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל הרשות יהיה אחראי וישפה את הספק  .ג

 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הספק

של מעשים ו/או מחדלים ג' לעיל תחול גם ב-למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק א' .ד
 של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחיבויותיו מכח חוזה זה.

בגין הספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  ספקתהא רשאית לעכב תשלומים להרשות  .ה
נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

 .רשותה

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לרשות ו/או שעל  .ו
הרשות יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, כולל 

  הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה הרשות רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספק.

ת מתחייבת למסור לספק הודעה בכתב אודות כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה נגדה עם היוודע הרשו .ז
לה עליהם ולאפשר לספק לנהל את ההליכים המשפטיים על ידו ובלבד שבניהול ההליכים לא ייפגעו 
האינטרסים הלגיטימיים של הרשות. במקרה של תביעה, השיפוי לרשות יהיה בכפוף לקבלת פסק דין 

 .כב ביצועשלא עו

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי המכרז. .ח

 ביטוח .14

הוראות הביטוח אשר יחולו  או על פי כל דין,ו/אחריות הספק על פי הסכם זה התחייבות ולגרוע ממבלי 
ומהווה חלק בלתי נפרד  'יכמסמך על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 הימנו.

  עובדיםהעסקת  .15

לצורך מתן השירות נשוא חוזה זה, מתחייב הוא שעובדים אלה יהיו  עובדיםיעסיק  ככל שהספק .א
רות ישחוק כל דין, לרבות הוראות להעסיקם בהתאם להוראות  הספק. כן מתחייב האזרחי המדינ

בעבודה, זדמנויות הויון הוחוק ש, 1987 -התשמ"זחוק שכר מינימום,  ,1959 -התשי"ט התעסוקה,
 חופש העיסוק. יסוד: וחוק  1988 -התשמ"ח

הספק בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.   כל דיןחייב למלא בכל עת אחר הוראות  הספק .ב
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים 

ר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח שמעביד חייב בניכויים משכ
סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים 

 במדינה באותו ענף. 
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א' 33-ו 33, ובפרט את סעיפים 1953 –מצהיר כי קרא את הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג  הספק .ג
כי הובהר לו כי הפרת  הספק, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר להלןמובאים לחוק ה

 סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

 –המעביד נער באחד מאלה  )א(      .33
 ן מכוחן; או בניגוד להוראות היתר שנית 4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
, כי עבודה של נער בו 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)

 עלולה לסכנו; 
בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל  (3)

 ; 6העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;  7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)
 , 14בניגוד להוראות סעיף  (5)

( לחוק העונשין, 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –דינו 
 חוק העונשין(. –)להלן  1977-תשל"ז

שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות  18המעביד צעיר או מי שמלאו לו  )ב( 
( 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –(, דינו 1)ב2סעיף          

 לחוק העונשין.
  
 –המעביד נער באחד מאלה  א.33

א, שענינן 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 בדיקות רפואיות; 

, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-א ו22, 22, 21, 20בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25

, לרבות הוראות 4א, או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)
 בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61חודשים או קנס כאמור בסעיף מאסר שישה  –דינו 
 

, ובחוק שכר 1991 –כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים, התשנ"א  הספק,מצהיר  עוד .ד
בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר  הרשות, לצורך התקשרות עם 1987 –מינימום, התשמ"ז 

 .תי נפרד מחוזה זהבנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בל

 אי קיום יחסי עובד מעביד .16

כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד  ,מצהיר בזאת הספק .א
 .הרשותמעביד בינו לבין 

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד  הספק,כמו כן, מצהיר בזאת  .ב
 .ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיו הרשותומעביד בין 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או  הספק .ג
ואין הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן הרשות  תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  ג לעובד ממעבידוכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוה

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, מהספק תתבע לשלם סכום כלשהו  הרשותבמידה ו .ד
רשאית לנכות כל סכום שתחויב בו כאמור מן  הרשותלשפותה בגין כל סכום כאמור ו הספקמתחייב 

 לספק.התמורה המגיעה 

 במסמכי המכרז.וח של הספק כאמור מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביט .ה
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 התמורה  .17

והגשת חשבונות באופן ובמועד בפועל לשביעות רצון הרשות ומתן השירותים ספינה האספקת כנגד  .א
וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם הרשות לספק  בחוזה זהכמפורט 

בכפוף לקבלת הזמנה מאושרת מאת וכל זאת  , כמפורט להלן עבור הטובין שיספק בפועל,תמורה
מובהר כי אין להתחיל בביצוע האספקה/מתן השירות טרם קבלת  .הרשות ועל בסיס תקציב קיים

 .הזמנת עבודה מאושרת מהרשות

 ₪    ספינת פיקוח למפרץ אילת ישולם סך של: אספקתבגין 
 . )כולל מע"מ(

 
ת ואגר ,חודשים, הדרכות 12של  תחזוקהות ותקופת אחרי :כולל ספינהה מובהר בזאת, כי מחיר

 .רישוי

מכל מין  בין מיוחדות ובין כלליות,, את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב
שנת אחריות  , הובלה,ת הספינהלרבות אספקז, במתן השירות על פי תנאי המכרהכרוכות  ,וסוג שהוא
אגרות, שירות תיקונים, טיפולים, הדרכות  ,, אחריות יבואןכוח אדם, ביטוחים, אישורים ותחזוקה,

התמורה הינה קבועה בלא קשר למידת הדחיפות באספקת הטובין על פי הוראות המנהל  וכיו"ב.
 בהזמנה, כמות הטובין שתירכש, האתר אליו מסופק הטובין וכיו"ב.

 הפיקוח. תספינאת הביטוחים הנדרשים עבור  על חשבונה כמו כן, הרשות תערוך .ג

או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד  היטל, מסבמפורש, כי כל עוד מובהר  .ד
 על ידו.  על ביצוע הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו

היה ומכוחו של דין כלשהו תחול חובת ניכוי מס במקור בעת התשלום, ינוכה מס זה על ידי הרשות,  .ה
שימסור הספק לרשות, או בהיעדר אישור מתאים, באישור הקבוע לכך בשיעור הקבוע לכך באישור 

 בדין.

מובהר כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומו של אישור תקציבי לתשלומים אלה והזמנה  .ו
 מאושרת ע"י הרשות.

  הגשת חשבונות ואופן החישוב .18

לרשות  יגיש הספק - במקרה של ספינה המגיעה מחו"ל ונדרש לאשר את הדגם במשרד התחבורה .א

 כדלקמן: אבני הדרךעל פי  מקור לתשלום חשבון

 10%תשולם לספק מקדמה בסך  –ביצוע לרשות העם חתימת ההסכם ומסירת ערבות  .1
 .)לפי הצעתו למכרז( הספינהממחיר 

ממחיר  50%סך של ישולם לספק  –המוצע ע"י משרד התחבורה  םדגאישור העם קבלת  .2
 )לפי הצעתו למכרז(. ספינהה

ממחיר  25%ם מבחני הים במספנה לשביעות רצון הרשות ישולם לספק סכום של עם סיו .3
 .)לפי הצעתו למכרז( הספינה

ישולם לקבלן סך של  –לשביעות רצונה של הרשות )אישור מסירה סופי(  ספינהעם מסירת ה .4

 .)לפי הצעתו למכרז( הספינהממחיר  15%
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 .תחזוקהם שנת אחריות ו)לפי הצעת הספק למכרז( כולל ג ספינהמחיר המובהר כי 

 חשבוןלרשות  יגיש הספק - נדרש לאשר את הדגם במשרד התחבורהשלא במקרה של ספינה  .ב
 כדלקמן: אבני הדרךעל פי  מקור לתשלום

 10%תשולם לספק מקדמה בסך  –ביצוע לרשות העם חתימת ההסכם ומסירת ערבות  .1
 .)לפי הצעתו למכרז( הספינממחיר ה

ממחיר  70%ה לשביעות רצון הרשות ישולם לספק סכום של עם סיום מבחני הים במספנ .2
 .)לפי הצעתו למכרז( הספינה

ישולם לקבלן סך של  –עם מסירת הספינה לשביעות רצונה של הרשות )אישור מסירה סופי(  .3
 .)לפי הצעתו למכרז( הספינממחיר ה 20%

 וקה.מחיר הספינה )לפי הצעת הספק למכרז( כולל גם שנת אחריות ותחזמובהר כי 

והדו"ח המוגשים על ידי הספק ויאשרם  דרישת התשלום/העסקה שבוניתהמנהל יבדוק את ח .ג
בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, 

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

 לרשות.  ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון 45החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו עד  .ד

מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או  .ה
מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע תיקונים ו/או 

אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת כאילו  םתוך פירוט הליקויי השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי,
שבון לא הומצא לרשות ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין הח

 הימים עד למועד התשלום. 

ימי עסקים  23-מ לא יאוחראם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  .1

ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהספק ייחשב כמועד ההמצאה 
יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה  45המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם לספק תוך 

 לרשות. 

ימי עסקים  23 לאחר חלוףאם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  .2

ימי עסקים מתום "מועד  10-חשבונית תשולם לספק לא יאוחר מממועד ההמצאה לפי ס"ק א', ה
תקופה שממועד החזרת החשבונית לספק ועד שהספק המציא לרשות את התשלום". ואולם ה

 החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבונית כאמור.

ריבית, בהתאם למקרה, כמפורט בחוק מוסר תשלומים לספקים,  אאיחור בתשלום מצד הרשות ייש .ו
 ר בגין איחור כאמור.או אח כספינוסף, לא יהיה זכאי לכל סעד  והספק 2017-התשע"ז

 הסכם ולתקופת האחריותערבות לביצוע ה .19

 רשותל הספק , כולן או מקצתן, מוסרהסכם בתקופת ההסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ה .א
מהיקף מחיר  10%המהווה ) ₪   בסך של חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה טרם ב

 למסמכי המכרז. (2מסמך ז')נוסח ב ,"(הערבותלהלן: ")( שתסופק בפועלהסופי הספינה 

 .ימים אחרי סיומה 60לאורך כל תקופת ההתקשרות, ולפחות  תעמוד בתוקפהערבות ה .ב
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 . הספקיחולו על  הערבות הנ"לההוצאות הכרוכות במתן  .ג

את ההפרשים והסכומים  להשיב לידי הרשות להתחייבות הספקתשמש גם כערבות  ההערבות האמור .ד
 יו. הנובעים מטעויות בחשבונות

מובהר בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  .ה
הרשות עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי 

ואחרים  וה מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים וכן כל סעדים נוספיםוהרשות, לא תה
 עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.

סכום הערבות שנגבה על ידי הרשות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והרשות תהא רשאית לחלט  .ו
נה הגמור ילקניאת הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 

בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך,  הרשותזכות כלשהי לבוא כלפי  ספקשתהא ל מבלי והמוחלט
 על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.  הרשות ומבלי שדבר זה יגרע מזכויות

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד הת תהיה צמודוהערב .ז
חתימת ועד הידוע במ האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

 .הספק על החוזה

, לפי פנייה חד מידית בלא צורך בהנמקה היהא לממש ןת וניתיבלתי מותנאוטונומית,  יההערבות תה .ח
צדדית של הרשות בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הספק את התחייבויותיו ו/או חלקן או במקרה 

הספק. היה והערבות תחולט  של סכומים המגיעים לרשות בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות
 על ידי הרשות והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.

עם מסירת הספינה לשביעות רצונה של הרשות, יפקיד הספק ערבות להבטחת התחייבויותיו בתקופת  .ט
שתסופק הסופי מהיקף מחיר הספינה  10%)המהווה ₪    האחריות, כולן או מקצתן, בסך

תעמוד האחריות "((. ערבות האחריות"ערבות למסמכי המכרז )להלן: " (3מסמך ז')בפועל, בנוסח 
חודשים מיום אישור הרשות בכתב כי הספינה נמסרה  12בתוקפה עד לתום תקופת האחריות )

לשביעות רצונה( ותוחזר לספק בכפוף למילוי התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה לשביעות רצון 
 מנהל.ה

 , בשינויים המחייבים. האחריותכל ההוראות החלות על ערבות יחולו על ערבות  .י

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה,  .יא
 .( לפי העניין3( או מסמך ז')2ז')תהיה בידי הרשות ערבות תקפה בנוסח מסמך 

  מהספקניכוי כספים  .20

ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב,  מהערבותרשאית לנכות  תהא הרשות

קנס ו/או לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או 
ה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין יבהתאם להסכם זה ו/או שעל מהספקשיפוי אשר יגיעו לה 

העשוי להגיע לה מאת סכום  ו/או כלו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  הספקעשי ו/ או מחדלי מ
לתבוע את החזרת  הרשותמכח הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של  הספק

 הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת.

 ביטול ההסכם  .21

כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה  ,בין הצדדיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם  .א
במקרה של הפרה יסודית  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה הרשות זה ויזכו את 

רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה ולהשלים הרשות ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 

. בהוצאות הכרוכות בכךהספק דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב בעצמה, או בכל  שירותה ביצוע את
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מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. 
 כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת הרשות: לספקהמפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות 

גל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת ר כשהספק .1
במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או 
שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו 

הסדר אתם בהתאם כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 
 . 1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

בביצוע כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה  הסכםמסב את ה כשהספק .2
 בכתב ומראש.  הרשותללא הסכמת  התחייבויותיו מכח ההסכם

 . סכם, להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע הה כשהספק .3

אינו אספקתו או שהוא שהוא מפסיק את מהלך או כ שייטמספק את כלי ה הספק אינוכש .4
בקצב באספקתו ואינו מציית להוראה בכתב להתחיל או להמשיך  מניםזח הלפי לו ספקומ

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר  הספק, או כאשר הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים
את מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מ

המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי מטעמו כי השירות 
המבוצע על ידו, כולו או מקצתו, אינו לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה 

 . זו צעדים נאותים לשיפור

זה כשהספק אינו מספק את ההדרכה לעובדי הרשות, כפי שהסכים לספק בהתאם לתנאי חו .5
 זה.

כשהספק אינו מספק שירות תיקונים בהתאם לאחריות ו/או אינו מאפשר את מתן השירות  .6
 באתרי הרשות. 

 . סכםמתרשל בזדון בביצוע הה שהספקכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  .7

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם  שהספקהוכחות להנחת דעתה, הרשות כשיש בידי  .8
ורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע כלשהו שוחד, מענק ד

 החוזה. 

 הוסכם בהסכם בין הצדדים. שייט עליהםהספק אינו מספק את כלי ה .9

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן  הספק .10
 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו  הספקנקטו הליכים פליליים נגד אם נפתחה חקירה פלילית או נ .11
 ו/או מנהליו. 

תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או ישנ הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של  .12
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם  שהספק

 . הספק

 קים במסגרת תפקידו. ו נתונים שאינם מדויהצהרה ו/אלרשות מסר  הספקהתברר כי  .13
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, 11, 10, 6, 5, 3כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:  .14
12,13 ,14 ,15 ,19 ,25. 

עד מועד  הספקסעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות נקיטה בצעדים המפורטים ב .ב
 כאמור.  החוזה ביטול

הרשות בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידי הרשות, אלא לא יראו בשימוש  .ג
אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם 

 כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

של המנהל בכל עת ע"פ  תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתבהרשות מבלי לפגוע באמור לעיל,  .ד
במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו ימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

בשל ביטול ההסכם על ידי הרשות   הספקנחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי 
ם, בגין כלי זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכ הספקכאמור בסעיף זה, יהיה 

והשירות הנלווה שסיפק בפועל לשביעות רצונה של הרשות על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת שייט ה
ההסכם עפ"י הודעת הרשות, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם 

כל  קלספלהסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה 
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, 

 כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם הרשות השתמשה  .ה

כל  לספקלא יהיו , צועו, כולו או מקצתווביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את בי
טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. 

והוא ישא בנוסף  הספקיהיו על חשבון והשירות ע"י הרשות  שייטרכישת כלי ההוצאות השלמת 
ות כתמורה להוצאות משרד כלליות מסכום ההוצא 5%להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור 

 ספקוהחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו להרשות ואחרות. ספרי 
מובהר, כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן. 

כל סעד נוסף בגין נזקים אשר  כדי לפגוע בזכות הרשות לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או
נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או 

     עפ"י כל דין.

 אספקה הזמנת ביטול /האספקה לביצועארכה  .22

לביצוע אספקה מסוימת או כי יש מקום להארכת המועד  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המנהל .א

יתן המנהל  ,ח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל מתן הארכהוכ , מחמתחלקה

 הארכה בכתב לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 הרשות תהא רשאית לבטל הזמנת אספקה בכל עת, כל עוד האספקה לא בוצעה בפועל. .ב

 היעדר בלעדיות .23

אחרים מטעמה, הכול על פי  בעצמה או ע"י ספקים דומים טוביןהרשות תהא רשאית לבצע רכישה של 
צרכיה ותקציבה ובכפוף לכל דין. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה. כמו כן, הרשות 
תהא רשאית לפרסם מכרז/ים נוספים לאספקת טובין מהסוג המפורט במסמכי המכרז או דומה לו, וכן 

  גיש הצעה למכרזים אלה.לפרסם מכרזים עבור פרויקטים נקודתיים. הספק יהא רשאי לה
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 מירת זכויות ש .24

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה  הרשותשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 
זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך 

 על זכותה בכתב ובמפורש. הרשות אלא אם כן ויתרה  , ולא יהא לה כל תוקףספקאחרת ביחסיה עם ה

 סודיות .25

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה 
אליו בקשר ו/או במשך תקופת ההתקשרות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור ברשות ו/או בעובדיה 

ועלים מטעמה. כן מתחייב הספק לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או במקבלי הטובין ו/או בפ
 ו/או כל הפועל מטעמו.

 תרופות .26

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של 
 הפרת החוזה. 

 כללי .27

מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד לחוזה לא  מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את
  יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

 הודעות .28

 כתובת הצדדים הם :  
 9546303, גבעת שאול, ירושלים 3עם ועולמו  -הרשות 

 __________________________________  - הספק
 

שעות מיום  72למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  כל מכתב שישלח ע"י הצדדים
 ו כדבר דואר רשום. משלוח

 .מס' _______________ :סעיף תקציבי לביצוע הסכם זה
 

 
 ולראיה באו על החתום :

 
 הרשות: ___________________________

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה     
 

 ___________________________ הספק: 
  באמצעות מורשי החתימה מטעמו     

 
 תאריך: _______________



  

  

34 
 

 ה'מסמך 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 לכבוד
 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 
אני הח"מ, ____________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 

י כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת שהוזהרת
 כדלקמן:

 
חוק עסקאות )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

, אילת למפרץ פיקוח ספינהרכישת ל  1101-21מס' "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי גופים ציבוריים
. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק רבהתאם למכרז האמו

 עסקאות גופים ציבוריים.
 

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –ו/או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  .3

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. ,במועד הגשת ההצעה במכרז -חוק עובדים זרים 
 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .א
 "( אינן חלות עליי.זכויות

( לחוק 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  .ב
  עסקאות גופים ציבוריים.

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני  .5
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 
 אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
____________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _____________

מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל  יהיה/תהיה
   וחתם/מה עליו בפני.

          ___________________ 
חתימה וחותמת עו"ד                                        
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 (1מסמך ו')

 (6)א()3 -( 5)א()3 ףטופס הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעי

הנני, ______________, ת.ז. _______________, מורשה חתימה מטעם המציע _________________, 
 מצהיר בשם המציע כדלקמן:

 

 (:5)א()3להוכחת תנאי הסף 

המוצעת על  הסבר על אופן התאמת הספינהובנוסף לצרף על המציע למלא את התייחסותו לכל המדדים בטבלה 
  ידו לדרישות הרשות:

 התייחסות המציע מדדיםפירוט 

 הדגם המוצע  של אורך ורוחבמידות 
 

 אורך______________________

 רוחב______________________

 הנני מסוגל לספק את הספינה במועד אספקה קצר מהנדרש במכרז מועד אספקה

 :vיש לסמן ב

 אל 

  פרט:___________________________ –כן 
 

כח בייצור מספנת היצרן בעלת ניסיון מו
 ספינות פיקוח/ שיטור/ פטרול

שייצרה המספנה בעשר  )מסוג פיקוח, שיטור, פטרול( מס' הספינות
השנים האחרונות המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז הינו 

 _________ ]יש להשלים מספר[

 ש לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון.** י

 ף(:דגם הספינה המוצע כולל מדלה )מנו מדלה )מנוף(

 כן 

 לא 

 מד עומד הדי:דגם הספינה המוצע כולל  מד עומק הדי

 כן 

 לא 

 :מד עומד מכ"מדגם הספינה המוצע כולל  מכ"מ

 כן 
 לא 

 דגם הספינה המוצע כולל מערכת גילוי / נווט: מערכת גילוי/ נווט

 כן 
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 התייחסות המציע מדדיםפירוט 

 לא 

 :AUTO PILOTדגם הספינה המוצע כולל מערכת  Auto Pilotמערכת  

 כן 
 לא 

ע או קבלן משנה מטעמו המציניסיון 
)שיספק את שירותי התחזוקה בתקופת 

תחזוקה ותיקונים מתן שירותי בהאחריות( 
 במפרץ אילת שייט כליל

מס' הספינות שהמציע/ קבלן משנה מטעמו מתחזק כיום )במועד 
האחרון להגשת ההצעות( במפרץ אילת הינו _______ ]יש להשלים 

 מספר[

 יסיון.** יש לצרף אסמכתאות להוכחת הנ

 

 (:6)א()3להוכחת תנאי הסף 

 
 מנועיים. כלי שייט 2 מכר בעצמו לפחותהמציע , שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז עשר השניםבמהלך 

 .מטרים לפחות 6ספינה מנועית באורך של  -משמע" כלי שייט מנועייםלצורף סעיף זה "

)לדוגמא, ניתן לצרף חשבונות שהוגשו  להוכחת האמוריש לצרף אסמכתאות רלוונטיות  :להוכחת תנאי הסף

 לתשלום, חוזים עם לקוחות, או כל אסמכתא אחרת המוכיחה את מכירת הכלים כאמור(.

 
 
 

 –הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש ע"י ועדת המכרזים או ע"י הרשות 
וזי התקשרות, חשבוניות, אישור רו"ח המציע וכיו"ב.אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת ח

  
 

    _____________             ___________________ 

 חתימת המציעשם ו                תאריך  
 

 
 

 אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

______ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ___________________
מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.צפוי/
                ___________________ 

דחתימה וחותמת עו"                                       
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 (2מסמך ו')

 במדדי האיכות עמידה פירוט לצורך הוכחתטופס 

 קרשימת ממליצי הספ

  מלבד הרשות(  לקוחות קודמים 2המציע יפרט פרטי אנשי קשר של  –שביעות רצון הלקוחות משירותי המציע(
  כלי שייט.שהמציע סיפק להם 

 

  מלבד הרשות(  לקוחות קודמים 2המציע יפרט פרטי אנשי קשר של  –שביעות רצון הלקוחות מהמספנה(
 .המוצע םמהדג ספינהלהם המוצע על ידו מכרה  םאת הדג בנתה /שהמספנה שבונה

 

 
   

_____________       _______________________________ 
 המציעמורשה חתימה של חתימת שם ו             תאריך 

 
 

 אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 
מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 ו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהיר
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                            

 שביעות רצון לקוחות מהמספנה שביעות רצון לקוחות משירותי המציע 

 2לקוח  1לקוח  2לקוח  1לקוח  

 שם הלקוח

 

    

 פרטי איש קשר 

)שם, תפקיד, טלפון, 
 אימייל(

    

תיאור כלי השיט 
והשירותים שבוצעו 

 עבור הלקוח
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 (1מסמך ז')

 להבטחת הצעת המציעלהשתתפות במכרז וערבות בנקאית 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 

 נ.,ג.א.

 

                    
 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

         
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  המבקש"(על פי בקשת ____________ )ולהלן "

 ( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז"סכום הערבות" :)להלן (אלף שקלים חדשים עשריםבמילים: )₪  20,000של 
 ספינת פיקוח למפרץ אילת.לרכישת  1101-21מס'  פומבי 

 
אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, מבלי להטיל  ,לפי דרישתכם הראשונה

 . בלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקשעליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומ

 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________לחודש _________שנת _______
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 

 ערבות זו ניתנת להארכה באופן חד צדדי על ידי הרשות.

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 

 _____________ בנק
 סניף ____________
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 (2מסמך ז')

 הבטחת ביצוע החוזהערבות בנקאית ל

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 נ.,ג.א.
                     

 'ערבות בנקאית מסהנדון:  
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
שתדרשו להבטחת מילוי  "(סכום הערבות" :להלן)( שקלים חדשים  במילים: ) ₪   של 

 למפרץ אילת.פיקוח  תספינלרכישת  1101-21מס' עם חוזה  בקשרהתחייבויות המבקש לביצוע החוזה 
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סכום הערבות יהיה צמוד 
 .  המדד"(" :)להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 

 . על החוזה קשהמבחתימת הידוע במועד האחרון המדד  יהיההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו 
 

 לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  םשפורס המדד יהיהלעניין ערבות זו  החדש המדד
 

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי 
דרוש את התשלום תחילה מאת חייבים ל הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו

 המבקש.
 

 שנת__________    ________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,                                                                                   

 
 _____________ בנק

 סניף ____________
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 (3מסמך ז')

 לתקופת האחריותערבות בנקאית 

 
 תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד 
 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 נ.,ג.א.
                     

 'הנדון:  ערבות בנקאית מס
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  ("המבקש" :)להלן     על פי בקשת 
שתדרשו להבטחת  "(סכום הערבות" :להלן)( שקלים חדשים   במילים:) ₪    כולל 

 למפרץ אילת.פיקוח  תספינישת לרכ 1101-21מס' מילוי התחייבויות המבקש בתקופת האחריות בקשר עם חוזה 
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סכום הערבות יהיה צמוד 
 "(.המדד" :)להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 

 . חתימת המבקש על החוזההידוע במועד האחרון המדד  יהיההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו 
 

 לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  םשפורס המדד יהיהעניין ערבות זו ל החדש המדד
 

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי 
ילה מאת הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תח

 המבקש. 
 

 שנת__________    ________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,                                                                                   

 
 _____________ בנק                                                                                                

 סניף____________
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 (1)סמך ח'מ

 למפרץ אילת ספינת פיקוח –מפרט טכני 

 תיאור כללי

ת פקודת הדיג, חוק שמורות טבע וגנים לאומים ותקנות היחידה הימית של רשות הטבע והגנים אחראית על פיקוח ואכיפ

 ערכי טבע מוגנים במרחב הימי של ישראל.

 במאפיינים הבאים:במפרץ אילת, בכוונת הרשות לרכוש ספינת פיקוח לביצוע המשימות המוטלות עליה 

 

 משימות מרכזיות

 בע מוגנים.פיקוח ואכיפת פקודת הדיג, חוק שמורות טבע וגנים לאומים, תקנות ערכי ט 

 משימות משניות

 כולל ציודהורדה ואיסוף של צוללים לצלילות פיקוח, ניטור ותחזוקה , 

  סיוע לטיפול במקרה של זיהום ים 

  סיוע בפעולות חילוץ והצלה 

 

 מאפייני הפעילות  

 של ישראל םפעילות סיור ופיקוח ביום ובלילה במרחב המים הריבוניי.  

  קשר 12של  ירות משקיתשעות במה 10משך שהות מרבי  של 

 מייל ימי במהירות משקית 100הפלגה של  חטוו 

  בתפוסה מלאה )נוזלים + נוסעים( קשר 25מהירות מרבית של 

  מטר ללא סיכון בגרימת נזק למערכת הנעה. 2 -יכולת לפעול במים רדודים בעומק של 

 
אופן התאמת הדגם המוצע  על ביחס לכל סעיף בטבלה, –" פירוט הצעת המציעיש למלא תחת עמודת "**

 [האם קיימת חלופה מוצעת מטעמולדרישות הרשות ]האם קיים/ לא קיים/ 
על הדגם המוצע לעמוד בהם " חובה, ביחס לסעיפים שמוגדרים במפרט כסעיפי "לידיעת המציעים** 

 חלופה אחרת מטעמו לדרישה.המציע רשאי להציג לרשות  –במדויק, באשר ליתרת הסעיפים 
 למלא התייחסות לכל הסעיפים במפרט.** חובה 

 
 

 דרישות כלליות
דרישת  פירוט הצעת המציע

 הרשות

 חובה  Wאו  Vגוף הספינה יהיה בתצורת  1

מטר, שוקע מרבי  2.8-3.5רוחב  ,)סך אורך( LOAמטר 7-9אורך הספינה יהיה  2
 ס"מ    60-70

  

מו לתנאי סביבה הספינה תהיה בעלת מבנה ימי חסון. כל חומרי המבנה יתאי 3
 למי ים מלוחים.

 חובה 
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 דרישות כלליות

דרישת  פירוט הצעת המציע
 הרשות

עם  וסיפון עבודה מושבים משוככים 2 תבעל עמדת היגויהספינה תכלול  4
 אנשי צוות. ארבעהמקומות ישיבה לעוד לפחות 

 עפ"י כושר השיט של הספינה לפחות אנשים 6 סה"כ צוות ונוסעים

 חובה 

, י של הספינההאחורתמוקם בחלקה וומוצלת עמדת ההיגוי תהיה פתוחה  5
תיבחן  הספינה. בקדמת כנדרש ליצירת משטח העבודה הגדול ביותר האפשרי

 אפשרות לעמדת היגוי קדמית.

  

 חובה  יהיו מרופדים ונוחים תא הניהוגהמושבים של  שני 6

על הסיפון תותקן דלת צד לצוללים והרמת ציוד, אשר תאפשר לצוללנים גישה  7
תקן סולם וס"מ מעל קו המים, כמו כן י 20מלירידה ועליה מהמים לא יותר 

יאפשר טיפוס של הצוללנים )עומס עבודה בטיחותי של סרה וצלילה הניתן לה
ק"ג(. דלת זאת תותאם לעבודה עם מנוף שיותקן  200-הסולם, לא פחות מ

הסולם יבנה ממוט מרכזי עם  בסמוך, ותתאים להגנת הסיפון מתנאי הים.
 שלבים פתוחים.

  

המותר על הספינה )לא כולל דלק כנדרש לטווח העבודה ולא כולל את העומס  8
  ק"ג 700-אנשי הצוות(, יהיה לא פחות מ

  

. בתא הניהוגכל מערכות הספינה יופעלו מלוח הפעלות )קונסולה( אשר יותקן  9
 קונסולת ההפעלה תאפשר ניטור ובקרה של כל מערכות הספינה.

 חובה 

כולל של בעלי הספק פעימות חיצוניים  4מנועי  2אמצעות הספינה תונע ב 10
 או באמצעות מנוע פנימי בעל הספק זהה כ"ס 300לפחות 

  

עמדת ב 68dBבאזור הפתוח ו  69dB (A)הרעש המרבי המותר לא יעלה על  11
 ובכל מקרה על פי דרישות רספ"ן ההיגוי

 חובה 

ודות הצפויות של כל מערכות וציוד הספינה יפעלו בצורה נאותה תחת כל התנ 12
 הספינה, בתנאי הים השונים.

 חובה 

 קודים ותקנים

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

תכנון ומבנה הספינה יספק בטיחות מרבית לצוות במהלך כלל המשימות  13
או  ABSבים, הספינה תיבנה תוך התאמתה בפיקוח ודרישות חברת הסיווג 

יש לוודא בקטגוריה המתאימה, לספינה   IACSכול חברת סיווג החברה ב 
( ולבדוק האם הספינה MOTהתאמה להוראות משרד התחבורה הישראלי )

 תכנס לקטגוריה של "כלי שייט קטנים או "מחלקה טכנית"  ולפעול בהתאם. 

 חובה 

כל הציוד החשוף לתנאי הסביבה הימיים ואשר ממוקם מחוץ לתא, יוגן על פי  14
IP66. 

. הספינה ומערכותיה יהיו מיועדות באזור הפעילות  UVומותאם לרמת קרינת 
 % לחות.  100 – 0מעלות צלסיוס ו  50 – 0לעבודה של 

 חובה 

 ביצועים

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

, אשר ימוקם על הסיפון הקדמיק"ג  700תתאפשר העמסת מטען של לפחות  15
בני אדם וחפציהם  6לא כולל את משקל הנוזלים )דלק, מים וכו'( והצוות )

 (האישיים

 חובה 

עם גלים  ק"ג 700מהירות שיוט מרבית בתפוסה מלאה כולל העמסה של  16
 קשר  15 לא פחות מ -ס"מ  40נגדיים לכיוון ההפלגה בגובה ממוצע של 

 חובה 
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 תנאי הים

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 חובה  ס"מ  100: עם גלים בגובה ממוצע של הפעלה 17

 חובה  ס"מ  200גלים בגובה ממוצע  : עדשרידות  18

 גוף הספינה

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

19 

 

או כול חברת  ABSגוף הספינה יבנה תוך התאמתה לדרישות חברת הסיווג 
 לספינה בקטגוריה המתאימה  IACSסיווג החברה ב 

 חובה 

20 

 

ים כדי לאפשר ציפה גוף הסירה יחולק במחיצות אטומות למספר תאים אטומ
 במצב של הצפת תא אחד.

 חובה 

כל פתחי המדורים האטומים למים, יאפשרו פתיחה קלה, מהירה ונוחה על  21
 ידי צוות הספינה.

 חובה 

עידות המועברות כל מבנה הירכתיים יחוזק, כנדרש להקטנה למינימום של ר 22
א של לכלל מבנה הספינה וכן להתקנת זקף גרירה המתאים לדחף מל

 המנועים, פעולת הגרירה לא תופרע על ידי המנועים.

 חובה 

 DNVאנודות אבץ ישולבו במבנה כנדרש להגנה מפני שיתוך, על פי מפרט  23

RPB 401  או שווה ערך. אין להשתמש בשתי סגסוגות מתכת שונות כדי
 למנוע שיתוך גלווני אשר עלול להתפתח בתנאי סביבה ימיים.

 חובה 

 חובה  מוקצףבפנדר למעט דף ירכתיים( יהיה מוקף הגוף )  24

בגוף המנועים מעל  מעקה הגנה שימנע פגיעה יותקןסביב זוג מנועי החיצון  25
 ויאפשר הרמה מלאה וללא הפרעות של המנוע באמצעות "טרים". המים

 חובה 

 חובה  סיפון הספינה יהיה מעל קו המים ויכלול ניקוזים לים. 26

 זוניקו משאבת שפוליים

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

שפוליים חשמלית אוטומטית לכול מדור, כולל   משאבתבהספינה תצויד  27
 אתראות ופיקוד מהקונסולה המרכזית. 

 חובה 

והיא תופעל אוטומטית  םפוליישהה תמוקם במקום הנמוך ביותר של המשאב 28
 דוברת.המפסק הצף יותקן סמוך למשאבה המ -על ידי מפסק צף 

 חובה 

 חובה  .הניהוג המשאבה תחובר להתראה )קולית וחזותית( הממוקמת בתא 29

 צביעה

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

למעט לגוף הספינה שמתחת לקו )הספינה תצבע על פי הגדרת הרשות,  30
בחלקו הקדמי של גוף הספינה  ((antifoulingנוגד צמדה )בצבע צבע שי ,המים

ים ומאחורי מספר הדופן יופיע בכיתוב בולט ובצבע ירוק שם משני הצדד
ס"מ לכל  30X30רשות הטבע והגנים" בגודל של  –הספינה וכן "פיקוח ימי 

 אות.

 חובה 

מערכת הצבע הסופית תקבע על פי המלצות היצרן בהתאם לתנאי הים  31
 בישראל.

---------  

 סיפון
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דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 חובה  ( בעל ספיקה גבוהה(.scupperמים עצמי )אביק )-ן פנויסיפו 32

   גוף הספינה.תמוקם באחורי עמדת ההיגוי  33

 רוחב המעברים יאפשר מעבר נוח ובטיחותי של אנשים עם ציודם.  34

חרטום הספינה יהיה בנוי בצורה המאפשרת מעבר נוח בטוח מכלי השייט 
 לכלי שייט אחר.

  

   .  מדור אטוםיותקנו כפתח כניסה לכל  ”12x24”ידות מכסי פתחים במ 35

"סיפון העבודה"  כל משטחי העבודה והמעברים יצופו בחומרים מונעי  36
 החלקה.

 חובה 

ישוקעו, והם לא  D-יותקנו על סיפון העבודה. טבעות ה Dטבעות  6לפחות  37
 יבלטו מעל לפני הסיפון.  

 חובה 

83  חובה  LEDאורה בספינה נורות הסיפון יהיה מואר. כול הת 

 

 (Bulwarksמחסומים )

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

הסרה, אשר יאפשר את יציאת הצוללנים מהמים )עומס -סולם צלילה בר 40
ק"ג(. לסולם יוסדר מיקום מאובטח באזור  200העבודה של הסולם לפחות 

 הסולם יהיה מתקפל . הסיפון.

 חובה 

   הצד במחסום תהיה ידנית. ה של דלתהפתיחה והסגיר 41

 כל הצירים והפיטינגים המתחברים לגוף הספינה יהיו מוגנים כנגד שיתוך 42
(SS 316) 

  

 עמדת הגוי

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 חובה  ם אנשי 2יועד לצוות של עמדת ההיגוי תהיה פתוחה ומוצלת עם גג קשיח ות 43

רוח ן קדמי קבוע אחד, אשר יקנה הגנה מפני תצויד בחלו עמדת ההגוי 44
 קנה הגנה מפני השמשוניתזים. החלון יהיה מחומר בלתי שביר אשר י

  

נהג הספינה ומפעיל  מפעילים 2תספק את המקום הדרוש ל  עמדת ההגוי 45
ולהפעלת הספינה בעמידה.  נוסף, היושבים במושבים לעבודה מאומצת

 עמידים למים. יהיו מושביםה

 החוב 

תכיל את קונסולת התפעול של הספינה. הקונסולה תתוכנן עם  עמדת ההגוי 46
 תיכון ארגונומי. הגישה אל כל המתגים, הכפתורים, גלגל ההגה והמצערות

וההפעלה של אלו, תהיה תוך ישיבה במושב, גם תוך הסעה במהירויות 
 גבוהות. כל השעונים יהיו ברי קריאה נוחה, ביום ובלילה.

 חובה 

74 יחידות בקרה חשמליות ומכאניות לבקרת המנוע, גלגל תכיל,  הקונסולה 
כל , VHF GMDSSהיגוי, מצערות, מצפן מגנטי, מד עומק, תאורת ניווט, 

 דלתות ומגירות של התאים יצוידו בהתקני נעילה. 

 חובה 

 חובה  נפרדות, אדומות ולבנות. LEDתכלול נורות  עמדת ההגוי 48

 חובה  ה מיטבי מעמדת ההיגוי עם מינימום הסתרותים שדה ראייתקי 49

לולרים/ לחבור צרכני חשמל נישאים כגון מכשירים ס שקעי חשמל מוגני מים 50
 טבלט /מחשב נייד וכ"ו.

 חובה 

 עמדת ההגויגג 
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דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

או  מאלומיניום ימי תורן יותקן על גבי גג המבנה. חומר בניית התורן יהיה 51
המבני לא יהיה קטן מחוזק הסירה, התורן יוכל חלד ימית. החוזק -פלדת אל

ל תנאי הפעולה לשאת באופן בטוח ולאורך זמן את התאוצות הדינמיות בכ
 של הסירה. 

 התורן יישא את האביזרים הבאים:

 אנטנות קשר -

- GPS  

 פנס מסתובב או מהבהב -

 דגל ישראל -

 VHFאנטנות  -

 מערכת כריזה -

 חובה 

יותקנו האמצעים הבאים: פנסי היצף, פנס ספוט בגודל  עמדת ההיגויעל גג  52
מ', כנות  300 –. שופרי מערכת כריזה לטווח , תורן לדגל צוללן”6-”4

כמו כן יהיה על הגג בסיס למצלמה קבועה כולל  לדגלים משני צדי התא.
 חיווט לקונסולה.

 חובה 

דיאלים ליצירת נראות מרבית תוך תאורת ניווט תתוקן באזורים האי 53
 ממצבי הסתרה ככל הניתן תהימנעו

 חובה 

    עמדת ההיגוייותקן סולם גישה קבוע לגג  54

 אביזרי הסירה ופיטינגים

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 /ובהמשך לגג עמדת ההיגוי תותקן מסגרת מאלומיניום  על הסיפון הקדמי 55
( מחומר עמיד לשמש. 100%יחת צילון אטום )מסיבית לצורך מתנירוסטה 

 30%משטח הסיפון )כאשר גג עמדת ההיגוי מספק כ  40%שטח הצילון כ 
 מ' 2צל משטח הסיפון( גובה הצילון לפחות 

 חובה 

 מדלה )מנוף( מסוג זרוע רדיאלית יותקן ליד דלת הצלילה. 56
ק"ג  250להרמה של מטען במשקל  –או ש"ע  Davitמנוף זרוע מצודד 

העומדת בעומס ידנית בטיחותית מטר לרבות כננת  1.2באורך זרוע של 
 מתאים.

  

מיקום המדלה לא יפריע למעבר בטיחותי ונוח של אנשים מהצד הקדמי  57
והזרוע שלא בזמן עבודה  עמדת ההיגוילאחורי, ויותקן כשהוא צמוד ל

 עמדת ההיגוימונחת במתקן מקבע בצמוד ומעל לגג או לדופן 

  

85 גורמי הבטיחות הנוגעים לבחירת המדלה ולבחירת הכננות, יתאימו  
 לדרישות הסיווג.

  

הספינה תצויד בארבעה אוזני הרמה, להרמה של הספינה כולה כשהיא  59
. הקבלן יכין ויספק חישובי 2נתונה בעומס מלא, כולל מקדם עומס דינמי של 

יתאימו להרמה ללא כך שנקו' ההרמה יתוכננו   חוזק עבור אוזני ההרמה.
 ספרדר.

  

קים מתאימים יתסופק ערכת הרמה. רצוי כי הערכה תכלול רצועות ואז 60
)לנקודות ההרמה של הספינה(.  נקו' ההרמה יתוכננו כך שיתאימו להרמה 

 ללא ספרדר.

 חובה 

אפשר את גרירת הספינה על ידי פינה אשר יותקן בחרטום הסזקף  גרירה י 61
 קשר. 10ומה במהירות של לפחות ספינה בעלת גודל ד

הזקף יעמוד  שר גרירת חסם ימי ,זקף גרירה אחורי יותקן בירכתים ויאפ
 טון לפחות . 2של  גרירה בעומס

 חובה 

די הספינה, בקדמת, ה מאחזים ימוקמו לאורך כל אחד מצלפחות שלוש 62
 אמצע וחלקה האחורי של הספינה.  
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ים וסגירים, יותאמו אל תוך תא העוגן מערכת העוגן, כולל סביבול מתא 63
 יסופק עוגן חלופי נוסף. ,, בהתאם לדרישת רספ"ןהקדמי

 חובה 

( לקשירה, מתקפלות, יותקנו בכל חלקי הספינה Dעיני לוח )טבעות  64
 של מטען. ה)מלפנים ומאחור(, וגם על תאי האחסון, כנדרש לקשיר

  

 חובה  ידיות אחיזה ברחבי הספינה, לפי הצורך. 65

נגרר מתאים מגלוון כולל כננת בטיחות  עם הספינה )כולל מנועים( תסופק 66
( 5מטר/חבל, פנדרים ) 12( באורך 4חבלי התקשרות ) .וגלגלות העמסה

 ס"מ ורישוי מתאים 15/50קוטר/אורך  

 חובה 

 (Lockersאגורים )

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 חובה  , משמאל ומימיןן הקדמיימוקמו על הסיפותאי אחסון  2-4 67

או חומר אחר  תאי האחסון יהיו מצוידים בדלתות גישה מאלומיניום 68
במכסים בעלי פתחי אוורור, אטמי גומי בגודל ו המתאים לסביבה ימית 

 חלד על המכסים. -מלא, ומחזיקים ונועלים מפלדת אל
 פתחי האוורור יהיו כאלה שימנעו חדירה של מים.

 חובה 

 חובה  כסים של תאי האחסון ישמשו לישיבה של אנשי הצוות הנוספים.המ 69

דלתות, מגירות, תאי אחסון והמכסים יתוכננו באופן שיאפשר את הנעילה  70
 של אלה במצב פתוח או סגור.

 חובה 

 חובה  כל תאי האחסון יצוידו בצירים ונועלים המיועדים לעבודה בתנאים קשים. 71

מאות וכושר השייט הדרוש יותקן בספינה כנדרש על פי ציוד הבטיחות והי 72
 הוראות משרד התחבורה הישראלי.

 חובה 

  ------- המיקום של תאי האחסון יהיה נתון לאישור רט"ג 73

 חובה  ן  "יסופק ציוד כיבוי אש בהתאם לדרישות רספ 74

 מנועים

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

הספק העונה לדרישות ההפעלה של הכלי, מיצרן ב חיצוניים, בנזין מנועי 75
 .אמין ומוכר הנותן שרות בישראל

 . י, היגוי הידראולתטרוטל משולב אלקטרוני, תצוגות מנוע דיגיטליו

 חובה 

 סוג וגודל המנוע יהיה נתון לאישור רט"ג 76

המכשור של כל מנוע: טכומטר עם מד שעות, מדחום מים, מד לחץ שמן, 
 ד זרימת דלק ומד שימוש. מד גובה דלק, מ

 יותקנו וולטמטרים כנדרש לציון המצב של כל ערכת מצברים נפרדת.

 חובה 

תחזוקה וטיפול תהיה פשוטה וקלה ללא פירוק צרכי הגישה למנועים ל 77
 מערכות ומכלולים

 חובה 

 מערכת הדלק

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

לק לבין כל מנוע )לכל מנוע מיכל יותקנו שסתומי בטיחות אש בין מכלי הד 78
 נפרד( אשר יאפשרו סגירה מרחוק.

  

עם שעונים על הקונסולה. המשדרים  12Vהמכלים יצוידו במשדרי דלק של  79
כל )לא בצד האחורי(, כדי להפחית ותקנו במרכז המיקום האורכי של המי

ת למינימום של שגיאות הנובעות משינוי זווית הספינה. המשדרים יציגו א
 נפח הדלק שנשאר בתוך המכלים.
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פיות מילוי המכלים יותקנו כך ל השסתומים של מערכת הדלק יסומנו. כ 80
 ( הדלק ינוקז למיכל פלסטי קטן.Overflowשבמקרה של מילוי יתר )

 חובה 

 חובה  כלי הדלק יכללו פתחי ניקוי בגודל מתאים עבור כל קטע של המכל.מ 81

 חובה  ן )מפריד חלקיקים/מים( יותקנו, אחד על כל מנוע.שני מסנני דלק לבנזי 82

 

 דרישות מערכת החשמל

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 חובה  כל רכיבי החשמל והכבלים יהיו מסוג המתאימים לשימוש ימי. 83

 חובה  כל כבלי החשמל יסומנו בשני הקצוות. 84

ר. אם אלה חשופים כבלי חשמל ינותבו במעברי חיווט, במידת האפש 85
 לנזקים פוטנציאליים, יש להגן על הכבל.

 חובה 

 חובה  מוליכי הכבלים יותקנו כשהם מורחקים מסיפון העבודה. 86

   במגש, וביכולת חדירת הכבלים. 20%יסופקו כבלים בכמות עודפת של  87

   .ABYCמידות הכבלים על פי  88

ים יתאימו לסימונים המופיעים כל הסימונים על הציוד החשמלי ועל הכבל 89
 בשרטוטים החשמליים.

 חובה 

 חובה  לעבודה מאומצת, בעלי בידוד מתאים. on/offכל המפסקים יהיו מפסקי  90

מערכת חשמל בהתאמה לדרישות חברת הסיווג, מעברים של כבלי חשמל  91
במחיצות אטומות תעשה תוך כדי שמירה על אטימות מלאה, הכנת 

 מעבר של כבלים עתידיים מהמנועים לכיוון הגשר ולגג.תשתית/כבלים ל
 הכנת והגשת תכניות חשמל מפורטות.  %( 50)מינימום תוספת של 

 חובה 

 

 מערכות חשמל וניווט

 דרישת הרשות פירוט הצעת המציע 

שקע חשמל למתח חופי, עם מבודד גלווני המוגן כראוי כנגד מים  92
 רגל.  75ים, וכבל באורך ( ו/או מנזקי מים מלוחIP67)לפחות 

יצויד במפסק כאשר  V AC 220לוח החשמל הראשי של מתח ה 
מתח החוף יחובר לספינה דרך שנאי מבדל בגודל מתאים. 

 ן(")דרישה זו כאמור לשנאי מבדל יש לבדוק עם רספ

 חובה 

 תספק לפחות את העומסים שלהלן: VAC 220-מערכת ה 93

i. 2 אוטומטי מטען מצברים 

ii.  גודל המתאים למצברים.יציאות ב 

 חובה 

. והוא W 1500בהספק  AC 220 -ל  12VDCיותקן ממיר ממתח  94
ומסומנים. ממיר יבודד ברמה  םיזין שני שקעי אספקה ייעודיי
השקעים מסוג מוגן ממים יותקנו  הגלוונית בין הכניסה ליציאה.

 במקום מוגן ממים. 

 חובה 

נה לא תהווה מרכיב בכל מקרה, גוף הספי  12VDC-מערכת ה 95
 בלולאת ההזנה הגלוונית.

 חובה 

תצויד במחוונים דיגיטליים/אנלוגיים למדידת זרם  DC-מרכזת ה 96
 ומתח.

 חובה 

 חובה  מצפן מגנטי עם תאורת רקע. 97
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פלוטר עם מפה של אילת, מד  GPS, מכ"מ מערכת הניווט תכלול: 98
. המערכת לספינהקליטה ושידור צרובה  AIS  עומק, מערכת 

 EPIRBתהייה בעלת תמיכה טכנית אמינה בארץ הכוללת מעבדה. 
 צרוב לספינה.

  

 

 חובה  בעמדת הניהוג.מוגני מים ימוקמו  12VDCשני שקעי  99

 

 מצברים

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 חובה  יהיה מצבר בגודל מתאים משלו. לכול מנוע 100

ם במפסקים, מפסקי קישור, מגש מצברי ג'ל ברמה ימית, המצוידי 101
 מצברים מחליק, מצופה, כנדרש לנוחות הביקורת והאחזקה.

 חובה 

מצברי הספינה יהיו בעלי גודל שיאפשר פעילות רצופה של כל הציוד  102
רזרבה לגידול עתידי של  30%החשמלי, כולל הפעלות של הכננות, עם 

 ( שעות, ללא הפעלת מנועים.4ארבע )

 חובה 

בתיבה ייעודית עם אוורור, כנדרש בשעת  יותקנו 12VDCברי שירות  מצ 103
 נוע לפי הנדרש על ידי יצרן המנוע. טעינה. מצבר לכול מ

 חובה 

ערכות המצברים יחוברו ביניהן, כנדרש להפעלת שתי הערכות  104
 .DC-במקביל, או כל ערכה בנפרד, במרכזת ה

 חובה 

 חובה  י הספינה.טעינת מצברי השירות על ידי מנוע 105

 חובה  יתר.-יתר ומתח-מטען המצברים יוגן כנגד מתחי התנעה, זרם 106

המטען יהיה מסוג ימי, עם טמפרטורת הפעלה סביבתית רציפה של  107
60ºC. 

 חובה 

תישלח הודעת התראה אל מערכת הבקרה הראשית במקרה של  108
ו לא תקלת מטען. תופיע גם הודעה לגבי מצב המטען )מחובר א

 מחובר(.

 חובה 

 
 כריזה(ו מערכות עזר )קשר, ניווט

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 מכשיר קשר ימי על פי דרישות רספ"ן  109

Simrad RS12 DSC VHF Radio  או ש"ע 

 חובה 

 מד עומק / דגם: /מערכת ניווט משולבת ממ"ג  110

 Simrad Yachting NSS12 Chart plotter 12 צגול , המערכת תכל "
 לפחות

התקנת הצג תתבצע במקום המאפשר צפייה נוחה ותפעול או ש"ע. 
 להגאי ולנווט שלצדו ממקום הישיבה. 

 חשמלית.  Auto Pilotמערכת 

 גיבוי טכני כולל שרותי מעבדה בארץ.

  

 מערכת כריזה   111

 מגבר: 

Whelen EPSILON 100W 

 זוג שופרי כריזה:

Whelen 100 Watt Speaker 

 ש"ע או

 חובה 
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 תאורה

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

 חובה  מנורות ניווט )על פי הוראות בינלאומיות( 112

113 
. כל הפנסים עמדת ההיגויפנסי היצף על סיפון העבודה יותקנו על גג 

 יצוידו עם מפסקים נפרדים.
 חובה 

 חובה  תאורת הצפה לשני צדי הספינה 114

 חובה    ידניזרקור חיפוש  115

 

 מות רעש וויברציות מותרותר

דרישת  פירוט הצעת המציע 
 הרשות

בונה הספינה יבצע בדיקות של רמת הרעש וויברציות על ידי בודק  117
הוויברציות להתאים ורמות הרעש על . מוסמך, ויספק מסמך רשמי

 לדרישות רספ"ן.

 חובה 

 

 תיעוד

דרישת  פירוט הצעת המציע  
 הרשות

( עותקים של 3ספינה יספק, עם מסירת הספינה, שלושה )בונה ה 118
, כולל כולל למנועים המסמכים שלהלן בשפה האנגלית: ספר מפרטים

, שרטוטי שרטוטי סידור כללי, שרטוטים סכמתיים של מערכות הספינה
, ספרי הפעלה ובטיחות למערכות וציוד הספינה, הוראות חשמל מפורטים

ד אשר יאפשר הזמנה של חלפים, אחזקה למערכות הספינה, ותיעו
 הוראות אחזקה לפריטים של קבלני משנה.

,תוצאות ניסוי הטיה  intact & damage stabilityספר יציבות מלא כולל, 
 וניסוי הערכת יציבות.

 חובה 

 
 בדיקות קבלה

דרישת  פירוט הצעת המציע  
 הרשות

ויברציות. בדיקות הקבלה של הספינה יכללו בדיקות של רמת הרעש ו 119
 אלו יבוצעו בנוכחות נציגי הלקוח, במתקני בונה הספינה.

 :מבחנים
ספינה זו תוכננה לעמוד בדרישות יציבות מחמירות, כנדרש לספינה 

מהירה והמאפשרת תמרון. דוח לגבי בדיקת הטיות יועמד לרשות 
הלקוח. מבחני ים יבוצעו במים פתוחים ליד מתקני הקבלן, כנדרש 

ות המכונות והציוד. מהירות הרוח לא תעלה על להוכחה של התקנ
Beaufort 3  הדחק הספינה תהיה במצב העמסה 2ועל מצב ים .

 .18כמוגדר בסעיף 

 יבוצע רישום של הנתונים להלן:

א( מדידת תנאים אטמוספריים בזמן המבחן: טמפרטורה סביבתית, 
 .לחות יחסית, לחץ ברומטרי, טמפרטורת מי הים, עוצמת וכיוון הרוח

 ב( הערכה של הדחק הספינה ורישום הזווית הסטטית.

 )שיוט( ומהירויות עגינה: תג( ניסויי תמרון תוך הפעלה מלאה, נורמאלי
 מדידת מעגל הסיבוב וזווית ההטיה תוך ביצוע הסיבוב.

 מלא אחורה. -עצור  -זמן ל: מלא קדימה 

לא ייבדק בשלב הגשת ההצעות 

 למכרז.
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 מדידת הזמן לעצירה מ"מלא קדימה".

 שעות. 0.5 -ד( בדיקת מהירות מרבית 

שעות , בדיקת מהירות  2.0 -פעלה נורמאלית )שיוט( בדיקת מהירות ה
 טון. 1בעומס מלא + 

, מבוצעת במהירויות סיבובי מנוע GPSה( בדיקות מהירות, תוך מדידת 
 ומהירות מנוע מרבית. 75% 50% 25%שלהלן: 

תירשם המהירות הממוצעת של שתי ריצות בכיוונים מנוגדים, אלא 
מנוע מרבית, תילקח המהירות הממוצעת בארבעה שיוטים שבמהירות 

 בכיוונים מנוגדים.

ה(, בסיבובי המנוע, יירשמו לחץ הזמן,  -במהלך המבחנים שלהלן ד( ו
טמפרטורת המים, וצריכת הדלק של כל מנוע יחסית למהירות הספינה. 

 וכן זווית ההטיה האורכית של הספינה, וזוויות המדחפים.

בדיקות של ביצועי המערכות שלהלן: מערכות  המבחנים יכללו גם
בקרה, מערכות ניווט, תקשורת, ציוד ועוגני הסיפון, מערכות החשמל, 

מערכות הדלק, מערכת הלחימה באש, מערכות ההיגוי, משאבות 
 השיפוליים )בקרה בלבד(

 

 אחריות

דרישת  פירוט הצעת המציע  
 הרשות

201 המציע יספק אחריות על הספינה וכל המכלולים לשנה )האחריות לגוף  
 כוללת נזקים עקב קורוזיה( מתאריך קבלת הספינה על ידי הלקוח.

 חובה -------------

 

 ביקורים

דרישת  פירוט הצעת המציע  
 הרשות

  -------- .הבנייה שלב במהלך במספנה יבקרו הלקוח נציגאו /ו הלקוח 121

יהיה נוכח במבחני הים. הלקוח יישא בכל הוצאות הנסיעה של  הלקוח 122
 עצמו.

---------  

 
 דרישות נוספות

דרישת  פירוט הצעת המציע  
 הרשות

נותנים על המציע להבטיח כי כל הספקים של הציוד שיותקן בספינה  123
 בישראל. שירות

  

 ידאו,המציע יגיש עם הצעתו שרטוטים כלליים, תמונות, סרטוני ו 124
וכל פרטים נוספים אשר על פי הבנתו יתארו את   -מצגת של הספינה

הספינה בצורה הטובה ביותר, כולל ציוד אלקטרוני, וכו'. עם היכולת 
 לתקן, לתחזק ולספק את כל חלקי החילוף שיידרשו.

 חובה -----------------

בונה הספינה יספק את הכלים המיוחדים שיידרשו על ידי הצוות  125
כנדרש לביצוע פעולות אחזקה ותיקון סדירות. המציע יספק ויגיש 

רשימה מומלצת של חלפים עבור פריטים ספציפיים של הספינה, אשר 
 שנים. 2יספיקו לפרק זמן של 

 חובה -----------------

ההצעה תכלול תובלה, עמלות ואת כל ההוצאות הנלוות עד למסירת  126
כאשר המוטב הוא המזמין עד לקבלת הספינה ללקוח , ביטוח לספינה 

הספינה על ידי המזמין, רישום הספינה בדגל ישראלי מסחרי כולל 
 קבלת כושר שייט, תשלום כול האגרות והמיסים.

 חובה -----------
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 (2)מסמך ח'

 םטבלת מדדי

 ([5)א()3]לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

המוצעת על ידו לדרישות הרשות  הסבר על אופן התאמת הספינה יצרףו 1במסמך ו'ימלא את הנתונים המציע 
  )יובהר כי יש להתייחס לכל אחד מהמדדים בטבלה(: 

 ציון מקסימלי הסבר מדדים

 מדדים כלליים

 מידות אורך רוחב של הדגם המוצע

 מטר 7-9 בין אורך הספינה יהיה
 מטר 2.8-3.5בין רוחב הספינה יהיה 

 
דגם  : מציע שיציעאופן הניקוד

העומד בדרישות )אורך ורוחב( יקבל 
 נקודות. 10

10 

 מועד אספקה

: מציע שיציע מועד אופן הניקוד
ביחס לדרישות  יותר קצראספקה 
 נקודות. 10יקבל  -המכרז 

 
 במסמך ב' 4ד'1** כמפורט בסעיף 

10 

מספנת היצרן בעלת ניסיון מוכח ביצור ספינות 
 פיקוח/ שיטור/פטרול

 אופן הניקוד:
 

 בייצורספנת היצרן ניסיון מוכח למ
ספינות פיקוח/ שיטור/ פטרול בעשר 

השנים האחרונות המסתיימות 
 ז:במועד הגשת ההצעות למכר

 
 2מציע שיציג ניסיון בייצור של עד 

 נקודות 20 –ספינות יקבל 
 מציע שיציג ניסיון בייצור של בין

 נקודות 30יקבל  – ספינות 3-5 
 של ביןמציג שיציג ניסיון בייצור 

 נקודות 40יקבל  -ספינות  6-8 
 מציג שיציג ניסיון בייצור של בין

 נקודות 50יקבל  -ספינות  6-8 
-מציג שיציג ניסיון בייצור של מעל ל

 נקודות 60ספינות יקבל  9

60 

 סיפון עבודה

  )מנוף( מדלה

 :אופן הניקוד
 מציע שהדגם המוצע מטעמו יכלול

 נקודות. 20יקבל  –מדלה 
 

20 

 יוד גילוי, ניווט, היגוי וקשרצ
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 ציון מקסימלי הסבר מדדים

 מד עומק הדי

 :אופן הניקוד
מציע שהדגם המוצע מטעמו יכלול 

 נקודות. 10יקבל  –מד עומק הדי 
10 

 מכ"מ

 :אופן הניקוד
מציע שהדגם המוצע מטעמו יכלול 

 נקודות. 10יקבל  –מכ"מ 
10 

 נווט  /מערכת גילוי

 :אופן הניקוד
מציע שהדגם המוצע מטעמו יכלול 

 10יקבל  –כת גילוי /נווטמער
 נקודות.

10 

 Auto Pilotמערכת  

 :אופן הניקוד
מציע שהדגם המוצע מטעמו יכלול 

 10יקבל  – auto pilotמערכת 
 נקודות.

10 

 תחזוקה

קבלן משנה מטעמו )שיספק את המציע או ניסיון 
מתן שירותי בשירותי התחזוקה בתקופת האחריות( 

 פרץ אילת.במ שייט כלילתחזוקה ותיקונים 

 אופן הניקוד:
 קבלן משנה מטעמו /המציע

)במועד האחרון  שמתחזק כיום
את מס'  להגשת הצעות למכרז(

 –במפרץ אילת הספינות הרב ביותר 
המציעים . יתרת נקודות 15יקבל 

 ינוקדו באופן יחסי אליו.

15 

 סה"כ
 

 נקודות 155
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 מסמך ט'

 נספח שירות אחריות ותחזוקה

 :אחריות .1
גוף הספינה, על  על אחריות יבואן וכה יעניקהמציע הזהפיקוח  תספיני נפרד מאספקת כחלק בלת

מכונותיה, על כלל מערכות הספינה ועל כלל הרכיבים והמתקנים המותקנים בספינה, בין אם הם 

, כלול את כל המרכיבים להלן: פירוקהאחריות ת מותקנים באופן קבוע ובין אם מותקנים באופן ארעי.
 יקון/החלפה, התקנה ובדיקה לרבות שכר קבלני משנה. הובלה, ת

האחריות תהיה מקיפה ומלאה ולא יחולו עליה תשלומים או השתתפות עצמית של הרשות. האחריות 
 הספינה לשביעות רצונה של הרשות. תהחל ממועד מסיר חודשים 12 של למשך תקופה תחול

 

 :תחזוקה .2

ממועד אספקת הטובין לשביעות תהיה החל  ניהלספינה ולכלל מערכותיה ומתק התחזוקהתקופת  .א
 .חודשים  12ולמשך רצונה של הרשות 

 הרשות. באתר \תי התחזוקה יתבצעו בספינה שירו .ב

שירותי כל את שנרכשו במסגרת הסכם זה,  ולכלל המערכות לספינה מתחייב לספקהמציע הזוכה  .ג
ובהתאם לרמת  כנאי()כולל חלפים, בלאי, זמן ט הנדרשים על פי הוראות היצרן תחזוקהה

המקובלת, תוך שימוש בחלפים מקוריים או לחילופין בחלפים העומדים המיטבית התחזוקה 
 בדרישות האיכות וההתאמה לפי כל דין ותקן רשמי.

 המציע הזוכה מתחייב להעניק לרשות שירותי תחזוקה בהתאם לקבוע בהצעתו.   .ד

ועים על פי המלצת היצרן, וכן מתחייב לכלי השייט ולמנ לזמינות חלפיםהמציע הזוכה מתחייב  .ה
 תוך פרק הזמן הדרוש לטיפול בתקלות כמפורט להלן.ם לאספקת

 מתחייב לתקן כל פגם בחומר ו/או בייצור שיתגלה במשך תקופת האחריות המציע הזוכה .ו

  והתחזוקה.

ה שתתגל (RECALL) בגין כל תקלה אפידמית המציע הזוכה מתחייב לבצע תיקון יזום מטעם היצרן .ז
שאותרה משמעה תקלה  –" תקלה אפידמית. לעניין זה, "האחריות והתחזוקהבמהלך תקופת 

 .וזוהתה על ידי היצרן

מוסכם . ככל שניתןבמקום עגינתה המציע הזוכה מתחייב לבצע את שירותי התחזוקה בספינה  .ח
ם בזה כי שירותי התחזוקה האמורים, כוללים, בין היתר )אך לא רק(: טיפול מונע, תיקוני

והתקנים מקוריים, עבודות תיקון אלקטרוני כשור עבודות חשמל, תחזוקה ותיקון של ממכאניים, 
גוף שאינם תוצאה מתאונה, שמנים, סיכה ומסננים, בתדירות שנקבעה בהוראות היצרן, נורות, 
כל מכשור ומתקון, בין אם מקורי ובין אם הותקן על ידי המציע הזוכה ו/או על ידי אחר ואשר 

 .את אישורו של המציע הזוכה קיבל
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המערכות, המנועים, המתקנים והרכיבים הדורשים טיפול יתואמו עם הרשות הטיפול של מועדי  .ט
 לשביעות רצונה בכפוף לתדירות הטיפולים כפי שנקבע בהוראות יצרן.

נזקים שיגרמו על ידי המציע הזוכה עקב תאונה, או רשלנות, או כתוצאה מאי ביצוע טיפולים  .י
או עקב חוסר מקצועיות המבצעים, יתוקנו באופן מלא באחריותו ועל חשבונו של המציע  במועד

 הזוכה.

וקה ותיקון תקלות יבוצעו בהתאם להוראות היצרן לפי העניין וימשכו לפי זמני תקן שירותי התחז .יא
שקבע היצרן ובמגמה למשך הזמן הקצר ביותר האפשרי בכדי לא לפגוע בפעילות השוטפת של 

 ועד שלושה ימיםמעת הקריאה לתיקון תקלות שוטף  שעות 24מענה של  ןכל מקרה יינתהרשות, ב
להשלמת התיקון, למעט תקלות הדורשות יבוא חלפים שאינם במלאי. תקלות הדורשות יבוא 

 .תוך שלושה שבועות מעת הקריאה לכל היותריושלם תיקונם   -חלפים כאמור

ה הזכות לקבלת שירותי תחזוקה לספינת הפיקוח למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לרשות שמור .יב
נשוא הסכם זה, לפי תיקון בודד, שאינו נכלל במסגרת שירותי התחזוקה שבהסכם זה, מכל ספק 
ו/או גורם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה 

 בעניין זה.
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 מסמך י'

 נספח ביטוח

יות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על מבלי לגרוע מאחר .1
שנים נוספות  3חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם )ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך 

לאחר תום תקופת ההסכם(, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף 
"אישור ו "ביטוחי הספק"מנו )להלן: , והמהווה חלק בלתי נפרד מ1כמסמך י'להסכם זה 

 , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. עריכת הביטוח"

מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן יהיה  -חבות מעבידים .א
 למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח. 

"רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי  על הספק לוודא כי חריג -נוסחי הפוליסות .ב
 הספק )אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(. 

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, על הספק להמציא לידי הרשות, לפני תחילת מתן  .2
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת 

ידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק הביטוח, כשהוא חתום ב
להמציא לידי הרשות אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 
ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט 

 לעיל. 1בסעיף 
כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח הספק יודיע לרשות, 

לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו 
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 .בביטוח כאמור
פק הינם בבחינת דרישה מזערית, מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הס

לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, המוטלת על הספק, שאין בה כדי 
ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה 

 ת כאמור.כל טענה כלפי הרשות או מי מטעם הרשות, בכל הקשור לגבולות האחריו

לרשות תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק  .3
כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים 

 את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
ה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מוצהר ומוסכם כי זכויות הרשות לעריכת הבדיק .4

מטילות על הרשות או על מי מטעם הרשות כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק 

שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,  על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת
 בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

הספק פוטר את הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  .5
כלשהו )לרבות כלי רכב וצמ"ה(, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי הרשות ו/או 

ירותים ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל המשמש לצורך מתן הש
 בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בנוסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה  .6
עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד  כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית

בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ₪  400,000שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 
 וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

ות צד על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחרי
לעיל יחול, כאילו  6שלישי( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

 נערכו הביטוחים האמורים במלואם. 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור  .7
על זכות  המבטח על זכות התחלוף כלפי הרשות וכלפי הבאים מטעם הרשות; הוויתור

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או  .8
חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה 

 קשרות עמם. פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההת
מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי הרשות ביחס לשירותים במלואם, לרבות 

 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
על אף האמור לעיל,  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9

ימים  10תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא
ממועד בקשת הרשות מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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 אישור עריכת הביטוח -1י'מסמך 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח ישורמבקש הא

הרשות לשמירת שם: 
הטבע והגנים 

  הלאומיים
  

   שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

רכישת ספינת אחר: ☒
פיקוח ומתן שירותי 
אחריות ותחזוקה 

 עבורה
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 ריםמזמין מוצ☒

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

  ת.ז./ח.פ.

, 3רח' עם ועולמו  מען: 
 ירושלים

 :  מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 טול חריגים בתוקף ובי

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
  ד'לנספח 

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      309 
328 

       
       
       

 302 ₪  2,000,000     צד ג'
307 
312 
315 
321 
328 
329  

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪ 319 
328 

אחריות 
 המוצר

    1,000,000  ₪ 302 
304 
328 
 חודשים( 12) 332

 

אחריות 
 מקצועית

       

        אחר

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

 מכירת/רכישת/השכרת ציוד – 046
 שירותי תחזוקה ותפעול  – 088

 ביטול/שינוי הפוליסה 
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 'יאמסמך 

 תכולת מעטפת הצעה

 המציע אחראי לבדוק את תכולת הצעתו לפני סגירתה והפקדתה בתיבת המכרזים. 

תגבר  –צא סתירה בין מסמך לזה לבין רשימת המסמכים המצורפת במסמך ב' למסמכי המכרז ככל שתמ

רשימת המסמכים במסמך ב' ובאחריות המציע לבדוק את התאמת התכולה המפורטת במסמך זה לזו 

 המפורטת במסמך ב'.

  בדיקה  :המסמך 

   .תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ   .1

מתוך המערכת המקוונת של רשות המיסים  ור מטעם פקיד השומהאישור על ניכוי מס במק   .2

 )העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.

  

 –התשל"ו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   .3

1976 

 

, בנוסח המצורף למסמכי 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    .4

 '.כמסמך ההמכרז 

  

  .(1מסמך ז')כמפורט במכרז, בנוסח ₪,  20,000להשתתפות במכרז ע"ס  ערבות בנקאית  .5

   (.4)א()3כמפורט בתנאי הסף  תקף לניהול עסקרישיון העתק    .6

( 1ו') מסמךהמציע יפרט את הצעתו ע"ג  –( 5)א()3הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  לצורך  .7

הסבר על אופן התאמת  2שבמסמך ח'דדים המפורטים בטבלה מהמ לכל אחדויצרף ביחס 

 הספינה המוצעת על ידו לדרישות שבטבלה.

 

( וכל 6)א()3 ףלצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעי (1מסמך ו')ע"ג  והצהרה פירוט  .8

 ם.האסמכתאות הרלוונטיות כמפורט ש

 

  .10 כחת עמידה במדדי האיכות בסעיףלצורך הו (2מסמך ו')פירוט ע"ג   .9

  .אודות התאמת הדגם המוצע לדרישות המפרט -המפרט הטכני( 1מסמך ח')פירוט ע"ג   .10

 ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף:אם המציע הוא תאגיד/שותפות    .11

 .שותפות רישום תעודת/  התאגיד התאגדות תעודת .1
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 השותפות/התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .2
 .השותפות/התאגיד את מחייבת מתםושחתי

 .השותפות/התאגיד של הרשום משרדו כתובת .3

   פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע. .12

    )במעטפה נפרדת(טופס הצעת המציע )מסמך ג'(  .13

   כשהם חתומים בכל עמוד על ידי המציע., לרבות הנספחים, מסמכי המכרז וההסכםכל  .14

  

 

 תאריך: _____________________                                          שם וחתימת המציע: ____________

 

 


