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 וכן עניינים : ת17/2020מכרז 
 

 עמ'  מסמך א': הזמנה להציע הצעות למכרז 
   
 5  של מסמכי ההצעה וגם וטבלת תיזמני  לוחותטבלת  
    
 7  ימת חוזה עם הזוכה חתל ם תנאיטבלת  
    
 8  כללי  .1
     
  8 כללי  1.1 
  8 הנדרש ירות מהות הש 1.2 
  9 לזוכה ותקציב העירייה התמורה  1.3 
  10 מסמכי ההליך  1.4 
  10 שיטת הבחירה בהצעה הזוכה 1.5 
  11 למתן שירות אישי  חוזה 1.6 
  11 שמירת זכויות העירייה  1.7 
  11 ה נוספת ישה לרכאופצי 1.8 
  12 היעדר בלעדיות  1.9 
  13 זוכים  ל שניכרז ע וראות המתחולת ה 1.10 
    
 13  הגדרות .2
    
 14  יקט הפרו תחולת .3
    
 15  תקופת ההתקשרות  .4
    
 16  כה זוה  ה לביןהעיריין בי  חוזה  תימתחם לאיתנ .5
     
  16 בוטל 5.1 
  16 רבות ביצוע"( יובי הזוכה )"עערבות להבטחת ח 5.2 
  16 בוטל 5.3 
  16 ם פרטי חשבון בנק לתשלו 5.4 
  16 ם ביטוחים  אישור קיו 5.5 
  17 ההזוכ  הצהרה בדבר תוקף ההצעה 5.6 
  17 ם יניי ענהיעדר ניגוד   –אישור יועמ"ש העירייה  5.7 
  17 ביטול זכייה בשל אי חתימת חוזה 5.8 
    
 17  ם ניזמ לוחות .6
     
  17 מכירת מסמכי המכרז  6.1 
  18 ביצוע רישום מוקדם 6.2 
  19 שאלות הבהרה  6.3 
  20 הגשת ההצעות למכרז  6.4 
  20 נוי לוחות הזמנים יש 6.5 
    
 20  הוראות כלליות  .7
     
  20 מסמכי המכרז  7.1 
  21 אישור הבנת תנאים  7.2 
  21 נוי תנאי המכרז יש 7.3 
  22 מידע המסופק למציעים  7.4 
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 22  הגשת ההצעות .8
     
  22 התאמה לתנאי המכרז  8.1 
  23 גןסודיות ההצעה ושמירה על הליך הו 8.2 
  23 הצעה חתומה  8.3 
  23 רז כי הממסמכאופן הגשת  8.4 
  24 תוקף ההצעה 8.5 
  24 בדיקת ההצעות  8.6 
  25 תפים במכרזשתא ומתן עם המשמ 8.7 
    
 25  תנאי הסף להשתתפות בהליך  .9
     
  25 אזרחות או תושבות בישראל  9.1 
  26 (ספורט רט )אולמותניסיון עבר באספקת ציוד ספו 9.2 
  28 עבר באספקת ציוד ספורט )חדרי כושר(  ניסיון 9.3 
  29 מינימאלי מחזור כספי  9.4 
  30 חי"ת "עסק שום העררי דרהע 9.5 
  31 ערבות הצעה 9.6 
  32 יןפי ד -על ותכתאאסמ 9.7 
  33 פי דין -הצהרות על 9.8 
  34 מפרטדרישות הל הציודהתאמת  9.9 
  34 ביצוע רישום מוקדם דותאו אסמכתא 9.10 
  34 אסמכתא אודות רכישת מסמכי המכרז  9.11 
  34 נאי הסף ה בתעמיד סמכות לבחינה מחודשת של  9.12 
    

 34  צעה לה יש לצרףמסמכים ונתונים ש .10
     
  34 בוטל 10.1 
  34 בוטל 10.2 
  34 קטלוג מוצרים 10.3 
  35 ציע פרופיל של המ 10.4 
    

 35  מתן הבהרות להצעות והשלמת מסמכים  .11
    

 36  כרז הצעות למבדיקת  .12
     
  36 כללי  12.1 
  36 תפי הכסהצעה ה אופן בדיקת 12.2 
  37 שונותהוראות   –ספית צעה הכהה 12.3 
    

 38  הבחירה בין ההצעות .13
     
  38 המכרזים עת ועדתשיקול ד 13.1 
  39 הגרלה דרך של  בחירה על 13.2 
  39 תיקון טעויות 13.3 
  39 הצעותפסילת  13.4 
  40 הזוכה במכרז  13.5 
  40 הצעה יחידה  13.6 
  40 במדרג  יהמציע השנ ת עםורקשהת 13.7 
  40 םגיסיי 13.8 
  41 סמכות ראש העיר במקרים מיוחדים 13.9 
  41 חוזהה 13.10 
  41 זכות העיון בהצעה הזוכה  13.11 
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 41  תנאים כלליים  .14
     
  41 החל הדין  14.1 
  42 ט ייחודית שיפו תניית 14.2 
  42 ך יהלהוצאות השתתפות ב 14.3 
  42 עתחילת ביצו ך או דחייתביטול ההלי 14.4 
  42 שיקולים תקציביים 14.5 
  43 עה בודדת הצ -עה ההצ 14.6 
  43 סמךקביעה נוגדת של בית משפט מו 14.7 
  44 הודעותכתובות הצדדים ואופן משלוח  14.8 
     

   ציע הצעות ם להזמנה להנספחיטפסים 
 45 עה ההצוטופסי   נההזמי האתנ תבנאישור ה 1טופס מס' 
 47 ווך י תיום דמתשל אי הצהרה בדבר  2טופס מס' 
 48 תאגיד חתימה מטעם  זכויות אישור  3 טופס מס'
 49 )אספקת ציוד לאולמות ספורט(  עברון  יסי בדבר נ היר צת א4טופס מס' 
 50 ( חדרי כושר)אספקת ציוד ל יסיון עברבדבר נ היר צת ב4טופס מס' 
 51 אישור רואה חשבון  5 טופס מס'
 53 ערבות בנקאית )להצעה(  6טופס מס' 
 54 יים תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבור  7טופס מס' 

 55 קרבת משפחה הרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או צה 8פס מס' וט
 62 דיני העבודה  רה עלהצהרה בדבר התחייבות הספק לשמי 9טופס מס' 
 64 רשעה פלילית וייפוי כוח ר היעדר התצהיר בדב 10טופס מס' 
 68 לות הצהרה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב  11טופס מס' 

 69 )אולמות ספורט( תנאים כספייםת  בנהכספית ו  ס הצעהפטו א12ס' ס מטופ
 73 )חדרי כושר( בנת תנאים כספייםהכספית ו ס הצעה טופ ב12ס' ס מטופ

 76 יצוע( ערבות בנקאית )ב  13טופס מס' 
 77 לתשלום פרטי חשבון בנק  14טופס מס' 
 78 דרישות ביטוח נספח  15טופס מס'
 81 ה עירייעם ה  זהחולחתימה על ה  הצהרה כתנאי פסטו 16טופס מס' 

 82 טופס רישום מוקדם  17מס'  פסטו
   
 83 לזוכה העירייה בין  חוזה ך ב' מסמ
   

 103 פרט אספקה כללי מ ( 1) ג מךמס
 108 אולמות ספורטלציוד   –טכני  פרט מ ( 2) מסמך ג
 110 לחדרי כושר ציוד   –טכני  פרט מ ( 3) מסמך ג

   
 118 )כללי(  נספח בטיחות מסמך ד' 
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 ומעקב אחרי הגשת מסמכיםטבלת תיוג  -  17/2020מכרז 
 

 ניהול ההליך לזמנים לוחות 
 

 ה סעיף בהזמנ שעה תאריך  האירוע מסד
 6.1.1 10:00 24.8.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 9.9.2020 ם ום מוקדריש  סיום 2
 6.3.1 13:00 9.9.2020 הבהרה שאלות משלוח ן לחרומועד א 3
 6.1.1 13:00 14.9.2020 המכרז סיום מכירת מסמכי  4
 6.4.1 13:00 16.9.2020 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5
 

 רז.  ם שיבוצעו במהלך הליך המכוייכפופים לשינובים לעיל,  ם הנק ימנ הזוחות כי ל  תר בזאבהמו
 

יגבר האמור    מור הא  קובים לעיל לביןת הזמנים הנ בין לוחו  של סתירה   המקר בכל   בגוף המכרז, 
 . ההזמנה להציע הצעות למכרזגוף ב
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים 
נוחות  לצרכי  היא  המצורפת  הטבלה  ו  ]הדגשה:  מנת עבלבד  המד ביע  לסיי  ל  לעקוב  שתתפי  ים 

בלבד, ובכל התמצאות    א לצורךהי  כרזבמסמכי המ  תיאור הדרישה.  תנאי המכרזאחרי עמיתדם ב
 כרז ולא בטבלה זו[ דרישה המפורטות במסמכי המר היגבמקרה של סתירה ת

 
 סימון  אסמכתאות לצירוף  סעיף  הדרישה 

מסמכי    .1 רכישת  ידי  -עלמכרז  ההוכחת 
 .  ₪ 1,000של ום בסכיע. המצ

6.1.3 + 
9.11 

כי  מסמקבלה על רכישת 
 מציעם העל ש המכרז

 

 + 6.2.6 . 9.9.2020 וםלי עד קדםומ רישום ביצוע  .2
9.10 

 17' מס טופס
 משלוח או  הגשה אישור

 העירייה  למזכיר

 

)ככל צירוף    .3 הבהרה  לשאלות  מענה 
 .  שנשאלו וככל שניתן מענה(

גשת  אופן ה  תשומת הלב להוראות בדבר 
 ירייה באתר הע ום המענהרסופהשאלות 

מענה לשאלות  ק ההעת 6.3.6
-ההבהרה חתום ומאושר על 

 . י המציעיד

 

  1טופס מס'  7.2.2 רז אישור הבנת תנאי המכ  .4
שינוי    .5 קבלת  או  אישור  המכרז  תנאי 

 לוחות זמנים )ככל שהיו שינויים(
פרסום  בדבר  להוראות  הלב  תשומת 

 השינוי באתר העירייה 

6.5.3 + 
7.3.4 

 בכתב מטעם עההוד
ם  על שינוי התנאיהעירייה 

או לוחות הזמנים חתומה 
 המציע י יד-עלומאושרת 

 

 2טופס מס'  8.2.2 יווך הצהרה על אי קבלת דמי ת  .6
ידי  -עלחתום ומאושר 
 המציע 

 

הגשת כל מסמכי ההצעה   8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה   .7
ידי המציע  -חתומים על

 לכךבמקום המיועד 

 

מורשי  .8 מטעחתה  אישור    המציע   םימה 
 ההצעה  וזהות החותמים על

 3טופס מס'  8.3.2
 ד או רו"ח ו"ידי ע-חתום על

 

נאמן למקור של צילום  9.1.2.1.1 י שם )לתאגיד(תעודת התאגדות/שינו  .9
תעודת התאגדות וכל  

 תעודת שינוי שם

 

  כן מרשםתדפיס מעוד 9.1.2.1.2 תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד(  .10
 תאגידים ה

 

צילום נאמן למקור של  9.1.2.2.1 יד בלבד()למציע יח תעודת זהות  .11
צירוף ב תעודת הזהות

 הספח לתעודה 

 

 פות לא רשומה(ם )שותשותפי חוזה  .12
 

 

 השותפות +  חוזההעתק  9.1.2.2.2
צילום נאמן למקור של 
תעודת הזהות בצירוף 
הספח לתעודה של כל 

 השותפים 
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ורט  ספד  יוצ  של  קנהוהת  הספקאב  ניסיון  .13
 למות ספורטואל

וד והתקנה של ציבאספקה  ן  למציע ניסיו
ספורט לבאו  ספורט השייכים    מות 

ציגול  (4)  לארבעהלפחות  ,  יםבורי פים 
שונים ספורט  התקופה   במהלך ,  אולמות 

,  2020יוני    03  -ל   6201י  ול י  1ין  בש
הכ כספי  שההיקף  אשל  כאמור,  ל  ספקה 

  )כולל מע"מ(.  ₪ 50,000ת הוא לפחו
" יציבור  ףגו"הגדרת  ף  בסעיראה   :הערה

 . "אספקה"ו"

 א4'  מס טופס 9.2.2
 ומאומת  חתום מלא תצהיר

 

 

שירותי    ניסיון  .14 אספקה  במתן  רכישה, 
 :חדרי כושרלואחזקה של ציוד ספורט 

והתקנה של ציוד   באספקהן  למציע ניסיו
ב זאת  ספורט  כושר,  ות לפחחדרי 

כחדר (3)לושה  של  מקצועיים  ושרי 
שייך לגוף  ם  מה  ת אחדלפחו אשר  ,  םשוני

שבאז,  ציבורי התקופה  במהלך   1ין  ת 
  יקף שהה,  2020יוני    03  -ל  6201י  ולי

אהכ כל  של  כאספי  הוא מור,  ספקה 
 . ע"מ()כולל מ ₪ 50,000לפחות 
 : לופי חניסיון 

באספקלמציע   ספורט ניסיון  ציוד  ת 
זאת  מקצועייםכושר  לחדרי    לארבעה , 

כושר   (4) שונים   קצועייםמחדרי 
על המו ובלבד י-פעלים  פרטיים,  גופים  די 

ב המופעלים  שמדובר  כושר  י  יד-על חדרי 
העוסקות מוכרות  זאת ,  בתחום  רשתות 

  03  -ל  6201י  ולי  1ין  במהלך התקופה שב
הכ,  2020יוני   כל  שההיקף  של  ספי 

כאא לפחות  מור,  ספקה   ₪  50,000הוא 
 מ(. ע")כולל מ
" יציבור  ףגו"הגדרת  בסעיף  ראה   הערה:

לרו  "אספקה"ו" שתות דוגמאות 
 כושר פעילות חדרי מה

 ב4 ' מס טופס 9.3.2
 ומאומת  חתום מלא תצהיר

 

 

 מינימאלי כספי זורחמ  .15
מאות ש )  ₪  0,00036  לפחות  לוש 

אלף )₪   ושישים  בכל  "מ(,  מע  כולל  לא( 
  9201,  8201,  7201  הכספים  משנות  אחת

על הכספיים הדוחופי  -זאת  "ת 
 המבוקרים 

בגוף  ] האמור  ל ראה  מהמכרז  ציע גבי 
 [מחויב בהגשת דו"ח מבוקר ינו אש

 5' מס סטופ 9.4
 "ח רוידי -על במקור חתום

  להוראות הלב תשומת
  מציעים לגבי הטופס ונוסח

  מבוקר"ח דו  להם שאין 
 2019 לשנת

 

 היעדר הערת "עסק חי"   .16
   9201לפי דו"ח כספי מבוקר לשנת 

 ]ראה הערה לעיל[ 

 5טופס מס'  9.5
 די רו"ח י-חתום במקור על

 ילעל הערהראה 

 

עד  בתוקהצעה    ערבות  .17 ום  ליף 
15.12.2020 . 

 דגשה: ה
תלוי  סכום   ההצעה  אליו ערבות  בתחום 

הסכומים  הההצעמוגשת   קבועים  . 
להציע  9.6.1בסעיף   הצעות    להזמנה 

 . למכרז

  6' מס טופס 9.6

  עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים  
 7 ' מספס ו ט 9.7.1 בורייםלפי חוק עסקאות גופים ציתצהיר   .18

 ת תצהיר חתום ומאומ
 

 ן אישור ניהול ספרים כדי 9.7.2 ר ניהול ספרים שואי  .19
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

 יכוי מס במקור נאישור  9.7.3 אישור ניכוי מס במקור   .20
 תקף למועד הגשת ההצעה 
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עוסק  תעודת  9.7.4 אישור עוסק מורשה או מלכ"ר   .21
 מלכ"ר /מורשה

 

 2020נת שלל תקין אישור ניהו  .22
חבר צילמ] או  עמותה  שהוא  לתועלת ע  ה 

 [ הציבור בלבד

העתק נאמן למקור של   9.7.5
ר ניהול תקין לשנת שואי

2020 

 

בדבר    .23 עניינהצהרה  ניגוד  ו/או    יםהיעדר 
לעו משפחה  נבחר קרבת  או  עירייה  בד 

 בורצי

 8טופס מס  9.8.1
מלא, חתום במקור  תצהיר 

 מאומת בפני עו"דו

 

 9מס' טופס  9.8.2 ובדים. ע ות ה על זכוירימבדבר שהצהרה   .24
תצהיר מלא, חתום במקור  

 ומאומת בפני עו"ד

 

בפלילים צה  .25 הרשעה  היעדר  בדבר  הרה 
 יליוייפוי כוח לעיון במרשם הפל

 10טופס מס'  9.8.3
תצהיר מלא, חתום במקור  

 ומאומת בפני עו"ד

 

לאנשים   .26 זכויות  שוויון  חוק  לפי  הצהרה 
 עם מוגבלות 

 11פס מס' ו ט 9.8.4
ר מלא, חתום במקור  היתצ

 מאומת בפני עו"דו

 

  פרופיל של המציע  10.4 עסקי  פרופיל  .27
 Hardקטלוג בעותק קשיח )" 10.5 קטלוג מוצרים   .28

copyר  "( או הפנייה לאת
אינטרנט שבו יש את  

 הקטלוג 

 

 פס הצעה כספיתו ט  .29
המכרז ]הערה:   להוראות  הלב  תשומת 

כספית   הצעה  צירוף  ל כל  נפרדתלגבי 
הת מן  לענ  )הצעהחומים  אחד  ן ייאחת 

ספורט  ציוד   הצעה  אולמות  ומסגרת, 
 ומסגרת(  שנייה לעניין ציוד לחדרי כושר

 ו/או  א12טופס מס'  12.2.2
 ב12טופס מס' 

]את ההצעה הכספית יש  
להגיש באופן חסוי, 

מעטפה נפרדת סגורה  ב
 ואטומה[ 

 

  מסמך ב' 8.4.1.5 חתום  חוזה  .30

 
 עם הזוכה  חוזה על המה חתיקדמים לם מותנאי

 
מס
 ד

 שלמה מועד לה אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה

1.   
 .טלוב

5.1   

התחייבות    תערבו  .2 להבטחת 
 הזוכה )"ערבות ביצוע"( 

סעיף   ין  לעני  5.2.2]ראה 
 סכום ערבות הביצוע[ 

 ימים 7 13טופס מס'  5.2

   5.3 בוטל  .3
 ימים 7 14טופס מס'  5.4 פרטי חשבון בנק לתשלום   .4
ביט  רשואי  .5 ערוך וחים  קיום 

על  המפקח    הנחיותלפי  
ההון  הביט ושוק  מיום  וח 

מס'  )  15.5.2019 ביטוח  חוזר 
נוסח 2019-1-6 כל  או   )

 אושר במקומו.  שי

 15טופס מס'  5.5
ידי -חתום ומאושר על
 חברת ביטוח

 ימים 7

 ימים 7 16טופס מס'  5.6 הצהרת זוכה טרם חתימה  .6
העירייה   .7 יועמ"ש    אישור 

היע ינים  עני וד  ניגדר  לעניין 
 חה ו/או קרבת /משפ

וכות  מבוסס על הצהרות ער 5.7
 8 ' סס מטופי לפ

 ימים 7

 
 .   חוזהדים להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבודה או חתימת העירייה על ההמוע מניין
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 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה
 
 ת וכלליהוראות  .1

 
 כללי  .1.1

 
)להלן: " במקביל להזמנתם של  כם,  זמינלהאת  זב  בדת מתכ ("העירייהעיריית רהט 

הצעוגורמי נוספים, להציע  אולמות ספורט  ל  פורטציוד סל  שוהתקנה  ה  אספק ת לם 
)מסגרת(  וחד כושר  והכל  הפרויקט" )להלן:  רי  להציע "(,  זו  בהזמנה  להלן    כמפורט 
 ל את רכישת הציוד הנדרש.  הפרויקט כול. עותהצ

 
 מהות השירות הנדרש  .1.2

 
ם  רט לאולציוד ספולרכוש  העירייה  רהט    ירייתעלר  הוא לאפש  זהיך  מטרת הל .1.2.1

בבית "  הספורט  סלמאן"הספר  הספורט" )להלן:  שייח'  בשייח'   אולם 
וכן"(אןסלמ צי,  כושרו,  לחדר  ספורט  מו  ד  ע"ש  הספורט  עלי  באולם  חמד 

  .("חמד עלי מוש ע"חדר הכושר " )להלן:( )קסיוס קליי
 

להלן,פושי י  כפ .1.2.2 לה   בשל  רט  המבוקשים  הציוד  בפריטי  מן    אחד   ל כשוני 
פיות יוגשו בנפרד לציוד שיסופק לאולם  ההצעות הכס יל,  לע  רטואתרים שפוה

סל בשייח'  מוולחדמאן  הספורט  ע"ש  הכושר  עליחר  בהצעה  מד  והבחירה   ,
תהי להזוכה  בנפרדה  האתרים  מן  אחד  זכל  שני  להיות  שיכולים  כך  כים  ו, 

   . דית(.עתיך, גם לעניין המסגרת לאספקה  לכ תאםר )ובה תכל א חד לים, א שונ
 

המצ יה בהתאם,  לר יו  יעים  כספית  שאים  הצעה  הספורט  הגיש  לאולם  הן 
הכוש לחדר  והן  ע"בשייח'  עליר  מוחמד  האתרים דד  ולהתמו  ש  שני    על 

בת  לעמוד  עליהם  כאמור,  הסף)ובמקרה  ה  במצטבר,  נאי  או  ,  (תחומיםלשני 
לחילופיןל השנייםחאל  רקבודדת    עההצ  ישהג ,  מבין  ל.  ד  בזוכה  כל  הבחירה 

האתר  שני  מבין  שהת מתהיה    ים,אתר  ההצעות  אתרוך  לאותו  )ראה    וגשו 
   . . בהתאמה( ב12וטופס מס'  א12טופס מס' זה עניין ל
 

, ויש  ים הטכנייםהמפרטות הליך זה, כולל  שדרי  על כללענות  הספורט  ציוד  על   .1.2.3
אותו   וחמישה)  45בתוך  לספק  העירי חת  ממועד  יםימ  ארבעים  על  ימת  יה 

כו הא   .הכ והז  ם ע  חוזה ה הוב ספקה  ועל  על  קנה  והתפריקה  לה  ללת  חשבונו 
 [ . וכההזשל   ואחריות 

 
, להאריך את תקופת ההתקשרות האמורה  עתהעירייה תהיה רשאית, מעת ל

בר למועד  ת מע, זאהתקנה בפועלם את האספקה וההשלינת ל מעל  זאת    יל,לע
מועדאיל.  לעי  נקוב ה בהארכת  זניחה  מורכא  ן  ו/או  ויתור  להוות  ל  כ  על  כדי 

, ובכל  ציוד הספורטפקת  ס או/או עילה שתהיה לעירייה בגין העיכובים בטענה  
יעמדו  מקרה לעירייה  הסעדים  ,  אכל  או  עיכוב  בגין  זכאית  היא  ר  וחי לה 
גם  ין,  כוח הדין מיך זה ובמסמכי הלכוח  ן מבי  פיצוי מוסכם(,,  ותלרב ר )כאמו

    אספקה כאמור.ורים ביחו/או א  עיכוביםמה להסכי אם
 

כי  שולת המשתתפים  של  הלב  הספורט  מת  ציוד  רכישת  של  המימון  מקור 
ל הספהמיועד  משרד  של  הנו  עלי  מוחמד  ע"ש  הכושר  על  ורט,  כשר  וחובה 

ה מלוא  את  להשלים  למשרד  העירייה  ודיווח  בפועל  אספקה  )כולל  רכישה 
עד  ספה יאוחר  ולורט(,  ו2020דצמבר    10מיום  א  ביד,  על  הרכישה  ווח  יצוע 

דר מקור ולהע  הספורטן של משרד  עלול להביא לביטול המימו  זה  לאחר מועד
  . לתשלוםתקציבי 
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כי   .1.2.4 ספקילמובהר  אין  מועדפים,    עירייה  ציוד  יצרני  שכל  או  הפריטים  ובלבד 
   .להלן( (3וג) (2כים ג)מסמ)ראה  שיסופקו יעמדו בדרישות המפרט

 
חובה שכל המוצרים   להמיועעם זאת,  או לפעילודים  כוח  ירובית  ת אפעילות 

יהי הכושר,  רק  ה  בחדרי  )ולא  מסחריים  כושר  בחדרי  לעבודה  מותאמים 
ובית יהיו  יים(,  עכולם  בטיחותית  הבאים:-ל מאושרים  הגורמים  אחד   ידי 
 (.  תיקהילה האירופ )ה  EN957או תקן  ()ארצות הברית  ASTMתקן

 
בבחירות   כי  מובהר,  )יוד  צ עוד  הסוגהספורט  ל ים(מכל  עדיפות    ציוד תינתן 

באהמ הבריתריוצר  וסקנדינב   צות  אירופה  במערב  ו  יהאו  ביפן,  בלבד  או 
 )חמישה עשר אחוזים(  15%אינו עולה על    ין המחירים של ההצעותשהפער ב

   .ההצעה הזולה מחירמ
 

כולל את .1.2.5 וכן,  רכ   הליך הרכישה האספקה  ייבוא מחו"ל(,  )לרבות,  ישת הציוד 
בפועל   הובורל  ,הציוד  כלשל  אספקה  ה אולל  בלהת,  שייחסם    ן אסלמ  'פורט 
עלי  ש מוחמע"שר  ו/או לחדר הכו העד  או לכל מקום אחר בתחום  ,  ניין()לפי 

על  שייקבע  המנהל-העיר  העירייה)כגון  ידי  מחסן  ולרבות,:  בפועל    יקה פר   (, 
 התאם להנחיות היצרן.  והכל ב אתריםוהתקנה של הציוד בכל אחד מן ה

 
הזוכה לפי    בויותכל התחייוי  למיל   בכפוף  יהתה  ,הציודספקת  ר א התמורה עבו .1.2.6

ו הליך זה ולאחר  ש  רלמחי  בהתאם  הלזוכ ם  ולתש  היא,  הציע הזוכה בהצעתו 
 . זההליך ל המצורף  בחוזה מפורט, והכל כאש העירידי ר-לע שאושר

 
שיתבקש  פקה  סהא  מועד .1.2.7 ציוד  )תיבעשל  יסופק    חוזה  מכוח ד  המסגרת(, 

שייק למועדים  בבהתאם  הזמנת  בעו  כאמורקב דר  ובהיעבנפרד,    רכשכל    יעה 
האספקה  פרט  רכשבהזמנת   יהוההתק נית,  וחמישה  )א  45  בתוךיו  נה  רבעים 

 העירייה.   מן רכשמנת הממועד הוצאת הז ימים(
 
 ייה העיררשות ל  והתקציב העומד  ורהתמה .1.3

 
תקציב  מסגרת  יומה של  קבנה  מות   , ז זהנשוא מכרשה  הרכיע  וצבי  כי   ,ובהרמ .1.3.1

המצימשכך  מלאה. הצעות  יוג,  ביחעים  לשו  המכרז,  פריטים  כלל  ס  נשוא 
א  יתרשא תהיה  ה  והעיריי  הלהקטין  היקף  ליש כרת  ו/או  מן  חל  בטל ה  קים 

כאמור,   ההרכישה  את  להתאים  מנת  התה  רכיש על  למסגרת  יב  קצבפועל 
 . מורכא שה רכיל שתאושר

 
ווי הנאותלשם הגיל יהווה התחייבות כלשהי מצד העימבלי  ,  רייה,  שהדבר 

התי כי  המובהר  לקציב  רכישת  צוריועד  הספוך  לאולם  הספורט   רט ציוד 
סלמ מוערשייח'  ואילו  )כו  ₪  171,000  -בכת  ן  מע"מ(,  ציורכישלל  ד ת 

   .ע"מ(מ ולל)כ ₪ 191,000 -ת בערכע"ש מוחמד עלי מוכושר הספורט לחדר ה
מדובר  יודגש,   בהבלב  בהערכותכי  ואין  להוות  ד,  כדי  שהן  סוג  מכל  וא  מצג 
    .בסופו של דברשר סופי שיאוישה הף הרכ יקלגבי ה

 
  ו א  ןלוכ)  תורכישהוע  ביצי לקציבהתר והמקור  ר, כי מאחובהד מוע .1.3.2

זה    ( ןקלח הליך  החלטת    רומאנשוא  מכוח  רהט  לעיריית  להגיע 
הליך  3972מס'  ממשלה   אז  ה וביצו  הז,    לרבות, )  וכוחמה  יש רכע 

ים או  משרד הפנ  שלום(, מותנה בקבלת אישורלת ישור חשבונות  א
 .  והבקרה מטעמברת ח
 

כמוו את    אויר .1.3.3 צה  ישדרו/או  טענה  כל    לעמראש    תריםהמציעים    מצוםבגין 
ה  תקציבים  -איבגין    ישות רכהיקף  ביטול  ו/או  כאמור  תקציב  של  אישורו 

נשוא  הוקצוש העבודות  ביצוע  בכל    הז  מכרז   לצורך  שייגו/או  ם  רעיכוב 
)ככל בגי  בתשלום  הצורך לקשייגרם(,  איש  בלן    ו/או את הפנים    ור משרדאת 

 .ו קרה מטעמ הבת שור חבראי
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 ך ההלי מסמכי .1.4
 

המם  המהווי  המסמכים  .1.4.1 מסמכי  "כרז  את  המכרז )להלן:  הנם  מסמכי   ,)"
 כדלקמן:  

 
למכרז דנן, על כל נספחיה    הצעותהזמנה זו להגיש   :א' מךמס .1.4.1.1

לשי  םכיוהמסמ כצורפו  תוך  מכרז ניהולו  די  ה    של 
 זה.

 
 .  כהבין הזוירייה ל ין העקה ב אספ חוזה :מסמך ב' .1.4.1.2

 
 . )כללי(ותים שיר אספקה ו רטמפ : (1)ג מךסמ .1.4.1.3

 
 .לאולם ספורטספורט וד צי  –טכני מפרט  (: 2מסמך ג) .1.4.1.4

 
 . לחדר כושרספורט יוד צ –טכני : מפרט (3מסמך ג) .1.4.1.5

 
 (. כללי)חות ינספח בט  :מסמך ד' .1.4.1.6

 
ן  ת אופעה, א ההצ  שתשלבי המכרז, התנאים להג  אתם  מפרטי  מכרז י המכמס

ההצ ואהגשת  א עה  ההצעהת  בחירת  המציה  ופן  על  לזוכה.  את  ע  כל  צרף 
הדרושי והמפ המסמכים  להמכר  יסמכבמ  ורטיםם  ולהשיבם  כשז    הםעירייה 

החתימה  על    ומים חת מורשי  בנידי  ערבות  לרבות  בתוקף  מטעמו,  קאית 
 הלן. ט לורמפצעה( כההת  )להבטח

 
 רת ההצעה הזוכה חיב שיטת .1.5

 
בשיטה    ר,ה הזולה ביותההצעי  פ-על  זה, תעשהך  בהלי   הזוכהצעה  בהבחירה  ה .1.5.1

הגש מחיצהת  של  אור  עת  בסיס  התרסנמדן  על  לעיל,  כאמור  המחיר  .  צעות 
ציוד כ רל  בנפרד  ויוגש שייחספו  ישת  ספורט  לאולם  סלמאן  רט   בנפרדו' 

ספולר ציוד  מדר  לח  רטכישת  ע"ש  עליכושר  א 12  ס'מ  טופס )ראה:  וחמד 
   .ך זה(למסמכי הלי תאמההמצורפים בה ב12וטופס מס' 

 
כי   זה  באן  יא מובהר,  בסעיף  האממבלי  וזאת    ידכבמור  מן  בסעיף  ר  ולגרוע 

ת  הבריציוד שמקורו בארצות  ת במחיר למיבעניין מתן עדיפות מסו   לעיל  1.2.3
   .נביה ו/או יפןו/או אירופה המערבית וסקנדי

 
הא .1.5.2 מן  לגרוע  להלן,נמז הבר  מומבלי  זו  כי    ה  המצעמובהר  את  ם יעיל    להגיש 

טופס על גבי  אך ורק    ת,דוונפר, אטומות  עטפות סגורותיות במהכספ  ההצעות
צעה, והללו  סמכי ההביחד עם יתר מ בהתאמה,    ב 12טופס מס'  ו  א  א21מס'  

   בתנאי הסף.עים ציעמידת המ בדיקתר אחק לתחו רייפ
 

 ולא ייבדקו.   הסף וגשו בצורה גלויה, ייפסלו על שיכספיות הצעות 
 

העירייה  ומ .1.5.3 כי  לבחור  ב ייחתמ  נהאיבהר,  וכלשה  הע צהבת  ית  ארש  התהיי, 
 .  .וטלהיתו ב ו שזכי רז זוכה אוכלא ה שלב ככל של את ההליך בכל טלב

 
שוהעירי  .1.5.4 הרשיה  את  לעצמה  המציעים    מתןו   אשמלנהל  ות  מרת  במכרז,  עם 

 ובכפוף לכל דין.  ף המכרזגוב רטותהמפולהוראות   בהתאם
 

לעיל .1.5.5 להגיש  כאמור  נתן  הכספית  ההצעה  את  והאספקל בנפרד  ,  ש ה  ל  תקנה 
ס בציוד  לאספקה    טרספולם  אופורט  ובנפרד  סלמן  ציוד  והתקשייח'  של  נה 

עלימוחמ  ע"ש  הכושרלחדר  ספורט   הוהבחי,  ד  לפי  תהיה  בזוכה  הצעה  רה 
 רה והזולה ביותר לאותו אתר. שכה
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 י שירות אישלמתן  חוזה .1.6
 

רות  ר שיבגד  ק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים הנהכל ספהסר    למען .1.6.1
,  וזה(של הפרת ח רופות בוזים )תק החלחו  (2)3יף  בסע   ח זה מונ  תישי כהגדרא

 . ךידי הזוכה בהלי-פה עללאכיתנת ננה ניאי א  הי, ןולכ  7019-התשל"א
 

מתפיתשהמ .1.6.2 דר  ם ירתוום  ו/או  טענה  על  מראש  ו/ישבזאת  תלונה  ו/או    אוה 
תבי לדרזכות  הנוגע  בכל  העה  אכיפת  שעניינו  סעד  עם ייחתש  חוזהישת    ם 

 רהט.יית  עיר   , עלהה בהליך ז כהזו
 

 העירייה   זכויות ירתמש .1.7
 

יו  כבר .1.7.1 ביותר, או    ההזול   ההצעת לבחור בתחייבאינה מהעירייה  כי  בהר  עתה 
לנהל מו"מ עם  שומרת לעצמה את הרשות    רה, היא ובכל מקכל הצעה שהיא,  ב

 . ובכפוף לכל דין המציעים במכרז, בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז
 

מ .1.7.2 תהיההעירייכי    ובהר,עוד  אשאר  ה  לבטל  ההית  שלב  ליך  ת  ו/או  בכל  שלו 
 . בוטלה זכייתוכה אולם רז זוהוכ אוו/כרז זוכה א הוככל של

 
 המסגרת   חוזה  מכוח נוסףרט ציוד ספולרכישת  אופציה  .1.8

 
העיריה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, במהלך התקופה של   .1.8.1

  וד צי   ש מהזוכהזה, לרכוליך  וכה בה עם הז   חוזה חתימת החודשים ממועד    12
הורט  פס לרשימת  בהתאם  בכתבמה  ודצי נוסף,  ה  הצעשב  ותהכמוי   פורטת 

אולמות  כושר ו/או ל  ם לחדרי אחרים המיועדי  ציוד ספורטיטי  פר   או  הכספית
 . . מוסדות חינוךספורט ב

 
כי   מכוח  מובהר,  ב  חוזהרכישות  להיעשות  יכולות  או  המסגרת  אחת  בת 

, הנו  ף זההקבוע בסעי  דיםמוען המניי   עניין ע לקובהמועד  ה   כאשרלשיעורין,  
)ו העבו  נותהזמוח  ל משמועד   מועלדה  בא  האספקה  א פועדי  מועדי  ל  ו 

 התשלום(.  
 

י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה  פ-על מעת לעת וית,  רשא   היההעירייה ת 
  12של  מום  , עד למקסי הנקובה לעיל  התקופה  את  להאריך,  חייבת לעשות כן

 .ים ספנו  חודשים(  שרם עניי)ש
 

המ נ  ציוד  רכישת .1.8.2 ב וסף  שלופיע  המחיר  )הזוכ  הצעת  תהיה    ,(הכמויותב  כתה 
ציוד נוסף  ת  לו רכישידי הזוכה במסגרת הליך זה, ואי-לע   המחיר שהוצע  פי -על

  על ידי העירייה,  -פי מחיר שייקבע על -שאינו מפורט בכתב הכמויות, תהיה על
   הכמויות(. ב כתהצעת המחיר )ים בהמצויהדומים לו ו ודצי בסיס פריטי 

 
  ן:קמ דלנם כי הליך זה ההמסגרת שלפלים ברכיב כלו סגרת הי המומסכ .1.8.3

 
 ₪ 260,000    :טאולמות ספורליוד ספורט צ .1.8.3.1

 ולל מע"מ(. )כ ף(תיים ושישים אל)מא
 

 ₪ 290,000    : חדרי כושרלוד ספורט צי .1.8.3.2
 ל מע"מ(. ל ו)כ ף()מאתיים ותשעים אל

 
לכל    תייחסיםלעיל מ  יםרטהמפוסכומי המסגרת  ר כי  מובה  למען הסבר ספק,
הציו מסוגי  ב  דאחד  ז הכלולים  ובהליך  ומ ה,  הלידה  יהבסיום  זה  שני יך    יו 

מתייחסים לכל זוכה  רת המפורטים לעיל ומי המסגום, סכחת , אחד בכל זוכים
 ובתחום זכייתו.   בנפרד
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להוראות   )מכרזים(,  לתק (7) 3תקנה  בהתאם  העיריות  תהיה  ה  ריי העי נות 
להגדיל   סכורשאית  עד  המפו  המסגרתמי  את  של  בהיקף  עשרים  )   25%רטים 

חוות  מאושר ולאחר קבלת  תקציב  יומו של  בכפוף לקוזאת    ,זים(אחו  שהוחמי
   ב של היועץ המשפטי של העירייה. ת בכתדע

 
  אתלעירייה  בהגישו הצעה להליך זה, מצהיר כל מציע כי הוא מתחייב לספק   .1.8.4

לכלהכמו   בכתב  ליםלוהכ הציוד  פריטי   בהצעתו,    קבשנ במחיר    היותר  יות, 
 יהיה בתוקף. סגרת המ זהוחופה שבה קתוזאת לכל אורך ה

 
  מכוח   רכישות  וביצוע ,  עיף זהוראות סמימוש זכותה של העירייה בהתאם לה  .1.8.5

 . ישהמותנה בראש ובראשונה בקיומו של תקציב מאושר לרכ , המסגרת  חוזה
 

מכוח    ביצוע נוספת  רכישה    הזמנת  פי -על  ורק  אך  היהת ,  גרתמסה   זהוח כל 
להלן(,   שרכ )ראה הגדרה  בבכת  שתהיה    מפורטת  כל  -עלמה  חתוו  לבד ב  ידי 
החתימהמ העירייה  ורשי  ה  מטעם  העירייה    עירייה,)ראש  והחשב  גזבר 

 .המלווה(
 

שלמובהר רכש  הזמנת  על  להתבסס  רשאי  יהיה  לא  הזוכה  כי  תהיה  ,  א 
וד  יציספק  ובמקרה שהוא    לעיל,אמור  החתימה כ   מורשיידי כל  -חתומה על

בס הזמנתעל  או שלא    יס  עלחנ רכש חלקית  כל  יד-תמה  ,  המהחתי  רשיומי 
כל אחד מן המציעים בהליך  . יראו  זכאי לתמורה בגין רכישה זו  יהיה  לא  הוא

ש כמי  ובמפורש  זה,  מראש  מוותר    הלתניהסכים  והוא    כל   לע  במפורשזו, 
 בהתאם  בוצעו  שלא  רכש  ותמנהז  ורעב  תשלום  אי  בגין  דרישהאו  /ו  טענה

 .  זה הליך להוראות
 

העירייה   .1.8.6 זכומלהחליטה  את  בהתמש  לה תה  זה,אם  סעיף  על    וראות  יחולו 
  ך זה והחוזה שנחתם עם הזוכה הוראות הליכל    סף,הנו  ציוד הספורטרכישת  

ה בשינויים  זאת  כל  המבוקש(,  האספקה  מועד  בהתאם    מחויבים)כולל  ו/או 
 .  ניתש פרט זמנת רכל הלאמור בכ

 
כל  למען .1.8.7 ומוספק,    הסר  של העירדגש  מובהר  זכותה  מימוש  ה בהתאם  ייכי 

מקרה,    עדי והיחידי, ובכל שיקול דעתה הבלזה הנו בהתאם    סעיף   הוראותל
זה ו/או התחייבות כלשהי מצד העירייה    אין באמור בסעיף  להוות מצג  כדי 

ות כהסתמ  ליצורו/או כדי  נוסף,  ספורט  ציוד  זה לרכישת    כלפי הזוכה בהליך
 .אמורן רכישה כ לעניי מצד הזוכה

 
המשתתפים, .1.8.8 לב  העובדה  לתשומת  ה   בשל  זהילכי  של  כולל    ך  מסגרת  רכיב 

ת קיום התחייבויות  הבנקאית להבטח   ערבות  , תוקףחודשים  12תקופה של  ל
ה  הבנקאית כאמור תהי  ולכן, תקופת הערבותעימו,  שנכרת    חוזהה לפי  הזוכה  

 חודשים.   15 -ל
 

 ות בלעדי היעדר  .1.9
 

י  שייחתם כד  החוז יך זה ו/או ההלבהוראות    הר כי איןק, מוב ען הסר כל ספ מל .1.9.1
התח להוו  מצת  כלשהי  לרכיייבות  העירייה  הריהוט  ד  צישת  הכלו ו/או  ל  וד 

כל פריט ריהוט או ציוד אחר( מידי הזוכה בהליך זה ו/או כדי    בהליך זה )או
וכה )בין  עם הזתם  יחש   חוזהמיצוי המסגרת שלפי ה וות התחייבות כלשהי ללה

 ן חלקי(. ובין באופ מלא   ןפבאו
 

ב  .1.9.2 אין  מקרה,  בחתימתמאבכל  להע  הזוכה  חוזה   ור  כדי  זכות  כאמור  ניק 
מכל  בלעדי שהואות  דין,  ובכפוף  ,  סוג  לנקוט  לכל  רשאית  תהיה  העירייה 

קבל לשם  אחרים  או  נוספים  של  בהליכים  אספקה  ו/או  לרכישה  הצעות  ת 
 ריהוט ו/או ציוד כאמור. 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 23.8.2020 :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 13עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

בסעיף  פורש לאמור  ם מראש ומהוא הסכי  ילוכא  פיםד מן המשתתכל אחיראו   .1.9.3
וכהז שמ ,  ממי  ע וותר  ו/או ראש  טענה  כל  עי  ל  ו/או  ו/או דרישה  תביעה    לה 

 ור.  מה של בלעדיות כאמיין קיובענ
 

 וראות המכרז על שני זוכים תחולת ה .1.10
 

 ראותוהום,  חד בכל תחאה ובהליך זה ייבחרו שני זוכים,  במידכל ספק,    למען הסדר
להציע ו/או    לה  והנספחים  הצעות  ההזמנה  שינוי  כל  שיבוצע)לרבות,  בהם  דכון  ע 

   . מן הזוכים בנפרדכל אחד טיים על  רלבניחולו בשינויים ה(, ניהול הליך זה  במהלך
 

 הגדרות .2
 

ולמולמונחי .2.1 יה ם  זו,  בהזמנה  בעלישגים  משמעויו אותן    יו  ואותן  כעולה  הגדרות  ת 
מסמכי   כמשאר  שלהמכרז;  נאמכל  ש  רא  הרי  הבאיםלמונחיאחרת,  ה  הי ת  ם 

 : מעות הבאההמש
 

כרז(,  כי המלמסמ  ב'  מסמךמציע הזוכה )ל  יה העירי בין    חוזה  :"חוזהה" .2.1.1
שיבוצע בו מעת    ו/או כל שינוי  חוזהל  פיםמצורסמכים ה, כל המלרבות

 ה השבועית; נית העבודת תכלרבו  לעת,
 

 ": המגיש הצעה זו; המציע" .2.1.2
 

שהצעתוכהזה" .2.1.3 מי  ת ":  היב ו  ועדת  ידי  על  העירייה כמחר  של    רזים 
הז  ויומכהצעה  על וכה,  עירי  היד-לץ  רהט  לראש  על  לשית  חתימה  ם 

 ;  חוזהה
 

 ט;": עיריית רה הרייהעי" .2.1.4
 

כל "ותיםירהש" .2.1.5 הפע:  לשם  ל  הדרושות    נה והתק  אספקהישה  כ רולות 
כרז  רט במכמפו  ציוד ספורט לאולמות ספורט וחדרי כושר )מסגרת(  של

נספחי ו/או  שינובולרו,  זה  כל  ו/א ת,  שיבוצע  תוס  וי  במהלך  הבפת  ם 
  ול יפ ט   -ך  במידת הצור,  יודהצ ת  ישכ רב  טיפול :ותברול;  י מכרז זההליכ

ה ייבוא בכל  ה  ליך  המכס  ראלישל   ספורטציוד  מן    טעינה ,  ושחרורו 
ופינוי  ניקוי    ,  ה, ופריק  ובלה ה צרים,  וות מאריזהשטח לאחר ההתקנה 

גרת שלפי  חול רכיב המסה בה יקופ בתגם  וראות אלה, יחולו  ה;  ביטוח
 חתם עם הזוכה; שיי זה החו

 
ליך זה , אשר  בה ל הזוכה  ה(: נציג מטעמו ש כ זום ה)מטע  "איש קשר" .2.1.6

הז  רהמקשכגורם  ישמש   לב בין  יהיה אהעין  וכה  על  ירייה, אשר  חראי 
   ן; תקי ף ושוטופן ן השירותים נשוא הליך זה, באמת

 
ה .2.1.7 שיקבע  עירייה"נציג  מי  כל  לייה.  העיר  ידי-לע":  עוד  נאמכל  ר  א 

כרת,  חא והלעני  העירייה  יגצנישמש  אספקה  ציוין  של    ספורט   דתקנה 
מר  כושר  בחדרי אלע ,  בופסה מנהל    ,בידחסן  רהטרט  ולעניין  מתנ"ס   ,

  , מר חמד אלהוזייל, באולמות ספורט  אספקה והתקנה של ציוד ספורט
   ;  נהל הרכש של עיריית רהטמ
 

א ":רכש  הזמנת " .2.1.8 בכתב,  נומסמך  וצושר  ייקסחו  די  י-על בעו  רתו 
יכלול    העירייה, ריהוט  ואשר  של  נוסף  פירוט  ציוד  שהעירייה  ו/או 

מעוניינת לרכוש אותו במסגרת מרכיב המסגרת שלפי ההסכם שייכרת  
ור כל  עם הזוכה בהליך זה, את כמות של כל פריט, המחיר שישולם עב

וביןפריט   הכמויות  כתב  לפי  שייקב  )בין  אחר  מחיר  עללפי  די  י-ע 
, את  מור, וכןריהוט ו/או הציוד כאלאספקה של היעד  את הרייה(,  העי

 מידע רלבנטי נוסף שהעירייה תראה לנכון; אספקה וכל המועדים ל
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תחיל" .2.1.9 ההתקשרומועד  התת  י  מועד":  גזבר  חתמושבו  העירייה,  ר  אש 
 ; זהחווה על הלוהמהעירייה והחשב  

 
   י(;יאנררגוחי )גנה האזר הש לוחפי -על ": חודש קלנדרי חודש" .2.1.10

 
רבי חג, וכן,  ות עלרב  –ישראל  בת, חגי  כולל: ש  אל ים ): יום עסק"יום" .2.1.11

 ית(; הדת המוסלמפי -ים עלם ומועדים המוכרחגי
 

הזכייה" .2.1.12 בכתב  הודעת  הודעה  הצעתו    יעמצל  תשלחאשר  ":  אשר 
תצעה  כהנמצאה   ובה  החלטת  הזוכה,  בדבר  ועפורט  המכרזים  דת 

 כרז;במזכייתו 
 

 ת רהט; רייעי  לש םיכרזהמ  ועדת": יםועדת המכרז" .2.1.13
 

שימונ"בדיקה  תוצו" .2.1.14 מקצועי  צוות  על:  המכרז-ה  ועדת  לצורך  יידי  ם 
ה ריכוז  הצעות  בדיקת  המלצוהממצאלמכרז,  והגשת  לוים  עדת  ו ת 

 ים; המכרז
 

ות  רב, ול1987-"חשמות )מכרזים(, תרי ": תקנות העיכרזיםת המתקנו" .2.1.15
 ת לעת;  מע בהןהיה  שי כל תיקון ו/או שינוי 

 
מוחוזהב  ודרתכהג  ":עבודה  לתהתח  צו" .2.1.16   צו   יינתן   שלא  ל ככ  כי  ר  הב . 

צו    מועד   שבייח ,  פורמלי  עבודה  לת התח ההתחלת  מתן    מועד עבודה, 
   ;חוזההעל   העירייהימה של מורשי החתשבו יחתמו 

 
ב המפקח" .2.1.17 כהגדרתו  מחוזה ":  כל  ולרבות,  מש,  מטעם    פנים ה  רדפקח 

 ;  קט פרויצוע היבל ד ע רמשאשר ייפקח מטעם ה
 

וירקות(,    ל)כול   לצרכןרים  המחימדד  :  "המדד" .2.1.18   שמפורסם   כפיפירות 
לעת     מירש  מדד  כל  או  ,סטיקהלסטטי   המרכזית  הלשכהידי  -על מעת 

   ;אותו ליףשיח  אחר
 

חיד,  בלשון י ורמ פך, והאלהכן  , ויש לראותו גם בלשון נקבה –-זכר ון בלשור האמ לכ .2.2
 .יםל דברש הדבקםרם ופי הקש-והכל על  שון רבים ולהפך,בלגם 

 
 יקטהפרוולת חת .3
 

המכרז,    רועגלמבלי   .3.1 במסמכי  אי  :כולליקט  רוהפבאמור  מהרשוישוקבלת  ות  רים 
הכות  מוסמה כל  דיןכי  פ  על הנדרשים  ים  אחרהרים  שו איו/או  את    ,ל  ההכנות  וכן 

וה )כגהפר לביצוע    םושיהדרסידורים  הדרושות  כלים  ון:ויקט  אדם,    הציוד, ו  כוח 
  .(הפרויקט עוץ לשם ביצוהנח   רעי,בין או ועקב  יןחר, ב וכל משאב אמשרדים, 

 
ייה, כרז דנא, רשאית העירת למוגשו ההצעו ה   ל עוד לאובהר כי כמ   למען הסר ספק, .3.2

דעתה  פי -על לשני עד בלה  שיקול  ל  ת ו,  או  עליו  להוסיף  הפרויקט,  תחולת  גרוע  את 
 רז. מכי שרכש את מסמכי התימסר בכתב לכל מ  וי כאמורה על שינודעממנו. ה 

 
מו .3.3 ספק  כל  הסר  הפרויקטלמען  כי  ל  בהר,  אחריות  מתן  גם  פורט סהציוד  כולל 

של  שיסופק   האחריות  לתעודת  בהתאם  וזאת  חומר לעירייה,  מסירת  הציוד,  יצרן 
וליווי מקצועי למדר ו/או  יכים  מקצועי  מות הספורט לגבי אופן  באולבחדרי הכושר 

,  לת הציוד כאמור להפע  ות המקצועית הנדרשתואספקה של הספר,  דהפעלת הציו
 ת קלוטיפול בתתיקון ו רותית ושי ניטכן, מתן תמיכה וכ
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 רותופת ההתקשקת .4
 

ל .4.1 לע מאבהתאם  לאולם הספ ציוד הספור  אספקתלעניין    חוזהה  פת, תקו ליור  ורט  ט 
אמסלשייח'   לאן  הו  עכושחדר  מוחר  עלי"ש  היא  מד  וחמישה(  45,  ימים   )ארבעים 

    ההזוכ החוזה עםרייה על  חתימת העיממועד 
 

המשת לב  בסעיתתשומת  לאמור  ה  1.2.3  ףפים  להשלמת  בנוגע  )כולל    אספקהלעיל 
דצמבר   10עד ליום  ציוד לחדר הכושר ע"ש מוחמד עלי  ה  של (רד הספורטדיווח למש

2020 .   
 

בסעיף  ובבכפוף   .4.2 לאמור  ציוד    אספקתלעניין  ותים  השיר   תקופתלעיל    1.8התאם 
ם חודשי יים עשר(  נ )ש 12היה למשך ת , החוזה מכוחרכיב המסגרת ספורט נוסף מכוח 

 ה.  הזוכ זה עםל החועירייה עחתימת הממועד  לא תח , והידרייםלנק
 

לעיל,    המועדיםמניין  ין  לעני  זה  בסעיף  תהקבועים  שבו  המועד  הזמנת ימסר  יקבע 
תממש  לזוכה,    רכש העירייה  שבו  מקרה  זובכל  לרכישאת  של  כותה  נוספת  ציוד ה 

ספו לאולמות  ו ספורט  כושר  או  / רט  המכוח  חדרי  תק תו,  מסגרתרכיב  ופת  ארך 
לתום  ההתקשרו עד  המוקת  עהמועד  הל-ל צב  לאספקפי  זה    הציוד של    בפועלה  יך 

 ה לעיל. הגדרתכ ותההתקשרפת אחר תום תקול זה יהיה גם אם מועדסף, הנו
 

תקופ  הר,מוב .4.3 הנשק ת הה  ת וכי  התקופ לע   ותקוברות  את  כוללת  הנדרשת  יל,  ה 
, וכן  בהליך זההכלול    פורט וחדרי כושרספורט לאולמות ס  ודציהל  ועל שלאספקה בפ

ציוד    שתופציה לרכיהאל מימוש  עה בכתב עהנדרשת לצורך משלוח הוד  ופההתק  את
   יל(.לע  1.8ף סעיב נוסף )כאמור חדרי כושררט ו ספו לאולמותספורט 

 
ת  ההתקשרו ופת  את תקת  על ת  מעאת הזכות, להאריך  ייה שומרת לעצמה בלבד  ריעה .4.4

ם )להלן:  יפ וסים נ חודש (ניים עשר)ש  12  שלא תעלה על ת  ספנולתקופה  ,  יםהצדד  בין
 .  "(התקופה המוארכת"

 
ות חייבת התאין בה כדי להוו  לעיל,  לאמור  אםהתרות בההתקש רכת  אהכי  מובהר,  

להעיצד  מ ההאופש  מומירייה  האופציה    כל וב,  הל  נתונה ציה  מימוש  מקרה, 
 .  ת תקצובבקבל מותנה נוסף טרוציוד ספ לרכישת

 
 רכת. מואה ה קופהת בשינויים המחויבים עללו  וח י חוזהוהזה  יךהלתנאי  

 
כ .4.5 זה  בסעיף  באמור  אין  כי  מובהר  ספק  הסר  את  למען  לקצר  האחריות די  תקופת 

כפי  מסגרת(,  כחלק מרכיב ה בות, ציוד עתידי שיסופק  לר שיסופק לעירייה ) לציוד  
והאחריות    ף לציודתצורת שחריו דת האבתעו  צרן של הציוד עצמוידי הי-ו עלשנקבע

תק  ציודל תום  לאחר  גם  תחול  ההתקשרותשיסופק  לפי    ופת  ציוד  אספקת  לעניין 
 .  רכיב המסגרת

 
אמור לעיל כדי לקצר את תקופת מתן השירותים והתמיכה של הזוכה  כמו כן, אין ב

כל    ו/או  יוד כוח ולציוד אירובי)בעיקר בנוגע לצ  עירייהזוכה לידי ה-לציוד שיסופק על
צי לרהמצראחר  וד  פריט  חיבור  יבמהלך תקופת האחר .  שת החשמל(יך  של  צרן  יות 
ולאחר    , ללא תשלום נוסףיתם ו/או תמיכה טכנהזוכה יספק לעירייה שירותיהציוד,  

 .  עריפים המקובלים אצלומכן, בהתאם לת
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 :זוכההמציע הרייה לבין העי בין זהוחתנאים מוקדמים לחתימת ה  .5
 
 ם הבאים:  נאיתב ניתז, מות רבמכתה צעתו זכהש ע המצי בין  חוזהימת התח
 

 בוטל .5.1
 

 חוזה פי ה -בויות הזוכה עלטחת התחייבלהת בוער .5.2
 

  ערבות ,  העירייהגזברות  , ימסור הזוכה ל הודעת הזכייה  מועדימים מ  7  וךבת .5.2.1
ה בטחלה  אית בנק שלפי  התחייבויותיו  מסירת  עצוביבות  רע)"  חוזה ת   .)"

  הבטחת ות להערבבת  להש קדם  ומי  תנא  תהיה  ירייה,י העליד  אמורערבות כה
  .ן(ל הל  9.6יף )ראה: סע  עההצה

 
התחייבויות  עה .5.2.2 להבטחת  עתהי  הזוכה רבות    המצורף  ח לנוס  בהתאםרוכה  ה 

הודעת  ועד  דוע בממדד היהיא תהיה צמודה ל(.  13'  מס  טופס)  המכרז  למסמכי
 . הזכייה לזוכה

 
לאולם    בות הערם  וכס הספורט  ציוד  אספקת  שירוהספלעניין  אן  סלמיח'  ט 
  ₪  005,19  יהיה  ,  חינוךסדות  ציוד ספורט למו  קתספ ן אלעניי   רתסגהמ   חוזה ו
 .  , (₪ ף וחמש מאותתשע עשר אל :במילים)
 

להערבות  ם  סכו הספורט  ציוד  אספקת  הכושר  לעניין  הספוחדר  רט  באולם 
ו עלי  מוחמד  ל   חוזהע"ש  אהמסגרת  לספקת  עניין  ספורט  כושר  ציוד  חדרי 

   ., (₪ מאור שמ חו  אלףחד אוים עשר  :במילים) ₪ 005,12   יהיה, ספיםנו
 

ואותו   בשבמידה  יזכה  רשאמציע  יהיה  היא  התחומים,  לני  שתי  מסור  י 
או   לעיל,  כאמור  בנקאיות  בסכום    בנקאיתערבות  ערבויות  של  אחת,  כולל 

  .₪ ד אלף( ואח ים)ארבע 41,000
 

הערכ  מובהר, .5.2.3 הזו  בותי  התחייבויות  בלהבטחת  תהיה  ל  כ  שךלמפה  תוקכה 
  יםחודש שה  שלומשך  , ול המסגרת(  חוזהי  לפ)  הצדדים  ות ביןפת ההתקשרתקו

ההתקשר מוע  חראל סיום  בין  ד  לממש    הצדדים.ות  תבקש  והעירייה  במידה 
האופצי הנתונאת  אזי    להה  ה  ההתקשרות,  תקופת  תוקף  להארכת  הארכת 

ין  התקשרות בין העירייה לבוקדם להארכת המ  תנאיוה  תהוהערבות האמורה  
   וכה.הז

 
 בוטל .5.3

 
 תשלום ע ביצוק לבנן וחשב טי רפ .5.4

 
פרטי    ת ייה אהעיר   ותוכה לגזבר ימסור הז,  היי זכההודעת  ממועד    םימי  7וך  תב .5.4.1

 (.14 מס' טופס) לומיםחשבון בנק להעברה התש
 

יתר  כה  וזה .5.4.2 עם  ביחד  לתשלום  הבנק  חשבון  פרטי  את  להגיש  מסמכי  רשאי 
 עה.  להצ רףשיצושבון ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לח עתו,צה

 
 םוטוחים חת ר בי שואי .5.5

 
מ  7בתוך   .5.5.1 הודעת  ימים  העירייה  הזמועד  לגזברות  הזוכה  ימסור    ר שואיכייה, 

על  כשהוא   ביטוחים   קיום בישראל-חתום  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  ,  ידי 
 . (15מס'  פסטוקבועות בהליך זה )ההתואם את דרישות הביטוח  

 
עירייה  ח של היעוץ הביטו שור  באי  תהיה   יה מדרישות הביטוחמובהר, כי סטי

 . בדבל
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קיום .5.5.2 בהתאם  צע הביטוחים    אישור  ערוך  יהיה  על  מו  המפקח  להנחיות 
( או כל  6-1-2019)חוזר ביטוח מס'    2019במאי    15מיום    ביטוח ושוק ההוןה

 .  נוסח שיאושר במקומו
 

  אית לדרוששל העירייה, העירייה תהיה רש  הביטוח  בהתאם להנחיות של יועץ .5.5.3
  ת והתאם להנחיוכה יפעל בוהז   ה,ח של הזוכ טוהבי  שינויים בתנאי  לעת,מעת  

 אלה ובמועדים שייקבעו 
 

 עתו צ התוקף ר בדבהצהרת זוכה  .5.6
 

מ  7בתוך   יחתום הו  עדמו ימים  הזכייה,  על  זה  דעת  המצורף  וכה  בנוסח  הצהרה 
תו של הזוכה על  ו. יובהר, כי חתימנהליעות מ מצבאזאת    זה,  זלמכר  61כטופס מס'  

נאי ומהווה ת  ב,יימח  חוזהב  דים דצה  התקשרותותי להממהווה תנאי    61ס'  פס מוט
 ה.   וכ עם הז  חוזהעל רייה ת העי תימלח מוקדם

 
 ים היעדר ניגוד עניינר ב בדה יועמ"ש העיריי  שוריא .5.7

 
  תניתומ ,  כהוזה  עם   חוזהה  לע  העירייה  חתימתכל האמור לעיל,  גרוע ממבלי ל .5.7.1

  ו/או   ניםעניי   דניגו  היעדר  ייןלענ  ,הרייהעי  של  המשפטי  עץהיו  אישור   בקבלת
 .  בורהציו נבחרי א י עירייה ו/משפחה לעובד בתקר

 
לחכ .5.7.2 ההצעות  מהגשת  זההללק    כחלק ,  הםותיצע לה  לצרף   המציעים  על   , יך 

  משפחה   בתרקאו  /ו  עניינים  ניגוד   היעדר   בדבר  הצהרה,  זה  זכרממ  נפרד  בלתי
 להליך זה.   8 מס' כטופסבנוסח המצורף את , זציבור  נבחר או יהרי עי בדועל

 
הנייי ענ ניגוד    בדיקה .5.7.3 בין  תעשה  בסיסם  על  המצי   יתר  )ובעלי הצהרת    ע 

בתאם  התפקידי בו,  תבצע  לה  ולה  יכ  יאוה,  8'  מס  כטופסף  ורצמנוסח  לם 
 ם.  עות של המציעים השונידיקת ההצ מבכחלק 

 
 וזה על חימה  בשל אי חת  ביטול זכייה .5.8

 
כי   י ל שהזוכה  כ כיודגש,  מוקדמים  נאים הקיום הת   לעניין ה  ז  יףסע   עמוד בתנאילא 

החתל על  )לרב  םע  חוזהימה  מצורפת  ות,  הספק  ההצהרה    16  מס'  כטופסחתימת 
  רשאית למסור   העירייהתהא  ,  ההזכיי  ודעתהח  לוים מיום משמי  14וך  תביך זה(  הלל

 ה בשל כך. ע יכל טענה ו/או תב ה לזוכהאחר, ולא תהי עמצי ל כל  פרויקטאת ביצוע ה
 
 נים ת זמחולו .6
 

 ם כדלקמן: ינהזה הליך ם ל נניתוכמנים המ ת הזלוחו 
 

 כרז מסמכי המרת מכי .6.1
 

א  הי  ,010:0:  הבשע  2020אוגוסט    24יום  ב  תחל  המכרז  מסמכי  רתמכי .6.1.1
השעות    –'  א  םימיב קיים  תת בין  ל  09:00ה',  בתי ותס  00:31  -עד    14  יוםים 

 .3:001: בשעה 2020ספטמבר 
 

כי  תפשתמהלב  תשומת   הים  למפורטהמועדים  מועדיים  הנם  שעות עיל    ם 
לקחת בחשבון כי  המשתתפים    עם זאת, על  .משרדי העירייהב  הלקבלת הק

ה ומשרדי  יהיו  יתכן  לא  ורצי  באופן  ם יפתוחעירייה  אוף  התקלכל  ופה  רך 
 . קובה לעילהנ
 

לחלוטין   מאי צעי ועצופן בלתי אמבא  של המשתתפים לבדוק  ם תובמחעל כן,  
ו/או קבלת  ה  ותת שעא ובמדי העירייה בבמשרהקהל  פתיחה  רדו של  שכלל 
העיכזמ בפרטר  תשמעירייה  ולא  מ  ,  טענה  בעניין  כל  כלשהו  משתתף  צד 

 .   יחה כאמורתשעות הפ
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המכמסמ  את .6.1.2 נכי  לרהט  עיריית  מזכיר  אצל  רכושל  יהיה יתן  רז  זאת    ר אח, 
   .הטת ר ל עירייקת הגבייה שמחלתשלום דמי הרכישה ב

 
)כאלף)  1,000  הינה  מכרזמסמכי ה של  תםישרכ ם  עלות .6.1.3  ₪   אשר   (,מ" ולל מע( 

ל וליש מסמכי  הגבייה(    מחלקתת  מצעו)בא  עירייה מו  קבלת  המכרז  במועד 
מובהר, םלקבלת  וכתנאי רכילע י  כ   .  מות  לא  המכ   סמכי שת  בשום  תוחזר  רז 
 מקרה.  

 
יחה של  הפתלשעות    לעיל ביחס   6.1.1תפים לאמור בסעיף  תשהמתשומת לב  

מחלקת    תיחה של יחס לשעות הפגם בונים  יה. דברים אלה נכרי עידי המשר
עי ועצמאי לחלוטין את שעות  בלתי אמצ  ןלברר באופ  ל המשתתפיםה ועייבהג

הגיהפת כולא תש  ,יהביחה של מחלקת  כל  טענה מל  מע  בעניין  משתתף  צד 
 . זה

 
כי .6.1.4 על  ישת מסמכי המכר  מודגש,  צעות למכרז  הגשת הההמציע טרם    ידיכרז 

תהי המצ  ףס  יא נא  הצעת  יצמצ  לכ.  יעלהגשת  להצעיע  אישורף  בדבר   רתו 
 .אמורסמכי המכרז כמ שתירכ

 
 וקדםרישום מע ביצו .6.2

 
  להירשם  םציעיעל המ  הבחו  ,זאת. עם  מציעים  בהליך זה לא יתקיים מפגש .6.2.1

מ משלזאצל  באמצעות  רהט,  עיריית  בנ   וח כיר  מוקדם  רישום    וסח טופס 
תמש  ן להשקדם, ניתישום המו הרך  לצור)  להליך זה  17מס'  פס  כטוהמצורף  

המצוי   שבטופס  באמבקובץ  להעירייה  רתפורסם  ראה  לענ.   עיוןיין  הלן 
 .  (במסמכי המכרז

 
מסמכי מכרז זה  את  וש  ניתן לרכשבו    מן המועד  ים החל הליך הרישום יתקי  .6.2.2

 .  13:00בשעה  2020ספטמבר  9 וםיים ביסתי והוא
 

כהבמו .6.2.3 הרי  ר,  המהליך  בתשלום  נואיעצמו  וקדם  ישום  הכרוך  אולם    גשת, 
ם למפורט  אבהתרז,  מכי המכמסור רכישת  עבה בתשלום  ז כרוכמכרות לההצע

   . עילל 6.1סעיף ב
 

טופס המוקדם )טופס הרישום  לח את  ה, ישבהליך ז  ע המעוניין להשתתףמצי .6.2.4
כשה17מס'   חת(  לידו-עלום  וא  עד  ה,  הקמועד  לעסופי  למליבוע  זאת  זכיר  , 

 .mazker@iula.org.il:אבו אלחסן, לתיבת דוא"לעלי  רהט, מר עיריית 
 

לש  ופסהט  העתקאת   פקסי לו יש  למס'  לחילופין,    8609914-08 יה:מיל ח  )או 
למשרדו  ידנית,  מזכי  במסירה  העישל  ב ר  המצוי  הרייה  ניין  לבכניסה  קומת 

  .העם אישור המסירביחד להצעה  אותו  ולצרף, .עיריית רהט(
 

ם  יזופן ואוב ועצממשתתף מעוניין, לברר ב בלעדית של ו האחריות מחובתו ועל .6.2.5
ק טופסאת  המוקישוהר  בלת  עיריית זמל  אצ )המלא(,    דםם  ולא    כיר  רהט, 

הט קבלת  אי  בדבר  טענה  כל  אצל  ותשמע  והאחריות  המזכיפס    היחידה ר, 
 . פיםהמשתת טלת עלכאמור מות לרישום המקודם  דיוהבלע

 
הרישום .6.2.6 תה  ביצוע  מהווה  מוקמוקדם  להשתנאי  כל  במכרז  תפותדם  ועל   ,

  כתא המעידה מסקדם, עם אמוהרישום הס תק טופהעאת  צעתוהף למציע לצר
למזכיהגשתעל   העירי ו  )הודעתר  בפ  יה  משלוח  אישור  ,  קסימיליהדוא"ל, 
 .  מת "נתקבל"(חות

 
  ם במכרז, משתתפידעות לשל הו  ר משלוחיא לאפשם המוקדם ה רישות המטר .6.2.7

ו/מ  לשנות  אתועדים  ה  או  ותנאי  העיריכן,  מכרז,  של  המענה  את  יה  להפיץ 
 כי המכרז.סמעיון במ ת בו תעוררו בעקשיפים תת משת שאלול
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מסרכישכי    הר,מוב .6.2.8 הת  לביצוע  תנאי  מהווה  אינה  המכרז  רישום  מכי 
 רז.  כ מסמכי המקדם גם טרם רכישת שום המווניתן לבצע את הרי ,וקדםהמ

 
,  כאמורקדם  ישום מוביצוע ראינה מהווה  ז  רככי רכישת מסמכי המש,  יודג .6.2.9

 .  וקדםהמ ם שוהרי תע אובכל מקרה יש לבצ
 

 ה הרשאלות הב  .6.3
 

  לפנות אל  המציעים  אחד מן  כל  רשאי  ,13:00  בשעה  0202ספטמבר    9  םליו  עד .6.3.1
 . כי המכרז או לחלק מהםמקבלת הבהרות בנוגע למסה לבבקש היהעירי 

 
כי  בהיו   מוקדם  םרישו  מהווה  נואי,  כאמור  ההבהר  תלושא  חלומש  גםר, 

 םהמוקד  וםהריש  יךלה  את  לבצע  משתתף  כל  על  יהא,  מקרה  לובכ,  זה  להליך
   .לעיל רמוכא

 
  ואב   עליזכיר עיריית רהט, מר  מל  בלבד  בכתב  שלוחל  יש  ההרהב  שאלות   את .6.3.2

ההשאלו  העתקאת  בלבד.    il.mazker@iula.orgדוא"ל  ל,  אלחסן יש    בהרה ת 
 . Legal@rahat.muni.ilלדוא"ל: יה ירישל הע  יתמשפטכה הוללשר ילהעב

 
לייעל  לע .6.3.3 המענאת    מנת  לשאהליך  לשמ   רהההבהלות  ה  מנת    על   ורועל 

אלות ההבהרה שלהם  לשלוח את ש  על המשתתפים,  ונהפיות של הרט הדיסק
וור בלordW)  ד בפורמט  וזאת  בד (  בלבד,  לעמ'    ,בטבלה  הפנייה  תכלול  אשר 

בחוהרל המכרבנטי  הרז,  ברת  מבין  לב המסמך  המכרזמנטי  עיף  ס ה,  סמכי 
במהר ההבהרהסמך,  לבנטי  ל,  וכן  שאלת  מעמודה  תהיה  ואש  ענה,מתן  ר 

 : קמןדלערוכה כ
 

 מענה  שאלה  סעיף  מךמס ' בחוברת מע מסד
1.      
2.      
 

ס  למען .6.3.4 כל  וממובה  קפהסר  לא  ר  העירייה  כי  הבהרה  ודגש,  שאלות  תקבל 
  ודעות ה :ון(, כגordW)  ורמט וורדפ מט שאינופורונה או ב באופן ש אשר יוגשו

פקסימדוא" והעירל,  ללא  ייה  יליה,  שהבה  שאלותתשיב  יוגשו רה  לא 
   . יללע 6.3.3ף  ר בסעיאמול בהתאם

 
תה .6.3.5 עהעירייה  רשאית,  דעתה  א  שיקול  פי  להתיל  או  חי הבלעדי,  שלא  ס 

 . השאלות ההבהר להתייחס ל
 

ות  להוראתאם  בהיוגשו לה  הרה שת ההבלשאלויה  תשובת העירימובהר, כי  
ל  6.3.3יף  סע יהווה שיננה ארבות, מעלעיל,  ,  מכרזנאי התנאי מת ל  וי ששר 

העיריועלי לאתר  לכ  יהה  הומחובתתפים  משהודעה  לעקמשת  וב  תתפים 
ו לשינויים במסמכי  ו/אהרה  בההאחרי המענה לשאלות  רציף ושוטף  באופן  

זההלי ה.  ך  על  גם  חלה  זו  מטהוראה  העיריודעות  ל  יהעם  ר  אתשיועלו 
 . העירייה

 
  רסולמ ( !!  בת לא חייאך  )  ית רשאריה תהיה  , העיור לעילמן האמ  עלגרו מבלי   

ה שנהת  לשאלו  מענהאת  המשרסמהבהרה  לכל  ביים  תתפו,  רישום  ו  צעאשר 
 ות דוא"ל בלבד.  ודע ות העצממוקדם עד למועד התשובה, וזאת בא

 
ה  ריייעההמענה של    למכרז אתלהצעתו    כל אחד מן המציעים לצרףעל    חובה .6.3.6

ההבלשאל שבהםבמקרי  ללכוה,  הרות  באתר  המענ  ם  פורסם    ייה,העירה 
 . ידו-ומות על תחורות מאוש כשהן
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חסות של העירייה אלא  ל התייתוקף לכהיה  לא ימובהר, כי  ק  ען הסר ספלמ .6.3.7
 בלבד.ב ה בכתעדאם ניתנה בהו

 
 רז הגשת ההצעות למכ  .6.4

 
ספטמבר    16  וםמילא יאוחר    ,בלבד  תנייד  סירהמ בלמכרז תוגשנה,    ההצעות .6.4.1

  לשכת מצא בושתי  שתיועד לכך  רזיםכמת התיב, וזאת ל013:0  עההש  עד  2020
  "(.תת ההצעוהגש  מועד" ט )להלן:רהת ן עיריי יי ה בבנרייהעימזכיר 

 
ים  הרה בעניין התנא ת ההצא  ן,לפיה  ה,ז   ליךתשומת לב המציעים להוראות ה

 .  עהי ההציתר מסמכ יש לצרף ביחד עם הכספיים, 
 

לא  עמו.  מטח  לית שצעו או באמבנפרד    יעמצ  ידי כל-עלהגשת ההצעות תהיה   .6.4.2
הגשת  באהצעו  תתאפשר  משתתת  אחרי מצעות  עי  ם,פים  או  ירעובדי  יה 

 .  רבוציחרי נב
 

)או מי מטעמו( יהיה רשאיר העמזכי .6.4.3 מות המציעים  ש  שלשום  יר   צעלב  ירייה 
א המכשהגישו  לתיבת  הצעותיהם  אתהחת ול  רזים,ת    אום  עיהמצי   ים 

 כאמור.  שליחיהם על מסמך 
 

שת  ת הגר בשעהצעות )לרבות, איחות ההגש  ועדר מ נה לאחשתתקבל  ותהצע .6.4.4
תיב,  ההצעות( ותוחזדקלא  כ   הנרנה  שהלמציע  המציע .ןמות  להיערעל  ך  ים 

 .  ד והשעה הנקובים לעילועלמעד  ןותלמבש בהתאם לצורך הגשת ההצעות
 

ל  הצעות בהתאם לשיקו ה  שתהגמועד  לעת את    העירייה רשאית להאריך מעת .6.4.5
הב המצ-לכל  בכתבה  דעהוכך  -עלששלחה  ובלבד    י,לעדדעתה  מן  יעים  אחד 

 .וקדםמ  יצעו רישוםהשתתפו ב אשר 
 

בזבהמו י ר  לא  כי  תוקףאת  כל  שי  להודעה  היה  המועדבדבר  להגשת    נוי 
ש)לרצעות  הה שבות,  ההינוי  תיעת  אשר  דר-בעלמסר  גשה(  בכל  או  ך  פה 

 .  אחרת
 

ת, יראו  צעות ההלהגש  ועדחלף המם  טרב  עוד ות  להגשת ההצע המועד  הוארך   .6.4.6
 אמור. עד כהמו ת  רכסכימים להאכל המשתתפים כמאת 

 
 ם מניז תשינוי לוחו .6.5

 
 ך זה.  רטים במסמם המפוות הזמניקפיד על לוח העירייה ת, כי הרמוב .6.5.1

 
  תה על דיקועל פי ש,  בכל עת ית,  העירייה רשאכי כל    ודגשבהר וממו  את,ז  עם .6.5.2

ל  בלעדי,ה הנוגעים  נים  הזמ לוחות  נות את  של,  הת החלטנמק  ומבלי שתידרש 
 . זה ךמהוראות מס ל בהתאם תןינשת ד,בלבבכתב עה ודבה להליך זה, זאת 

 
הו  ר,מובה .6.5.3 בענ כי  מדעות  שינוי  של  יין  שהליך  ועדים  )ככל  ו  רסמ יפו(,  יהיוזה 

 ותודעי האחריף  באופן שוטף ורצ  עקובומחובת המשתתפים ל,  ייהעירר הבאת
שיפוריריהע כפי  לרב ייההעיר  באתרסמו  יה  ה,  לגד וות,  שינויעות  לוחות    בי 

 הזמנים.  
 

 ת יוכללהוראות  .7
 

 כרז י הממסמכ .7.1
 

 ה. עיל במסמך זם לאמור לבהתא יה תה זכרהמ  מכירכישת מס .7.1.1
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במסמכי   .7.1.2 לעיין  )ללאניתן  ול צי   זכות  המכרז  מזכלא  לום  אצל  יר  תשלום(, 
   אש.רמוני טלפ  פי תאום-יית רהט, אך ורק עלריע

 
  העיון  יתקיים  ,העירייה  לש  טרנט ינהא  באתר  ורסמופי  זה  מכרז  סמכימש  ככל

כבלבד  נטנטרהאי  תרבא  המכרז   במסמכי יובהר,  מס.  העתק  המכרז  כמי  י 
האינם  שיפורס העירייה,  באתר  של  לשם    אלו  בדלב  עיון  לצורך  הנוטרנט 

      רזים.לתיבת המכ שתוהג
 

יע  והם נמסרים למצ  יההעירי  של ה  שורכ  הם  זהמכרמסמכי  זכויות היוצרים ו .7.1.3
השתתפותלש המכרז    לעשותאין    .בלבד  במכרזו  ם  שימובמסמכי  א כל    לא ש 

    ו.  רה זמטל
 

הם רכושה של העירייה    במלואם,  זההליך    כי מסמכי,  ספק מובהרלמען הסר   .7.1.4
שמולא לאחר  על  גם  והמציע  ידי ו  תוכל,  העירייה  ובנתונים    בהם   תושלע  כי 

בין  עדי, וזאת  הבל   דעתהל פי שיקול  וש, עשימ כל    ם ציעית המשמולאו בהצעו 
נבחר  האם   ובימציע  הפרויקט  את  לאלבצע  אם  כל  למצי ש  לימבו,  ן  תהא  ע 

 . לכך  שרתביעה בק טענה או
 

א  ין שהוומ   ל סוגסרת על שימוש מכובהר כי העירייה אוכל ספק, מר  למען הס .7.1.5
חל ב המכרז,  לשיע  ו אקם  מסמכי  ובין  בשלמות  בין  אלוריןכולם,  רך  לצו   א, 

 ות במכרז זה. תתפהש
 

 ם שור הבנת תנאייא .7.2
 

מ .7.2.1 אחצכל  ליע  מסמכי  ראי  התנאבדיקת  וכל  העש יבנסוהים  המכרז  ויים  ות 
 . ביצוע הפרויקטל הצעתו וע  להשפיע על

 
יכל   .7.2.2 כמציע  המכרזאשר,  מסמכי  את  לידיו  קיבל  קראי  ו,  הוא  וכ  הבינם,ם  י 

ע על  ההתחייבויות  את   צמומקבל  כל  ואת  נוסח    ם.בה  ורות האמ  תנאיהם 
 .(1' טופס מס)  נה זולהזמ ורףישור מצ הא

 
כ  אל .7.2.3 של  תישמע  טענה  הבל  לאי  באשר  וה  איתננת  המציע  לאמכרז    המציע 

 ת כתקפה על פי מסמך זה. חזר  זו מוגדר ודבו מהצעתו כל ע ר חזורשאי ל יהיה 
 

מההמצי .7.2.4 ס  תוע צע  ל  -שהיא    יבהמכל  כל    ה ת זכויעמדו  רהט  עיריית  של 
ת  וב ילוט עראמור, ח לפגוע בה, לרבות ומבלי  רז זי מכעל פ ודין  פי    להסעדים ע

 ן(. ת )ראה להלהבנקאי 
 

 ז כרמהשינוי תנאי  .7.3
 

הדעת  את שיקול  ה  ייה שומרת לעצמיר כרזים, העלא נפתחה תיבת המ   עודכל   .7.3.1
לסי  או  לעדכן,  לשנות,  כלהבלעדי,  מתנתנ  יג  באי  אי  שההזמנה,    היא מידה 

 העירייה. רכי ם לצדרשינמור כא גיורה כי שינוי, עדכון או סי סב
 

ץ  ופתשבלבד,  ייעשה בהודעה בכתב    זמכרתנאי ה   יקון של או עדכון או ת  שינוי .7.3.2
בים  תפשתלמ פרסום  העירי באמצעות  כאמור,יהאתר  פרסום  חלק  הווה  י  . 

 .  מכרזנפרד מתנאי ה בלתי
 

עות בדבר שינוי ו/או  ד וה ת החייבת( לשלוח א  לא  ית )אך רשאתהיה  העירייה  
המלתנא  עדכון רישו  תפיםלמשת רז,  כי  ביצעו  מוקדםאשר  בם  זאת  התאם  , 

   וקדם. המם  שוהריא"ל שיימסרו במסגרת טופס  הדוטי כתובת רלפ
 

מובהר,  למען הסר ספ .7.3.3 יהיה    כיק  ניתנה  לא לשינוי    קףתוכל  לא  כך  א אם  על 
הע מטע  בכתב בהודעה   מזכיצעובאמה,  יירים  עיריית  ת  והמשתתפים    ,רהטר 

 .  יין זהבענ רישהאו ד/נה וטע  לכמוותרים מראש על  
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בחתימת  יחתו  המציע .7.3.4 החם  עתמרשי  שלו  כאמור  כל  ל  ימה  )בין  הודעה 
א שנשלח ובדו  ליה  באבוא"ל  שפורסמה  העירייין  כ,  ה( תר  אותה  ק חלויצרף 

 .ועתהמכרז המוגשים במסגרת הצממסמכי 
 

הקבלרו  יאשים  תפשתהמ .7.3.5 בתוך  ת  משתתף  קבלתה  ממועד  עותש  24הודעה   .
אישר עד ההו  קבלת  שלא  הע-לעה  ועד  ירייה,ידי  המכרזים תהיה  ת  רשאי  ת 

שקיב   וותלרא להוראוכמי  בהתאם  שניתנה  הודעה  סל  יהיה  והוא    זהף  עית 
 ו. ודעה לידיההבעניין מסירת  נהכל טע לות מלהע מנוע 

 
 משתתפים מידע המסופק ל .7.4

 
ומפורט ו/או    י העירייה דיל  ע  שתתפיםסופק למהמ  קצועי,מה   לרבותהמידע,   .7.4.1

הינ זה  זרי מכמסמכ בכלול   ב,  ידיעו  למירב  והעהתאם  של  תה    העירייהרכתה 
ם  נתוני  בו נמסרומקום    כיר  בהמו  ופרסומו. עם זאת,  זה  כת מכרזבמועד ערי

בגדר ,  ייםכמות הוא  בלבא  המידע  מומדנא  העירייה  ואין  למלוא  ד,  תחייבת 
הנתהיק הכמווניף  בתיים  לא  האמורים,  בתקופת  יר עעת  ם  ולא  המכרז  כת 

 ת. ורההתקש
 

ן  ובאופ  םצמעלבדוק ב  שתתפיםמהשל    םמור לעיל, מחובתוע מן האלגר   ימבל .7.4.2
כל  עצמא את  המשפטנתו ה י    יםעסקי ה או    ים מקצועיוה,  יםיטכנה,  ייםנים 

אחדונטי לוהר לכל  המ  ים  לשם  להם,  או  הצעותיהם  מילוי  גשת  מכלול  שם 
 . חוזההז ו מכרז על פי המכרה בת הזוכווי תחייבה
 

ותוג .7.4.3 תיערכנה  דיכות  ורא הלתאם  בהה  שנההצעות  ו ל  ו  חשביי  שתתפיםמהן, 
ת  גשוהז  מכרהשתתפות בהמתאים לצורך    עיקצוומ  משפטי  ו ייעוץכמי שקיבל 

בחתימתו  ההצע מציע  כ  שלות.  מכ  עלל  מסמכי  יראו  ז  רגבי  מן  זה,  אחד  כל 
צע את  יב ,  קרא אותם והבינםז,  י המכרסמכאת מ  קיבל לידיו המציעים כמי ש

והבירורים הבדיקות  מקב הו  וכי  , לבררץ  חפש  כל  אא  עצמו  על  תנל    איהם ת 
 ת בהם. ת הכלולוו תחייבויואת כל הה

 
 הגשת ההצעות  .8
 

 ז המכרנאי תהתאמה ל  .8.1
 

ערו .8.1.1 תהיינה  ומוגשההצעות  המכר  ות כות  תנאי  המצ ז.  לפי  ייחס  התל  יעעל 
הנדרשי הפרטים  לכל  בתנבהצעתו  ל ולצ  מכרזהאי  ם  הרף  כל  את    םמסמכיה 

לרשיםהנד המציע  על  חובה  ה  את  מלא.  המופיעים  הפרט   ו/או  םפיעיס כל  ים 
 יפים ללא מילוי. ותיר סע ה לאין  ו  תםבהצעתו בשלמו

 
ל .8.1.2 רשאי  לצהמציע  העתהצעתרף  מו  מסמכים  של  הקים  יעים  מצקוריים. 

לצר העתקים  רשאים  שלו ציף  ובלבד  מקוריים,  מסמכים  של  העמיים  תק  כל 
כנאמן יהי כאמור   מאושר  העיעל    ר למקו  ה  רו"ח.  או  עו"ד  ת ריי ידי  יה  הה 

פיע  ת,אישר לאפש  ל  דעתה,  למצ שיקול  א ר  לצרף  מיע  על    "ד/רו"ח וע ישור 
 פתיחת הצעתו. לאחר גם  גיש,השל המסמכים שתאימות למקור 

 
מסכימה .8.1.3 שנ  ם,ציע  במידה  בהצעתו  פלכי  טעויות  וי טע ו  ו/או  חשבוניות  ות 

ה הכספית לתיקון  שלכההתהא    לתקן הטעויות,  ית יה רשאיריהא העסופר, ת
תיא  ול כלתצעה  הוה  הא,תאשר   לאחר  ת  הטעויות  ידי  שבוצעקון  על  ועדת  ו 

 רזים. כמה
 

תהא    רייהאות כל דין. העים הורשב עמתיי  עה דבר שאינולא יהיה בתוכן ההצ  .8.1.4
עלרש שיק   אית,  הפי  דעתה  הת עד בלול  בה  שיש  הצעה  כל  לפסול  ניה,  י, 

שינו גותהסתיי  השמטי,  ,  או  ביח תוספת  ה לתנ  סה  בכל  .  מכרזאי  ההחלטה 
 . העירייה  עדי שלתה הבלה לשיקול דענ ל נתו הנ" םמקריהה ממקר
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כל  ה  ןלמע .8.1.5 בזסר  מובהר  כיספק  למציע  את  להוסיף לתקןוק,  למח  םיאסור   , 
 . הליך זה כיסמות את מאו לשנ

 
כאלהקרבמ ועדת,  ים  בכלהמכרזים    תהיה  לראות    , מחיקהי,  שינו  רשאית 
תיקון  ספת  תו הסתייגות  מש  ,כאמוראו  מום  המציע  התנאשל  ו  א  הזיך  לי 
 . ם זהע טהצעה ממכוחו, ולפסול את ה שאמור להיכרת חוזהה

 
 וגן הההצעה ושמירה על הליך  סודיות  .8.2

 
למבל .8.2.1 רשאי  מציעה  כידגש  מו  לעיל,מהאמור  גרוע  י  את  אינו  י  רטפ  לגלות 

בכלל לאחרים  זה במ  אחריםולמשתתפים    ,הצעתו  לבצע  בפ  כרז  ו/או  כל  רט 
ות  או תיאום הצע /וה  י הט ו  א /ונות  סכסי ו תיש בה משום קנוניה ו/א ה של ופע

 י. יבורצכללי השוויון החלים במכרז בעת פוג נת הגובלתי ה הצעה  ו/או הגשת
 

להזמנה    (2  ס'טופס מך ) קבלת דמי תיוו  איעל הצהרת  בנוסף כל מציע יחתום   .8.2.2
 .ההצעהויגישה כחלק ממסמכי  זו 
 

בא .8.2.3 זה  מוראין  דין  מהו  ע לגרו  כדי   בסעיף  כל  החלראות  ב טות  ו/או  ית  של 
ח   שפטמה שלבדבר  הגילוי  ההצע  ובת  במפותת ות המשפרטי  וכל  רכת  מציע  ז 

סמכי  מ  ילוי תוכןרייה בעניין גנגד העישה כ דרי  ועל כל טענה ו/אמוותר בזאת  
 . ההצעה שלו

 
 מה תוהצעה ח .8.3

 
רשי  ומ המציע או של  של  מלאה    ימהה בחתתהיה חתומכל נספחיה,  על  ההצעה   .8.3.1

של  תיחה המצמה  )כאשר  ה המציע  תיע  בהתאם  תוג  יאוה,  (אגידנו    לתנאי ש 
 בצבע כחול(. בלבד  טע עות )בה זו להציע הצ הזמנ

 
ימציא אישור  .8.3.2 מו "ד  ו עשל    המציע  זהות  בדבר  רו"ח  מטעמו  ה  החתימ  רשיאו 

ההצעוכ יתרי  וכל  עלסממ  ה  נחתמו  המכרז  מורשי-כי  ר  מואכימה  החת  ידי 
 (.  3ס' ס מטופ)

 
  מסמכי ההצעה  תהגש  אופן .8.4

 
 הבאים:  גשה אתהת הע ב  תולהצעצרף על המציע ל .8.4.1

 
 טופס הרישום מוקדםלרבות,  הצעתו,  פחים והצרופות להנסכל   .8.4.1.1

אישור הבהרה  תו,  מסיר  בצירוף  לשאלות  שינוי תשובות    וכל 
המש במסמכי  על בוצע  זה,    העירייהידי  -כרז  במסמך  כאמור 

כשא חתוהכל,  ומלאומילו  כ  ים;ם  תוגש  עצמה  יא  השההצעה 
מזוההבמעטפה    סגורה כתיבמל,  לא  זה  מספ  תעט  רו של מכרז 

 .הוי בלבדזי רכילצ
 

מס'  ו/או  א  12ס'  מ   טופס)  תהכספיה  ההצע .8.4.1.2   לפי   ב12טופס 
עתוגש   ( יןני הע ית ביחד  מסמם  ההר   סגורה היא  ש כ  צעה,כי 

  , וכן, האם "מחיר   עתצהאשר תסומן במילים ",  אטומה  במעטפה
"( מוגשת  ההצעה  התחומים  מבין  ספורטלאיזה  ו/או  אולמות   "

לפי העניין(חדרי כושר" ובה הצעת המחיר תיפתח    ,המעטפה.  " 
 .זהמכר של הסף בתנאי המשתתפים עמידת יקתד בר לאח רק

 
 .  על הסף סלופיי ה, ויגל ורהבצוגשו כספיות שי עותצה
 

בנקאיבוער .8.4.1.3 ההצלהבטח ת  ת  בה  עהת  להורתקיפה  אות  תאם 
 שר תצורף בנפרד מכל יתר מסמכי המכרז.    ך זה, אמסמ
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והאסמכתאו   כל .8.4.1.4 להוכחת  המסמכים  הדרושים  בתנאי  יעמ ת  דה 
 הסף.

 
  ם יפצורהמ  17  עד  1'  מס  כטפסיםמנים  והמס סים  הטפכל   .8.4.1.5

 . םמיחתוים ומלאם שה, כוז מנה להז
 

זו  ף ל רוצהמ  חוזהה .8.4.1.6 ב') הזמנה  ע או  די המציי-ום על(, חתמסמך 
 .  דין-רךידי עו-למאומת ע והחתימה  תימה מטעמו,י החמורש

 
י .8.4.2 גכל מסמכי ההצעה  )עותק  ענוסח שנרכש מידי ה ה   ביוגשו אך ורק על  ירייה 

פו  יצור   ית,ט נמגה  דימ  ביעל גגם  ונים  תהגשת נצורך בויש    המיד(. בלבדר במקו
)א י  למסמכ  תאםבה  םתקליטורי דיג צעי  ו אמהמכרז  כגוןיטלי אחאחסון  :  ר, 

 hard)"  בעותק קשיחהחתומים  בנוסף למסמכי הנתונים  , זאת  ן קי(או דיסק  
copy  .)" 

 
   . הנתונים שצורפו בעותק הקשיחקבעו מובהר כי במקרה של סתירה, י

 
יחהמצי .8.4.3 אישי  תום  ע  כל  באופן  מעל  הצעתודעמואחד  כלי  כאשר  העמודים    , 

וחתוס ממו  יהיו ת  אמצעו בום  יחת   גידתא   יהוי; מציע שהנוזמים לצורך  פרים 
  ד אגיו תנ מו. מציע שהה מטע תימ חה י  רשמות  ימף חתירוד ובצית התאגחותמ
 מסמך זה.  ל ת בהתאםעמו, זאתימה מטמורשי הח בדברשור הצעתו איל יצרף

 
מ .8.4.4 המסמכי  סמכיכל  לרבות  המצורפים,  הסף   םהמכרז  תנאי  יוגשו    להוכחת 

כו  תיקיהבקלסר/ ומ  נייניםעמפתח  לל  מסודרת,  רספומפורט  שר    כל   לץ 
ר  פהנושא את מסחוצץ  ד ב רפיו ף  ס  אי תנכחת  להומסמך המוגש    ל ים. כהעמוד 

זה,  ך  ור במסמאית כאמת הבנקוזמנה זו. הערבע במסמכי הבוכק  הסף,  נאית
 ל יתר מסמכי המכרז.  מכ  תצורף בנפרד

 
המכר .8.4.5 לשיקול ים,  זועדת  הבלעדי  בהתאם  לא    –  רשאית   תהיה  , דעתה  אך 

    .  ט לעילכמפור מסמכיםאליה הפו צורי לאשר  פסול הצעה אל -  תחייב
 

 צעה הה ףקות .8.5
 

מועד  ם מן ה ( ימי90תשעים ) למשך ,  חזרה  ת זכולא  ל מוד בתוקפה,  ה תעההצע .8.5.1
 . תעוגשת ההצחרון לה אה
 

העיר .8.5.2 הארכ החליטה  על  כייה  ההצעות  להגשת  המועד  תעמוד  ת  לעיל,  אמור 
בתוקפה   )למשך  ההצעה  מכ90תשעים  ימים  שנקבע   ל (  נדחה    גשת לה  מועד 

   .תעוהצה
 

להאריךרשאיייה  ירהע .8.5.3 שתו  ת  זלש ה  צעה  כלל  קף  בא  וזאת  כתה  ד  עמכרז, 
 במכרז.  הזוכה   כהצעהה רזשהצעתו הוכ זה עם המציעוח  חתימת אחרל

 
 ת ההצעות בדיק .8.6

 
העירייה  לכ .8.6.1 ידי  על  תיבדק  לצורהצעה  בדיק.  ת ך  ההצעות,  ועדת  ת  הא 

ר  ת גזבא(,  פחותל ה)לכמקצועי שיכלול    ה מנות צוות בדיקאית לים רשהמכרז
הייה,  העיר שמשפ היועץ  העימזכי  ה,יייר העל  טי  ונציג  ר  ו  א   גףאהרייה 

 .  טיתהרלבנ ה המחלק
 

רשאית .8.6.2 הבדי  העירייה  את  הקלבצע  של  עות  ההצ של  טכניים  ה   טיםהיב ה 
 .  עדיבל והעתה היחידי  פי שיקול ד-בחר עלאיש מקצוע מטעמה שי באמצעות
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מהאמ .8.6.3 לגרוע  העירייהומבלי  לעיל,  רתה  ר  עשאיתא  ש-ל,  דיקופי    עתה ל 
,  נכוןל  שתמצא  כפיים  ח ם ומומ עציביועות  ההצ  בדיקת  ךורלצ זר  עילה הבלעדי,  

   דים.כעוב ידה-ים עלמועסקצוע האנשי מק לרבות,
 

 רזהמשתתפים במכמשא ומתן עם  .8.7
 

על   .8.7.1 שומרת  ומהעירייה  משא  לנהל  המתמודד זכותה  עם  בתן  רז,  כמים 
 ט. משפת הקת ביילפסין ול דלכ  מתאימות, בכפוף ו שהצעותיהם נמצא

 
   מור.כאן ומת משאול ה ירייה לנימטעם העגים ית נצלמנו יארש ייה ראש העיר  .8.7.2

 
ומ  ניהולאופן   .8.7.3 ייקבעהמשא  ועדיד-על  תן  המי  ככרזי ת  מובהר,  ועדת  ם.  י 

ם  מודדיא ומתן עם המת משל צורה לניהול הה רשאית לקבוע כזים תהיהמכר
   :קמןכדל בועלק היה רשאיתהיא ת   ,ין זהבמכרז, ולעני

 
יתקיים  ומשא  מה  כי .8.7.3.1 נמצאו ותיה צע שה  עיםימצהכל  עם  תן    ם 

ר )לפי  כות ביותוהנמושרות  הכ  צעותהה י  בעל   עם   רק   ו כשרות, א
הק לעכאמוועדה  ביעת  לרבות, ר  מציע   יל(,  עם  ב  גם  על  שהנו 

 יחידה למכרז; 
 

ית .8.7.3.2 ומתן  המשא  מצכי  כל  עם  כל  פרדבנ  יע קיים  בנוכחות  או   ,
רה שנמצאו  הלהליים  אוי מציעים  ומ מך  ועדת    ור;כאמ תן  שא 

ן  ת ומ  משאההמנהל את  לצוות    קענילה   תישאר  יההם תרזיהמכ
את  ם  טעמ לקבועהעירייה,  הפגיש  הסמכות  מסגרת  עם את    ות 

 ם השונים;תתפיהמש
 

תינת .8.7.3.3 ומתן,  המשא  את  שינהל  לצוות  לקיים  כי  הסמכות  ן 
ומתבמ המשא  הלסגרת  מין,  ההצעה  מתן  של  וסופית  בטיך  ית 

(Best & final,)  כדי  ך  תוו  צמ ע  ותוצ תינתן ל  פיתהסועה  ההצן שבי
נפרד    גשתוית  פהסועה  צובין שהה  הישיבה,יום  ק לתיבת  באופן 

ל  ,םהמכרזי בהתאם  שי מועדיוזאת  עליקבע ם  הצ-ו  וות  ידי 
 ת המשא ומתן.  המנהל א

 
שתתפים  בין המ ייה ל ין נציגי העירמשא ומתן בתחילת הכי טרם   .8.7.3.4

ה  שונים, המציעים  רוניש יהיו  לצג לה  שאיםם    ועל הפ  וות יש 
 ז.   ות המכרד או ניםו שם כיסממה, ריי מטעם העי

 
ממפג  כל  םבתו .8.7.4 העיר ו   שאש  בין  מי  מתן  לבין  בבמייה  המשתתפים    מכרז,ין 

פייע המתרך  ני רוטוקול  אופן  בעתד  ומתן  השא  הצדדיהול  פרוטוין  קול  ם. 
 רז.   מכי המכק ממסומתן יהווה חל המשא 

 
  יה תהלא  והיא  ,  ורכאמתן  מו  ל משאהלנ  ייבתמתחנה  ירייה אינכי הע  ,מובהר .8.7.5

   .ים במכרזתתפשמה  עם ןומתשא משלא לנהל החלטתה  את  קלנמ ייבתח
 
 תאות ואסמכ מכרזהשתתפות בנאי הסף ל ת .9

 
להשתתף   מציערשאים  רק  התנאבמכרז  כל  על  העונים  הבאיםים  עמיד   ים  באחד  )אי  ה 

 : מןקלכדאת  כל ז , (על הסף  הלגרום לפסילת ההצע הלעלו   נאיםהת
 

  לראישו אזרח  ב אתוש נוה  ציעמה .9.1
 

לת ,  חברה,  העמות:  נויה   יעמצה .9.1.1 ים  רשומ ווגדים  אמה  , בורהצי  עלתוחברה 
ות של תושבים  שותפאו    ( עוסק מורשהראל )ח ישיחיד תושב ואזר או  ישראל  ב

 .  ואזרחים כאמור
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עמי .9.1.2 הוכחת  בתלצורך  הציע  של  הנדתו  ה אי  המציעיסף  על  לצרף    םנ"ל, 
 ם:   יהבא יםסמכהמ  קתהע  את להצעותיהם

 
   שוםריד תאגמציע שהוא  .9.1.2.1

 
ת  להצעתו א  צרףי  ,שראלן ביי די פ-עלהרשום    תאגיד הוא  יע שצמ

 : יםהמסמכים הבא
 

של   .9.1.2.1.1 ההתעודהעתק  התאגידאתת  של  )העתק    גדות 
על רו"ח(,-מאומת  או  עו"ד  כל    ידי  של  העתק  וכל 

 תאגיד )ככל ששונה(. של ה תעודת שינוי שם
 

אאגיתהל  ש  מעודכןתדפיס   .9.1.2.1.2 הצד  בנטי  להר  רשםל 
גיד  ל התא יס ש תדפ  ,הצעת לה  ףלצררה  על חב  )קרי,
לפי  גם  קו  ות ייבדעמות  של, נתונים  ברותם החמרש
"גיידסטאר"  ם  ורסהמפ משרד  די  י-על באתר 

 (.   יםהמשפט
 

    מציע שהוא יחיד .9.1.2.2
 

שא .9.1.2.2.1 תאמציע  יידרש  יננו  לום  ציתו  להצע  לצרףגיד, 
הזהות  תעוד וברור, שלות  קריא  שיהיה  באופן   ,  

  תעודת הזהות כאמור, ביןשל  פח  ילום הסצ  לרבות,
 . ווריך הוכחת מקום מגרלצו היתר

 
ש .9.1.2.2.2 בגדהומציע  לאשותפ   ר א  רף  צי,  מהרשו   ות 

בין ההשותפו  חוזה ו את  להצעת   שהוא כ  יםשותפת 
עלמאו את-מת  וכן,  עו"ד,  תעודות    ידי  צילומי 
   ם.תפיל השוות שהזה

 
 ספורט לאולמות ספורט ת ציוד באספקן ניסיו .9.2

 
ניסיון   .9.2.1 ציבאספקה  למציע  של  ספורטוהתקנה  סלבאו  וד  ות  במוסדפורט  מות 

ל ציגו השייכים  ספורט  ו א  (4)  לארבעהלפחות  זאת  ,  יםי בורפים  ,  שוניםלמות 
ש  במהלך חודשים(,    48  )במהלך  2020יוני    03  -ל   6201י  ולי  1ין  בהתקופה 

  ( אלף  ים חמיש)   ₪  50,000ת  הוא לפחוספקה כאמור,  ל אשל כספי  שההיקף הכ
   )כולל מע"מ(. 

 
  :לעניין סעיף זה

 
, רשות  לתיתמך ממשס לתי, יחידת  שממשרד מאל,  ישר  ינתמד  –"  ירציבו  ףגו"

ה חציבורית  חוק,  לפי  מפועלת  ישראל,,  תיתמשלברה  משטרת  רשות    צה"ל, 
 ; יסמפעל הפ , להשכלה גבוההמוסד , ניד עירו מקומית, תאגי

 
סציושל    בודדת ה  הזמנ  –"  אספקה" לעי גוף  לפורט  ד  )כהגדרתו  ל(,  ציבורי 

מו להפעלת  אותו  ציהמשמש  )כהגסד  הכספי   (לעיל  ותדרבורי  בהיקף 
)מה לעילשפור ינימאלי  האשר  ,  (ט  וסציוד  פרטי  במלואם  ופקו  הוזמנו  בפועל 

יות  צריך לה,  המינימאליהכספי    ההיקף כלומר,  קוב לעיל )הנהמועדים  בטווח  
  ; ולאורך תקופה( רין יעוא לשאספקה בודדת ול הזמנה/של 
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 :הז סף אי ין תנענילן  הניסיואופן הוכחת  .9.2.2
 
את    על המציע לצרף להצעתו  זה,  סףבתנאי  ע  ציתו של המך הוכחת עמידורצל

 ים:  באה יםהמסמכ
 

 שא משרה תצהיר נו .9.2.2.1
 

המ  על מן  אחד  לכל  לצרף  מ  תצהיר   הצעתוציעים  שרה  נושא 
בהת שיה ערוך  המצורף   אםיה  ,  א4  מס'פס  כטוה  ז ן  להל   לנוסח 
של  פירול  לויכ  אשר במהב שהעסקאות  ט  ה וצעו  ה  תקופ לך 

 ל.  לעי ההנקוב 
 

כי   פרויקט עליה  עבודה או  כל  ל  רדיר נפהתצא  ל למיש  מובהר, 
במסגרת סתמ המציע  למכרז  מך  הפרטים  כלו ולהצעתו  את  בו  ל 

  הבאים:
 

 ;ודציה ין אתשהזמ לקוח שם ה .9.2.2.1.1
 

 ; רטד הספוציו סופקיו  אל טאולם הספורמיקום  .9.2.2.1.2
 

 ;  סופקוי הציוד שתיאור כללי של פרט  .9.2.2.1.3
 

   ;ציודמכירת הל חוזההעל   ימההחת עדמו .9.2.2.1.4
 

 ; ציודפועל של ההאספקה ב מועד  .9.2.2.1.5
 

המכס .9.2.2.1.6 מע"מ  לא)   ר/עסקהכום  ככל  כולל  ובר  שמד, 
 ; ה(ברבח

 
קשר  אי  פרטי .9.2.2.1.7 המזמין  מטעש  ליצור  עם  ניתן  מו 

 ע.ידי המצי -על  נמסרושים פרט ת הא ת קשר ולאמ
 

 העבודה   בורם בוצעההגופים ע  ת שלהמלצואו  אישורים .9.2.2.2
 

למצי מוף,  וסבנ לצרףמלץ  הנ"ל,    א4  מס'  טופס  לתצהיר  עים 
כל אחד    חראי אצל ל הגורם האשו/או אישורים בכתב  המלצות  

 בטופסואשר פורטו    ופקוירותים סשה   מהות ינים לגבי  מ מן המז
כל  של  הכספי    ההיקףטיים,  הרלבנ  דיםמועה  ,"להנ   א4  מס'

     שבוצעה.צון מן העבודה שביעות הרידת רד ומ בנפ קהסע
 

או ממליץ   אישו   לגבי  ישאמוכ  רנותן  שמו,  לציי   ר,  את  שם ן 
גון  רק באעסהובו  קופה , התןתפקידו בארגו ון בו הוא עובד, ארגה

 ו תקשורת עמ  תיצירודרכי 
 

העירייבהמו .9.2.3 כי  ער  רשאית,  תהיה  ש -לה  דפי  א  עתהיקול  לאמת  ת  הבלעדי, 
)ב-על שהוצגו  נים  הנתו  כאמור  המציע  מלידי  באופן  וביןין  גמי(,  מד ן  ופבא   א 
ו  ורטואשר לא פ ציע,  המ   דיי-עו עלבוצם שיקט רויבחון מיוזמתה ביצוע פ לוכן,  

 ידו. -על
 

כי  מת  תשו .9.2.4 )סעס  עלזה    סעיף  הוראותהלב  שלו  המשנה  חלות   ( 9.2יף  עיפי 
בת עמידה  הוכחת  הלעניין  הסף  לצורך  נאי  צנדרש  ורט פהס  יודאספקת 

ולעניין  ורט  הספלם  לאו סלמאן  לביצהמסגר  זהוחבשייח'  אספקה  ת  וע 
 . מורציוד ספורט כא שלידית עת
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המעוני הצעמשתתף  להגיש  לעה  ין  והתקנהניין  גם  ב  אספקה  ציוד  חדר של 
מוולם עושר באהכ ולע"ש  עלי  ציוד  המס  חוזהניין  חמד  כושר  גרת לאספקה 

לכאמו צריך  בתנאי,  במצטברעמוד  ר,  בתנאי הסף  זהבסעיף    הסף  הן  והן   ,
 . להלן 9.3שבסיף 

 
 חדרי כושר לרט  ספות ציוד באספקון ניסי  .9.3

 
ב   באספקהן  ניסיו למציע   .9.3.1 ספורט  ציוד  של  זאת    ריחדוהתקנה  ות  לפחכושר, 

שייך לגוף  ם  ת אחד מהאשר לפחו,  םשוני  מקצועיים  ושרי כחדר  (3)  לושהשל
  48  )במהלך  2020יוני    03  -ל   6201י  ולי  1ין  קופה שבהלך התזאת במ,  ציבורי

אהכ   יקףשהה שים(,  חוד כל  של  כאספי  לפחות  מור,  ספקה    ₪   50,000הוא 
 . ע"מ()כולל מ (ם אלףחמישי)
 

ילחילופין המציע  להציג,  באספק  כול  ציוניסיון  ספות  לחדרי  ד  כושר  רט 
ידי  -ופעלים עלשונים המ  קצועייםמחדרי כושר   (4)  לארבעה, זאת  מקצועיים

רשתות מוכרות  י  יד-עלחדרי כושר המופעלים  לבד שמדובר בגופים פרטיים, וב
זאת  ,  וכיו"ב(  Cסטודיו  ,  great shapeהולמ'ס פלייס,   כגון:בתחום )  העוסקות
ה שבבמהלך  שים(,  חוד  48  )במהלך  2020יוני    03  -ל   6201י  ולי  1ין  תקופה 

  ( חמישים אלף)   ₪  50,000ת  הוא לפחומור,  ספקה כאספי של כל אשההיקף הכ
 .  (ע"ממ)כולל 

 
  לעניין סעיף זה:

 
 ; לעיל  9.2בסעיף  םכהגדרת – " אספקה, ""יורציב ףגו"
 

 :זהסף  איין תנינ על  ןיסיואופן הוכחת הנ  .9.3.2
 

על המציע לצרף להצעתו את    ,זה  בתנאי סףתו של המציע  מידעכחת  הוך  ורלצ
 ים:  באה יםהמסמכ

 
 שא משרה תצהיר נו .9.3.2.1

 
אעל   להצעת מ  ד חכל  לצרף  המציעים  שרה  משא  נו  תצהיר   ון 
ערוך שיה המבהתאם    יה  להל לנוסח  מס'ה  זן  צורף  , ב4  כטופס 
של  פירול  לויכ  אשר ה  תקופ ה   מהלך ב  צעו שבוהעסקאות  ט 

 לעיל.   קובההנ
 

פרויקט עליה  עבודה או  א תצהיר נפרד לכל  ל למיש  כי    מובהר,
  ל( לעי   31.4.עתו למכרז )ראה סעיף  מסתמך המציע במסגרת הצ 

  הבאים:ים ולכלול בו את הפרט
 

 ;ציודת השהזמין א לקוח שם ה .9.3.2.1.1
 

 ; רטפוהס ד ציואליו סופק  חדר הכושרם מיקו .9.3.2.1.2
 

 ;  וסופקיוד שתיאור כללי של פרטי הצ .9.3.2.1.3
 

 ;  ציודהרת ימכל זהחוההחתימה על   דעמו .9.3.2.1.4
 

 ; ציודעל של הופהאספקה ב מועד  .9.3.2.1.5
 

המכ .9.3.2.1.6 מע"  לא)   ר/עסקהסכום  שמכולל  ככל  ובר  דמ, 
 ברה(; בח
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קשר  איטי  רפ .9.3.2.1.7 המזמין  מטעש  ל עם  ניתן  יצור  מו 
 .עידי המצי -ל ע נמסרושים פרט ת הא ת ולאמקשר 

 
 ודה בורם בוצעה העב הגופים ע  ת שלולצהמ אישורים או  .9.3.2.2

 
לצרף  למ  מלץ מוף,  וסבנ הנ"ל,    ב4מס'    סופט  צהיר תלציעים 

  כל אחד   ל הגורם האחראי אצל שאו אישורים בכתב  המלצות ו/
 בטופסואשר פורטו    סופקו  ים ותרישה   ינים לגבי מהות מ מן המז

הרלבנטיים,  ה  ,"להנ  ב4מס'   כהכספי    יקףהה מועדים  ל  של 
     עה.צון מן העבודה שבוצהרשביעות  ידת רד ומ בנפ עסקה

 
ממ אישו   אוץ  לילגבי  שם י  ,ראמוכ  רנותן  שמו,  את  לציין  ש 

גון  ק בארעסהו, התקופה בו ןבו הוא עובד, תפקידו בארגו  ןו הארג
 ו עמ  ורתקשת תיצירודרכי 

 
העירי  .9.3.3 כי  רשימובהר  תהיה  עה  הבלעדי,-לאית,  דעתה  שיקול  את לאמ  פי    ת 

שהוצהנתוני על ם  כאמו-גו  המציע  )בידי  מלר  באופן  וביין  ,  גמי(מד ן  פבאו  ןא 
ו  ואשר לא פורטציע,  מ הידי  -עו עלבוצם שיקט ע פרויו תה ביצבחון מיוזמן, לכו

 ידו. -על
 

כי   .9.3.4 הלב  סעיףתשומת  סעיפי  זה    הוראות    חלות  ( 9.3)סעיף    שלו  השנהמעל 
דר הכושר  חליוד  פקת צסארך  ידה בתנאי הסף הנדרש לצוכחת עמיין הולענ

ע" הספורט  עלי  שבאולם  אספקה    לביצוע  גרתמס ה  זה וחולעניין    מוחמד 
 . כאמורספורט  ציוד לשעתידית 

 
אולם  יוד בגם לעניין אספקה והתקנה של צצעה  יין להגיש ה משתתף המעונ

כאמור,    ורטספוד  ספקה צילא  גרתהמס  חוזהולעניין    ןמאסלהספורט בשייח'  
לעמוד   בתנאי  ,  ברצטבמצריך  בסעיףהן  הסזה  הסף  בתנאי  והן  שבסיף  ,  ף 

 .  ילעל .29
 

 לי ימאספי מינכ ורמחז .9.4
 

מאות  ש)  ₪   0000,63  תחולפ  של  ,פיסכ  מחזור  לע ב  ת יולה   המציע   על .9.4.1 לוש 
)₪  אלף   שישיםו   ,8201,  7201  םהכספי  משנות  אחת   בכל   ,("ממע  כולל   לא( 
 .   אלה לשניםע ימצ של ה המבוקריםת הכספיים "הדוחופי  -לת עזא 9201
 

תאגיד    יעמצ אינו  אואאשר  דמחויב    וינשר  יהיה  רוקבמפי  סכו"ח  בהגשת   ,
להסתר נ  ךמשאי  שלו  מצוייםה  תונים על  הכספיים  הוגשו    בדוחו"ת  אשר 
   יל.הכספים המפורטות לעבגין כל אחת משנות  רשות המיסים ל
 

בון  שת המציע, יש לקחת בחהכנסוישוב  ורך חכי לצ  מובהרספק,    רסה  עןלמ .9.4.2
ה הכנ  עהמצי  תכנסואת  ללא  הנובעות  סובלבד,  גופ  תמפעילות  או של  ים 
 .  ומערים ם הקשויתאגיד

 
מך על  שאי להסת, יהיה ר9120דו"ח כספי מבוקר לשנת    יודן בייא  אשר  עמצי .9.4.3

ל כספיים מבוק  דוחו"ת ו8120,  7201,  6201שנים  רים  דו"ח  הל  , עלכךף  סובנ, 
 .  9201לשנת   רהסקו הכספי
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 : זהנאי סף מציע בתשל האופן הוכחת עמידתו  .9.4.4
 

עמ  לצורך ההוכחת  של  בתנאידתו  לה  המציע  על,  האל  סףי  מציע    ו תצעלצרף 
 הבאים:    םכיהמסמאת 

 
 אישור רואה חשבון  .9.4.4.1

 
המציעי להצע   םעל  איותילצרף  רואה  ש הם  של  של  החש ור  בון 

המ  דתועמית  א  מאשרה המציע,   בתשל  הציע  ים  מפורטנאי 
 (.5מס' טופס ) מכרזאת בנוסח המצורף למסמכי הה, זעיף זבס

 
כי   ג  5  מס'  טופסאת  מובהר,  על  לערוך  פי ניי  ב יש  של  ר  ירמה 
 .ציעמ של ה ןובהחש ימשרד רוא

 
 ו"ת כספייםדרישה לקבלת העתק דוח  .9.4.4.2

 
את    מנת   על במ  נכוניםלאמת  הכתבו  האמור  רואה   חשבון,של 

תרזיהמכ  תועד מן  לדרו  תאירשיה  הם  לצהמציע ש  רף ים 
שנים  בוקרים למהים  ספית הכעותיהם, את העתק הדוחו"להצ

ר המבוקדו"ח  ו את הין ביד)ולגבי מציע שאי  2019  ,2018,  2017
לשנים  הדוח  את  –  2019נת  לש המבוקרים  ,  2017,  2016ו"ת 

   (.9120לשנת  רהסקוח את העתק הדו"ו 8201
 

של  י  ספח כי דו" ם לגב יבימחו ם הויינ י שבו  ולף זה יחת סעיהוראו
 קר. ספי מבוגשת דו"ח כק שאינו חייב בהעוס

 
  הל שנתונים אי  רים, הם לסכומים כספי תייחסיהסף מ  י שתנא, כי ככל  מובהר .9.4.5

 . "ממעם ליול כ אינם
 

 חי  עסק  אזהרת או  חי  עסק הערת רישום היעדר .9.5
 

  או   חי  סק עת  הער שומה  לא ר  ,9201לשנת    של המציע  רהמבוק"ח הכספי  בדו .9.5.1
בו  ל מצע עתריכדי לה  ונאית אחרת, שיש בהה חשבל העראו כ  ק חי,עס  הרתאז
   יו.התחייבויותלעמוד ביכולתו ע ו/או ספי של המצי כה
 

על    הסתמך , יהיה רשאי ל9201שנת  לבוקר  מי  כספ  דיו דו"ח ישר אין בע אימצ .9.5.2
הכספ דו"ה ל  ,8201לשנת    המבוקר  יח  רואה  ובנוסף  ,  מטעמוחשבון  הכך, 
הדובסיעל  כי  ין  לציש  קתבי הכס  צפוי9201לשנת    קורסהספי  "ח  לא  ה  , 

 ר.   כאמור בדו"ח המבוק ה רהע ה או זהר ם אלהירש
 

תאגיד  צמ .9.5.3 אינו  אשר  אאויע  בהישר  מחויב  דו"ח  נו    צרף י,  וקרבמ  כספיגשת 
ש  החשבון  רואה  של  המצי לואישור  לפיו,  ב  ע,  מחויב  כספי הגשת  אינו    דו"ח 

, לא  םיהמיסרשות  גשו לשהויע  המצשל  ם  יי ספהכבסיס הדוחו"ת    עלו  מבוקר
  ה הערת עסק חי או אזהרת רשומ לא    9201נת  ניתן לאשר כי בדו"ח הכספי לש

הכספי    ומצב  עלע  התריל  בה כדי  חר, שישית אאחשבונ עסק חי, או כל הערה  
 ויותיו. בו לעמוד בהתחייהמציע ו/או יכולת של

 
  אישור את  הצעתו ף לרצ ל יועל,  סף זהיע בתנאי של המצ ות כחת עמידלצורך הו .9.5.4

 .הלהליך ז 5' מס כטופס ו, בנוסח המצורףן שלרואה החשבו
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 הצעה ה ערבות  .9.6
 

ימציא .9.6.1 בנקאיתורבע  המציע    י מסחר ק  בנ   מאת מותנית  לתי ב  ית אוטונומ  ת 
)לעי לראיש ולהי  "ל  ה להבטח  וזאת  (,"הבנקאית  ותרבהע לן:  תו  ייבותחת 

בתנאי  ל ערו הבנקאית  הערבות  ;  המכרזעמידה    רף המצו  חסנו ב  כהתהא 
 . (6ס' טופס מ) כרזהמ  למסמכי

 
לה מבקש  אשר  במתת שמציע  זאתף  זה,  לאספ  כרז  ספורטקת  ביחס   ציוד 

הלא סלמספורט  ולם  צ  בעניין  המסגרת  חוזהו)  אןבשייח'  זה(אספקת  ,  יוד 
וחמש  ארבעת אלפים  )  ,5004לעיל, בסכום של  יידרש להמציא ערבות כאמור  

 , כולל מע"מ; ₪ (ותמא
 

חדר  לת ציוד ספורט  אספקחס לזאת בי  כרז זה,ף במתתשש להקבמר  אשמציע  
ציוד  בעניין אספקת  המסגרת    חוזהוי )ש מוחמד על"עספורט  ם האולב  הכושר

,  ₪  (אלפים  חמשת )  5,000של    בסכום   , לרבות כאמור לעילהמציא ערש  ייד,  זה(
 מע"מ;  וללכ

 
  לם אול   רטביחס לאספקת ציוד ספו  גם  ,כרז זהף במתתשמציע אשר מבקש לה

זה(  חוזהו)  מאןבשייח' סל הספורט   ציוד  בעניין אספקת  ביחס   םגו  ,המסגרת 
ציוד ספלאספ   חוזה ו )עלי    ש מוחמד" עאולם הספורט  בחדר הכושר  ורט לקת 
בעהמסג אספקתרת  ז  ניין  להמציא  ,  ה(ציוד  ערבויויידרש  בנקאיות שתי    ת 

לעיל,   ערבותכאמור  לחילופין,  בודדת    או  של  בנקאית  תשעת  )  00,59בסכום 
 מע"מ; , כולל ₪ (תאלפים וחמש מאו

 
כי    ס מובהר,  זההוראות  סע   עיף  העל  כל  יחולו  שלו,    משנה יפי    מןאחת  על 

 רז.  יהם למכש ביחד עם הצעותמציעים להגישעל ה קאיות הבנת הערבויו
 

  ה יריישהע  ככל.  2002ר  דצמב  15  ליום  עד בתוקפה  תעמוד    אית נקהב  ות בהער .9.6.2
דרוש  ל  יתשאהיא תהיה ר  ה,ם למכרז ז הנוגעי  םניהזמ  תו וי לוחתחליט על שינ 

הארכת  מ את  לעת  ההערבו  קף תועת  בהתבנקת  זאת  דעאית,  לשקול  תה  אם 
   הבלעדי.

 
וסח שונה  ננקאית ב ערבות בעה שתוגש עם  צה  כיפק מובהר  כל ס  למען הסר .9.6.3

שצונהמ למסמוסח  מהרף  בסטייה  או  המכרז,  סעכי  זוראות  )ליף  בות,  רה 
סלעני העין  אוברכום  תוקומו  ת  תיפסעד  עמה  ל  פה(,  לת סיפ  אתותגרור 
 .עהההצ

 
האמור .9.6.4 אף  העילעיל  על  עלהתה  ריי,  רשאית,  ד א  שיקול  ,  הבלעדי  עתהפי 

(  3שלושה )  עדת של  וספפה נלתקובכל פעם    ותרבכת העהאר  מציע  כלש מלדרו
  .יעיםד שדרישה זו הופנתה לכל המצבלב, ודשיםוח
 

חייתה של  ד  ת בסמוך לאחרנקאיבה  תבורעהאת  יע  חזיר לידי המצ ת ייה  העיר .9.6.5
לבצע את הפרויקט  חר  שנב המציע  ם  ע  נחתם חוזה בסמוך לאחר ש  או,  הצעה

 . ת ביצוערבוהמציא ע
 

רהעירייה   .9.6.6 הב   את ג  להצישאית  תהא  ולפירית  נקאהערבות  את    לט לחעון 
בה הנקו  הסכום שיקול    )או  ב  לפי  מקום  בכל    דעתה הבלעדי,כל חלק ממנו(, 

המצי חזר  שבו  את  ועתמהצ  ובע  קיים  לא  בדי ת   ו/או  המכרז  ת  יקנונאי 
ו/א למובשלמות  סירב  הדא  לא ו  במת  שוירחר  במכרזמנו  זכייתו  ,  עקבות 

הה ל ברבות  במלוא  של  ו או/   חוזה ה  תחתימדבר  וראות  עמד  יותיו  התחייבוא 
לב דרךמסמכאות  הורלו הצעה  התאם  בכל  שסטה  ו/או  המכרז  אחרת   י 

המכמהוראו  מת  בכל  ו/או  שברז  כיול ר  התבר  ו קרה  המכרזים  מציע  ה   ועדת 
או השוויוני  גן ו/וההך  י ל רת הההפך  ב ו/או תוו בחוסר תום להצעת הגיש את  

המ )לרבות,  במ  פיםשתת בין  מכרז  חבכל  שיש  ניסילק  ש שקרה  של  ון  יומה 
 וכיו"ב(.    יביתפיקט עה צהו/או טעייה ו/או ה  הטיה
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אין  .9.6.7 כי  העי   מובהר,  בסעיף  ייה  רבזכויות  בככמפורט  סעד    וע לגר   ידזה,  מכל 
 . כל דיןי פ  מסמכי המכרז ועלבהתאם ל ייהעיר מד לרשות העו אחר אשר 

 
ו  יח קיומוכ להרך  , מבלי שתצטתקאיהבנ  ותה רשאית לחלט את הערברייהעי .9.6.8

או  ו/ס דרישתה  לבסאו  ו/ה  תשמק בקלנאו  /סו ו לבסאו  גרם  נזק כלשהו שנ  של
  .נקבה בפני  תהערבו  הצגת כתבבשדי אלא   כן אל המציע,לפנות קודם ל

 
  אלא ז,  ר במכראחל  לערער על זכייה ש  יוכל  לא  ,וותו הוחזרה לרבמציע אשר ע .9.6.9

המצי כן  ב אם  לעירייה,  לערערלבקרף  מצוא  עשתו  כת  רבו,    ום ת   יהמעידה 
הינו   ה  חודשים  3תוקפה  לעירי מיום  לענייהיחזרתה  סעיף  .  "ערעור",  ן  זה, 

   פני בית משפט.פטי ביטה בהליך משלרבות, נק 
 

 פי דין -לע ושות רהד  ותאתכאסמ .9.7
 

ל ה  על לצרף  האישוריהצעתמציע  כל  את  הבאיםו  תקפ,  ם  הגשת    עדלמו ים  כשהם 
 ההצעה: 

 
ל .9.7.1 ההצהרה  בעלמפיה,  הוא  הדרושי ור ישהא  כל  ציע  עסקאו  לפי   םים  ת  חוק 

לשם1976-התשל"ו  בוריים, צי  ופים ג המציכ  .  להצך,  יצרף  היר  תצ   עתוע 
 (. 7פס מס' וט)ז כרוסח המצורף למסמכי המבנה בהתאם לחוק ז

 
אות  רוה ם להתאן ביספרים כד יהול  דבר נאו רו"ח ב  מפקיד שומהתקף    אישור .9.7.2

 . 1975-"ושלהת ,ףמוסוחוק מס ערך  [חדש נוסח]הכנסה   ספקודת מ
 

נ ר תק אישו .9.7.3 ]נוסח    מס להוראות פקודת    םאקור בהתבמ  י מס יכו ף על  הכנסה 
 .[חדש

 
ך  חוק מס ער  ותראהול   ודת עוסק מורשה, בהתאםעת   אישור מלכ"ר אוהעתק   .9.7.4

 . 1976-התשל"ן מוסף,
 

מועד הגשת ההצעה  תוקף לא בכשהו  ם, דייג אהתאישור ניהול תקין מעת רשם   .9.7.5
  .מכרזל

 
 ן די פי -עלהצהרות  .9.8

 
לגרוע   המש  מחובתו מבלי  המפ ה  תאלצרף    ציעל  האישורים  ו/או  ורטים  מסמכים 

 ים:הבא מכיםהמס כלאת עתו גם עליו לצרף להצ במסמך זה,
 

 ניגוד עניינים דר  עיר ה בדבתצהיר  .9.8.1
 

באמ  עציהמ .9.8.1.1 נושאיצהיר  כי מטעמ   ים/בכיר הה  שרמה  י/צעות    ו, 
  תוך   יהיהתה לא  העירייעם    חוזהימת  תפותו בהליך זה וחת תהש

ינו המציע ו/או  ב  יןוכי א,  יםעניינ  ניגוד  שלבמצב    ימצאותכדי ה
וב שלו  נוש /עלי המניות  בכיריםאו  ה,  משפח  קשריבו    אי משרה 

 יך זה.  הלל 8מס' כטופס רף מצוח הסו נלבהתאם   וזאת
 

מס')  צהירתה  לע .9.8.1.2  וצמבעהמציע    דרבנפ  יחתמו  (8  טופס 
  המניות   בעלי  ן, כל אחד מביןר(, וכ מוכא )באמצעות נושא משרה  

דירק תפים(השו  )או ח)  טורים,  הו או  המנהל(ברי  נושאי  עד   ,
   .מנהלים בכירים ,, מנכ"למשרה

 
עץ המשפטי  היו   רישות א יתר, לקבל, בין הוישמש  הים אלרתצהי .9.8.1.3

הע  טשל  החתימירייה  ערם  ה ה    5  ףסעי)ראה    הזוכהעם    חוזה ל 
 .  עיל(ל
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 ות עובדים וימירת זכבדבר שר תצהי .9.8.2
 
יצרף   .9.8.2.1 בכתב  תצהי צעתו  הלהמציע  ושלר  בובעלי הש  שלו  ,  ליטה 

המצורף   מו טסמך  מכבנוסח  המכסמכלמ  9'  ספס  בי  דבר רז, 
חובו בעניקיום  זכויותיו  הין  עלת  ועל  הקי  וחי  פ -עובדים,  עבודה 

 .  ם הרלבנטייםהקיבוציי  וההסכמים ההרחבה  פי צווי
 

פ שעההרל  כ  יצורפו  ריהלתצ .9.8.2.2 בדין  המצי ש  ליליות  בעל  לי  ע, 
בו  בבעלואחר ות  ברוח  שליטה  מבע ות  מי  השלית  במילי  דה  טה, 

ידי מנהל  -לה על אמעל מי    שהושתו  תהקנסון כל  כ ווהיו כאלה,  
חוקי העבודה    לה שהפר ה בגין  הכלכלרד  כיפה במשסדרה והאהה

 ההצעה.  חרון להגשת מהמועד האשנים האחרונות ה ושבשל
 

דריש-על .9.8.2.3 העיפי  ה יהרי ת  יצר,  מעודכן ר  אישולהצעתו  ף  מציע 
 רשעותבר ההבדה במשרד הכלכלה  האכיפ סדרה ול הההנמ  של

 . םרו העדמור אאכוהקנסות 
 

אה  אם .9.8.2.4 ממציע  מי  השליטה  ו  הורשע בעלי  בשלוש  בו  ים  השנו 
נויות  העבירות הממבין    ו יותר לילית אחת אפירה  בעבות  האחרונ

ובחו העבודה  עלת  ההצעה,  9מס'    ופסבט  ם המפורטיקי   יפסל 
 . הסף

 
או .9.8.2.5 המציע  ה  אם  מבעלי  ע  בו  יטהלשמי  מינהל  ידי  -לנקנסו 

והאההס הכלכלדרה  במשרד  )  הכיפה  אוקנס(  2בשני  ר,  ותי  ות 
, 7  מס'בטופס  ים  דה המפורט העבו  בחוקירות המנויות  ן העביבגי

השניבשלו האחרונוש  תיפסל    ת, ם  הסףההצעה  מובה על  ר  . 
מ  בזאת הכי  בגין  וסקנספר  עב ת  כקנסו   רהיאותה  ת  ייספרו 

 שונים.  
 

 ה פלילית עשהרר  דעיר בדבר ה היתצ .9.8.3
 

ב .9.8.3.1 יצהיר  מט   אמצעותהמציע  בכיר  משרה  כימענושא    ע ימצה  ו, 
שרה  מנושאי המאחד    ו וכל לי המניות שלחד מבע, כל אכןו  עצמו

כ"ל,  "ל, סמננה למנכ"ל, משנכן, מי דירקטוריו: חבר גון)כ  במציע
כספים, מנעופתי  מנהל  מנהל  כ ל,  אהל  אנו  דםוח  משאבי  ש  או 

לא  השנים   7  ךל הבמ  הורשעו  וכיו"ב(,  להגשת   )שבע(    שקדמו 
בעבירה  כ למ  צעההה עמהרז  לבהת  זאקלון,    שיש    סח נותאם 

 .  01כטופס מס' ף המצור
 

  " ןה שיש עמה קלוירעב, "10  מס'  טופסיין  ף זה ולענ ן סעילעניי .9.8.3.2
עבירה כל  פגיע  הנם  בה  המישיש  בטוהר  עבע  ,ןוכדות,  ה  ה  ריל 

 ; שע" או "עוון""פמסוג 
 

יצרף .9.8.3.3 יי   המציע  ביר  וחכ  י ופלתצהיר  במלצורך  הפליליור  ,  רשם 
אחד  יחתמו  ם  עליה  ,10  מס'  לטופסהמצורף    חבנוס מבעלי  כל 

 ע.   מציל ה רה אצי המשכל אחד מנושא ,יות של המציע, וכןנמה
 

 עם מוגבלות אנשים  זכויות ל שוויוןלפי חוק  רההצה .9.8.4
 

פי  אם לנדרש לתבהבכיר מטעמו,    רהות נושא משצע אמב  ,הרההצ   שיגי  המציע
זאת    ,1998-"חמוגבלות, תשנ  םנשים עיות לא וויון זכולחוק ש   9ף  יעסאות  הור
 .11' מס סכטופורף וסח המצתאם לנ בה
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 מפרט ות הדרישלנדרש יוד ה הצמת התא .9.9
 

הציוד  ר פכל   .9.9.1 המציע-לע  ים המוצעיטי  ת  רטוהמפו  בדרישות  ו דיעמים,  ידי 
 ( מך ג'סמך זה ) רף להלירט המצופמב
 

לחדר המיועד  ציוד  מעהכושר    לגבי  היכןעלי  וחמד"ש  לציין  המציעים  על   ,  
עלותה המוצע  הציוד  בעבר  עלבה  םדי-קן  המוצע  לציוד  דומה  ציוד  או  -צעה 

   . ושר ודרכי התקשרות()מיקום חדר הכ  ידם
 

כן .9.9.2 בכמו  יעמדו  הציוד  פריטי  כל  בסעיף  ,  לאמור  בהתאם  הבטיחות  דרישות 
שמיוצר  יוד  לצ יפות  י בטיחות והן למתן עדין עמידה בתקנ, הן לענילעיל  1.2.4

 דינביה ו/או יפן. רופה וסקנת ו/או איבארצות הברי 
 

הוכ .9.9.3 שלעמיד  חתלצורך  בתנאי  תו  זה,    המציע  את  צעתו  הל  צרףליו  על סעיף 
הט כל  המפרט  של  המוצעטי  ימפר  אחד כני  )אם    תווי   שורי א ,  הציוד  תקן 

 .  קיימים(
 

כים  מסמ ה  טכני )ראצויות במפרט הטבלאות המב לציין    מציעכל    עלכמו כן,  
   . ידו-יימת בציוד המוצע עלישה מתקבהתאמה(, האם הדר ( 3ג) -( ו2ג)

 
 וקדם תא אודות ביצוע רישום ממכסא .9.10

 
יר  ר נשלח למזכם המוקדם אשרישופס הטוף להצעתם את העתק  לצרעים  צי על המ

  ם קבועידים הה במועמסירת למזכיר העירייה על  צירוף אסמכתא המעיד ב  ה,רייהעי
ת מצעומשלוח בא  רואיש  ל,א"אישור משלוח בדו  ,ירה בידר מסאישו :ןכגו בהליך זה )

 (.יהקסימילפ
 

 תא על רכישת מסמכיםכמאס .9.11
 

 המכרז.  סמכישת מכידה על רמכתא המעים אסהצעתל  ים לצרףמציעעל ה
 

 ה בתנאי הסף ידעמשל פת נוססמכות לבחינה  .9.12
 

כרזים  ל ועדת המר שישובא  ןיא , כי  הר ומודגשל ספק, מובהסר כלמען   .9.12.1
מפל מ יו  בתעסוים  שתתף  של ומד  הסף  אי  י דכ  ז רמכה  נאי  שור  להוות 

 . רזהמכל הסף ש  תו של אותו משתתף בתנאיידמעלגבי   לטי ומוחסופ
 

ש   עדמקרה,    לכב .9.12.2 סוהחלטל  לקבלתה  ת  המכרזים רשאי   ועדת,  פיתה 
ובמידת  הסף  בתנאי  יםתתפהמש  עמידת  את   מחדש  וןבחול  שובל  ,

ל  הצורך, מצימ  פסולאף  זה  שטעם  נבדעותיצהעים  לפהם  כן  נקו  י 
 .נאי הסףתבת ודומע ושר כי הןוא

 
 :ן ההצעותהבחירה בישיש לצרף לצורך  םנוספי יםנתונו כיםמסמ .10

 
 טלבו .10.1

 
 בוטל .10.2

 
 טלוג מוצרים ק .10.3

 
)של המציע    וצרים מעודכןעל המציעים לצרף להצעות שלהם קטלוג מ .10.3.1

הו ממנו  הספק  של  או  אעצמו,  רוכש  הא  מנת  ת  על  וזאת  מוצרים(, 
תושהעירי  שי יה  לעשות  עבקטמוש  כל  זה  מוצרים  לבצע  לוג  מנת  ל 

 . ות עתידיותרכיש
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הם  להצעה הכספית שלצרף  דיקת ההצעות, על המציעים לם נוחות בשל .10.3.2
 . נהים להזמ המתייחספרט פריטי הריהוט  ם של קטלוגיאת המספרים ה

 
קטל מפהמציעים   .10.3.3 דיג עילים  מדיה  באמצעות  אינ  יטליתוג  טרנט,  )אתר 

וכפור הזמנות  יהיו"ב(טל  רשא,  לייו  לעיוןצרם  במדיה,    ף את הפרטים 
   פי"(. מוצרים פיזי )"הרד קו וגבמקום צירופו של קטל

 
 ע המצי של פרופיל .10.4

 
 :יםא בה םהפרטי  יפורטו  ובו,  יעצמה  לש ילופרפ  להצעתו לצרף המציע על

 
וההתאגדות    צורת .10.4.1 המציע  המצי  הפעילותחילת  תבשל  ככל  של  ע. 

נמנה חעל    שהמציע  בתלתא  ויל ע  ת,ברואשכול  אר  הגמצית  ם  ופית 
ה הקש  חבריםהאחרים  החברות,  בבאשכול  המצי   ינםר    , וכן  ,עלבין 

 פים הללו.  הגו ד מןום הפעילות של כל אחתח
 

של ציוד   ושיווק רה מכינשוא המכרז )בתחום   ע ציהמ של ותולפעי תיאור  .10.4.2
הנדסי(מכנ הנישות,  רב ל  ,י  ציבוריים,  פילגו   תנים ירותים  ,  וכןם 

 (.יימיםקש)ככל  ריםחא  בתחומים
 

 . במציע ותפיםש ה או  המניות י לעב  טפירו .10.4.3
 

 . המציע לש שרהונושאי המ  הל(המנהגוף )או  ןוריורקט הדי  ריבח  טפירו .10.4.4
 

"ם,  סמנכליל,  )נשיא, מנכ"   המציע  צלא  יםר הבכיה  ר שנושאי המ  פירוט .10.4.5
,  הבכיר  האדם  כוח  איש,  הבכיר  הכספים  שאי,  הבכיר  התפעול  איש

  או   וריוןרקטידל   ףבנוס  הנהלה  תעלפו  ילעפהמ   לשאצ)ככל    הנהלה  חברי
 (; מנהל דעו
 

ך  , תונשוא המכרזום  תים בתחוריע שייפק המצהם סל  תווח לק   פירוט .10.4.6
לתן  מ שלמצלעיל(.    9.2  יףבסע  דרתםגכה  ם,ציבוריי  גופיםדגש    ע יככל 

לק בתיש  הפועלים  רהט  חוםוחות  הלציי   עליו  ,העיר  את  גם  וחות  קלן 
 .    הפרטיים הללו

 
 יין.  ת הענ נסיבו ב כוןי ולנראו אה למציע ירשה  או נוסף ר ן אחנתו  כל .10.4.7

 
  מסמכים:  מתשלהה וצעת להורתן הבהמ .11

 
שומרייירהע .11.1 זכה  על  דעתה  -לוע  ה,ות ת  שיקול  מן  אל  מכ  שלדרו  ידלעהב פי  חד 

אות אסמכת  כים אוסממ  תלאמור בהצעתו, וכן, השלמבהרות בכתב  המציעים מתן ה
ליך ה כהיך זהל   ראויו)  תההבהר  ו/או  צעההה  קתבדי  עתה לצורךדרושים לד נוספים ה

הבהרולמת לרן  להצעה(,  לוב ת  הוכצות,  עמירך  המשתתחת  של  נאי הסבת ם  פידת  ף 
   .(למכרז הצעההנכון למועד הגשת  ה )ז  יךהל

 
ו/או השלמת  שות שימוש בייה אינה חייבת לעירהע .11.2 ם  ריחסם  כימסמהליך הבהרות 

וה מסוימת,  נתון  בהצעה  דעדבר  הבדיקצוו ל  ש  תולשיקול   יקתד בל  נהשימו   הת 
   . עצמה  םועדת המכרזי דעתה שללשיקול או   צעותהה

 
  פסילת   לע  יט עדת המכרזים להחלל וש  תהוע מזכודי לגר כ  ל,עי אין באמור לך,  משכ .11.3

זאת,  ם  ע  ;אמור לעיל בתנאי מכרז זהאו ובהתאם ללא צורף במלו  שהחומר ות  עצה
הצעה כאמטרם פסב ועדת  ילת  ת ור,  רהמכרזים  למלפנית  שא הא  ם  ינ שוה  ציעיםות 
לקבקשב שהשלמות  בלת  ה  ו/אולחומר  נמסר  בנוסנוספיםם  מסמכי  לא  לחומר ,  ף 

 לידיה. ר מסשנ
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בד וכיחים בדיעסמכים הממת  למש הלאפשר    די כ  אין באמור בסעיף זהכי  ,  מודגש .11.4
התקיימו )כאשר הללו לא  עיל  טו לורשפף  סהו של מציע מסוים בתנאי  את עמידת

במועב הגמציע  הצד  לשת  אומכרעתו  הבנקהערבשל    חורבאי   ה גשה  ז(  אית, ות 
 .   ך זההלי  תנאיה לפי ת פגומבנקאי ותערב לשבות, תיקונה לר

 
הצוו .11.5 המכרזיםת  ועדת  או  לשב קצי  (ןהעניי   י לפ)  בדיקה  מועדים  עמדתו  ו  כל ם  של 

 .  יםסמכ ת המכאמור בדרישתה להשלמיע מצ
 

 :מכרזת ההצעות שהוגש ליקבד .12
 

 לי כל .12.1
 

לאמ .12.1.1 בהבכפוף  זו  ור  המכרזיםעו ,  תוצעה  להציעזמנה  ין  במתבחר    דת 
בת שעמדו  הסףא נההצעות  ההצע-לע  כה, זוה  הצעהה   את  ,י  ה  פי 

 .  ביותר ת הזולההכספי
 

בה    המוצעוד  הציש בהצעה  חייבת לבחור  ה  תהי   ה לאייר ימובהר, כי הע
 . יט הטכנת המפרינו עומד בדרישוא

 
ה הזוכה  הצעירת העל בחו בנפרד  יחול  עוד מובהר, כי הוראות סעיף זה

הספור  ספקתלא לאולםציוד  ב  ט  סלמאהספורט  ע  ןשייח'  ל  ובנפרד 
לאספקת  בח הזוכה  ההצעה  הספורטירת  הכול   ציוד  ע"ש  שר  חדר 

 .  חומים(אחד מן הת רת לגבי כלן הסכמי המסגייוכן, לענ)  ימד עלמוח
 

 .  היאש הצעה חייבת לקבל כל אין העירייה מת .12.1.2
 

או    הירסב  בלתי  יאשה,  צעההב  כלל  שבתח לה  לא  תיא רש  היי רהעי .12.1.3
בח   התייחסות   חוסר  בשל  או  המכרז  שותרילד   המאהת  וסרשהינה 

  ה צע הה  הערכת  נעו מ  העירייה  תעשלד  המכרז  מסעיפי  לסעיף  מפורטת
 . כדבעי

 
המכרזיםעו .12.1.4 רשת   דת  מ  תאי היה  יועץ  יולמנות  יכול טעמה.  כאמור    עץ 

הרלבנטית  מנהללהיות   הבעירייה  המחלקה  לפנ אשר  יהיה  ץיוע.    תוי 
והסב  קבלתל פרטלמושהרים  חוולצור   עיםי המצמן  ים  ת  גיבוש  ת  ך 
 סף.  בתנאי המציעים ת הדבר עמידתו בעד

 
 ה הכספית צעהה מילוי אופן  .12.2

 
   .דן נסתראומעם  ת  מתן הצעה כספיבשיטה של  יינה תה  המחירות הצע .12.2.1

 
בי  גאת על  , זהמחיר לכל פריטואת    יםו המלאת פרטיכל מציע ימלא א .12.2.2

ת  אספקלהצעת מחיר    הגשתלעניין    א21'  ס מספכטוף  המסמך המצור
ך המצורף  , ועל גבי המסמבמוסדות חינוך  ורטפסמות  לאולוד ספורט  יצ

, וזאת בנוסח  כושרלחדרי  פורט  ד סת ציולעניין אספק  ב12ס'  כטופס מ
 י המכרז.  סמכ למרף המצו

 
המבקשים   הצי לה מציעים  לאספקת  רק  הצעה  הספורט גיש  לאולם    וד 

סלמ  לאספק  או  ןאבשייח'  לרק  הציוד  הדח ת  מוע"כושר  ר    עליחמד  ש 
בעניין  אחדשל  ת  ר המסג  הסכמי  )וכן,  התחומים(,    כל  את  ימן  מלאו 

גבי הטופס    רהצעת המחי על  בו  חסייתמאשר  רק  רוצים  לתחום   הם 
   (.בהתאמה ב21א או טופס מס' 12ס'  ס מטופ) להשתתף

    
במקור    אותה  , ולהגיש בעט כחול בלבדלמלא  ת יש  יפעה הכסההצאת   .12.2.3

 .  הצעה(של ה צילומיעתק  ה לא יתקבל)
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 א12  מס'  טופסכ וכה בהתאם לנוסח המצורף  ער   ית תהיהספההצעה הכ .12.2.4
ר כי טופס ההצעה הכספית  ובה. מ, ובנוסח זה בלבדב21מס'  טופס  כאו  
 .    ב הכמויות של הליך זהת כתלל אכו

 
ה בעת  מציעעל  כי  לוודא  מסמים  לידיה  כיקבלת  יקבלו  הם  ם  המכרז 

אבנפ גם  ההצרד,  טופס  הת  ובכל  (,  שלו  תסאוהגר  בשתי)  כספיתעה 
 .  ההכספית מאתר העירייה  תן יהיה להוריד את טופס ההצעי נמקרה, 

 
ף  אשר תצור  ונפרדת  , אטומהסגורהטפה  במע ההצעה הכספית תוגש   .12.2.5

ע המכרמסמכיתר  ם  ביחד  הצעהמובהר,  .  זי  תוגש   כי  שלא  כספית 
די  י-עלולא תיבדק    על הסף  תיפסל,  רהוגס טומה וסגורה, אבמעטפה  
 . העירייה  רזים שלועדת המכ

 
ל ההגהבנוסף  )שת  פיזי  באופן  העירייה  ( pycohardצעה  תהיה   ,

  ם על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק אוןש גצעה תוגשאית לדרוש כי ההר
וקי, תקליט על בסיס כתב  כיו"ב(ור  על  כמויות שיועבר  ,  למשתתפים 

 .  יהפיזמור בקובץ ר האיגב ירה,תשל ס  במקרה .גבי קובץ אקסל
 

המפורטים    הציוד  פריטיאו    םהמוצרילפי  ערוכה  ה  י יר תהמחה  הצעת .12.2.6
)ה  תבבכ ציוד  א12מס'    טופסכמויות  לאולמות    טרפוס  לעניין אספקת 

 .(לחדרי כושראספקת ציוד ספורט  יןילענ ב12טופס מס' או  ספורט
 

יד  יםמציע העל   .12.2.7 על  המוצעים  המחירים  את  כל  ל  םלפרט 
וכן,    לכלחיר  )המ  המחירת  צעבהטים  המפור   פריטים/ םמוצריה מוצר, 
הה ולל  וכמחיר  פריט,  אותו  הכולעבור  המחיר  את  כלל  כן,  של  ל 
   .הצעה(ה
 

יבקש   יידריש  להגמציע אשר  לא  התחומים,  רק לאחר  למלא  הצעה  ש 
המ לתחום  חיאת  ביחס  ור  יסמ השני,  בקו  הוא  הכמויות  כתב  את  ן 

 סון חוצה.  אלכ
 

המחיר   ת או איר  ים,מוצר מסואו  פריטעבור  מלא מחירלא י מציע אשר  .12.2.8
י  קוב באומדן מטעם העירייה )כפר הנלאותו פריט, כמחי  ויד-המוצע על

 שיהיה בתיבת המכרזים(. 
 

עבור  צמ .12.2.9 מחיר  ימלא  לא  אשר  יות  (3) שלושה  יע  הסעיפים  ר  ו/או  מן 
  כפגםוצרים( הכלולים בכתב הכמויות, יראו בכך  טים או המ )סוג הפרי 

 ים.  זמכרהדת וע ידי -ל על תיפסזו  והצעה   י בהצעה,תמהו
 

ת  לגבי הגשת הצעות כספיו בנפרד אות סעיף זה יחולו הור י גם הר, כ מוב
ע התחומים.  מן  אחד  כלכל  של  ן,  ל  הצעהצעה  שהגיש  חסרה  מציע  ה 

מ לאחד  הצעתו ,  התחומים  ינש ביחס  השנילגבי    אולם  היא    התחום 
ל  בתוקףהיה  ת,  תקינה הביחס  ב שהתחום  אותו  שה  הוג  עניינוהצעה 

 לאה.  ומתקינה   צורהב
 

ו/או    אין להוסיף הפריטים,  צעות המחיר עבור  ה  וייללמעט מ מודגש, כי   .12.2.10
גלכ על  ההצעה  בי  תוב  ו/או  ית  ספהכטופס  הערות  ו/או  הסתייגויות 

הצע תנא בקשות.  ו/או  בה  ותים  יוגשו  סשלא  להוראות  זה,  תאם  עיף 
 תיפסלנה.  

 
 ות ת שונהוראו –ספית ה הכההצע .12.3

 
מס'  או  /וא  12ס'  ס מטופ .12.3.1 ע  בוציש   כוןעד  לכאו  )  לפי העניין  ב12טופס 

שיתקיי ובבעק ומתן  משא  ישמשת  הזוכה(,  עם  הת  ם  של  כנספח  מורה 
   הזוכה. תם עםחי שי חוזה ה
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לז .12.3.2 שתשולם  בש תה  וכההתמורה  בהתיה  להצע א"ח,    –הכספית    תום 
כפיל ומת   שתהיה   רבות,  משא  הזוכה  ן  לאחר  עם  )אם    במכרזשנוהל 

   ור(.כאמ  ו"מל מ ינוה
 

הכספ .12.3.3 המפורטיםהסכומים  כ  ההצעב  יים  שיעור    .מע"מם  ליולאינם 
יצורף   המחייהמע"מ  לשיעור  לעתבהתאם  מעת  שיהיה  כפי  בדין,  ,  ב 

ליחידה )כלפי    המחיר הכולל   דכןיעורה של שינוי בשיעור המע"מ,  ובמק
 יין(. פי הענמטה או למעלה, ל

 
של ההצמדתנאי   .12.3.4 ובהיעדר  חוזהב   וגדרלמ   תאם הביהיו    רהמוהת ה   ,

  .מודהצ יההתה לא  התמורר, הגדרה כאמו
 

התש .12.3.5 ול מועדי  התמ ום  תשלום  למתנאי  למוגדורה  בהתאם  יהיו  ר  ציע 
תמסר    רשא  מתרכש מסויחרת בתנאי הזמנת  יקבע א , אלא אם י חוזהב

  . מעת לעת לידי הזוכה בהליך זה
 

נתן  י והוא י סופי  ההצעה הכולל הינו סכום   בהר כי ספק מו הסר כל ען למ .12.3.6
כל    אתבטא  וי  ם יהמרכיב   לת כול אויכל   ירות,תן השעבור כל מרכיבי מ

:  א רק(לת )אך  עמו לרבו ע להצעת המחיר מטיע בנוג של המצ  שיקוליםה
)  דציו ואבואביזרים  ציוד  עמתכלים(,  ים  יזרלרבות,  שכר  בודה,  שכר 

י  ביעציםומנהלים,  קתקורהטוח,  ,  רווח  הו,  משפבלני,  ייעוץ  טי,  בלה, 
ה לע תשלומי  נויות  וכלליות,  דלקהסעה  חובה,הלה  מים, לחשמים,  ,   ,
 יו"ב.  כת ווונחשב לת הנה

 
 הצעות בין ה הבחירה .13

   
 םמרזיה  של ועדת שיקול הדעת .13.1

 
 ליך זה. ת הראותהיה בהתאם להו צעה הזוכהבהחירה בה .13.1.1

 
והזול ר המחיעת הל הצץ עמכרזים תמלי ועדת הככלל,   .13.1.2 ביותר  כשרה  ה 

 ין.  דל ף לככפות בזאומדת בפניה, הע
 

  ת רהט ייעיר   מצד  ת בוהתחיי   ת וולה י  זה כדף  בסעי  באמור עם זאת, אין   .13.1.3
ת  ירשא  תהיה  ה ר, והועדבעל ההצעה הזולה ביותמציע  עם ה  להתקשר

 . מירב היתרונותת איה  יריעניק לעץ על בעל ההצעה שת לי להמ
 

ועדת מק  בכל .13.1.4 ו/כרזי המ  רה,  שהע  ראשאו  ם  עירייה  שיקול  ומרים  ל 
  תר או עם בעל ה ביו הזול  עם בעל ההצעה  רקש להת  שלאדי  לעדעתם הב

 שהו.  כל הצעה
 

שימסגרב .13.1.5 בו קת  המכרז  ה ליה  הזוכה,  ליכי  ההצעה    ת רשאיובבחירת 
בחלהבי  ה העיריי השיקולביבון,  שא  את  היתר,  שיפון    ן,ל לה  רטוים 

מ ראציהמן  ולדרוש  ו חתםלהוכונה  רצ  לשביעותיות  ע  לא  זאת,,  חר גם 
 חת ההצעות:פתי

 
שונ ניסי  .13.1.6 ה ו  עבב ב  מציעל  דומות  יצוע  כיואמינ   בעבר,ודות    , ורי שותו, 

ניהולי  ו של  קיומ   , לרבותחיותומומי מ ותחו  תו ומחיומ ת  ו/או צוו צוות 
 . ילהלשלהן , הן לחיוב ו המציע  אודות ות המלצ,  וכן  םמיאיתמטכני 

 
העבו .13.1.7 או  איכות  מינתונ  אוים,  וצע המ  יםותהשיר דה  של ים  הם,  וחדים 

ה עם  בעבודלרבות, ניסיון עבר    ה,ירייבע  מותיילמערכות הקמתם  והתא
( לע(להלשלי   או   ביולחהמציע  ני  ניין .  העזה,  לשסיון  של  לילה  בר  )הן 

 (3יבדק במהלך שלוש )ן ויבחיי  ם(,חריאוריים  ופים ציבהעירייה והן ג
 .  זה למכרמו להגשת ההצעשקדים השנ



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 23.8.2020 :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 39עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

יכ מידבחינת   .13.1.8 הזב  של  ולתות  לעל ההצעה  ביותר  ה,  ד בצע את העבוולה 
ת  בחינ  ,תובלרו  המוטל עליו  סהעומ  ת ו/אוקת צבר העבודו דית, ברבול

להלת ויכ את לשו  בהעבודו  ים  שנקבעו    אם התת  הזמנים  ללוחות 
   רויקט.השלמת הפל

 
אמל  שיקו  לכ .13.1.9 או  המפורטיםאחר  מידה  חובת לתקנו  22  קנה בת  ת    ת 

תשהמכרזי מציו יס נות,  לרב  ,1993-נ"ג ם,  של  עבר  בבן  מסוים  יצוע  יע 
)לחיובה  עבורות  קודמ   עבודות ,  יל ילשעבר  ניסיון    .לילה(או לש   עירייה 

 ההצעה למכרז.   להגשתקדמה  שנים ש (3)  שלושתקופה של ל חןייב
 

 גרלה ל הרך שעל ד  עה הזוכהבחירת ההצ .13.2
 

שווימקרב .13.2.1 של  ביה  )לע הצן  ון  הצעות  ות  בין  שוויון  של  במקרה  רבות 
אית  רש  רייהיים השונים(, תהיה העעיהמצבין  משא ומתן  ול  יה נ   לאחר

 תר. יוב  תוכוהנמ צעותיהם הן  הש תפיםהמשתן  בילה וך הגרלער
 

בפנבלה תתגרהה .13.2.2 נציגצע  המי  מים  תפשתי  בלבד(,  )נציג  בנוכחות  ורשה 
. משתתף יהיה  ךכ  שםוחד לתכנס במי תשה  בישיב   ,המכרזיםחברי ועדת  

  בהגרלה,   ףשתתו להוותר על זכות מ  וא כי הרשאי להודיע בכתב בלבד,  
 ו.  יג מטעמעות נצאמצ ין בב בין בעצמו ו

 
של    תהיה  ההגרלה .13.2.3 דרך  מובת  ומ אטות  פומעט   נטילתעל  והות,  ז לתי 

יו  הישי ולש   על  נחואשר  ועדתחן  של  המעט  בות  בתוך  ת  ופ המכרזים. 
"לא זוכה", והן יופקדו במעטפה    וא  "זוכה"ייכתב    םבה  פתקים,  יהיה

בתי האחת,  ישיברז מכבת  טרם  ועדים  הת  תתקיים  רזים  מכת  בה 
 ה.  ל ההגר

 
בחירת יעקב .13.2.4 סדר  יוטע המ  ת  ב פות  המשתתהמ  ןיסכם  פים  ציעים 

 בע. מט תלטהר ב בע הסדה, ייקמר הסכעדהיב  לה.גרבה
 

 תיקון טעויות  .13.3
 

רשאי  .13.3.1 המכרזים,  ט  תועדת  סעלתקן  טעוי   ופרויות  חשבאו    ות איונות 
 שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. 

 
ה .13.3.2 במהלךעשי   טעותתיקון  ה בדי  ה  מי  ת  עוצהקת  )או  הועדה  בידי 

 .  וטוקולרשם בפר וי עמה(טמ
 

 .  מציעון תימסר לקי על התההודעה  .13.3.3
 

 ות עצת הילפס .13.4
 

י הסף והיא רשאית  ות בתנא נן עומדשאי  תו עהצ  תפסול   מכרזיםה ועדת   .13.4.1
תכסיסניות ו/או בלתי    ןשה או  ו/  לב  ר תוםחוס וגשו בההצעות ש   לפסול  

, הצעות שהן חסרות,  כןו  , זבמכריון  ות השווונ קר ת בעו פוגעוהוגנות ו/א
ל  ש  תטעימו  או על הבנה  תו נכונ  ת בלתיוחהנ   סות עלאו מבוסת,  וטעומ

 .  אחרת הדהועהחליטה ת אם לכרז, זוהמ אנוש
 

העי .13.4.2 של  מזכותה  לגרוע  כדי  באמור  למחיר אין  פו יה  על  טכנייםגמיל    ם 
 ה בתום לב. עצהב  שיפלו

 
פי  -רייה עליהע  טובתלסעד העומד  כל  ע מגרובסעיף זה כדי ל אין באמור   .13.4.3

 כל דין. 
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 כרז במ וכהזה .13.5
 

ז  מכר  אות ורלהתאם  חר את הזוכה בה בת  ייה רל העיש  יםרזועדת המכ .13.5.1
 . חוזהתתקשר עמו ב עירייה כי ה הי יריש הע מליץ לראתזה, ו

 
המכרזי .13.5.2 וע ההצת  אתשקול    ם ועדת  עם  מ   להשניה ר  אחלאו  /ות  ו"מ 

ל  תקב מכן    ולאחררות,  הבההם  ה מ המציעים, כמפורט לעיל ו/או קיבל
 ת החלטתה.  א
 

רכרזימועדת ה .13.5.3 עם  להחליט  ביותר, אימת עה הת ההציר בחל  שאית    מה 
הצע  ורחב ל  אל  יטלהחל  או ו   הכל  את  להב  הר טבמ  הכולשהיא,  טיח 

 מירב היתרונות לעירייה.  
 

חל כיחידה  יל( והוא  לע ו  רת)כהגד  ל הפרויקטכלל  ביחס  הנו דנא    המכרז .13.5.4
 ויקט. פר ך הם מתוביחס לחלקירק ות  הצעאחת. לא תתקבלנה 

 
 חידה צעה י ה .13.6

 
שככ .13.6.1 למכרתוגל  הצעה  ש  כדייחז  או  שה,  ה  בדיקת  חר לאכל  סף  תנאי 

ית  וע ההצו  א/ו לועד תלגוף,  המברר  בכי  ם  זיכרת  הצעה  נותרה  פניה 
בהת  תחליט  היא    לתקנות   )ו(22  סעיף  תקנה  תהוראול  אםיחידה, 

 .  1987-תשמ"ח  –ת )מכרזים( ריועיה
 

 הצעה יחידה.   ין ניעל ותיה החלט ק אתתנמים כרז ועדת המ .13.6.2
 

השועד  ככל .13.6.3 תחליט  מכרת  המ  עלזים  נימוקים  ה   מןכרז  פסילת 
פרסום  הנוגע לכל  ב  לןלה  זה  אות סעיףרחולו הו, יהף זעיבס טים  מפורה

 מכרז חדש.  
 

 דשח רזסום למכ ות ופרההצע  דרגבמ  השני יע מצהתקשרות עם ה .13.7
 

  את ה  מצרת לעה שומ ירייהע   ין,ל דעפ"י כ  מבלי לגרוע מזכויות העירייה .13.7.1
ע  בצשי מנת  שו, על  גושה הצעות  במדרג הני  ע הש יהזכות לפנות אל המצ

הפרו  לאח  זאתותו  צעה  עפ"ייקט  את  זשהוכ  רגם  על  ר  אחה  וכרז 
עומדמכב אינו  הראשון  שהזוכה  מקום  כל  פ"י  עותיו  יחייבו התב   רז, 

 . אחרכל טעם או מ חוזה רטים הטכניים ו/או ה מפה  אומכרז ו/ תנאי ה
 

שידורג .13.7.2 ת  למציע  של  שהוהא  שני  להודיע  7ת  קבל  ייהלעיר  ימים  ת  על 
כ  .התהצע עשה  המלא  שנע  צי ן  א המדורג  שהי,  תהא    לה,יבשלב  שיו 
  הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך   יע אתצ להו  ורחזליה  ית העיריארש

 ה. לאה
 

רשאית  זה,  יף  סעת  להוראו  בהתאם   מציעמצא  נ  אל .13.7.3 העירייה  תהיה 
 .   חדשם מכרז לפרס

 
ש .13.7.4 העירהתקשרותה  ז   ייהל  סעיף  להוראות  בכך   ניתמות  הבהתאם 

  זמנה זו בה  םועיקבה  עדים, במולעירייהיא  ימצ ה,  סעיף זי  פ-לזוכה עשה
א,  חוזהוב הביטוח  בהת  בוערת  הן  עריכת  אישור  את  והן  יצוע 

 . (חוזהבם רת)כהגד
 

 גיםסיי .13.8
 

אף .13.8.1 דין,  יללעהאמור    על  כל  פי  על  מסמכויותיה  לגרוע    ועדת ,  ומבלי 
 ז.מכרכה בומציע כלשהו כז  ז עלכרילה ית שלארזים רשאהמכ
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כזה .13.8.2 פיצו  ם זכאי  ו הייא  ל  ציעים מה   ,במקרה  אולכל  ת  אמוי  יפש  י 
 רז.  מכי המכ מס שת כיר בגיןלרבות,   ,העירייה

 
 ים וחד ימ סמכות ראש העירייה במקרים .13.9

 
ר  העי  צת ע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועורגל   זה, כדי ליך  מור בה אין בא

 חדש[.  סחנו ]יות רהעי  )ג( לפקודת148 עיף ת סלהוראוט בהתאם רה
 

 זה חוה .13.10
 

א יה א  דה לתחלת עבוהבלת צו  וק  החוז ה  מתלחתיכי עובר  הר,  מוב פק  ר סלמען הס
 תוקף בין הצדדים. -בר חוזהם קיי

 
 ה וכזהצעה  בהן זכות עיו .13.11

 
רשאי לעיין בהחלטה  יהא  שתתף במכרז  מל  כ  ם,המכרזי  כלליתאם להב .13.11.1

ופית  סוה המכרעדשל  בזים ת  במכנימ,  הזוכה  ובהצעת  ת אזז,  רוקיה 
 . ות המכרזצאתו על ההודעהת בלק יום מ  30בתוך 

 
בלרשאי  א  יה  אל  זכרבמתף  תשמ .13.11.2 דת  ועת  טחלה  שלחלקים  עיין 

  לדעת עלול    ון בהםישר הע א  ה,צעה הזוכהה בחלקים של  , או  המכרזים
ביטחון  ב  פגוע ל  , אום לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועייז רמכת הועד

 ר. ן הציבו טחו בבי והחוץ שלה, בכלכלתה א  ייחסינה, בהמד
 
קש  בזוכה ותה  העההצ ל  בע יה ל, תפנה העירייוןלע  כותמימוש הזם  רט .13.11.3

עמ הט   משלושה  וחריא א  )לדתו  את  לעניין  עסקים(  חסיון  ימי    על לת 
ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או    ןיוהע  היקףה, והזוכ  הען ההצמקים  לח

 קבע(.  ד שנמועב בלא הגיה הזוכה ההצעבעל  ם בהיעדרה א
 

כאיי לעהיה  י ניתן   .13.11.4 במסמכים  ברייהעימשרדי  ב  ורמן  בכה  וף פלבד, 
עעד  מול  ש  ש מראולתיאום    לעיון,   כתב בשה  בקח  משלול נציג  העיון  ם 

ובכפו לתשל העירייה,  )בגיוקבום  ף  של  תהוצאו  ןע  בסך   )100   ₪
חדשיםים:  ילבמ) שקלים  עבורמאה  מע"מ(,  כולל  פגכ   .  עיון,  ישת  ל 

 ק.  חוכ מזה יצורף מע" םכו; לס ןבעיו העלויות הכרוכות י סוכי את לוז
 
שתתשמ .13.11.5 העתק  יף  לקבל  הש  מיצילובקש  הפתומכ סמל  לעיון ח ים    ים 

וד  מע  כל  שלם  עבור תצלו ₪ )חצי  ₪( נוסף,    0.5סך של    ייהיר לעם  ישל
 (.A4ל  י )בגודדרטסטנ

 
כ  תלבק .13.11.6 תהיה  מסמכים,  שאינם  חומרים  של  תשנ העתק  סגד  כום  לום 

 ות העניין. סיבפי נללעת ו יה, מעתהעיריבר  גז בע ע"ישיק
 

חד  אשל כל    יםכמבמסן  ייי לעהיה זכאכה יהזו  הצעהה   כי בעלר  בהומ .13.11.7
זכותמש  מיש  יםשתתפמן המ לעיין במסמכי ההצעה  את  עיו    ון הזוכה. 

 זה.  הוראות סעיף ם לתאבה ה יהיה ה הזוכ ההצעל בעל שאמור כ
 

 תנאים כלליים  .14
 

 חל הן  ידה .14.1
 

כפ  .14.1.1 זה  לדיהליך  ב  המכרזים  ניוף  בשראלימדינת  החלים  מעת  ,  נוסחם 
 .  לעת

 
 . ןדילכל תוגשנה בהתאם ו נהרכתע ההצעות .14.1.2



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 23.8.2020 :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 42עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

תפות  אים לצורך השתשפטי מתץ מעויי ו  כמי שקיבלבו  שיחעים ימציהו .14.1.3
   עי אחר.עוץ מקצויי ל ן, ככ, וותצעהה  יך והגשתבהל

 
 ייחודית  יית שיפוטנת .14.2

 
הנוגע   עניין  ל/ו   זהרז  כלמכל  בב  חו,מכוהנכרת    חוזהאו  ורק  אך  ט  המשפ  ית יידון 

    .באר שבער יעי ב צומ ושבוענה ואשר מקום מבתובן דות ליניעני ך מבחינה מוסמה
 

 יך הלת בפותתהשוצאות הה .14.3
 

י כל   .14.3.1 לבדו  ימציע  רכילרבות  ,בהליך  וותהשתתפ בהוצאות  שא  שת  , 
 ע בדיקות נשוא המכרז.  וביצ ו  רזמכי המכמס

 
  .ה בגין הוצאות אלהיירי מאת הע  י לכל שיפויא זכאהלא יהמציע  .14.3.2

 
 ע הפרויקט יצולת ב חידחיית ת ו א  עירייהל ידי ה ל עביטו .14.4

 
  ל את ההליך די, לבטעלהבתה  עקול דל פי שי עכל עת וב ,תשאיר יהעירי ה .14.4.1

 .  דנא
 

ע .14.4.2 ההליך  היי יהעיר די  י-לבוטל  תהאה,  רויקט  פה  אתלבצע  ית  רשא  א 
  ענהים כל טלמציע  שתהא   מבלי   ,בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים

   יעה בקשר לכך.תב או
 

 ים תקציבי  ליםשיקו .14.5
 

ס  עןלמ .14.5.1 כל  מופקהסר  ביצבזאבהר  ,  כי  הת  ז  ואשנ קט  ויפר וע  ,  המכרז 
ל  ו שציבי או קיומ תנה בקבלת אישור תקמלא, מו  ןופ בא   עביצולרבות  

   .קציבת
 

שומרתהעירי   כך,לפי .14.5.2 ו/או  ל  ע  יה  המכרז  את  לבטל  המלאה  זכותה 
מועלדחות   תחילאת  ביצד  העבות  חלקן(,  לן  ו)כ   דותוע  לאו    קטין האו 

ביצוה  את מאי אכתוצ  דות ובעהע  יקף  הת  ה  האישור  י  קציבקבלת 
סי  )או  מורהא הבמכל  אחרת  המוסמכים  הגורמי   ר וישבא   הקשור ה  ם 

 דינה(.  מטעם המ
 

להיקפו  בהתאם    וגשוי   יםשל המציע ההצעות  י  ורשת כפ בצורה מהר  מוב .14.5.3
יעים  המצ  את  ראו מכרז, יעות ל שת ההצעצם הגהמלא של הפרויקט, וב

שמסכי ומ כמי  את  מאשים  מוותר יללע  האמוררים  על  י,  טענה,  כל  ם 
ובעניין    ההעיריי   גדנכ עה  בי ת  ו/או דרישה   עלות  שלא לה  ם ייבתחימזה 

דריש טענה,  ו/או תביעהכל  העיר גכנ   ה  בקיד  ביטשיה,  עם    ול המכרז ר 
 המכרז. עד תחילת ביצוע העבודות לפי יית מו ו דחא/ו
 

מובהר .14.5.4 במעוד  כי  הביצו  הקר,  היקף  יוקטן  בשל  המכשל    עובו  רז 
וזה  הח  לה שטנהקבר כלא ייחשב הד  זה,סעיף  בפורטות  המ  תוהנסיב

החשיי בין  הםצדדיתם  תפעל ירעי .  הביצו  יה  היקף  ככל  להקטנת  ע, 
 . שירותיםה  י לכלל סופן יחא, בהניתן

 
הצעתו  ומר  מובה .14.5.5 את  המגיש  מציע  כל  יראו  כי    כאילו   למכרז,ודגש, 

מראש  הסכי מועיל לור  לאמם  והזוכה  ו/א   כל  על  בזאת   ותר,    ו טענה 
כלפי  תביעה  ו/אוה  רישד זכות  ביהריהעי  ו/או  הן  יג,  קף  יהקטנת 

 . אמורתקציב כ רעדהי לע בשהביצו
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מובהר, .14.5.6 שלכי    עוד  כתוצרהמכ  טולבי  במקרה  מאז  קבאה  אי    ישור לת 
רוכשי  קצת זכאים  יהיו  בלבד,  זה  ומטעם    להחזר המכרז  מסמכי  יבי, 

הו,  לשף כ סונ לפיצוי  כאים ו זיהי א שרכשו, אולם ל כרז מי הסמכמחיר מ
 .  מועאו בקשר ירת שהוצ אח ההוצא לכו רז מכהוצאות הכנת הרבות ל
 

הצסף  בנו .14.5.7 הגשת  בעצם  לעיל,  למכלאמור  מתחיי עה  מצרז,  כל  כי  יב  ע, 
שתיבחר  במק שאינה כהו  הצעתרה  מסיבה  אך  במכרז,  הזוכה    צעה 

ת  אריך  אביצוע הפרויקט, הוא י  לת ועד תחיחייה במ גרם ד בו תי  תלויה
ה תו במסג שהגי  תנקאיבהות  ערבקף  הצעש  כרת  ללא  תמתו,  ה  ור ל 

דריתפוסנ לפי  העירש,  שלוב   יה,ית  לא  הארבד  כאמור,  הערבות  כת 
שש  תעלה ) על  ח6ה  מן  שיוד(  ההם  תוקףאחר מועד  לפקיעת  ת  ורבע  ון 

  ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז.
 

מרכה  הזו כמוותר  על  טענה,אש  ומתחי ריד  ל  תביעה  ו/או  שלישה    א ב 
  ת כארהם  ע  בקשרהעירייה    ה כלפי ו תביעה ו/אשדרי  ,הטענכל  לות  העל

הער כאמ בתוקף  ווות  במו לרבר  חל   קרה ת  לאחר  המכרז,  ביטול  וף  של 
 אמור.כרבות הע ת פת הארכתקו

 
מכללי   לימב .14.5.8 לעיה  ותלגרוע  במסמכיאמור  אחר  מקום  ובכל  המכרז    ל 

תה העי  ,חוזהוה רשאירייה  ההלחת  יה  ערבות  את  ש  גי השצעה  לט 
הזצהמ כ עהצ  רתסגבמ  וכהיע  למכרז,  חלקהתו  או  בי ולה  הי,    תר ן 

המצי  הקרמב הת  עשיפר  א להארותו  חייב את  ערבות  יך  של  תוקפה  ת 
 בסעיף זה. צעה כאמור הה

 
 דדת בו צעהה - ההצעה .14.6

 
 ד למכרז.  להגיש הצעה אחת בלב  אירשכל משתתף  .14.6.1

 
ט  הנשל  , או הנשלט על ידו, או במציעולט  ל מי ששגם עעיל חל  האמור ל  .14.6.2

ידע גול  שי  בו.  ש השי  ילרם  גם  כולט  מוגדר  לצורך    " היטל "שח  המונך 
ש הכללית  ויזכו מ  20%-מ  עלהלמ  ל כאחזקה  באסיפה  הצבעה  או  ו/ת 

 גיד. תאה  המנהל את בגוף םריחבמה  25% -ר מתולמנות י הזכות
 

 סעיף זה.  ב ד ניגוו בכי הוגש  ת שיתבררועדת המכרזים תפסול הצעו  .14.6.3
 

 זיםרכ המ  תדת ועהחלטאת   גדתהנו  ךקביעת בית משפט מוסמ .14.7
 

וי  .14.7.1 עהיה  ועדיקבע  ידי  המל  ,  ("ריהמקוהזוכה  "  :להלן)ה  כ וז  םזיכרת 
יוה ובעקבותוא  בעבודתו,  משפט   חל  ע הליך  ייקבע  בי  ידי  משפט יל    ת 
אחר    כרז זוכהמקורי בטלה וכי תחתיו מו וכה הז ה  שלתו  סמך כי זכיימו

ו"האחר  הזוכה"  :להלן) מני  או/ (  צו  שיינתן  להעככל  וע  ביצ  משךה 
מתועבוד ה הי חת,  הזוכה  להיב  אתמקורי  ת  ודבועה  ועביצ  פסיק 

שר  דכני באח עדו" צוי אצלו בצירוף  ע המהמידכל    ה את יריילע  ולהעביר
שכבפעולול י ר  ת  על  כניבוצעו  ולאפשר  לעבודה    זוכהה  סתדו,  האחר 

ו בטוח  ובאופן  זה  מסודר,  כלקיבכלל  את  ההנחי ים  לו  יש  ותל  ינתנו 
 ויקט.  רפה  ועיצ ל בת עואחרי ת ה העבר  בדבר מועד

 
גין  וי בפיצ  לשוםכאי  ז  ה וא לא יהיה  י,רקוהמ וכה  ו של הזזכייתלה  בוט .14.7.2

כאמור, זכייתו  לתשלו  ביטול  עב אלא  העם  שבור  על בודה  יו  יד -וצעה 
 הפסקתה בפועל.   דעמובפועל, עד ל
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 ת ח הודעומשלו ם ואופן כתובות הצדדי .14.8
 

מכלגר  מבלי .14.8.1 יתרוע  הזה  ל  הליך  ההר  מוב   ,הוראות  מטודעו כי    ם ע ת 
ו/או  ריהע המשתתדעהוייה  מטעם  יישלחויי ירע ה  אלפים  ות  בכתב    ה, 

  כל או ב  פה -עלו בנו מצג שנית תוקף לכל הודעה ו/א  ה כליהי   ולא  לבד,ב
 דרך אחרת. 

 
  , אצל לעיל  ורטכמפבמשרדי העירייה  יא  מכרזים הה  דתכתובתה של וע .14.8.2

 . ההעיריי מזכיר
 

פו  ורשצ  יהםמכבמס  עהקבשנ  תובתכהמשתתפים תיראה כם של  כתובת .14.8.3
 עה.  להצ

 
ו/  תו  כתובחשב  , תיכתובות  וצגו מספרה  בו   רהמקאו ב בהיעדר כתובת 

שנמסש ככתובת  המציע  בל  הרה  המו רישוטופס    ובת ככת  קדםם 
מ  המציע,  המחייבת  המצי א  אלטעם  האם  וע  בכתב  כתובת  ודיע  מסר 

 חרת.  א
 

אשר .14.8.4 הודעה  ידתישלח    כל  המ  יעל  ועדת  ו/או  ירזיםכהעירייה  ו  רא , 
  בהתאם  (יןני העי  לפ ה  הזוכ   ם )אותפיקבלה אצל המשתו התילה כא אות

 ם: ם הבאיילתנא
 

ראו  יואז    –ר רשום  הודעה באמצעות דואלוח ה שמידי  -על .14.8.4.1
כאילו  ההודע  תא אצל התקבלה  תוך ב  םפיהמשתת  ה 

   שלוח;ום המקים מיימי עס(  3)שלושה 
 

ז א ו  –  או בדוא"ל   יליה סימבפקות  ח באמצע ידי משלו-על .14.8.4.2
 עסקיםיום    בור עדה כעלו הגיעה ליאי עה כההוד  את ו  ארי

 ; חדא
 

 סירתה. בעת מ  –ביד  רהמסי  ית אושרה איימס  תובאמצע .14.8.4.3
 
 
 
 , ברכהבו רב בכבוד

 
 

 היבאןאבו סיז  אפ
 רהט  עיריית  שאר
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 1טופס מס' 
 

 הצעה  י טפסאישור הבנת תנאי ההזמנה ו 
 

 לכבוד 
 עיריית רהט 

 
 ג.א.נ,

 
  ת ספורט ולחדריושל ציוד ספורט לאולמה פקה והתקנאס ישה,כר  17/2020 מס' מכרזן: הנדו 

 ברהט  (0220) מסגרת(  ולל)כר כוש
 

מסמכי  מאשרים"מ  הח  אנו .1 את  בקפידה  קראנו  כי  רכישה,  :  בנושא  17/2020מס'    מכרז, 
והתקנ  לא אספקה  ספורט  ציוד  של  מסגרת(ה  )כולל  כושר  ולחדרי  ספורט    ( 2020)  ולמות 

אים והנסיבות,  את כל הדרישות, התנ  ידהדקנו בקפוב  בהם,  את האמור  והבנולמדנו    ברהט
הצעתנ יהעשויים,  טפהמש ו  יםפיזי ה על  להשפיע  על  ים  או  אנו  ו  וכי  הפרויקט,  ביצוע 

תנאים או    הבנה של דרישות, -ה או איידיע-על כל טענה שעילתה באית מראש  מוותרים בזא
 קט.רוי ביצוע הפעל ו או צעתנעל ה השפיע שויים ל נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, הע

 
רפים  וכן במסמכים המצו,  תהצעולהציע    מנההזב  רטיםומים לתנאים המפ אנו הח"מ, מסכי .2

 הם. ם וצרופותיעל כל נספחיהדרך ההפניה ועל 
 
פורטים בה, על כל נספחיה,  הצעתנו, יהוו התנאים המ   בלת אישורכם בכתב על קבלת ק  עם .3

 ו. מחייב מבחינתנ  חוזה
 
  תן מ/ודותלביצוע העב  חוזהשרות עם העירייה בתקלה   אין תוקףיו  בלעד  כי תנאי,  נוע ל ידו .4

ה  ינו קבלת אישורי העירייה לנציג הזוכ ה  ההזמנהנשוא    קה של מוצריםפם/אס שירותי  של
העבודה  )מנהל מנהל  ו/או  המכרז(  הפרויקט(  במסמכי  על  )כהגדרתם  העירייה  אישור   ,

וצ הניסיון  בדרישות  העועמידה  לידינו-על  שיוצעבדים  וות  הגש,  כרבות  המסמכים  ת  ל 
כ על  הדרושים  לחתימה  להצבהזמנ   כאמור  החוז התנאי  למכרז,  יה  הצעות  חר  יאולא  ע 

שבו לא    . בכל מקרהעל הזכייה במכרז  ה למציעימים ממועד קבלת הודעת העיריי  7לוף  מח
וך  ים בתהנדרש מסמכים  יוגשו כל הרייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא  קבל אישור העיית
זמפ זרק  תהיה  ן  שיקורשא ה,  לפי  העירייה  לית  המוחלט  דעתה  לביצוע    חוזהב ר  התקשל 

המכוהעב נשוא  עם  דות  כל    מפעיל/פקקבלן/סרז  לנו  תהיה  ולא  כלשהו,  ואאחר  נו  טענה 
ייה בקשר להתקשרותה עם אחר, על  שה ו/או תביעה כלפי העיר מוותרים על כל טענה, דרי

 כרז.    אף זכייתנו במ
 
פים  שרדכלמ  לבוא  חייביםמת   אנו .5 העולהפקיד ביתכם  דריש  על  ת  רטהמפו  ת רבודיכם את 

הבכרזמל  המצורף   ה זחוב פוליסות  את  ב,  המפורטות  והראיות  יטוח  המסמכים  כל  ואת  ו 
 טעונים המצאה. וספים ההנ

 
ל  למועד הקבוע בהזמנה להציע הצעות )כולזרה, עד  , ללא זכות חעמוד בתוקפההצעתנו זו ת .6

 (. הארכה
 
  םיתפתמש ולל,  ל כים בגלותם לאחרו/או לא ל  טי הצעתנו ת גלוי פרא  נועים למ ו מתחייבנא .7

 בפרט. רז נשוא הצעתנו זו כאחרים במ
 
ונ .8 פרטיה  כל  על  הצעתנו,  לקיום  בנקאית,  ספחיה,  כבטחון  ערבות  בזאת  ערוכה  מצורפת 

 הזמנה להציע הצעות. ורטים בנאים המפבהתאם לת לפקודתכם 
 

שנזכ .9 במכרזככל  זהער  כתב,  ה  ל יוחז  בות  לאחר  ידינ ר  פו שנפקיד  ו  את  ליסות  בידיכם 
 הצעתנו זו. לל בהנכ  חוזההנזכרים ב םכים האחרימסהמו ת יורבועה, הביטוח
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נפקיד את הערבוי .10 ולא  ו/אובמידה  ו/או את   ות  הביטוח  פוליסות  המסמכים האחרים    את 
יס ימים  7תוך    הנכלל  חוזהב  הנזכרים  כהפרה  הדבר  יראה  כ,  זים  החו  בחוק  מוגדרודית, 

  ירייה הע  אתה  רייה,יעה   תיוכור זתי ומבלי לפגוע ב   ,1970-( תשל"אחוזהת  הפרפות בשל  תרו)
ל הנזקים שנגרמו  מראש ע  כום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערךאת ס  לחלט  יתזכא

 מ. ו/או במהלך המו"  חוזהת ה בשל הפר הל
 

בחתימת  נה  , מותמכך  משתמעכל ה  רות, עלאנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקש .11
 דה. וב בלת צו התחלת עעל ידי העירייה וק ה חוזה
 
 

 ב, ר דכבוב
 
 
   

 ת המציע חתימה וחותמ  תאריך 
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  2טופס מס' 
 

 17/2020 מכרז
 יווך" תשלום "דמי ת   יבדבר אהצהרה 

 
,  1977-"ז התשל,  העונשין  חוקהדין, לרבות    החלים עלינו מכוח  לחובות ולאיסורים  בנוסף .1

______הח   אנו  בזאת  ומצהירים   מתחייבים_________  ______________ _____ "מ 
 : ןלקמדכ

 
ו/או  הל   לא .1.1 לקבל,לציע  ו/או  ובמיש  תת  ו/או כסף  / רין  טובת הנאה  כל  או בעקיפין, 

ין על החלטה ו/או מעשה ישרין ו/או בעקיפבר בעל ערך במטרה להשפיע במ או כל דו/
עיריית   של  ")להל   רהט ו/או מחדל    עובד או  /ו   ייהיר בע  תפקיד   בעל   או(  "העירייהן: 

  כל או  /ו  קשרותתה  להליך  שרקב,  אחר  םגור  כלאו  /ו   מטעמה  ימ או  /ו  העירייה
 .ממנו  הנובעיםהזמנה / החוז

 
או /ו  בעירייה  תפקיד   לבע  עם,  בעקיפיןאו  /ו  ישריןמב,  ולה עפ   לשתףאו  / ו  לשדל   לא .1.2

סודי  / חסוי  דעימ  לקבל  מנת  לע  אחר  גורם  כל או  /ו  מטעמה  מי או  /ו  העירייה   עובד
 . ממנו הנובעיםהזמנה /חוזה   לכלאו / ו  רותקשהת  להליך ורהקש

 
או /ו  בעירייה  תפקיד   בעל  עם,  בעקיפיןאו  /ו  במישרין,  פעולה   ףתלשאו  / ו  דל של  לא .1.3

 בצורה   מחירים   ע בולק  במטרה  אחר   רם וג  כל או  /ו   מטעמה  מי או  /ו  יההעירי  דעוב
 .תחרותית לא או /ו מלאכותית

 
בפעל  לא .1.4 לאנו  במס לע   1.3ד  ע  1.1"ק  בסמור  ניגוד  ההתקשריל  הליכי  של ות  גרת 

 מהם.  בעיםה שנונ מהז/ זהחוכל  העירייה ו/או
 

  העירייה   כי   לנו   ועיד ,  ילעל   1  בסעיף  לאמור   בניגוד   פעלנו   כי  סביר   חשד  ר ויתעור  במידה .2
  ההתקשרות   בהליך  לשתפנו  לא,  הבלעדי  דעתה  שיקול"י  עפ,  הזכות  את  הצמלע  שומרת

"זה  )בסעיף  אחר  הליך  בכלאו  /ו,  מוראכ  ההפעול  נעשתה  כי  חשד  קיים  יולגב   הליך : 
  את   שהוא  זמן  בכל  לבטלאו  /ו  רותההתקש  בהליך  הצעתנו  את  לקבל  לא   או/ו  "(שרותההתק

  מהליך   הנובעים  ההזמנה/החוזה   את  שהוא  זמן  בכל  לבטלאו  /ו   רותההתקש  ךבהלי  זכייתנו
 . ההתקשרות

 
  מטעמנו   ומי  סוכנינו,  נציגינו,  נולש  נהשמ  קבלני,  עובדינו  עתדילי  זה  סעיף  תוכן  נביא  אנו .3

 . ממנו  הנובעיםהזמנה /חוזה או  /ו העירייה  ל ש התקשרות  ךבהלי יאשה ךדר בכל המעורבים
 

כחלק   .4 ניתנת  זו  ההצהרה  מס'  מהגשת  למכרז  עלשפור  17/2020צעה  רהט  ידי  -סם  עיריית 
איינו:  ושענ לרכישה,  ספורט  ציוד  של  והתקנה  סספקה  כ אולמות  ולחדרי  )פורט  ל  כולושר 

 ( ברהט. 2020) מסגרת(
 
 

 ם:תו החל  באנו עבאתי/ ולראיה
 

 __________ ___________ שם:
 

 ______________ _____   חתימה:
 
 _ ______ותמת )חברה(: _______ ח
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 3 ופס מס'ט
 

 מטעם תאגיד חתימה   תאישור זכויו
 

 2020: ___ ____ תאריך
 

 
 : לכבוד

 ט עיריית רה
 

 נ.א.ג.
 

 בשם תאגיד  מה ת חתיאישור זכויון: הנדו
 
 
ים  / ________, החתום___ _ ________  כי ת,  זאב  מאשר__  ___________ ני, עו"ד _______נה

שה  ההצעה  ________________על  ידי  על  )וגשה   ____ " ההזמ המציעלהלן:  במסגרת    הנ"( 
הצעות ציוד  בנושא   17/2020מס'  למכרז    להציע  של  והתקנה  אספקה  לאולמות  ספו   רכישה,  רט 

  עאת המצי  בי י לח  יםך/ מוסמ  "(המכרזן: "הל )ל  ברהט  (2020)  סגרת(ולל מושר )ככ   לחדריספורט ו
 . בר ועניין בנוגע למכרזאת המציע לכל דחייבת  , והיא מחתימתו/םב
 
 
 
 
 

 בוד רב, כב
 
 
 
 
 ____________ _ __ 

 מ.ר. ____________ 
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 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 49עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

 א 4' מס טופס
 

 ט( מות ספורלאול יודצ קתספ )א עברן  יובר ניסבד   תצהיר המציע
 ז[ כרלמעתו  ע בהציהמצסתמך מ עסקה עליהלכל   נפרדיר תצה  למלאש  ]י

 
הח נא ב_________ _"מ,  י  _______________,  על/ת___  עלי   יתשהוזהר  לאחר  ת.ז.  י  כי 

לא אעשה  יר את האמלהצה וכי אם  ל  ן כת  צפוי/ה  בעונשים הקאהיה  בזה    חוק,בועים  מצהיר/ה 
 להלן:בכתב כד

 
כמנהלממש  אני .1 של  של/עוהתפ מנהל  כללי/  ש  _____________/חברת  ___ ותף 

ב______________ _ עמותה/_____ _________ .  ח.פמ  ע"__    ____ ______ ___  מס' 
" ומוסמך  יע המצ)להלן:  לית טמ"(  תצהיעמה  כחלקן  זה  המציע    ר  של  סגרת  מב מהצעתו 

 "(. המכרזלהלן: " ידי עיריית רהט )-על  פורסםש 17/2020מס'  מכרז
 
     לן:כמפורט לה לאולמות ספורטספורט ד יומכר ציע מצ כי ה צהיר,י מהננ  .2
 

 __. ______________ ____ ____ ___    ד:הציו לש  ןמימזה שם 2.1
 

 ____________. _____ _ __________  :יבורי ף צין הוא גוהמזמהאם  2.2
 

 ____ _________________________   ד שסופק: ו יתיאור של הצ 2.3
 

  __________________________________ _________ _______ _______ 
 
 _____ _ _______ ____ __ _________  : ה:עה האספק בוציו המקום אל  2.4
 
 _. _________________ ________  מנה: ד הזמוע/חוזהה חתימת  עדומ 2.5

 
 _.. ______________ ________ __  :ציודשל הבפועל  ספקהאמועד  2.6

 
 )ללא מע"מ(.  __________________  היקף כספי של הריהוט שסופק: 2.7

 
 __._______________ ___  :אצל המזמין ותפקידו ין המזמעם ר מטשקאיש  שם 2.8
 

 ____ __ _______ _____________ _______________________ _____ ___ __ 
 
 ____________________ _  (: "לואנייד, ד ) רהקש שאי םע התקשרות ידרכ 2.9

 
  ________________________ ___________________ _______________ . 

 
מצ .3 כן,  ומכת ס אה  ורפות כמו  הבאות  המלצות  / אות  שנ שונואו  לבקשת  ן  בגיהמציע  ת  יתנו 

 . ____________ _ __ _____ ___________ _ ה לעיל:עסקה שפורטה
 

 ותוכן תצהירי אמת. תיזו חתימשמי,  וזה אני מצהיר/ה כי  .4
____________ _ 

 חתימת המצהיר/ה 
 שוראי

 
  'במר/גיי  ה בפנייצב/ _____ הת __  וםבזה כי בי ת  / . ____, מאשר______ מ.ר"ד _ ו הח"מ, ע  יאנ

אש_ _____  בת.__  עצמו/ה  זיהה/תה  חר  ולא   ישי,א  ןופבא לי    _________/המוכר/ת  מס'  .זר 
ה לעונשים  צפוי/תהא  /יהאאם לא יעשה/תעשה כן  אמת וכי  את הר  היצ ו/ה כי עליו/ה להתי רשהזה

 יי. בפנוחתם/ה עליו תצהירו/ה  ונותכר/ה את נשהקבועים בחוק, אי
 

____ _____ __________ 
 ( מתת +חוימה  )חת  "דעו
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 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 50עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

 ב4' מס פסוט
 

 ( שרכו רי דחל קת ציוד)אספ  עברן  יוניס רב בד   תצהיר המציע
 ע בהצעתו למכרז[ יהמצסתמך מ יהעסקה עללכל   נפרד רייש למלא תצה ]

 
הח  ב_ _________"מ,  אני  __________   על/ת___  עליי    יתשהוזהר  לאחר  _____,ת.ז.  כי 

וכי  את האמלהצהיר   לאת  כן אה   אם  ל  יהאעשה  בזה    חוק,בים  ע בוקים העונש צפוי/ה  מצהיר/ה 
 להלן:כדבכתב 

 
כמנהל .1 משמש  של  ל/שועהתפ   הלמני/כלל   אני  רת  _____________/חב__ _ותף 

_ _________ _____ ח.פ.  בע"מ    ____ ______ ___  תהעמו  מס'/________________ 
")להלן ומוסמך  יעהמצ:  זטמ"(  תצהיר  ליתן  כחלקעמה  של  מהצעת  ה  במסגרו  ת  המציע 
 "(. המכרז" :  להלןידי עיריית רהט )-על  סםר פוש 17/2020מס'  מכרז

 
     :הלןכמפורט ל  דרי כושרח לספורט  ציודמכר   יעמצ ה כי הנני מצהיר, .2
 

 ____. _____ _____________ _____    ל הציוד:ש  ןמימזה שם .2.1
 

 ______. ______________________   :יבורי ף צגו ין הואהמזמהאם  .2.2
 

ש  שלור  תיא .2.3 סעיף  )   סופקהציוד  ישלהזמ  9.9.1ראה  למכרז.  להצעות  לציין    נה 
 ____ __ ___ __ ______   : ישראל(תקן בעבר בחדרי כושר ב פורש ציוד שהומב

 
 _____ ___ ____________ ___________________ _ __________ _______ 

 
 _____ _______ __ _____ _________  : קה:יו בוצעה האספאל ום קהמ .2.4
 
 _. _______________ __________  מועד הזמנה: /זהוחה ת מועד חתימ .2.5

 
 _.. ________________ ______ __  :ציודשל ה בפועל ספקהמועד א .2.6

 
 )ללא מע"מ(.  __________________  ופק:ל הריהוט שסהיקף כספי ש .2.7

 
 __.__________________ :אצל המזמין ותפקידו ין מטעם המזמר קשש אי שם .2.8
 

 _ ___ __ __ _____ ______ _ ___ ___ ____________________________ __ ___ 
 
 ___________ __________  (: "ליד, דואינ) רהקש שאי עם התקשרות דרכי .2.9

 
  ________________________ _________ _________________________ . 

 
ן  בגיהמציע ת יתנו לבקשת שנשונואו המלצות / אות הבאות ומכתסאהת  מצורפו כמו כן, .3

 . ____________ _ __ _____ ___________ _ ה לעיל:עסקה שפורטה
 

 ותוכן תצהירי אמת. תיימזו חתו שמי, ה ר/ה כי זמצהיי אנ .4
__________ ___ 

 חתימת המצהיר/ה 
 שוראי

 
  ב'מר/גפניי  ה ב/ ייצב_______ הת   ביום  בזה כי_, מאשר/ת  . ___ ______ מ.ר"ד _ ו הח"מ, ע  אני

זאש_  _______  עצמו/יההר  בת./תה  ______ה  מס'  ולאחר  א  ופןבא לי    תמוכר/___/הז.  ישי, 
ה לעונשים  י/צפותהא  /א יעשה/תעשה כן יהאל  אםכי  אמת והיר את היו/ה להצ על   כי  ו/השהזהרתי 

 יי. ו בפנה עליוחתם/תצהירו/ה  ונותכר/ה את נהקבועים בחוק, איש
__ ____ _____________ 
 ( מתת +חוימה  "ד )חת וע
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 ____תימת המציע: ____________ ח
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 ــطرهــة بـلـدي 
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 5ס' מס טופ
 _____/____ /2020 תאריך:

 
 ו"ח{רד הריר פירמה/לוגו של מששור על גבי ניי אאת ה העלות}יש ל 

 
  לכבוד

 זים המכר דתוע
 רהט  עיריית

 
 .א.נ,ג
 

 ___ _ "מ/ח.פ._________בע______________  ברתח:  ןהנדו
 

___ /חברת  לש   חשבון  כרואי )שותפות   _________" הגשציע מהלהלן:  ובמסגרת  הצ"(,    עת ת 
ה של  רכישה, אספקה והתקנ   :  שעניינורהט )ית  ריעיידי  -שפורסם על   17/2020  מס'   ע למכרזמציה

ספו לאולמות  ספורט  ור ציוד  מסגרת(ט  )כולל  כושר    לדווח   מתכבדים  אנו,  (טרהב  (2020)  לחדרי 
 : כדלקמן

 
 
לארה .1 המיני  כי  חברה/עמותה/שר  הנו  שנרשמהציע,  רשומה  רשם    שותפות  בפנקסי 

אין צורך לציין    –ד  ו יחישומה א שותפות לא רלגבי  ]  ___ __ם  ____ביות  תוהעמוהחברות/ 
 [.  את מועד הרישום

 
 __ . "ר ביום __________ מלכ/שם כעוסק מורשה ע נרהמצי .2

 
₪( לוש מאות ושישים אלף  ש₪ )  360,000  י שלציע הינו בעל מחזור כספ שר כי המי לאהרינ  .3

דוחו"ת  פי ה-עלאת  ז ,  9201,  8012,  7120פים  , בכל אחת משנות הכסלא כולל מע"מתר,  ויו
ו  שאינ הנה למציע    ה זוחלופע ]המצי  דוחו"ת כספיים שהוגשו לרשויות/קריםהמבו  כספייםה

 לשנים אלה.   ציעל המ[, שו"ח מבוקרמחוייב הגשת ד
 

 : 9201מבוקר לשנת  י"ח כספדו וין לחלופה למציע שא
₪( ים אלף  שש מאות ושיולש₪ )  360,000על מחזור כספי של  המציע הינו באשר כי  הריני ל
ת  פי הדוחו" -, זאת על8201,  7201,  6201, בכל אחת משנות הכספים  מע"מ  כולל   א לויותר,  

שה/המבוקריםים  י כספה כספיים  לרשוידוחו"ת  ] וגשו  המציע  לות  הנה  זו    מציעחלופה 
מחושאי הנו  מבוקריב  דו"ח  ה  [,  גשת  וכןמציע  של  אלה,  עללשנים  הכספי -,  הדו"ח    פי 
 . 2019 לשנת רוהסק

 
הי לאנ הרי .4 כי המחזור  לעיל, הן מפעילותו של המיע  ל המצ כספי ששר  בהמפורט  לבד, ציע 

 שורים עמו. ו תאגידים הקעילות של גופים א ת מפכנסות הנובעוללא ה
 

לשנה    המבוקרי  הכספ   פי הדו"ח-על  9201  ל המציע לשנתש  פיכסה  המחזורלאשר כי    הריני .5
)ל מע"מזו  כולל    י כספ"ח  בדו   חייב  שאינו  יעצמ:  הערה ]  .₪  -____ ___________ (:א 
 [ זו נה לש הכספיח "בדו  הכנסה למס  שדווח הסכום  על ידווח  קרמבו

 
 : 8201 לשנת מבוקר כספי"ח  דו לו שאין עצילמ החלופ
המבוקר לשנה    פי הדו"ח הכספי-על  2017המציע לשנת    לש  ספיהכ   המחזורלאשר כי    הריני
בוקר  כספי מחייב בדו"ח    שאינו  ע: מציהערה]  .-_______________ כולל מע"מ(:  אזו )ל

 .[2019 תלשנבדו"ח הכספי למס הכנסה דווח  הסכום שתעלם מחלופה זו, ויפרט את י
 

"הערת עסק חי"    מהוש לא ר,  9201וקר של המציע לשנת  הכספי המב   הריני לאשר כי בדו"ח .6
כספי  צבו העל מ  יעתר להת אחרת, שיש בה כדי  ו כל הערה חשבונאיא   י"או "אזהרת עסק ח

 לתו לעמוד בהתחייבויותיו.  ו/או יכוו סקי ת עם א המציע להמשיך לקיי לש
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 : 9201מבוקר לשנת י כספ  שאין לו דו"חה למציע ופחל

, לא רשומה "הערת עסק חי"  8012ת  שנל  ציעהכספי המבוקר של המ  חר כי בדו" הריני לאש
ו הכספי  בל מצהתריע עי לכד ה  יש ברה חשבונאית אחרת, שרת עסק חי" או כל העאו "אזה

ל ש המציע  בהתחיא  ים לקיהמשיך  ל  לעמוד  יכולתו  ו/או  עסקיו  ב יבויות  וכי  התאם  תיו, 
ה לשנת    הסקור  כספי לדו"ח  המציע  ל9201של  צ,  לה א  כאמפויה  הערה  בדו"ח  ירשם  ור 

 .  9201קר לשנת  בומהי  ספהכ
 

 ספי מבוקר:ח כו חייב בהגשת דו"חלופה למציע שאינ
מב  בהגשת  מחויב  אינו   ציעהמי  שר כהריני לא ודו"ח כספי  בנתי המקצועית  ה  למיטבוקר, 

הכ מהדו"ח  עולה  ל לא  עלהוש  2019שנת  ספי  המס  המציידי  -גש  לרשויות  כדי  ע  בו  יש  כי 
מל על  מלההתריע  המציע  של  הכספי  לעמוד    יםי קל  יךמש צבו  יכולתו  ו/או  עסקיו  את 

 ייבויותיו.  בהתח
 
 
 
 , רב בכבוד
 
 
 

 ח" רו, ________________
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 6 טופס מס'
 

 צעה( ות הרב)ערבות בנקאית ע
 

 _____ / _____/ 2020תאריך 
 
 לכבוד 

 רהט ית רי עי
 

 .א.ג.נ
 

 :__________מס'בנקאית  בותער הנדון:
 
 

פ  בקעל  )להלן:[מציעה   שם]שת  י  _______________________  ש המבק "  ________  אנו   ,)"
פיכם לשלם לכם  זאת כלבים ב"( עריםהערב)להלן: "______________  ____________  ובמרח

  חמשים וארבעת אלפ)במילים:    ₪  9,500  /   ₪  5,000/    ₪  4,500לסכום  תכם, עד  ישדר  לפיום  סכ  כל
, בקשר לעמידתו  1"( תערבוסכום ה( )להלן: "₪ ים וחמש מאותאלפ תשעת/  אלפים  ת חמש  / מאות
  ז למכר  הצעות  עצילהה  הזמנרת הליך  הצעה שהגיש במסגולות בליותיו הכבהתחייבומבקש  של ה
ארכישא:  בנוש  17/2020מס'   והתקנסה,  לאולמות  פקה  ספורט  ציוד  של  כושר  ספורה  ולחדרי  ט 

 ברהט. ( 2020) רת()כולל מסג 
 

מתחייבים .1 ל  אנו  לכם,  בכתלשלם  הראשונה  דרישתכם  כפי  סב,  יכל  אשר  באותה  ום  צוין 
ם כתרישקבלת ד  ועד ממם  ימי  (7שבעה )לא יאוחר מתום    ידי ובכל מקרהדרישה, באופן מי 

 כתב ערבות זה.  ראשיתיעה בובת המופ במשרדנו, לפי הכת
 
ספ .2 הסר  מ למען  כי  ק  בזאת,  לתובהר  זשלדרישתכם  ערבות  כתב  מכוח  שת  הום  היה  יכול 

בהתלשיע יתבצע  התשלום  וכי  לורין,  כאמושדריאם  התשלומים  תכם  כל  שסך  ובלבד  ר, 
 בות. סכום הערזה לא יעלה על  כוח כתב ערבותמ

 
בלת תכלפי    בותנוהתחיי .3 היא  זה  ערבות  מותניתב  ובכי  זה,  להסביר,    לל  חייבים  תהיו  לא 

 ם מאת המבקש.שתכם או לדרוש תחילה את התשלוריפרט, לבסס או להוכיח את ד, ל לנמק
 
 ה. הסבכתב ערבות זה אינו ניתן ל .4
 
 .  2020 דצמבר 15יום ת זה יעמוד בתוקפו עד ל ערבוכתב  .5
 
 
 

 , רב דכבוב
 

 
  ף בעניין להשתתר בהצעה של משתתף המבקש  ר מדובכאשצעה.  גשת הה תחום שבו מולם  היה בהתאהערבות יסכום    1

צא לאוספקת  ה למיוד  יהיה  סכו,  בלבדורט  ספות  הערבות  המבקש  ₪  04,50ם  משתתף  של  בהצעה  מדובר  כאשר   ;
לחדריל ציוד  אספקת  בעניין  סכובלבדר  ושכ  השתתף  ה,  יהיה  ערבום  המבקש    מדובר  רכאש  .₪  5,000ת  במשתתף 

ם  , בסכוחתת א(, או ערבות משותפ תחוםשתי ערבויות נפרדות )אחת לכל  להגיש  וא יכול  מים, הף בשני התחו תשתלה
9,500 ₪. 
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 7' מס פסטו
 

 ייםים ציבור"י חוק עסקאות גופ עפ תצהיר 
 
 

ת.ז. בעל   _____________ הח"מ,  לאחר  שמ  אני   ,____________ עליי  שהספרה  כי  וזהרתי 
האמ את  אלהצהיר  לא  אם  וכי  לעונשיםת,  צפוי  אהיה  כן  בחוק,  בועהק  עשה  בכתב  ים  מצהיר 

 כדלהלן:  
 

 "(.המציע"ן _ בע"מ )להל _______ ____ _______ בעל מניות בחברת/ש כמנהל אני משמ .1
 
עו .2 תצה אני  עסקאות  מזה  י  ירשה  חוק  פי  על  האישית,  התשל"ו  גופידיעתי  ציבוריים,    -ים 

1976  " צי)להלן:  גופים  עסקאות  זאת  בורייםחוק  הצעת  "(,  מהגשת    ז כרלמ  המציעכחלק 
 "(. כרזהמ" הלן:עיריית רהט )ל ידי-שפורסם על 17/2020מס' 

 
פ  יו לנהלםנות והרשומות שעלשבופנקסי החאת  הל  נ מע  המצילאשר כי  ני  הרי .3 פקודת  י  על 

 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו מסמס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק 
 

 סףמו  ערך   מס  למנהל  ולדווח  ויהכנסות  לע  השומה  לפקיד  לדווח  הגנו  י לאשר כי המציעינ הר .4
 . מוסף ערך מס קחו  לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על

 
למוע .5 לז   ריתצהיעריכת    דעד  הוה  הא  הורשע/ה  מצירשע/ה  ולא  זיע/ה  ה  / יואלקה  בעל/ת 

בחוק עסקאות   זה  מונח  ביותר משתי  גופ)כהגדרת  ציבוריים(  עובדים עב ים  חוק  לפי  ירות 
)אי ולפי חוק שכר   1991  -התשנ"א  (,  כדין והבטחת תנאים הוגניםסור העסקה שלא  זרים 

 . 1987 -"ז מינימום, התשמ 
 
ההצהר .6 זו  אישיי תי  וב נה  ומבותיריאחת  לגר,  אף וע  לי  תיראה  היא  ם  מטעכהצהרה    מכך 

 . זו ציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרההמ
 
 אמת. -ו חתימתי ותוכן תצהירי ז אני מצהיר כי זהו שמי, .7
 
 

____________ _ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 אישור

 
_______נא מ.ר.   _____________ עו"ד  הח"מ,  מאשר/י  כי__,  בזה  ביום    ת 
בפהתיי   ___ ____________ אש____________גב'  מר/ניי  צב/ה  זי ____  עצמו/ה  /ה הר  תה 

________ שמספרה  אישי,/ ____בת.ז.  באופן  לי  עליו/ה  ול   המוכר/ת  כי  שהזהרתיו/ה  אחר 
וכ להצ האמת  את  יהא היר  כן  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק,    האת/י  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה 

 . נייעליו בפ וחתם/ה תצהירו/הת נכונות  אישר/ה א
 
 

_______________ _ 
 ת( )חתימה +חותמו"ד ע
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 8 ס'ס מטופ
 

 משפחהרבת הצהרה בדבר ניגוד עניינים או ק
משרה, חברי ועד שאי הורים, נו, הדירקטכל אחד מבעלי המניות הרה]יש להחתים על ההצ

 ל של המציע[עי פ מנהל, מנהל
 

  ______________ הח"מ,  __אני  שכת________ ת.ז..  היאו___,  ___  ________ __   בתי 
 ן:  מאשר/ת בזאת כדלקמו  מצהיר/ה

 
המציו  ז  ההרהצ .1 של  הצעתו  הגשת  במסגרת  __ ניתנת  ח.פ./ת.ז. ע   ____________

  ה שלהתקנרכישה, אספקה ושעניינו  17/2020( למכרז "המציע____ )להלן: "__________ 
 (. "כרזמ ה" לן:רהט )לה ב( 2020) ל מסגרת(ר )כולציוד ספורט לאולמות ספורט ולחדרי כוש

 
ל .2 כיידוע  מכל  י  לגרוע  ד   מבלי  בנהוראות  ענייניםוין  לניגוד  נכונותגע  אי  אזי  ר  אמו ה   , 

, וככל שהמציע  לת ההצעהלפסי  להביאיסודית של תנאי המכרז ו  הבהצהרה זו, תהווה הפר
במכרז, יסודינכונאי    יזכה  הפרה  יהווה  זו,  בהצהרה  האמור  ה ות  של  עם ת  שייכרת  חוזה 

ולבמה עשייכידי  -עלזה  חוה   ליטוציע  שרת  מבלי  המציע,  למצי ם  כל  תהיה  תביעה  זע  כות 
 מה.  מטעי  ריית רהט ו/או מכלפי עי

 
 ט או עובד תאגיד עירונירהובד עיריית בת משפחה לעד עניינים ו/או קרהצהרה בעניין ניגו .3

 
חדש[,    דת העיריות ]נוסח ( לפקו)א174ר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  לאש  ריניה .3.1

 קמן:  כדל ע ובקשר א
 

במישרין    ה נוגע או מעונין,ילא יהשל עיריה  פקיד או עובד   ()א . 174
יד  ין,יפאו בעק ידי  על  זוגו או שותפו או -בן י עצמו או על 

ב חוזהסוכנו,  עבודה שנעש  שום  ובשום  העיריה  עם  ה 
 מענה. עת למבוצה

 
 [:הסעיף הרלבנטי לים אתנא לסמן ולהשהריני להצהיר כי ] .3.2
  

עובי  זוגת  ב/ןוב  אנוכי .3.2.1 או  דים  איננו  רהט  עיבעיריית  שייך  הרוני  בתאגיד 
 . לעיריית רהט

 
 : או

 
עיריית  עירוני השייך לרהט או בתאגיד  עובדים בעיריית  י  בת זוגבן/ו  אנוכי א .3.2.2

 .רהט
 

_____________________________ .__________________ 
 

 [:הרלבנטי ולהשלים את הסעיףסמן ל נאהריני להצהיר כי ] .3.3
 

ייטלמ .3.3.1 קאין  דיעתי,  ב  לאדם  לי  משפחה  עובדרבת  או  יעירי  שהוא  רהט  ת 
 רהט. יה ניקומית לתכנון ובהועדה המ

 
 לעניין הצהרה זו:

 
זוג  –"  קרוב"  הורבן  הורה,   ,( הורה  של  א   סבה  אח  בת,  או  בן  סבתא(,    ו או 

זוג של    יין, אחיינית, בןדה, אח, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דותוחא
 ד/ה, בת דוד/ה; ובן ד )גיס/ה(, אחות של בן הזוגאו  , אח)גיס/ה(ות אחו אאח 
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הא מ .3.4 מן  לגרוע  למובלי  הר  למיטעיל,  כי  לאשר  החריני  ידיעתי  בין  ב  שייכרת  וזה 
יגוד עניינים כלשהו ביני ו/או  צר נ א יובמכרז( לבין עיריית רהט, ל ציע )אם יזכה  המ

גוע או מעוניין  הט נית ר בד עיריעו  כיי  לוע  ולא יד   טן עובד עיריית רהיע לבי בין המצ
   רין ובין בעקיפין.שן במיבחוזה, בי

 
 נבחר ציבור שפחה לת מרבהצהרה בדבר ק .4

 
ש[, ( לפקודת העיריות ]נוסח חדא)א122ת סעיף  כי הובאו לידיעתי הוראו  לאשר  הריני .4.1

 קובע כדלקמן:  אשר 
 

מועצה,   א. )א( 122 שותפו,  קרובו,חבר  או  תאגי  סוכנו  שאו  ש י ד 
או   זים בהונוולה על עשרה אחוק העם חלמהאמוריחד  לא

מהםרב שאחד  או  א  ווחיו  עובד  או  לא אי  חר מנהל   בו, 
צד   אויהיה  ע  לחוזה  זה, לעסקה  לענין  העיריה;  ם 

 ת אחו וג, הורה, בן או בת, אח אובן ז –"קרוב" 
 

 [:רלבנטיסעיף הנא לסמן ולהשלים את ההריני להצהיר כי ] .4.2
 

במשהו  לאדםמשפחה    רבתק  לי   אין דיעתי,  ילמיטב   .4.2.1 ציבור  נבחר  ועצת  א 
 . טית רהעירי 

 
 או
 

    ר, כל זאת כדלקמן:ר ציבונבחא משפחה לאדם שהו יש לי קרבת .4.2.2
 

_____________________________________ .__________ 
 

 זה: עיף ה בסלעניין ההצהר 
 
זוג  –"  קרוב" של  בן  הורה  הורה,   ,( בן  הורה  סבתא(,  או  אאסב  בת,  או   וח 
של    ית, בן זוג, אחיינןאחיי  וד, דודה,)חם או חמה(, ד  הזוגהורה של בן  ,  תחוא

 ה; /ת דוד וג )גיס/ה(, בן דוד/ה, באו אחות של בן הז  ה(, אחיס/)ג אח או אחות 
 

חוזה שייכרת בין המציע )אם יזכה בין  כי ה אשר  וע מן האמור לעיל, הריני ל מבלי לגר .4.3
עיריית רהט,מכרז(  ה יוצר  לבין  עג ני  לא  כלשוד  בניינים  לבין  ין ההו  ביני  ו/או  מציע 

לחוזה,  ט יש נגיעה כלשהי ור ברהציבר ידוע לי כי לנבחבעיריית רהט ולא  רציבו נבחר
 בעקיפין.   בין במישרין ובין

 
 בדבר היעדר ניגוד עניינים הצהרה  .5

 
לחתימת ני  הרי .5.1 שקדמו  השנים  שלוש  במהלך  כי  הלאשר  על  כיהנ י  לא  זו,  י  תצהרה 

במועציעירכראש   כחבר  ו/או  רהט  כנושא  ית  ו/או  רהט  עיריית  מן  משרה  ת  באחד 
 הט.  ת רייעירוניים של עירהתאגידים ה

 
 לעניין סעיף זה:

 
דירקט  ":נושא משרה " )או  יו"ר  מנהלוריון  אחר(,    גוף  שם  בעל  תאגיד  של 

)ארקטודי מנכ"ל,  ר  התאגיד(,  של  המנהל  בגוף  חבר  משנה  ו 
ל או  אחד מסגניו, מנהל תפעו  ו הל כספים אנמנכ"ל, סמנכ"ל, מ ל

כו מנהל  מסגניו,  אדםאחד  ח ח  או  )פנימי  מבקר  ראש ,  יצוני(, 
 ורת; ת ביקועד
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זהנכ ":תאגיד עירוני " .5.2 חוזה  חתימת  למועד  הועדה  ון  מאלה:  אחד  המקומית  , 
מנהלת  חברה ההמים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" )ה גיד  , תאלתכנון ובנייה רהט

רהט  י )בהקמה(, חברה כלכלית לנגב(, אשכול הנגב המערבהשייה עידן  עאת אזור הת
 "ס ברהט.   בהקמה(, עמותת המתנ)
 

כי  לאני  הרי .5.3 השניםשר  שלוש  הצהרה    במהלך  על  לחתימתי  כיהנתי  שקדמו  לא  זו, 
במו  כראש כחבר  ו/או  רהט  מן  עירי עצת  עיריית  באחד  משרה  כנושא  ו/או  רהט  ית 
חתימתי על  מהלך חמש השנים שקדמו לברהט, וכי    תירוניים של עיריידים העהתאגי

 שפורטו לעיל.   ועמד לאחד התפקידיםיתי מהצהרה זו לא הי
 

 ף זה:ין סעילעני 
 
)או   ":ה נושא משר" דירקטוריון  תאגיד  יו"ר  של  מנהל  אחר(,  גוף  שם  בעל 

)או   משנה    בגוףחבר  דירקטור  מנכ"ל,  התאגיד(,  של  המנהל 
ו, מנהל תפעול או  ו אחד מסגניאכ"ל, מנהל כספים  ל, סמנלמנכ"

מ מבקאחד  אדם,  כוח  מנהל  )פנסגניו,  ראר  חיצוני(,  או  ש ימי 
 ועדת ביקורת; 

 
ב  : תאגיד המים והביוחתימת חוזה זה, אחד מאלה  נכון למועד ":וני יד עירתאג"

( הנגב"  "עידן  רהט";  המ החבר"מי  התעשייה  ה  אזור  את  נהלת 
ת לרהט  חברה כלכלי   ,ב המערבי )בהקמה(ול הנגעידן הנגב(, אשכ 

 המתנ"ס ברהט.   )בהקמה(, עמותת 
 

שבמה שלככל  האחרלך  השנים  מטע  ונות,וש  המשרה  המצנושא  כיה ם  באחד  יע  ן 
ות היה מועמד לאחד  ך חמש השנים האחרונ המפורטים לעיל, ו/או במהלהתפקידים  

ו היה מועמד לו,  יועץ א נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן ה  –לו  ם הלהתפקידי
  דבר(:מד לו, התקופות הנוגעות בכיהן היועץ או היה מוע גוף שבו היהה
 

_________________________________________ .____________ 
 
_________________________ __________________ .__________ 

 
כ  .5.4 לאשר  במ הריני  זוהלך  י  הצהרה  על  לחתימתי  שקדמו  השנים  כ שלוש  לא  יהנתי  , 

  סיפק לעיריית רהט שירותים יד מקצועי אצל ספק אשר  או כבעל תפק  כנושא משרה 
קבלניות,כלשה )עבודות  אחזקה,    ם  בתחשירות עבודות  שירותים  הרווחה,  ים  ום 

בות,  )לר  מותהסק(, חברה, עחיד עצמאי )עו יננסי(, בין כספק יבתחום החינוך, ייעוץ פ
 חברה לתועלת הציבור(:   

 
 ה:סעיף ז לעניין  

 
 ל; כהגדרתו לעי  ":נושא משרה "
 
ביןבעל   ": בעל תפקיד" הספק,  אצל  בכיר  כספק שהוע  תפקיד  ובין  כשכיר    סק 

החיצוני   בתח  לרבות  לספק,עצמאי  חיצוני  תפעול,  יועץ  ומי 
 יב או כוח אדם; פיננסיים, תקצ

 
שלוכ שבמהלך  האחרכל  השנים  נוונותש  התפקידים  ,  באחד  כיהן  המשרה  שא 

פה בה  , התפקיד בו שימש, התקו ים )שם הספקרנא לפרט את הדב  –לעיל    המפורטים
 כיהן(:  

 
____________________________________________________ ._ 

 
__________________________________________ .__________ 
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במהל  הריני .5.5 כי  השניםלאשר  שלוש  ל שקד  ך  כיהנתי  מו  לא  זו,  הצהרה  על  חתימתי 
של רשות  הדרום או תאגיד עירוני  צויה במחוז  מצל רשות מקומית המשרה אכנושא  

הייתי    או לא/ רום ותכנוני במחוז הדדרום ו/או של מוסד  חוז המקומית המצויה במ
 לאחד הגורמים הנ"ל:    בעל תפקיד

 
 עניין סעיף זה:ל
 
 , מועצה אזורית; ומיתה מק עירייה, מועצ ": מקומיתשות ר"
 
אורישוי  רשות ": מוסד תכנוני" ועדה מקומית  ש  ,  ועדה מחוזית  ועדת משנה  לה, 

 ת משנה שלה; או ועד 
 
 עיל; דרתו לכהג :"נושא משרה "
 
 ;לעיל  כהגדרתו ": תפקידבעל "
 
שר לרשות  הציבור(, אלתועלת    תאגיד )חברה, עמותה, חברהכל   ":גיד עירוני תא"

מני בו  יש  במקומית  על  שיעוות  העולה  למנות  20%ר  הזכות   ,
מדירקטורי או  זכות  ם  ו/או  רווחיםלנהלים  תחום  קבלת  יהיה   ,

 התאגיד אשר יהיה;העיסוק של 
 

שב השנים  מהלך  ככל  מהאחרונושלוש  המשרה  נושר  הת,  כטעם  באחד  מציע  יהן 
שות המקומית ו/או שם  רים )שם הרט את הדבנא לפר  –ם המפורטים לעיל  התפקידי

 יהן(:  ה בה כ י, התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופירונ ד העהתאגי
 

 _________ _________________________________ .___________ 
 

_______________ __________________ ____________________ . 
 

במהלךהרי .5.6 כי  לאשר  לחתימת  ני  שקדמו  השנים  על  שלוש  לא  י  זו,  סיפקתי  הצהרה 
עובד    רהט אובעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית    יבורחר צשירותים אישיים לנב

ר  , עבו נהל בתאגיד עירוני, לרבותנון ובנייה רהט ו/או למהמקומית לתכ  בכיר בועדה 
 תאגיד עירוני. ית רהט או מנהל בבעירי  בכיר ר ציבור או עובד תאגיד הקשור לנבח

 
 :יף זהלעניין סע

 
ר מועצת עיריית רהט במהלך  כחב  כיהןכל אדם שהיה מועמד או   ": רנבחר ציבו"

חרי ציבור  , לרבות, נבהלחתימה על חוזה זשקדמו  שלוש השנים  
ה כהונתם  )בחיאשר  שהיא  סיבה  מכל  התפטרות,  רות,  ופסקה 

 ריית רהט; עצת עיר במואינם מכהנים יותפטירה(, ו
 
הע ":בכיר בעירייה  עובד" המנכ"ל,ירייהמנכ"ל  סגן  מהנדס   ,  העירייה,  מזכיר 

סג רייההעי ג,  סגן  העירייה,  גזבר  העירייה,  מהנדס  זברות  ן 
וטרינר  עץ משפטי לעיריית רהט,  יית רהט, יורהעירייה, מבקר עי

אגף מנהל  האדםבעיר  העירייה,  כוח  מנהל  מנהל  ייה;   ,
 העובדים; י ועד  , חברהתשלומים

 
מן   ":בכיר בועדה עובד" אחד  בהגדרהמנויכל  לעיל  בעירייה, ים  בכיר  עובד  ת 

תפ מתוקאשר   בועדה  ף  תפקיד  כבעל  גם  משמש  הוא  קידו 
הועדה  קומית,המ מנהל  תו  וכן,  העוסק  המקומית,  עירוני  בע 

תובתחום   )לרבות,  ובנייה  חיהתכנון  של בע  עובד  שאינו    צוני 
 ל הבנייה; ל יחידת הפיקוח ע(, מנה הועדההעירייה או של  
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 לעיל;  4.2הגדרתו בסעיף ": כי תאגיד עירונ"
 
מנה ":י ירונמנהל בתאגיד ע" תפעול,  מנהל  כספים,  מנהל  סמנכ"ל,  כוח מנכ"ל,  ל 

   בתאגיד;    ראדם או מבק
 

ים ים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמככל שבמהלך שלוש השנ 
לעי לפרט נ  –ל  המפורטים  נ  א  )שם  הדברים  שסופאת  העובד  או  הציבור  לו בחר    קו 
הג  מההשירותים,  השירותים,  את  שסיפק  השורם  מתן  ירוות  תקופת  שסופקו,  תים 

 השירותים(: 
 

_______ ____________________________ .__________________ 
 
_ _______________________________________________ ._____ 
 

__________________________________ .___________________ 
 

במהלך  הר .5.7 כי  לאשר  לחתימתי  יני  שקדמו  השנים  הצ שלוש  כיהנתי  על  לא  זו,  הרה 
ת רהט שירותים  סיפק לעיריי  צועי אצל ספק אשרכנושא משרה או כבעל תפקיד מק

)ע הרווכלשהם  בתחום  שירותים  אחזקה,  עבודות  קבלניות,  שירובודות  תים  חה, 
בות,  (, חברה, עמותה )לרין כספק יחיד עצמאי )עוסקייעוץ פיננסי(, בינוך,  ום הח בתח

    חברה לתועלת הציבור(:
 
 עניין סעיף זה:ל
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
בכיר    בעל ": בעל תפקיד" כתפקיד  שהועסק  בין  הספק,  כספק  אצל  ובין  שכיר 

ח  יועץ  לרבות  לספק,  החיצוני  בתעצמאי  תפיצוני  עול,  חומי 
 אדם;  ים, תקציב או כוח פיננסי 

 
שלוש   שבמהלך  נוככל  האחרונות,  התפקיד השנים  באחד  כיהן  המשרה  ים  שא 

פה בה  ו קיד בו שימש, התקנא לפרט את הדברים )שם הספק, התפ  –פורטים לעיל  המ
 :  כיהן(

 
__________________ .___________________________________ 

 
___________________________________ ________________ ._ 

 
במהלך   .5.8 כי  לאשר  ל הריני  שקדמו  השנים  כישלוש  לא  זו,  הצהרה  על  הנתי  חתימתי 

של רשות    או תאגיד עירוני  כנושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום 
ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי    המצויה במחוז הדרוםמית  מקו

 ל:   ים הנ"הגורמבעל תפקיד לאחד 
 

 ף זה:לעניין סעי
 
 , מועצה אזורית; רייה, מועצה מקומיתעי ": רשות מקומית"
 
ו : "נונימוסד תכ" ועדת משנה שלה,  או  ועדה מקומית  עדה מחוזית  רשות רישוי, 

 ת משנה שלה; ד או וע
 
 לעיל;   כהגדרתו ":נושא משרה "
 
 כהגדרתו לעיל; ": בעל תפקיד"
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הציבור(, אשר לרשות  תה, חברה לתועלת  ה, עמו)חבר   כל תאגיד ":רוני תאגיד עי"

בשיעמקומי מניות  בו  יש  על  ת  העולה  למ20%ור  הזכות  נות  , 
יהד רווחים,  לקבלת  זכות  ו/או  מנהלים  או  תחום  ירקטורים  יה 

 יה;יה  התאגיד אשר להעיסוק ש
 

שלו שבמהלך  באככל  כיהן  המציע  מטעם  המשרה  נושר  האחרונות,  השנים  חד  ש 
או שם  רים )שם הרשות המקומית ו/נא לפרט את הדב  –לעיל    ורטיםהתפקידים המפ 

 , התקופה בה כיהן(:  המשרהני, התפקיד שבו כיהן נושא התאגיד העירו
 

________________________ ____________________________ ._ 
 

__________________ .___________________________________ 
 

___________________________________ ________________ .__ 
 

כי   .5.9 לאשר  שקדמו  במהלך הריני  החודשים  לרשויות   ששת  האחרונה  לבחירות 
אוקטובר    יותהמקומ בחודש  בתפ2018)נערכו  שימשתי  לא  )בהתאם (,  רשמי  קיד 

ור מועמד כלשהו שהתמודד לראשות עיריית עב  ת לרשויות המקומיות(חוקי הבחירול
ע ו/או  רשימה שהתמורהט  לבור  כןמועצת  דדה  כמו  רהט;  בגיוס  העיר  לא עסקתי   ,

ו למ/כספים  תרומות  גיוס  עירייאו  לראשות  שהתמודד  רהטועמד  לרשימה  ו/  ת  או 
רהט;   העיר  למועצת  שהתמודדה  לאשכלשהי  הריני  כן  בערכמו  אני  כי  לא  ,  צמי 

ו/א  כספים  שהתמתרמתי  למועמד  תמורה,  ללא  כלשהם  שירותים  ספקתי  לא  ודד  ו 
 יר רהט.  תמודדה בבחירות למועצת הע לרשימה כלשהי שה ט ו/אוית רהלראשות עירי 

 
לבחככל שבמה ו/או לרשירות  לך שששת החודשים שקדמו  ויות המקומיות, המציע 

ריית  , עבור מועמד לראשות עיפורטות לעילמ ק באחת הפעולות הנושא המשרה בו עס
ם  רים )שת הדבהט, עליו לפרט ארהט ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר ר

הפעילות שבוצעה  מהות התפקיד ו/או    מה שעבורם בוצעו הפעולות,המועמד או הרשי
    שא המשרה בו(:נו יע או ידי המצ-על
 

_____________________________________________________ . 
 

 ___________________ .__________________________________ 
 

______________________________ ______________________ ._ 
 
עיריית רהט  ו/או  מקומית לתכנון ובנייה רהט  לי היטב כי הועדה ההריני לאשר כי הובהר   .6

נכרת מכוחו  או החוזה ש/ופות המציע במכרז  שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתת 
י חוזה אם יתברר כעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת הבין המציע ל 

נכונות רותיי  הצה אינן  שקיי או    לעיל  או  מדויקות  את אינן  המונעת  מניעה  התקשרות    מת 
לרבות בגין ,  קומית בחוזה בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחהדה המהעירייה ו/או הוע

יווצימצב ניגוד עניינים או קרבם שבהם  ,  ת משפחה במהלך תקופת קיומו של חוזה זהר 
ט ו/או  תביעה כנגד עיריית רה או /רישה ו/או זכות וו/או דטענה ר בזאת מראש על  ואני מוות

 שרות בנסיבות אלה.  ההתק ית ו/או מטעמן, בגין ביטולהועדה המקומ
 

,  מעות הנובעת מהצהרתי זו וכך גם המש  בה זו מובן לי היטהריני לאשר כי האמור בהצהר .7
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.  
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כי   .8 מתחייב  יח   במקרהאני  בתוכבו  שינויים  הצולו  עשוין  אשר  דלעיל,  להעמיד  הרתי  ות 

את  עניי  מציעה  אותי/  ניגוד  של  של  נים,  במצב  המשפטית  למחלקה  המידע  את  אעביר 
 . הל בהתאם להנחיותיהעירייה ואפע 

 
 

 
  _____ ______ ________ 
   
 

 מות חתימה יא
 

בי כי  מאשר  מר/גב'  והנני  עו"ד,   _________ בפני  הופיע   __________ ם 
מסת  ת/נושא  ___ __________________  ולאחר  _________  ______ _________   '.ז.   ,

ת האמת  ומר אל ו/ה כי עליו/ה זהרתייל, והו/ה על התצהיר לעת חתימת ת משמעוסברתי לו/ה אשה
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה    בועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, פוי/ה לעונשים הקיהיה צוכי ת/

 י.   דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ 
 
 
 
 
 "ד _______, עו_ _______  
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 9ס' טופס מ
 

 העסקת עובדים  חוםבות בדבר קיום החקיקה בת תצהיר התחיי
 

ומר את האמת וכי  תי כי עלי ל ר______ לאחר שהוזהאני הח"מ __________ ת.ז. _________
 כדלקמן: ה בזה /רפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיצאהיה 

 
כרז מס' המציע"(, במסגרת מ_______________ )להלן: "תצהיר זה מטעם __י נותן  הננ  .1

ל  שעניינו"(  כרזהמ")להלן:    17/2020 ספורט  ציוד  של  והתקנה  אספקה  אולמות  רכישה, 
 ( ברהט. 2020) ל מסגרת(י כושר )כולר ספורט ולחד

 
 זה מטעמו.   וסמך לתת תצהירייע, ומאני משמש בתפקיד ________________ אצל המצ .2

 
כ .3 להצהיר  המציהריני  כלי  את  מקיים  בהחוב   ע  עליו  המוטלות  זכויות  ות  שמירת  עניין 

הקיבוציי-על  ים,עובד וההסכמים  ההרחבה  צווי  העבודה,  חוקי  המציע  פי  על  החלים  ם 
לעני כ "מעסיק.  זה,  תצהירי  העין  להלן, ודהב חוקי  המפורטים  החוקים  מן  אחד  כל  הם   ,"  

 לה: כוח חוקים א תקנות שהותקנו מוכן, 
 

 ; 1945(, הודעהות משלוח יד ) ת ומחלפקודת תאונו .3.1
 ; 1946טיחות בעבודה, פקודת הב  .3.2
 ;1949 -ש"טררים )החזרה לעבודה(, תיילים המשוחחחוק ה  .3.3
 ; 1951-וחה, תשי"אוק שעות עבודה ומנח .3.4
 ; 1951-י"אה שנתית, תש שחוק חופ .3.5
 ; 1953-"גת, תשי חוק החניכו .3.6
 ;1953-שי"ג תחוק עבודת הנוער,   .3.7
 ;1954-תשי"ד  חוק עבודת נשים, .3.8
 ; 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 ;1958-גנת השכר, תשי"חחוק ה  .3.10
 ; 1959-תשי"ט קה,חוק שירות התעסו .3.11
 ; 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 ; 1995-]נוסח משולב[, תשנ"ה חוק הביטוח הלאומי  .3.13
 ; 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 ; 1987-מינימום, תשמ"זשכר  חוק .3.15
 ; 1988-שמ"חן ההזדמנויות בעבודה, תחוק שוויו .3.16
 ; 1991-ן(, תשנ"אכדיעובדים זרים )העסקה שלא חוק  .3.17
 ;1996-ם על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו חוק העסקת עובדי .3.18
 ; 1998-ים עם מוגבלות, תשנ"חאנשד' לחוק שוויון זכויות ל פרק  .3.19
 ; 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  8 סעיף .3.20
 ; 1957-תשי"זכמים קיבוציים, חוק הס .3.21
 ;2001-אחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס" .3.22
 ;2000-ידע גנטי, תשס"אלחוק מ 29ף סעי .3.23
   ;2002-תשס"ב אי עבודה(,חוק הודעה לעובד )תנ .3.24
 ; 2006-ס"ושעת חירום, תשבדים בחוק הגנה על עו .3.25
עה בטוהר המידות או במינהל  דים )חשיפת עבירות ופגיהגנה על עוב   א לחוק 5סעיף   .3.26

 ; 1997-תשנ"ז התקין(,
 

וכ הריני להצהיר כ .4 גופים  ק עסקאוזה בחו)כהגדרת מונח  אליו  ן, כל בעל זיקה  י המציע,  ת 
ים  השנ  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה  בעל"  ן:)להל  1976-יבוריים, התשל"וצ

ממועד   האחרו ההאחרונות  לההרשעה  האחרון  למועד  ועד  זה, גנה  למכרז  הצעות  שת 
 בודה. חוקי העבעבירה שעניינה הפרת  

 
ם בשל מים כספיייו עיצויקה אלע או על בעל זהמצי   כי לא הוטלו על   ריני להצהירכמו כן, ה .5

אחרון  העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד ה  יוקיותר משש הפרות של ח 
 מכרז.  ללהגשת הצעות 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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הפרותלענ מספר  יראו  זה  ני  יין  אם  אחת,  כהפרה  כספי  עיצום  הוטל  אישושבגינן  ר  תן 
ההסדרה   במשממינהל  ההפוהאכיפה  כי  התמ"ת  ברד  עוברות  כלפי  אחד  וצעו  בתקופה  ד 

 סיסה משתלם לו שכר. אחת שעל ב
 
ות  לביצוע העבודות הכלואשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז ללי  הרינ  .6

  זה ופת החובכל תק(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו  עי להתחייב )גם בשם המציבו, הרינ
ה מכוח  שיועסקולגבי  מכרז,  שייחתם  י  העובדים  ביצוד על  לצורך  העבוו  החוזה  ע  לפי  דות 

)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל   חוקי העבודהבכל אחד מ  תטודרישות החוק המפוראת  מור,  כא
העתידי  העבודה  בתויחוקי  שיהיו  לחוקי  קףם  תיקון  בכל    )לרבות,  וכן,  קיימים(,  עבודה 

ככל    דיים,כל ההסכמים העתיע כמעסיק ובהחלים על המציים  הקיבוצי הוראות ההסכמים  
 אלה. םמיי ההרחבה שהוצאו על פי הסכלרבות צוויתוקנו ו/או  ,שייחתמו

 
רה של ה, תהווה הפ ז יע כמפורט בתצהירי  הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המצ

 ל חוזה זה.  אית לבט המציע לבין עיריית רהט, והעירייה תהיה רש החוזה שייכרת בין 
 

 .  תרי אממתי, ותוכן תצהישמי וזו חתיזה  .7
 
 
  _____ ______ ________ 
   
 

 מות חתימה יא
 

כי   מאשר  מר/גב'  וביהנני  עו"ד,   _________ בפני  הופיע   __________ ם 
מסת  ת/נושא  ___ __________________  ולאחר  _________  ______ _________   '.ז.   ,

ת האמת  ומר אל ו/ה כי עליו/ה זהרתייל, והו/ה על התצהיר לעת חתימת סברתי לו/ה את משמעושה
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה    ן, בועים בחוק אם לא ת/יעשה כפוי/ה לעונשים הקיהיה צוכי ת/

 י.   דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ 
 
 
 
 
 "ד _______, עו_ _______  
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 10' מסטופס 
 

 צהרה בדבר העדר רישום פליליה
 ציע( צל הממשרה אעות נושא ההצהרה באמציש למלא את   –יד הנו תאג)כאשר המציע 

 בנפרדכ"ל, מנהלים( לחתום נמ ונושאי המשרה )דירקטורים, אחד מבעלי המניותעל כל , בנוסף)
 הצהרה זו( על ייפוי הכוח המצורף ל

 
_____________________  מהח"  אני ת.ז.  עליי  _ _____  כי  כדין  שהוזהרתי  לאחר   ,_____

האלהצהי את  אעשר  לא  אם  וכי  אהיה  מת  כן,  הקה  לעונשים  מצהיר    בועיםצפוי  בזאת  בחוק, 
 דלקמן:  כ

 
)להלן:    בחברת  ___________________   בתפקיד  שמשמ  אני .1  _______________

 ( דיתאג הינו המציע אשרכ "( )ימולא המציע"
 
הצעז  תצהיר .2 הגשת  במסגרת  ניתן  מס'תה  פומבי  למכרז  המציע  של    עניינו ש  17/2020  ו 

והתקנה רכי אספקה  ספ  שה,  ציוד  לאולמו של  ספוורט  מסגת  )כולל  כושר  ולחדרי   רת(רט 
 . "(המכרז)להלן: " ( ברהט2020)

 
  םים הבאים )יש להשליהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשצלה  יניהר .3

 ת(:  ויחס לכל אחד מבעלי המני את הסעיף ב
 

 _______________  .ז./ח.פ.ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1
 

 ________ .ז./ח.פ. _______ת______ ______מר/גב'(:  )חברה/ שם .3.2
 

 ./ח.פ. _______________ ז.ת _________רה/מר/גב'(: ___ )חב שם .3.3
 

  הסעיף  את   להשלים )יש    הבאים  נשיםא ה  הם   המציע  אצל   שרההמ   נושא  כי   להצהיר   הריני .4
  "ל, למנכ  שנהמ"ל,  מנכ,  טוריוןדירק  חברי:  "משרה  נושא. "המשרה  מנושאי  אחד  לכל  סחבי

 אנוש וכיו"ב(:  כוח אדם או משאבימנהל  ,מנהלי תפעול ,ספיםכ מנהל "ל, סמנכ
 

 ____. ה: _____________ /תפקידו .ז. __________ ת_______ ___ ' __גב/מר .4.1
 

 _________________.   ה:/תפקידו . __________ .ז ת_______ _גב' ____ /מר .4.2
 

 _. _________ ה: _______/תפקידו _________ .ז. _תגב' ____________ /מר .4.3
 

כי    ניהנ .5 הור  המציעמצהיר  במהלך  לא  לה   )שבע(  7שע  שקדמו  הההשנים  רז  כלמצעה  גשת 
 י המכרז(.   כמסמל  9.8.3.2סעיף בהורשעתי בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה 

 
)ביח קלון  עמה  שיש  רהיבעב   הורשע  שהמציע  ככל הבאים  הפרטים  את  לציין  נא  לכל  ,  ס 

 עבירה(:  

 
 _. (: ____________תיק מספר ערכאה,) המשפט  תבי תיק פרטי .5.1

 
 __________._ ______: בירההע סעיפי  ותיאור העבירה מהות .5.2

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3

 
 _______._ : ______הדין גזר .5.4
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כי    הנני .6 למכרז  )שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה    7הורשעתי במהלך    לא  אנוכימצהיר 

 במסמכי המכרז(.  גדרתה קלון )כה לית שיש עמהבעבירה פלי 
 

בעבי   מצהיר שה  ככל נא לרה שיש עמה קלוןהורשע  )ביחס לכל    תא  ציין,  הפרטים הבאים 
 עבירה(:  

 
 ________. (: _____ תיק מספר)ערכאה,  המשפט  בית תיק פרטי .6.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי  ותיאור העבירה מהות .6.2

 
 _.___________ : ___דין גזר מתן מועד .6.3
 
 _____________.: _דיןה גזר .6.4
 

ת של המציע  )שפורטו בסעיף  וני המ  יבעל ול  חקירה שביצעתי מ יר, לאחר בדיקה ו מצה   הנני .7
נושאי המ  3 ומול  )שפורלעיל(   ותיהמנ  מבעלי   אחד  אף עיל(,  ל  4ו בסעיף  ט שרה של המציע 

צעה  מו להגשת הה)שבע( השנים שקד  7אצל המציע לא הורשע במהלך    המשרה   נושאי ו/או  
   כרז(. הגדרתה במסמכי המה פלילית שיש עמה קלון )כבעביר  למכרז

 
נא לציין    הורשע בעבירה שיש עמה קלון,  המשרה  מנושאיאו  /ו   ותי מנה   לימבע  חדשא  ככל

 (:  בנפרד אדם לכל וביחסס לכל עבירה, הבאים )ביח םאת הפרטי

 
 _________. : ______המשרהנושא /המניות  בעל שם .7.1

 
 (: _____________. תיק רמספה, )ערכא שפטהמ  בית תיק פרטי .7.2

 
 ______.___ _______: _העבירה סעיפי  ורותיא העבירה מהות .7.3

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.4

 
 ___._: __________ הדין רגז .7.5
 

כי    הנני .8 ו/או מי מבעלי המנ  נגד  ועומד  תלוי  לאעתי,  צבדיקה שבי  לאחרמאשר  יות  המציע 
עמה    שישן עבירה  אישום בגי   כתבשל המציע,    המשרה  בין נושאיו כנגד מי מא /ושל המציע  

   מכרז(.קלון )כהגדרתה ב 
 
או כנגד  /וי המניות של המציע  שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעל  כלכ

כאח הורגש  המשרה  מנושאי  הפרטיתד  את  לציין  נא  קלון,  עמה  שיש  בעבירה  אישום  ם  ב 
 רד(: דם בנפיחס לכל אל עבירה, וב הבאים )ביחס לכ

 
 ________. _____: __המשרהא נוש /המניות  בעל שם .8.1

 
 (: _____________. תיק מספר)ערכאה,  טפמשה  יתב תיק פרטי .8.2

 
 __________.: _______ רהיהעב סעיפי  ותיאור ההעביר  מהות .8.3

 
 : _______________. הפלילי ההליך ויצ מ בו השלב .8.4
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 .אמת דלעיל  תצהירי כןותו,  חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר  הנני .9

 
 
 
 המצהיר   חתימת 
 
 

 :אישור
 

עוהח  אני  _________ מא"מ  מר/גב'    י כ  שר/ת "ד,  בפני  הופיע/ה   _________ ביום 
___________(  _ ' _____מס.ז.  ת  פי  עלת  /זיהיתיות )י___ המוכר/ת לי איש___________ 

ים  הקבוע   ה לעונשיםתהיה צפוי/ /את האמת כי יהיה  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
 בפניי.  הלי ה ע/ל וחתםונות ההצהרה הנ" , אישר/ה את נככן בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 
 
 "ד עו_____________,  
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 ליתידבר היעדר הרשעה פלנספח לתצהיר ב
 ניות ואת כל נושאי המשרה על נספח זה( מתים בנפרד את כל בעלי ה )יש להח

 
 

הח" ______________ אני,  ת.ז./מ   _____ ____ כח  ______ ח.פ.  ייפוי  בזה  נותן  רשאה  וה__, 
ליועץ המש  לעיריית רהט עיריית רהט    ת ייעיר  פטי של ו/או  ו/או למבקר  )עו"ד שרון שטיין(  רהט 

ם הפלילי המתנהל על ידי המטה  שמידע אודותיי שמצוי במרעיין ולקבל  לר עאמר אבו האני(,  )מ
 אל, ירושלים. הארצי של משטרת ישר

 
ם,  ילי ותקנות השבילחוק המרשם הפל  12  ה זו ניתנים על פי סעיףוהרשא ייפוי כח   ען הסר ספק,למ

 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה. 1981-מ"אהתש
 
 
 
 

 חתימה   __________ תאריך: ______
 
 
 
 
 

    __ ___________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

יחד עם ההצעה    להגישםב לעיל, ו ההרשאה המצ"יד על יפוי הכח ו יש להחתים מורשי חתימה של התאג
 למכרז. 
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 11טופס מס' 
 

 אנשים עם מוגבלותל כויותויון ז חוק שופי -לע ירתצה
 
 

_____________  הח  אני   עליי   כי  שהוזהרתי  לאחר_____,  _______   שמספרה.ז.  ת  בעל "מ, 
  בכתב  צהירמ,  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי   אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי,  האמת  את  רילהצה

 . דלהלןכ
 

 "(.המציע""מ )להלן בע___  ________________ ב מניותבעל /מנהל/כשותף שמשמ ניא .1
 
ם מוגבלות,  עיון זכויות לאנשים  חוק שוו  ל  9בהתאם להוראות סעיף  עושה תצהירי זה    ינא .2

  הצעת  הגשתמ  כחלק  זאת(,  "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  קחו)להלן: ",  1998-תשנ"ח
פורט  ספורט לאולמות ס  שה, אספקה והתקנה של ציודרכישענייננו    17/2020כרז  למ  המציע

 "(. מכרזה)להלן: "( ברהט 2020)  (תרולחדרי כושר )כולל מסג
 

-"חשנת ה,  מוגבלות  עם  לאנשים  ת זכויו  וויוןש  לחוק  9  סעיף  וראותלה   בהתאם  רהההצ .3
1998 : 

 
 : ןלהל  האמורים מבין הרלוונטי הסעיף  אתהמציעים לסמן  על .3.1

 
, מוגבלות  עם  לאנשים  יותזכו  שוויון  קלחו  9  סעיף  הוראות :'א פהחלו  .3.1.1

 .  מציעעל ה תוחל  אינן
 :או
 

 ת לאנשים עם מוגבלות, וויון זכויושלחוק    9סעיף    וראותה ':ב חלופה  .3.1.2
 .   אותן מקיים  והוא  מציעעל ה ותלח

 
ן בחלופות המשנה להמשיך ולסמ  יש  -לעיל    3.1  החלופה ב' בסעיף  שסימן את  למציע .3.2

 ות להלן: הרלוונטי
 

 . עובדים  100-מ פחות   מעסיק עיצמה ': א חלופה  .3.2.1
 

 :או
 

מ  010מעסיק    יעצמה : ב' חלופה  .3.2.2 והוא  לפחות,  לפנות תעובדים  חייב 
והשירותים הרווחה  העבודה  משרד  החברתיים   למנכ"ל 

בח ח לשם  יישום  סעיףינת  לפי  שווין    9  ובותיו  לחוק 
וב הצורך  זכויות,  בקשר   לשם  –מידת  הנחיות  קבלת 

   ישומן.לי
 

 4.2 סעיף  למילוי דגשים .3.3
 

  וחה הרו   העבודה  דמשר "ל  למנכ  לפנות   רבעב  התחייב  עשהמצי  במקרה .3.3.1
ל(,  לעי  4.2.2( לעיל )ראה: סעיף  2)  חלופה  הוראות  לפי  החברתיים  והשירותים

  ואה ,  חלופה  באותה  כאמור  ייבהתח    הוא  שלגביה  התקשרות  מוע  נעשתהוכבר  
כי   הנחיופנה  מצהיר  קיבל  ואם  סעיף    תכנדרש ממנו,  לפי  חובותיו    9ליישום 
שווי לא ו לחוק  זכויות  הן  מוגבלות,  עם    פעל   גם  וא ה,1998-שנ"ח תנשים 

 . ליישומן
 

)   ציעמל .3.3.2 החלופה  את    יב מתחי   הוא(,  לעיל  4.2.2  סעיף )ראה:  לעיל (2שסימן 
ה ללהעביר  זה  מתצהיר  והרווחעתק  העבודה  משרד  והשירותים  מנכ"ל  ה 

בתוך  החבר הת  30תיים  ממועד  שתהיה    ככל )  העירייהרותו  שקימים 
 ר(.  והתקשרות כאמ 
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  מטעם   כהצהרה  אף   התירא  היא   מכך   לגרוע   בליומ,  אחריותיב ו  אישית   הינה  זו  תי הצהר .4

 . זו הרההצ למסור  אותי הסמיך אשר, המציע
 

 .אמת  - תצהירי תוכןו  חתימתי  זו, מיש זהו כי ירמצה  אני .8
 
 

 
__ ___________ 

 ה / המצהיר  תחתימ
 

 אישור
 

_________    , מהח"  אני מאשר/ת  מעו"ד   ,_____ ביום  ב.ר.  כי  התייצזה  ה  / ב____________ 
מר ________________  / בפניי  עצמו/ה  אגב'  זיהה/תה    שמספרה.ז.  בתשר 

  וכי   האמת  את  להצהירה  / ליוע  כיה  /שהזהרתיו   ולאחר,  ישיא  באופן  ליוכר/ת  ____________/המ 
ה  /ותצהיר  נכונות  אתה  / אישר,  בחוק  קבועיםה  לעונשיםה  / צפויתהא  / יהא  כן  תעשה/יעשה  לא  אם

 .בפניי ליועה  /וחתם
 
 

_____ _ _______ 
 "ד עוה  מתחתי
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 2(לאולמות ספורט )אספקת ציוד פס הצעה כספית טו
הה] טופס  את  למעטפיש  הכספית  צעה  הערה:  נפרדת  להכניס  ולצרף וסגורה  ה 

י הסף. הצעות  תנא  תק ידב  רק לאחר   טפה תפתחהמע  מכי ההצעה.ה ליתר מסאות
גכ באופן  שיצורפו  לפלויספיות  יביאו  וההצע   לעההצעה  סילת  ,  לא    ההסף  כולה 

לוו.  תיבדק דו מאתר  המכרז, או להוריס ביחד עם יתר מסמכי  א קבלת הטופדיש 
 [ העירייה 

 
 בוד לכ
   זיםמכרדת הוע

 יית רהט עיר
 

 נ,ג.א.
 

מסגרת(  כולל שר )רט לאולמות ספורט וחדרי כו ספו דויצל ש זקה אחאספקה ו רכישה, 17/2020 מס'מכרז   הנדון:  
(2020) 

 
 
1. _ הח"מ  ___________  ____________אני  ח.פ.  ל_בע"מ  הצעה  בזאת  מגיש  של  ______,  ציוד  אספקה 

מועדים  ת ב זא ,  דוןשבנ  בהתאם לתנאי המכרז,  טת רהיריילע  רת(  י כושר )מסגולמות ספורט וחדרספורט לא
 י.  עימ חוזהה רייה על עיהימת חתממועד שנקבעו במכרז שימנו  

 
טרם .2 כי  לאשר  קר   הריני  זו,  כספית  הצעה  את  תאמילוי  היטב  השהי  מסמכיו  על  כל    ונים,מכרז  לרבות, 

ל  וכן,הסעיפים העוסקים בהגשת ההצעה הכספית  חישוב  מכרז,  בגין ההצעה    אופן  ספית כאמור,  הכ הניקוד 
דרישה ו/או זכות בכל הנוגע    וטענה ו/א ל  על כ  אתאת הדברים, אני מוותר בזוהבנתי היטב    ולאחר שקראתי

המכ לאו מסמכי  מנוסחים  שבו  כזרפן  לרבות,  הפר   ל,  ו/או  ההנתונים  הכספיות  טים  ההצעות  להגשת  נוגעים 
ולרבות ההוראלמכרז ציודל  עתידית שקנה  התומסגרת לאספקה    חוזה לקיומו של    ות הנוגעות ,  ו/או    פריטי 
 . זו ית, על בסיס הצעה כספנוספיםריהוט 

 
ו/  ל טענה ו/אווותר בזאת על כמני  אהדברים,    היטב את אתי והבנתי  רק אחר של .3 זכות בכל הנוגע    או דרישה 

ההצעות למכרז ו/או  להגשת  געים  הפרטים הנובות, כל הנתונים ו/או  סמכי המכרז, לרסחים מנו בו מופן שלא
 .רזמכ זוכה בכיב הכספי לו יהיה זכאי המרל

 
עליי .4 כי  והודגש  לי  ול  הכספית  ההצעהת  אמלא  ל  הובהר  וקריאה  ברורה  מחבצורה  תיקונים,  לא  ו/או  יקות 

 הדפסה.   או במכונת  דבכתב י
 
לי   .5 ו/או תיקון, כאמור,  במכי  ידוע  )בהתקרה של מחיקה  לזכויותעליי לחתום  למקום  בסהחתימה(    אם  מוך 

   ול את הצעתי. מכרזים לפסועדת הון אחרת תהא רשאית יק המחיקה/הת
 
מילוי   אילהוראות המכרז )לרבות,    בהתאםבו הצעתי הכספית הזו לא תמולא  קרה שבמ   ב כייטהובהר לי ה .6

  .הצעתי זות  א לפסול ם רשאית (, תהיה ועדת המכרזימטה של נתוניםאו השהכספית במלואה ו/  הההצע 
 
  והמע"מ יצורף לה   כוללת מע"מ ינה  אעיל,  הצעה הכספית המוצעת לאם להתתמורה שתשולם בה   כי  ידוע לי .7

 . פי דין-שיעורו עלתאם לבה נפרדב

 
  פורטס  ודציפקת  אסלעניין    כספיתמתייחס להגשת הצעת   (א12טופס מס'  )צעת מחיר זה  פס הומת הלב כי טותש  2
   בלבד ת ספורטאולמול
 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 23.8.2020 :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 71עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

לאשר  .8 ה   הריני  זו  כי  העליוצעתי  כל  את  ל  ת כוללת  השירותים  שהדרושות  מתן  ביו/ם  ו/או  או  העבודה  צוע 
 ן הקבוע בכל דין.  משלא יפחתו  ים לעובדיםבהתאם לחוזה, לרבות תשלומהאספקה 

 
כה בהליך הנ"ל, הצעה  ה ואז ידמ, וביןל מחייבת אותי לכל דבר וענימפורטת לעידוע לי כי הצעתי הכספית ה י .9

 ם עמי. תשייח חוזהה שלפי הפח התמוראת נסזו תהווה 
 

זיהר .10 כי הצעה  הו מוג ני לאשר  לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, לרבות,  לו    חוזה שת  ומפרט  המצורף 
  חינהובהצעתי זו מוגשת לאחר בדיקה  מכרז, וכי  אליו יש הפנייה במסמכי ה  חרתים, וכן, כל מסמך אהשירו

סמכי המכרז ו/או  מנת האמור בבבכל הנוגע לחוסר הו תביעה  או דרישה ו/א/ ולא תהיה לי כל טענה ומור,  כא
 .  ראשאליהם יש הפנייה במסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מסמכי מ

 
 :  בבית הספר שייח' סלמאן ורטאולם הספבציוד ספורט   של נה תקהועבור אספקה פית ההצעה הכסן להל .11
 

 "כ לפריטסה מחיר יחידה  מות כ ריטהפשם  מסד
 )ללא מע"מ(  )ללא מע"מ(    

   1 ול  פ ולם שוודי כס  .11.1

   1 גים  קבילים מדורמ  .11.2

   1 מקפצה תוצרת הולנד    .11.3

   1   מלאה קפיציםקפיצית רשת    .11.4

   5 תקני  סל התעמלות  ספ  .11.5

   1 ות מעץ תוצרת פולין  יצארגז קפ  .11.6

   3 מזרן נחיתה  קורדורה    .11.7

   3 ה  יתמזרן נח  .11.8

   1 מזרן נחיתה   .11.9

   1 ולינה ביתית .טרמפ  .11.10

   1 אייר פלורמקצועי    .11.11

   1   פסים7משטח   .11.12

   1 ת  סמוכו  סוס   .11.13

   1 כשיר בנים  מקבילים מ  .11.14

   1 קורה מתכוונת    .11.15

   1 םוכה לאימוניקורה נמ   .11.16

   1 וטראמפ פרמיוםור טרמפולינה י  .11.17

   1 קורדנציה   סולם  .11.18

   20 ת  י חבל התעמלות אומנות  .11.19

   20 חישוקים    .11.20

   1 שולחן קפיצות    .11.21

   1 הרצה   פס  .11.22

   1 תי  יבולדר רב תכל  .11.23

   4 די  תח לסולם שומ  .11.24

   1 ת נר בזוגות  קבילים עץ דימוי עמידמ  .11.25

   1 מתח עץ   .11.26

   1 עץ מתח    .11.27

   1 ח נייד לילדים  מת  .11.28

   1 לקטנים   קורת אימון פלנציב   .11.29

   1 נייד  קן טבעות מת  .11.30

   1 לאקרובטיקה   יםמקביל   .11.31

   1 וע מתקפל גדול   שיפ  .11.32

   1 וני  ע מתקפל בינושיפ  .11.33
    ע"מ(: סה"כ )ללא מ  
    (: %17מע"מ ) 
    ל מע"מ(: סה"כ )כול 
 

הכמויו .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  המפו הריני  דלעיל,  ות  רטת  א בטבלה  הכוללות  לאספקה  ת  והתקנה  כמויות 
 . ת רהטייעיר ל חדרי כושר ש  וו/אאולמות הספורט ב

 
כן, הרי .13 עליי  ני  כמו  כי  לכל הפרירלמלא את המחילאשר  כ ) טים  ים  וכי המחירים מות כולל פריטים ללא   ,)

פריטים פקת ה חר אסלא  גם שיחול  המסגרת    וזה חלכל דבר ועניין כחלק מ  בהצעתי זו, יחייבו אותי  ב ואנקש
ו/אונתקוהת סלמאן  שייח'  הספורט  באולם  הכושר   ם  )   חדר  עלי  מוחמד  קליי(סיקע"ש  בהתאם  וס  והכל   ,

ל צעמנה להציע הזלה  .81האמורה בסעיף  ה  למגבל ולם מסגרת()לעניין הסכ  מכרז ות  שים לאחר  ד חו  21  -, 
 ( ירייהעידי ה-תמומש עלציה והכל, אם האופמכן ) 
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לי י .14 הקומהכי    דוע  העבור  לביצוע  ה  דות תקציבי  ללה  ר ומא ויקט  פרנשוא  רהט  גיע  חלטת  ה  מכוח עיריית 

  תנה בקבלת לתשלום, מוחשבונות  ה  לכאישור  , וכן,  כרזהמ  חו כמ  תו דובעה  עוציבכן,  -עלו ,  9723ממשלה מס'  
כל  ב ו עילהנה ו/אכל טענה ו/או דרישה ו/או תלו ליתהיה  ולא , קרה מטעמוברת הב ח שור משרד הפנים או אי

 . משרד הפנים או ר ו/הבקרה כאמו חברת  של בלת אישור שמקורו בקים הנוגע לעיכוב תשלומ
 

ריית  לעיהספורט    ציודיהוט ו/או  הר   כלל של  עותשולם לי רק לאחר אספקה בפואה,  במלכי התמורה    לי  ועיד .15
רק  ו,  (ייהירועל לעסופק בפ ד  יוהצכי    יהווה אסמכתא  מחסןמנהל  הרכש או  הל  מנבכתב מטעם  )אישור  הט  ר
קבל אישואחר  הלת  משרד  של  הבקרה  חברת  כא יצוע  בל (7932  הטל חה  יפל)  פניםר  תשלום  ה   .רמוהתשלום 

 . הבקרה אישור חברת  תד קבל מוע( ימים מ שים)שלו 03יבוצע בתוך 
 

 
 ה, רכובברב בכבוד 

 
 
 
 
       

 המציעימת  חת
 + חותמת( ימה חת)

 ם /תפקידו  ים/שם החותם  ך ארית 
 ציע ל המ אצ
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 ב 12מס' פס טו
 

 3(חדרי כושרל )אספקת ציוד פית פס הצעה כסטו
טופס] את  נפרדת  לה יש  הכספית  ההצעה    הערה:  למעטפה  ולצרף רוסגוכניס  ה 

י הסף. הצעות  נאת  דיקתב  רק לאחר   ה תפתחטפהמע  הצעה.המכי  אותה ליתר מס
גספיכ באופן  שיצורפו  יביאולויות  וההצע   עלההצעה  סילת  לפ  ,  להסף  כולה  א  ה 

המכרז, או להורידו מאתר  ד עם יתר מסמכי  ס ביחלוודא קבלת הטופ  יש  .קתיבד
 [ יה העירי

 
 

 בוד לכ
   זיםמכרה ועדת

 עיריית רהט 
 
 נ,א.ג.

 
מסגרת(  כולל שר )וחדרי כו  רט לאולמות ספורטספו ציודל ש זקה אחאספקה ו רכישה, 17/2020 מס'מכרז  הנדון:  

(2020) 
 

1. __ הח"מ  ח.ב_____  ___________אני  בזא __  פ.ע"מ  מגיש  ל___________,  הצעה  של  ת  ציוד  אספקה 
מועדים  ת ב זא ,  שבנדון  אי המכרזבהתאם לתנ,  ת רהטיריילע    חדרי כושר )מסגרת(ספורט לאולמות ספורט ו

 י.  ימע  חוזהה יה על רי העיממועד חתימת שנקבעו במכרז שימנו  
 

הצע  .2 מילוי  טרם  כי  לאשר  קר הריני  זו,  כספית  את  אתה  היטב  מסמכהמי  על  כל  יו  כרז  לרבות,  השונים, 
וכן, אוהסעיפי חישוב הנ ם העוסקים בהגשת ההצעה הכספית למכרז,  בגין ההצעה הכספית כאמור,    ודיקפן 

ו/או זכות בכל הנוגע    דרישה  ונה ו/א טעני מוותר בזאת על כל  ת הדברים, אא ולאחר שקראתי והבנתי היטב  
מנו שבו  המכ לאופן  מסמכי  כרזסחים  לרבות,  ו/אל  ,  ההנתונים  ההצעו  להגשת  הנוגעים  הכספיות  פרטים  ות 

ולרבות ההוראות הנוגעות לקלמכרז ו/או  ל  עתידית שוהתקנה  גרת לאספקה  מס  ה חוזיומו של  ,  ציוד  פריטי 
 . יס הצעה כספית זו, על בסספיםונ ריהוט 

 
ו/ו  ל טענה ו/א על כמוותר בזאת  ני  אהדברים,    היטב את תי  אתי והבנ רק ר שאחל .3 גע  כות בכל הנוז  או דרישה 

למכרז ו/או  ת  עו ההצלהגשת  ם  בות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעיהמכרז, לרסמכי  סחים מנו ופן שבו מלא
 .רזמכ למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה ב

 
והוה .4 לי  עליי  ובהר  כי  ולבצ  הכספית  צעההה את  למלא  דגש  וקריאה  ברורה  ו/או  ורה  מחיקות  תיקונים,  לא 

 דפסה.  ה או במכונת  ידבכתב  
 
ל ידו .5 כי  ע  ו/אוי  לזכויות החתיקון, כאמור,    במקרה של מחיקה  )בהתאם  ום  מקל  בסמוךתימה(  עליי לחתום 

   ת הצעתי. אול  ועדת המכרזים לפסהמחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית 
 
מילוי י  אמכרז )לרבות,  בהתאם להוראות ה כספית הזו לא תמולא  בו הצעתי הה שקרבמ   הובהר לי היטב כי .6

  .הצעתי זואת  לפסול ם רשאית היה ועדת המכרזי(, ת ו/או השמטה של נתוניםאה הכספית במלוה  ההצע 
 

"מ יצורף לה  והמע  ת מע"מ לכולינה  אהצעה הכספית המוצעת לעיל,  ורה שתשולם בהתאם לתמה   לי כי  ידוע .7
 . פי דין-שיעורו עלם לתאבה בנפרד

 
  לחדריציוד    פקתסאלעניין    פיתכס להגשת הצעת    מתייחס (ב12ס מס'  פטו)ס הצעת מחיר זה  פכי טו הלב    ומתתש  3

   כושר בלבד
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לאשר  .8 זו    הריני  הצעתי  העלי כוכי  כל  את  ל  ות ללת  השירות  שםהדרושות  ו/או  ים  מתן  העבודה  ביצוע  ו/או 
 ע בכל דין.  בוהקן א יפחתו מבהתאם לחוזה, לרבות תשלומים לעובדים של אספקה ה
 

נ"ל, הצעה  כה בהליך הואז ה  מידכל דבר ועניין, ובייבת אותי לח ל מידוע לי כי הצעתי הכספית המפורטת לעי .9
 ם עמי. חתשיי חוזהשלפי הה את נספח התמורזו תהווה 

 
כי ה ינהר .10 לאחר שבדקתי את   צעה י לאשר  ה  זו מוגשת  ומפ  חוזה כל מסמכי המכרז, לרבות,  לו  רט  המצורף 

  לאחר בדיקה ובחינהי זו מוגשת  תהצען, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי  וכ,  השירותים
  או /מכי המכרז ומס נת האמור בהבל הנוגע לחוסר  בכאו דרישה ו/או תביעה  / י כל טענה וולא תהיה לר,  מוכא

 .  מסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראשמסמכי אליהם יש הפנייה ב
 

עלי  ע"ש מוחמד    טאולם הספור ב  חדר הכושרלציוד ספורט    תקנה שלהור אספקה  בוע  הצעה הכספיתהלהלן   .11
 :  סיוס קליי()ק

 
 "כ לפריטסה מחיר יחידה  ות כמ שם הפריט דמס

 ( מ )ללא מע" מע"מ( )ללא    
   2 ה מקצועית  מסילת ריצ  .11.1
   2 ינר אליפטי מכשיר אליפטי קרוס טרי  .11.2
   1 שענת אופני מ  .11.3
   1 פושט ברך \פףמכשיר כו  .11.4
   1 מכשיר פולי עליון + חתירה  בישיבה  .11.5
   1 ות + קירוב שכמ רמכשיר פרפ   .11.6
חמכשיר    .11.7 מצבלחיצת  במגוון  מולטי  זה  ים 

 פרייס 
1   

   1 שיבה גליים בימכשיר לחיצת ר  .11.8
פול   .11.9 אובר  מכשיר  מגוון  זוויקרוס  יתי+ 

 ידיות 
1   

   3 פסל מתכוונן ס  .11.10
סגור    .11.11 כלוב    +  GECA POWER  -מתקן 

 + סוגרים י לימפוט אומ
1   

   1 קומות  3מעמד למשקולות יד   .11.12
   1 ק"ג  52-2יד   ולותקסט מש  .11.13
א  .11.14 צלחות  לפי  סט  בטבלת  ולימפיות  פירוט 

 המפרט 
1   

   1 כפול  שוודיסולם   .11.15
     
    מע"מ(: סה"כ )ללא  
    (: 17%"מ )מע 
    ל מע"מ(: סה"כ )כול 

 
הכמו .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  המפורהריני  דלעיל,  בטטות  יות  הבלה  את  לאספקה  כוללות  והתקנה  כמויות 

 . טעיריית רה ל חדרי כושר שו  ו/אספורט האולמות ב
 

כן, ה .13 עליי  ריכמו  כי  וכיכמות   ולל פריטים ללאכ) לכל הפריטים  למלא את המחירים  ני לאשר  חירים המ   (, 
פריטים פקת ה אס  חר ם לאת שיחול גהמסגר  וזה חיחייבו אותי לכל דבר ועניין כחלק מבהצעתי זו,    ב ושאנק

ו/אקנתוהת סלמאן  שייח'  הספורט  באולם  הכושר    ום  ) חדר  עלי  מוחמד  קע"ש  בהליי(קסיוס  והכל  תאם  , 
ל להציע הצע  להזמנה  .81האמורה בסעיף  ה  ללמגב שים לאחר  חוד   21  -ול  , סכם מסגרת()לעניין ה  מכרז ות 
 ( ירייהעידי ה-תמומש עלכל, אם האופציה והמכן ) 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 23.8.2020 :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 75עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

המק הכי    לי דוע  י .14 העבותקור  לביצוע  הציבי  נשוא  ללהאמור  ויקט  פרדות  לטת  הח  מכוח רהט    עירייתגיע 
  תנה בקבלת , מוחשבונות לתשלוםה  כלאישור  , וכן,  כרזהמ  ות מכוחדעבוע הביצוכן,  -לעו ,  2397ממשלה מס'  

בכל  ו עילה א/נה וכל טענה ו/או דרישה ו/או תלו ליתהיה  ולא , קרה מטעמוברת הב ח ים או הפנשור משרד  אי
 . משרד הפניםאו ר ו/כאמו הבקרה חברת  של בלת אישור ים שמקורו בקוגע לעיכוב תשלומהנ

 
ריית  לעיט  הספור  ציודאו  /הריהוט ו  כלשל  ל  ואה, תשולם לי רק לאחר אספקה בפועבמלכי התמורה    ידוע לי .15

ורק    ,(רייהבפועל לעיסופק  ד  יוהצכי    יהווה אסמכתא  מחסןמנהל  כש או  הרהל  מנבכתב מטעם  )אישור  הט  ר
קבל האחר  משרד  של  הבקרה  חברת  אישור  )לפלת  כאמויצוע  לב (2397לטה  חהי  פנים  תשלום  ה   .רהתשלום 

 . שור חברת הבקרהד קבלת אימוע( ימים מ שים)שלו 30תוך יבוצע ב
 

 
 ה, רכבבורב בכבוד 

 
 
 
 
       

 המציעחתימת  
 + חותמת( ימה חת)

 ם /תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 המציע ל אצ
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 31' מסופס ט
 

 כתב ערבות ביצוע
 

 לכבוד: 
 עיריית רהט 

 
 

 ______. ___________ שם הבנק: 
   ____________.סניף הבנק: ___

 .  ___________:  סניףהל  מס' טלפון ש
 . _________: ___סניףה מס' הפקס של

 
 ____________ קאית מספר ___ערבות בנן: נדוה

 
1. ____ בקשת  ]ה____________ לפי  מס'_  מרחוב  י  זיהו   ספק[   ____________

מלא ]כתובת  מיקוד  ה_____________________  )להלן:  כולל  אנו  "הנערב"[  ערבים  ( 
בלת  יכםכלפ בזה   סכוםבאופן  כל  לסילוק  חוזר  לסך    י  :  לים)במי   ₪  ______ ___של  עד 

 _______________  ₪( מאת    4( "ערבותה"סכום  להלן:  (  למ  נערבהשתדרשו  כרז בקשר 
 שנכרת מכוחו.   הלחוז או 17/2020מס' 

ידי  א מתפרסם מפעם לפעם על  כן, כפי שהורד המחירים לצסכום הערבות יהיה צמוד למד .2
 : אי הצמדה שלהלן( בתנ"המדד")להלן:  הזית לסטטיסטיקכהלשכה המר

ה  עי"  יסוד"המדד  מדרבולעניין  יהא  זו  ______ת  חודש  בתאריך  _ד  שהתפרסם   _____
 __________ נקודות. ר בשיעוך לכך(, _ )או בסמו___________ 

שתכם לפי  שפורסם קודם לקבלת דרי  המדד האחרון  ערבות זו יהאלעניין  "המדד החדש"   
 זו.  תערבו

 יחשב כדלקמן: הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו  .3
כ   י הצמדה בסכום השווה  ש סודי יהיו הפרומת המדד הילע  דד החדש עלהי המאם יתברר 

 י בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. וד ד היסהחדש למדבין המדד  מכפלת ההפרשל
שתכם עד  יכום הנקוב בדרהיסודי נשלם לכם את הס  נמוך מהמדד   ה מדד החדש יהיאם ה 

 הצמדה.  לסכום הערבות ללא כל הפרשי
דר .4 הראשלפי  יאונה  ישתכם  לא  )  וחרבכתב,  ק  (5מחמישה  ממועד  דרישתכם בימים  לת 

לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה,  ם  ו נשללעיל, אנ ו המפורטת  או בכתובתנ   בפקסימיליה
נמק את  ל שתהיו חייבים  ספת הפרשי הצמדה, מבלי  הערבות בתו  םיעלה על סכו  ובלבד שלא 

כלפיכם לטעון  ומבלי  כלש  דרישתכם  הגנה  שיכולה  טענת  בקשלעמוהי  לנערב  לד  חיוב  ר 
 .  ר מאת הנערבה את סילוק הסכום האמולאו לדרוש תחי  כלפיכם

ב .5 כי  מובהר  ז  כם דרישתזאת,  ערבות  כתב  מכוח  לש  ה לתשלום  שתהיה  וכי  יכול  יעורין, 
התשלומים מכוח כתב ערבות    ובלבד שסך כל  בהתאם לדרישתכם כאמור,  תשלום יתבצע ה

 .ותה על סכום הערב זה לא יעל
ם על פי  ל העברה בנקאית לחשבונכשידנו על דרך  ל, יעשה על  לעי  3ור בסעיף  כאמ   התשלום .6

דתכם על תכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקוישם בדרו על ידכטים שיימסרהפר
 בלעדי. קול דעתכם היפי ש

תהיה    זה   אריך ת  ולאחר   בלבד )כולל(    ____________  םבתוקפה עד ליוזו תישאר    ערבות .7
כומבוטל  טלהב על  ת.  דרישה  צר פי  ל  זו  אערבות  להתקבל  יאוחר  ציכה  ולא  בכתב  לנו 

 אריך הנ"ל.מהת
 ה או להסבה. בר ת להעינה ניתנערבות זו א .8

              
 בכבוד רב,  

 
  מ בע" _______ _בנק _______  

 
_ וחותמת  ת של ה"ה ________________________ יה + חותמת אישטופס זה חייב בחתימ

 . הסניף

 
 זמנה להציע הצעות.לה 5.2.2סעיף ורט בם למפובהתאחום שבו יזכה המציע,  היה בהתאם לתייצוע הב כום ערבות ס 4
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 41ס' טופס מ
 
 בון בנקחש טופס פרטי

 
 _ יך:__________ תאר

 לכבוד 
 זברות( עיריית רהט )ג

 
 .נ, ג.א

 
 קבנחשבון פרטי : הנדון

 
 "( הספק"________  )______________ __________ שם החברה / שותפות / עסק:

ע  הודעה על ביצוכתובת למשלוח  
 תשלום:

_____ עיר  רח' _________________מס' 
__  ________ ון טלפ__________ יקוד _______ מ____

 ___ פקס ______
 ____ __________________ _________   מספר עוסק מורשה:

______  ף _________ י______ מס' סנשם הבנק ______  טי הבנק להעברת תשלומים:פר
מס' חשבון   _____________כתובת הבנק ____ 

 ________ 
מתחייבים ש  הננו  שבמידה  בטבזה,  כיופקדו  ההענו  בחשבונספים  עות  הבנקאית,  באמצעות  ברה 

 ות. רהט ללא שה  נחזירם לגזברות עיריית
 

____________ _____ __ ______________ 
 חתימה + חותמת  שם

 
 חור עו"ד / רו"איש

 
עו"ד   מ.  /אני   ____________ __________ רו"ח  ______________________  ר.  מרח'   __

החתימהמאש כי  היא  ר/ת,  החת חתימ  לעיל  מורשי  _____  ימהת  ק"(,  ________)"הספמטעם 
 ת הספק.וחתימתם מחייבת א

 
__ ___________ _______ ___ ____ _________ 

 תאריך  חתימה + חותמת 
 
 

 ר הבנק אישו
 הנ"ל. בנק של הלקוח טים לעיל כפרטי חשבון השרים את הפראהננו מ

 
 

 ___________ ______________ _____  _________________ __ 
 ק חותמת הבנ ק הבנחתימת   אריך ת
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 ת ההצעה ציע בשלב הגשטעם מבטח המאין להגיש מסמך מ

 
 ( 17/2020)מכרז    וחביט דרישות   נספח 

 
 

 : ח(ויטידי המפקח על הב-המאושר על  ך לפי הנוסחיטוח )טופס הביטוח יהיה ערוהב דרישות 
 

 ביטוח רכוש   .1
 

מפני אבדן או  וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של הספק, במלוא ערכם,    יטוח רכושב
 :ות בביטוח אש מורחב לרב זק עקב הסיכונים המקובליםנ

 
 (; 316) התפוצצות, רעידת אדמה אש, עשן, ברק, .1.1
 
 ( 313ע )נזקי טב .1.2
 
נוזלים .1.3 ר  נזקי  כלי  ידי  על  פגיעה  צינורות,  פוהתבקעות  עלכב,  טיס,  -גיעה  כלי  ידי 

 (.  314ה )שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצ
 

 : עיתביטוח אחריות מקצו  .2
 

נ  לכיסוי .2.1 ו/או  אובדן  בגין  דין  פי  על  הספק  של  העלול אחריותו  הפסד  ו/או  ים  זק 
גוף ו/או  לכל אדם  לרבות  להיגרם  וכלשהו  לגרוע מכלליות האמור,  מבקש האישור  ,  מבלי 

 ו. הספק ו/או עובדי דל מקצועי של או מח כתוצאה ממעשה ו/ 
 

 ו. כיסוי לאחריותו של הספק בגין מי מטעמ. 2 .ו .2.2
 
 ר:גבלה בדבאינו כולל ה הביטוח .2.3
 

 (. 301) מסמכיםאובדן  .2.3.1
 (.327ח )רה ביטו או עיכוב בעקבות מקאובדן שימוש  .2.3.2
 (. 303) צה והוצאת לשון הרעדיבה, השמ .2.3.3
 ( 325ם ) מרמה ואי יושר של עובדי .2.3.4
 . (326)ת בפרטיופגיעה  .2.3.5

 
ההסכם   .2.4 חתימת  מיום  רטרואקטיבית  בעל תחולה  הינו  האישור  הביטוח  בין מבקש 

 י". הרטרואקטיב תאריך  " )להלן: לבין הספ
 

 (  309)  רוב כלפי מבקש האישו הביטוח כולל ויתור על זכות שיב .2.5
 
 (. 332) חודשים 12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   .2.6
 
האישה .2.7 מבקש  את  לשפות  מורחב  בג ביטוח  או ור  ממעשה  שנגרם  נזק  או  אבדן  ין 

 . (321, 304)  קמחדל רשלני של הספ
 
ו  יטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבור ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ב  .2.8

(328  .) 
 
 ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטו ₪ 3,000,000 : תובולות האחריג .2.9
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 ר ביטוח חבות המוצ .3
 

פי הדין ב .3.1 על  דן  אלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אוברהיש  גין אחריותו של היצרן 
להיגרם  נזק העלולים  ה   ו/או  לרבות  כלשהו  גוף  ו/או  עובדיה  יה  עירילכל אדם  ו/או 

 ו. או עובדיכתוצאה ממוצר פגום של היצרן ו/
 

מבקש    ביטוחה .3.2 בין  ההסכם  חתימת  תחילת  מיום  רטרואקטיבית  תחולה  בעל  הינו 
 ם. חל בטרם נחתם ההסכהודה אם ביצוע העב האישור לבין המציע, אף

 
 (.  309)  ל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישורהביטוח כול  .3.3

 
לשפ .3.4 מורחב  היצרןהביטוח  מחדלי  ו/או  מעשי  בגין  האישור  מבקש  את  ובות  כפוף  , 

 (. 321()304) (302) יות צולבת לסעיף אחר
 

  רו וו עב ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור א .3.5
(328 .) 

 
 (. 332) חודשים 12פת גילוי מורחבת של  הביטוח כולל תקו .3.6

 
   .ה ובמצטבר לתקופת הביטוחלמקר ₪ 3,000,000 :בולות האחריותג .3.7

 
 צד שלישי ביטוח אחריות כלפי .4

 
לצד  כיסוי  ל .4.1 להיגרם  העלולים  נזק  ו/או  אובדן  בגין  דין,  פי  על  הספק  של  אחריותו 

 . (322, מבקש האישור )האמור ליותמכל  מבלי לגרוע, ושלישי לרבות
 

 מ:הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת   .4.2
 

 הרעלה  .4.2.1
 ם; שקה המוגש ככיבוד במקוכל דבר מזיק במאכל או במ  .4.2.2
 י; זיהום תאונתי פתאומ .4.2.3
בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו  או כל אדם אחר    נזק לרכוש שהמבוטח .4.2.4

 ח. קרות מקרה הביטו  שלא במישרין בעת
 (.307) ין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםגטח ב חבות המבו .4.2.5
 (. 315י )תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומ .4.2.6
ת לפיו  עיף אחריות צולבשפות את מבקש האישור, בכפוף לסהביטוח מורחב ל .4.2.7

הביטו כייחשב  נערךח  המבוט  אילו  מיחידי  אחד  כל  עבור  ח  בנפרד 
(302()304 ()321) . 

 (. 309ר ) מבקש האישו פי כל ביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב ה .4.2.8
ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או   .4.2.9

 (. 328)  עבורו
 

 (. 329' )ור ייחשב כצד גרכוש מבקש האיש .4.2.10
 

 ח. למקרה ובמצטבר לתקופת הביטו ₪ 4,000,000 : ריותבולות האחג .4.2.11
 

 :ביטוח חבות מעבידים .5
 

דין כלפי כ .5.1 פי  על  כנקוב  המו   ללכיסוי חבות הספק  בגבולות אחריות  ידו,  על  עסקים 
 ן. להל

 
 ר:הביטוח אינו כולל הגבלה בדב .5.2

 
 ק. עבודות בגובה ובעומ .5.2.1
 ם. ות ורעליתיונ פי .5.2.2
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 ק העסקת נוער כחו .5.2.3
 ח ה וייחשבו כעובדי המבוטי משנה ועובדיהם היקבלנים, קבלנ .5.2.4

 
 . (319ק ) בקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספמ .5.3

 
ו  יטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבור ב .5.4

(328 .) 
 

 (. 309ר ) בקש האישו ור על זכות שיבוב כלפי מיטוח כולל ויתהב .5.5
 

 . לתובע ₪ 6,000,000  ת: ולות האחריוגב .5.6
 מצטבר לתקופת הביטוח. מקרה ובל  ₪ 20,000,000

 
 : כללי לכל הביטוחים .6
 

נ .6.1 והמבוטח  עליו ל דרש  במידה  העבודות,  לביצוע  צמ"ה  כלי  ו/או  רכב  כלי  החזיק 
חובה בביטוחי  ו  להחזיק  הרכביםמשולמים  לכלל  לביצוע    תקפים  המשמשים 

  1,000,000  -חריות שלא יפחת מא   שי, בתוקף, בגבולודות וכן ביטוח רכב צד שליהעב
₪. 

 
מסי .6.2 אי  מחמת  האישור  מבקש  זכויות  תפגענה  לא  כי  לאשר  הספק  מבטחי  רת  על 

 ל. בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ" דעה על נזק ו/או איחור וה
 

יבוטס .6.3 רבתי  רשלנות  בפוליסוייג  שקיים  ככל  לחול  בכפוף  הנ"ל,  של  ת  הזהירות  בת 
 ן. י די המבטח עפ"  לזכויות  המבוטח ובכפוף

 
ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש  .6.4 ו/או שינויים לרעה, לא  הנ"ל  ביטול הביטוחים 

 ם. ר, בדואר רשווהאיש   יום למבקש 60של 
 

ומבטחי הספק  לב  ע לתשומת  מופיע  ו:  הנ"ל  בביטוחים  דרישה  כל  יד  קוד  ל  בסוגריים 
ן המבטח של  וחסכון, אותו יציי   ביטוח  ע"י הממונה על שוק ההוןיטול חריג כנדרש  כיסוי/ב
לציינה    ל הספק. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלאישור קיום הביטוחים  אהספק ב

  י/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק אך יש לכלול כיסו  טוחים, ם הביר קיוישובא
 ח(. טובת המבוטה של פוליסה לבח)הר
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 61ופס מס' ט
 

 ( 17/2020' מסמכרז ) רהט עיריית וזהחה  על חתימה טרם ההזוכ הרתהצ
 

____ הח"מ  _______ _________  אנו  ו_______ת.ז.  ת.ז.  ______   _______
_  _ טעמה של _____________שי החתימה מר____ המשמש/ים כמנהליה וכמו____________ 

 :   ת כדלקמןאים ומאשרים בז, מצהיר "(הזוכהבע"מ ח.פ. ____________ )להלן: "
 
לאה .1 על  כי  שרריני/ו  הצעה  די י-הוגשה  מס'    הזוכה  ")לה  17/2020למכרז  "  הההצעלן: 

להוד  "(המכרזו" בהתאם  __ וכי  מיום  העירייה  הזוכה  ______  עת  של  ההצעה  לפיה 
 כזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.  יית רהטהמכרזים של עיר  ידי ועדת-על  הומלצה

 
להצה /הריני .2 כי  ו  ולאשר  הההיר  של  לצעה  הינה זוכה  שהוגתוקב  מכרז  כפי  ידי  -על  שה ף, 

מהזו שחלף  בזמן  אין  וכי  הגשתכה  כמועד  ההצעה  של  שינוי  ה  להוות  בהצעת  די  כלשהו 
 ין. כל דבר ועני לנ"ל, והיא מחייבת את הזוכה למכרז ה הזוכה  

 
  די י-שנמסרו על  הנתוניםאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים ו צהיר ולהריני/ו לה .3

ב ו/א מסגרת  הזוכה  הליך המכבמה ו  ההצעה  והזוכה מתרזלך  הצעתו ,  בתנאי  לעמוד    חייב 
 וללא הסתייגות.  לכל דבר ועניין הוגשה למכרז,למכרז, ש

 
  חוזה מת האי לחתירה זו שמהווה תני/נו על הצהתלהצהיר ולאשר כי במועד חתימריני/ו  ה .4

ו  הזוכה  הזוכה,  לבין  העירייה  מי  /בין  האו  מנהלי  זוכה  זומבין  מכה  נוו/או  מבין  י  שאי 
ינים כלשהו עם  של ניגוד עניצוי במצב  לי המניות שלו, איננו ממי מבין מבעו  משרה בו ו/אה
בין  ינן הזוכה ו/או  ין כל קשר באבור ו/או עם עובד עירייה, ונבחר צייריית רהט ו/או עם  ע

אצמי   המשרה  נושאי  מבין  מי  ו/או  הזוכה  הזוכהממנהלי  מבע  ל  מי  שלו,  המניות    ליו/או 
תיאום  ו/או כל    קשר ישיר ובין קשר עקיףבמכרז, בין  ו  חרים שהשתתפהא   יםבין המציעל

 הו.ולה כלשחרים ו/או שיתוף פע בין המשתתפים הא ביני ל
 
להיחתם מכוחו, יבוצעו    שאמור  החוזשוא המכרז והי העבודות נכ הריני/ו לאשר ולהצהיר   .5

צוני שאינו  חי  דה מנהל עבו  אמצעותה ו/או בשנ מצעות קבלן משלא בא   ידי,-באופן ישיר על
עבודה ו/או  או בזהות מנהל ה ע העבודות ו/ בזהות מבצ. ידוע לי כי כל שינוי  בד שכיר שליעו

ו אך  י(, יעשובין באופן חלק  ן באופן מלא י קבלני משנה או ספקי משנה )בבודות להעברת ע
שינוי פקודת  באמצעות  ומראש,  בכתב  ל ורק  עם    החוזים  אשרהז שייחתם    תאושר   וכה, 

 בעירייה.   ים המוסמכיםרמוהגו חוזהה  אותורבהתאם לה 
 
יתברר כי  כי אם    הרתי/נו זו, והובהרהיטב משמעות הצ  ובהרה לי/לנוצהיר כי ההריני/ו לה .6

א  זו  בהצהרה  אויהאמור  נכון  י  ננו  מדויק,  הדאיננו  ההווה  של  יסודית  הפרה    חוזה בר 
  ה. ם הזוכשייחתם ע החוזלבטל את ה רשאית  ועיריית רהט תהיה

 
 _________ ום ביום ___חתאתי/נו על הה באי ולר

 
   

מא ביוהנני  כי  __________שר  הופיע    ם 
___ מר/גב בפני  עו"ד,   ______  '

מס  ת/נושא   ______________   ' ת.ז. 
שה_________________ ולאחר  סברתי  , 
התצהיר  ל על  חתימתו/ה  משמעות  את  ו/ה 

אמת  ומר את העליו/ה לה כי /זהרתיוהלעיל, ו
ת/יהיה  וכ ועים בחוק  קבה לעונשים הוי/צפי 
אישר/הא כן,  ת/יעשה  לא  נכונו  ם  ת  את 

 י.   ה בפנ ה עלימ ם/לעיל וחתהצהרתו/ה ד

מא  כי  הנני  הופיע  שר   __________ ביום 
עו_בפני   מר/גב'  ________  "ד, 

מס  ת/ נושא  _________ _____   ' ת.ז. 
לו/ה  תי  סברחר שה, ולא_____ _________

משמ חאת  התצהירתימתו/ה  עות    עיל, ל   על 
וכי  כי עליו/ה לו  זהרתיו/הוה מר את האמת 

ם בחוק אם  לעונשים הקבועי  יה צפוי/הת/יה
ת/  אישר/הלא  כן,  נכונו   יעשה  ת  את 

 י בפנ  הה עלימ ם/הצהרתו/ה דלעיל וחת
   

 _______________, עו"ד   ד ___, עו"____________
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 17מס' פס  טו
 

 דם קום מוופס רישט :17/2020מכרז 
 ית רהט  יר למזכיר עירמסוש לי קדםם המוו טופס הריש את]

 [ 13:00בשעה  2020 ספטמבר 9ליום  עד
 

 לכבוד 
 חסן בו אלאמר עלי 
 הט עיריית רמזכיר 

 
 . 0991486-08ה: סימיליובפק lla.org.iker@iumaz:בדוא"ל

 
 

 א.נ,
 

 17/2020 מכרז –שום מוקדם טופס רי  הנדון:
 ( 2020)מסגרת( כולל )רי כושר וחדפורט סט לאולמות וד ספורצישל  התקנהספקה וא רכישה,

 
 תתףהמש פרטי להלן,  נדוןשב למכרז תהצעו ציעלה להזמנה   6.2 עיףבס ורטלמפ  בהתאם

 
 _. _______ ____ _______________   שתתף:ם המש .1

 
 ____________________. _______     .:ח.פ.ז./ת. .2

 
 _. _______ __ ______ _________ __  ראשי(:  ד)משר כתובת .3

 
 ____. __ _____________ ___ _____   אשי: שרד רמטלפון  .4

 
 _. ___ _____ _____ __ ___ ________    : ראשי משרד  פקס' .5

 
 ____. __________ __________ __ _  : דוא"ל משרד ראשי .6

 
 ____. _______ ___ _ _________ ___   ף: משתתה נציג של שם ה .7

 
 . ___________________________   תפקידו של הנציג:  .8

 
 . _____________ ____ __________   :ציגנדוא"ל של הכתובת  .9

 
 __. _______________ __________  : יגל הנצלפון שטיד/ני מס'  .10
 
 
 
 
       

 חתימה   תאריך   תפקידו   ם החותשם 
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 ך ב' ממס
 
 הה לחוזריי מ"ש העיר יועואיש  
   
י מכרז החוזה הוא חלק ממסמכ  

החוז ושפ על ה  רסם.  די  י-נבדק 
  .ושר לחתימה והוא מאמ  הח"

   
 __, עו"ד___ _ ______ _  
   
 _ _________ תאריך:  
 

ר ית הספברט בווד ספורט באולם הספציה והתקנה של קאספ , הרכישלוזה ח
חדר  יוד ספורט בה של צ ישה, אספקה והתקנאו לרכ/ת( ור "שייח' סלמאן" )ומסג

 ( מסגרת )ו קסיוס קליי( מד עלי )חכושר באולם ספורט ע"ש מו
 2020/17(  פומבי)מכרז 

 2020שנת ____ לחודש____________ ברהט  ביום _  נחתםו שנערך
 

 ית רהט עירי בין :
 זה:  חוזה לעניין  שכתובתה 

 רהט, מרכז מסחרי רהטיית עיר
 מטעמה:רשי החתימה וידי מ-על

 והחשב המלווה  בר העירייה גז  ייה,עיר ראש ה
 "(ה העיריי)להלן: "

 חד מצד א
 . ____________________ _______  לבין:

 ____. _____________. ____ .ז./תח.פ
 שכתובתו היא:  

 ______. _________________רח' _ב
 ו:מורשי החתימה מטעמידי -על

 . ___________ ת.ז. __________ ה"ה
 .. ________________ ת.ז_______ -ו

 "(הספק )להלן: "
 מצד שני  

 
של ה  והתקנ קה  אספישה,  כרשעניינו    17/2020'  מס (פומבי) מכרז הפרסמ רייהוהעי הואיל:

ספ הספורט  רוציוד  באולם  הספר  בבט  )ית  סלמאן  ו  כוללשייח'    , ישהרכ מסגרת( 
ספור ציוד  והתקנה  על אספקה  הספורט  באולם  הכושר  בחדר  על-ט  מוחמד  י  שם 

 "(; המכרזלהלן: " ) (  רתסגמכולל ) קליי( וס)קסי
 

של  עתידית    קנהה והת קאספלצורך    גםבמכרז    מושירייה לעשות שיהעונה של  וברצ והואיל:  
לנכון,  ככל שהיא תראה    נוספים,  חדרי כושרו/או  אולמות ספורט  ציוד, ל  ו/אוריהוט  

פי המחיר שהוצע  -למכרז, ועל   צורףשם הכלולים בכתב הכמויות  פי הפריטי-ת על אז
ך  ת לצורמסגר  וזהחזה גם כ  חוזהספק לכל אחד מפריטים אלה, ולראות בהידי  -על
  אמור;כ נה עתידית ספקה והתקא

 
הצעת לקבל החליטה עירייהוה,  למכרז  עתוהצ הגיש  והספק  והואיל:  בהתאם קהספ את 

 זה ונספחיהם;  חוזהמכרז, ה ילתנא
 

זכו  יחסיהם את  רלהסדי הצדדים צוןור והואיל:  הנוגע בכל בותיהםוחו יותיהםההדדיים, 
 ה;ז  החוז זאת במסגרת כל מכרז, לאספקה המוצרים נשוא ה

 
 כדלקמן  דדיםהצ בין הותנוה כםסהוצהר, הו לפיכך
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 מבוא .1
 

 נו. הימ  ק בלתי נפרדחל ו, מהוויםנספחי זה, על  חוזה ל  המבוא .1.1
 

הנוחות  הסעיפים הן  כותרות   .1.2 לגזור  ,ולשם התמצאות בלבדלשם   מהן פרשנות   ואין 
 כלשהי. 

 
ט  יהוהר אספקת   את יהעירי ה  מאת בזאת מקבל והספק לספק  בזאת מוסרת ירייההע .1.3

 זה.  חוזהו המכרז  מסמכי ילתנא  תאםבה רהט, יוד לעיריית צו/או ה
 

מובהר  הצעות )מסמך א'(,    להציעלהזמנה    1.9  -ו  1.8פים  אמור בסעי המבלי לגרוע מן  
מצד עיריית רהט    היי להוות התחייבות כלשזה כד  חוזה  להצדדים עכי אין בחתימת  

הכלול  המסגרת  כל  ולמיצוי  במכרז  ל/ה  כלשאו  ריהוט  רכישה  של  ציוד  הי  ו/או 
   יות מכל סוג שהוא.יק לספק בלעדנ או כדי להע אמור,כ
 

  לאספקה  הקשורים אים התנ ל כ את  מכיר הוא י כ בזאת ר מאשו מצהיר  הספק .1.4
ל ולהתקוביכולתו  הצספק  את  בהיין  לוד   זה  החוז המכרז,   במסמכי פורטמתאם 
 ונספחיהם 

 
ת על הספק,  ייבות המוטלוהתח ך קיום כל הטלות לצורלשם ביצוע כל המטלות המו  .1.5

רז, מסמכי המכב הדרישות והתנאים המפורטים  ב לעמוד בכלימצהיר ומתחיהספק  
 זה ונספחיהם.   חוזה

 
 שנותהגדרות ופר .2

 
 י המכרז. ה להם במסמכננת זה, תהיה המשמעות ש חוזהם בלמונחי .2.1

 
מחוי  .2.2 בו  המקום  לפ בת  אחרת  פעולה  או  תשלום  לבצע  זהעירייה  חוזה  והמועד  י   ,

מוכר )בין לפי דיני  או מועד    שבת   ל ביום ששי,ולה חאו אותה פע   ע אותו תשלוםיצולב
ובי המוסלמית  מוהדת  לפי  ייחן  ישראל(,  כקעדי  המועד  העסשב  ליום  קים  בוע 
 הראשון שלאחריהם.  

 
זה  ודרההג .2.3 בסעיף  בנוסףת  המו  באות  הפיעולהגדרות  של  שונים  בסעיפים  , חוזהת 

 רעות מהן. ואינן גו
 

   ין מסמכיםים ועדיפות בסמכסתירות במ  .2.4
 

סתיבכל   .2.4.1 של  התאמרמקרה  אי  או  כלשהי  ה  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  ה 
השובמס את  מכים  המהווים  ובהענים  אחרהחוזה,  קביעה  סדר  דר  של  ת 

 :  להלןמכים כמפורט בין המסות סדר העדיפא הי זה, חוזהבהעדיפות 
 

כמויות .2.4.1.1 או    כתב  מההצ)בנפרד  כחלק    הכספית  עה כחלק  או 
 ; (תרכיב המסגר ענייןל  מהזמנת רכש

ישראלי   .2.4.1.2 אירופאיתקן  תקן  קייםכ  ריקאיאמ/או  שלא  ן  תק  כל 
 ישראלי; 

 כל שקיים(; יוחד )כמפרט מ .2.4.1.3
 ; זמנה להציע הצעותהה .2.4.1.4
 ספקה כללי רט אמפ .2.4.1.5
 זה; וזהח .2.4.1.6

 
הבא    ה שבמסמךמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראכל הוראה במס

   .אחריו
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המכרז  שנתנההוראה   .2.4.2 פרסום  לאחר  בכתב  ה  העירייה  האחרון    דעמו ולפני 
הלה שגשת  בדרך  בין  תיהצעות,  תשובה  ל  של  בדרך  ובין  ושינויו  המכרז  קון 

י  חלק ממסמכ ב כתיחש  –ציעים  גש מות במסגרת מפ שוב או תהבהרה    לשאלות 
שקדמו לה  י החוזה  ר על הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכהחוזה ותגב

 ע בה במפורש שלא תגבר כאמור. ם נקבזולת אבזמן, 
 

ה אחת מהוראות  הוראאו דו משמעות בין  תאמה  רה או אי ה ית ס  ספקילה ה ג .2.4.3
אחרת  הוראה  לבין  שהי  ,החוזה  האו  במסופספק  ה  הנכוןק  של    פירושם 

  ספקמסר הודעה לטעם העירייה  נציג מם או ש כל חלק מהאו  הוראה, מסמך  
א כהלכה את  ספק  ין השלדעתו  היאזי  ,  החוזהמפרש  למנהל  ספק  פנה  בכתב 

יית ת תכב  הוראות  ן והמנהל  לרבות  בדברכניווב,  הצורך,  לפי  שיש  הפי  ת  רוש 
 לנהוג לפיו.  

 
 תקופת ההתקשרות .3

 
מההתקשר  תקופת .3.1 בבהת  הנהזה    חוזה  כוחות  למפורט  ההאם  להציע  צעות זמנה 

 ליו אתר אהריהוט בה של  ה והתקנק, הן לעניין אספ"(חוזהתקופת הלהלן: "למכרז )
מיו מ הוא  להיות  למ  ותקןעד  לה  פורטבהתאם  למיצבהזמנה  הצעות  או  )כרז  ע 

לעניין התקופה שבה  ,  ן העירייה(מחס חילופין, לל כ   חוזההן  גרת  מס  חוזה זה ישמש 
   יוד נוספים..צאו ריהוט ו/ישת לרכ

 
על תהא העירייה  .3.2 שיקול-רשאית,  ווהיחידי הבלעדי דעתה  פי  של לקיומ בכפוף ,  ן 

זאת    ,הז  וזהח כוח  ולהאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות מציביות  הרשאות תק
 (. "תקופת האופציהצעות למכרז )להלן: " ציע הרט בהזמנה לה למפו בהתאם

 
 שרות  מהות ההתק .4
 

בהתאם  הכמות  מן הסוג ו  ו/או ציודיהוט  רשל    הוהתקנ   ספקהאחוזה להנו    חוזה זה .4.1
 . זמסמכי המכררט ב למפו

 
כן חכמו  כ,  ישמש  זה  למסג  זהחווזה  ריהוט  רת  של  עתידית  והתקנה  או  ו/אספקה 

עירייה  רשמלד  ציו המ,  םנוספי די  בסיס  עלחיריעל  שהוצעו  במסגרת  -ם  הספק  ידי 
רז, ובכפוף  יע הצעות למכה להצלהזמנ  1.8ף  וב בסעיגרת הנקעד לסכום המס  המכרז,

הקבועמגבלל בסעיות  להצילהנ"ל    1.8ף  ות  הצעהזמנה  כאמור,ע  בהתאם    ות  והכל 
 .  הפים אלעיאמור בס

  
כי   .4.2 מובהר  ספק,  הסר  תהלמען  על  הי העירייה  ש -רשאית,  הבלעדי  פי  דעתה  יקול 

, לשנות  (החינוך  ות משרדאם להנחיבהתגם    –ובמקרה של אספקה למוסדות חינוך  )
ו/או    וו/א   המשרדם  מיקואת   החינוך  הי,  ציבורהמבנה  המוסד  יסופק  ריהוט  אליו 

ה הנרכש ו/או  ו/אז  חוזה במסגרת    ציוד  את  וה,  הה  לחלק  ו/או  הנרכש  ריהוט  ציוד 
 .  עירייהאחרים השייכים ל ם אתרי  , בין מספרהז חוזהגרת סבמ

 
כלשהומוב .4.3 בשינוי  יהיה  לא  כי  ומודגש,  המקום  ום  מיקהאו  בזהות    הר   אליושל 

ה הריהומסופק  ו/או  )כאמוט  בפועל  זה(ציוד  בסעיף  לעיל  בסיס ,  ר  להוות  כדי 
, ובכל התשלום מצד הזוכן ו/או תוספת  קו או תי/שת שינוי ו/או עדכון ולדרי  וכלשה

  במכרז, כאמור  וד  או הצי/ריהוט והת  ו/או התקני אספקת  לגבק  ספהצעת ה,  הרמק
 .של העירייהתר קום או אמכל ת לביחס לאספקונה גם בה וכלשתחייב אותו ככת

 
בעצמה או  וזה זה  ות נשוא חן הרכיש חלק מ   צערשאית לבק, העירייה  למען הסר ספ .4.4

שלא במסגרת  צעבאמ צדדים שלישיים  זהות  לפי  חוזה  היש , הכל  דעתה    בלעדי קול 
לצורך. ב כא  ובהתאם  אין  הצעות,  להציע  ובהזמנה  לעיל  כדי    חוזה מור  להעניק  זה 

  א.ו עדיות מכל סוג שה לספק בל 
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איןלמען   .4.5 כי  מובהר  ספק,  כל  ע  הסר  זה  בסעיף  שלול  באמור  המשנה  כדי  סעיפי   ,
סעיף  לגר מהוראות  הנוגע  12.4וע  בכל  למכרז,  הצעות  להציע  להפחתת   להזמנה 
הההתקשרות  ף  קהי גרבשל  או  התקציב  לביצוע פחתת  המיועד  התקציב  מן  יעה 

 . ה זהולות בחוזרכישות הכל
 

 המסגרת  וזהח זמנות רכש מוכח  הוצאת ה .4.6
 

להציע .4.6.1 בהזמנה  לאמור  ישמ  וזהחהצעות,    בהתאם  כזה  מסגרת    חוזה ש 
והתל ריהוטאספקה  של  עתידית  על  /ו   קנה  נוספים,  עירייה  למשרדי  ציוד  או 
 ספק במסגרת המכרז. ידי ה-הוצעו על ש  םסיס המחיריב
 

הז .4.6.2 להוציא  ניתן  בגינו  המקסימאלי  רכש  הסכום  סכ   נוספות,מנות  ום  הנו 
למכרז,  לה  1.8סעיף  בהנקוב  המסגרת   הצעות  להציע  למגבלה  ובכזמנה  פוף 

בסעיף  האמ ל הנ"ל    1.8ור  והלהזמנה  כאמור,  הצעות  ל בהתאם אמור  כהציע 
 בסעיפים אלה. 

 
לסיומו, מבלי    זה  חוזהעיל, יגיע  מור ל המסגרת כאא  ום מימוש מלמובהר שע

ד ו/או  טענה  כל  תהיה  ו/א שלספק  תביעהרישה  ה  בעניין   ו  ו  ו/א  חוזההגדלת 
 ת ההתקשרות מכוחו.  הארכת תקופ

 
לעיל,  ל אע להגדיל את  ף האמור  היקף ההתקשרות  העירייה תהיה רשאית 

זאת  ומכוח ח ,  מכרזים()  תנות העיריולתק  ( 7)3אות לתקנה  בהתאם להרזה, 
ק לאחר קבלת חוות דעת של היועץ כאמור, תהיה רף לכל דין. הגדלה  וובכפ

   .עירייהטי של ההמשפ
 

ספק  תוציא לידי ה  העירייההמסגרת,    חוזהכוח  נוספת מכישה  רורך ביצוע  לצ .4.6.3
)כהגדרתה   מפורטת  רכש  למבהזהזמנת  הצעות  להציע  תהיה  מנה  אשר  כרז(, 

)רטעם העירימ  הורשי החתימ ידי שלושת מ -חתומה על  אש העירייה, גזבר  יה 
 העירייה והחשב המלווה(.  

 
תתבסס  הזמ כאמור  רכש  הצעת נת  ל   על  תכלול   מכרז,הספק  את    והיא 

היעדים    הפריטים, וההתקנומועדי  הכמויות,  הוראות  האספקה  וכן,  ה, 
שי )ככל  במיוחדות  כגון:כש  צורך.  בעלי  פאס  ך  אתרים  או  למשרדים  קה 

 ני רווחה וכיו"ב(ך, מב סדות חינומו חדת, כגון:רגישות מיו
 

יהוט  פת של רקנה נוסלבצע אספקה ו/או הת   מובהר, כי הספק לא יהיה רשאי .4.6.4
נ  ציוד  מכוח  וספיו/או  ע   וזה חם  אלא  הז-להמסגרת,  רכש  פי  כתב  במנת 

גין אספקה ו/או  ביה פטורה מתשלום  ה תהישנחתמה לפי האמור לעיל, והעירי 
  על בסיס הזמנת רכש וצעו  נת רכש שבזמ הבוצעו ללא  התקנה נוספת כאמור, ש

לא ולספק  חלקי,  באופן  ו/או    שנחתמה  טענה  כל  ו תהיה  דרי/תביעה  שה  או 
 תקנה כאמור. ה ו/או ה אספקניין ביצוע בע

 
 הצדדים  יחסי .5

 
כי הצדדים בין ומוצהר החוז .5.1 ולא  אין  י וכ עצמאי  ספק גדרבנו  הספק  ה מפורשות, 

ו/או מי    הספק לבין העירייה בין ומעביד בדעו יחסי ,צורךו עניין בעתיד, לכל ייווצרו
ואין   לו ושיגרמ תאונהאו  /ו נזק כל בגין תאחריו מטעמו, לרבות  מבין עובדיו ו/או מי

ד  לעובנוהג  דין ו/או   כל פי  -על שהם, המגיעים כויותז או/ו תשלום לכל פק זכאיהס
 ירייה. ע ממעבידו, מאת ה

 
ה-עלקו  סשיוע ובדיםהע  כי בזה ומאשר מצהירהספק   .5.2 קיום ל ספקידי  צורך 

זה-על יותיוהתחייבו חוזה  ים נתונ יויה הם יוכ בלבד הספק  של דיועוב הינם פי 
פילה הספק,   המלאים  והשגחתו קוחווראותיו,  ההוצאות   לבכ שאיי והואשל 

הכרוכים לבהעסק והתשלומים  התנאים -על הניכויים  בתשלום   רבותתם,  פי 
 ין. ד כל פי  ועל החוזה במסמכי המפורטים
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 או חוק /ו  דין כל  הוראות אחר למלא  מתחייב  הספק זה,   חוזה ב  מהאמור גרוע ל  מבלי .5.3
 ו. דיעובל בנוגענוהג  וא/ו

 
 הספקוהתחייבויות הצהרות  .6
 

 תחייב כדלקמן: מ מאשר ו מצהיר, הספק
 

 פיהן.  על עלויפ המנהל אותכי הוא יישמע להור .6.1
 
ה  קלספ .6.2 הפריטים  כל  את  בלעירייה  הנקו כלולים  בכתב  זאת  מויכבים    בהתאם ות, 

ה ולוחות  במפרט  למועדים  הנקובים  וזמנים  השירותים  האספקה  ג' )מסמך  מתן 
 ז(.  כי המכרלמסמ

 
תיקונ .6.3 להחל ים לבצע  תו/או  או  פגום  פריט  ו/א יף  זאת   וקול  חסר,  פריט  להשלים 

ככל ה ולא  מוקדם  על   הודעת ממועד  עבודה  ימי -3 מ  ריאוחאפשר  קיומו  העירייה 
 . רחוסר כאמו פגם או

 
 גבוהה עיתוברמה מקצו  ביעילותהפריטים,    וההתקנה של האספקה יצועלב לדאוג .6.4

 יזה, וכ  חוזהמכרז וצמו במסגרת הנטל על עפק  הסו שיבויותי ם להתחי בהתא  והכל
והאחרי  ליוע  החל הפיקוח  הניהול,  לאיכחובת  המלאה  וללוחות  ות,  ות  לכמות 
 ה. ז חוזה ראות לדרישות והו בהתאם נים לביצוע האספקהמהז

 
 לא או  להשתמש מהספק ול דעתה הבלעדי, לדרושפי שיק-רשאית, על תהיה העירייה .6.5

 קת המוצרים והספקלשם אספ ושיםמסוימים הדר כלים או/ו םבחומרי להשתמש
 שיהוי.  ללא כזו דרישה כל אחר למלא מתחייב 

 
לע יעבי הספק .6.6 עסקהר  חשבון  דרישת    ירייה  עם  מספר ביחד  )או  מטעמו    התשלום 

וילווה את חשבון    וצרים בוצעה במספרקת המ ככל שאספ קה  סחשבונות ע  שלבים(, 
שיגיש העס שס  ו/או  הציוד  תרשימ וט פיר בליווי  קה  על הפריטים  לרבות,    ידו, -ופקו 

אל  נמסר המיקום  הא  יו  זהות  או הפריטים,  אותן מטעש יש  הציוד  הע קיבל  ירייה  ם 
 מתאימות.   .משלוחהדות וובצירוף תע

 
לגרום  ירוע שעלוליה, על דבר ו/או א העירי מטעם   חרא ם רגו כלל או למנהל להודיע .6.7

עלהאספ לשיבוש הז דלעמו יכולתו-אי על וא  תקלה איחור קה,  מנים  בלוחות 
בכמויולאספקה   לעמוד  שנדרשו/או  עלת  כי -ו  מובהר  העירייה.  בהודעה   אין  ידי 

מ  כדי  כאמור הספק  את  החוכלפטור  להשליםל  המוטלות  נת הזמ מלוא את בות 
 זה.  חוזהלהוראות אם תהרכש בה

 
ה החל דין כל אותהור  על  לשמור .6.8 חתימת  על  במועד   יחול שרוא זה   חוזהצדדים 

מהע  הוראות תלרבו   בעתיד, ו/או  וירייה  מטעמה  מדינ / י  ישראלאו  )לרבות,    ת 
מ מוסמך  באמצעות  גורם  או  ממשלתי  הנוגמטעמשרד  בכל  זאת   של  לביצועו   עו(, 

 זה. חוזה
 

הרישיונות   את כל   זה, יש בידיו  חוזהתימת  למועד ח   כוןנ כי   מתחייב ו מצהיר  הספק .6.9
י וכ   זה  חוזהו  א/ הדין ו פי על םוהנדרשי תאימיםהמ ם ו/או והביטוחיםו/או ההיתרי

 ימוש זה ו/או בתקופת מ  חוזהההתקשרות מכוח   תתקופ לכ למשך הללו יהיו בתוקף
 עירייה.  הידי -האופציה על 

 
 ופיקוח תיאום .7

 
נציג העירייה   עם וםבתיא זה חוזה נשוא ותיותחייבויה כל אחר למלא במתחיי הספק .7.1

 ק.יג העירייה יורה לספאו מי שנצ



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 23.8.2020 :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ 88עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

מענה  תן מ  , לשם מוסמך מטעמו נציג  לקבוע או  עת  בכל זמין  ותלהי  בק מתחייהספ .7.2
בציוד  ולרבהציוד,   בעיות באספקת לפתרון לקריאות טיפול  וכן,  פות,  או תקול  גום 

 השלמת ציוד חסר. 
 

 הדרכה .8
 

 הדרכה  רבות, לציודב לשימוש בהנחיות  העירייה ובדי ע את  הדריך ל יבמתחי  קספה .8.1
ולהיכ  ראשונית ב  לתפעורות   ותחזוקה בטיחות הנחיותו  שימושה טיחותהציוד, 

 שוטפת בדרג מפעיל.  
 

 ק. הספ טעםמ אנשי מקצוע מוסמכים  ידי לע  תועבר כהההדר .8.2
 

 עדוצל העירייה,  וד אתקנת הציה םמיו אחד בודהע מיום יאוחר לאר  תועב הההדרכ .8.3
 .לכך המיועדים  העירייה ידבעו בקרב וההפעלה הידע  להטמעת

 
תועבר  כרההד .8.4 הציוד,  במקום  ה  הותקן  לצורך  ו בו  הנדרש  הזמן  לפרק  תהיה  היא 

הידע להה   הטמעת  הנדרש  ותחזוקתו  הציוד  ביחספעלת  וכן,  כללי לכל    שוטפת, 
 יוד. יחות הנדרשים להפעלת הצהבט

 
ידי את כל  -שיסופקו עליטי הציוד  ף לכל פרהספק יצריל,  ר לערוע מן האמומבלי לג .8.5

י  פרטי אתר,  ק  הספ  , יצרף. בנוסףידו-ק על ופסשהנלווית לציוד    הספרות המקצועית
 .שסופק. בהם ניתן לקבל מידע מקצועי אודות הציוד אינטרנט של היצרנים  

 
 ם חלפי .9

 
  פגם או שנ יוד  צ ל   פיםחל של קהואספ התמיכ לעירייה לספקכי יוכל   ייבתח מ הספק .9.1

 . לידי העירייההציוד אספקת  ממועד שנים 5 של  הלתקופ, או ניזוק נשבר
 

 הספק תחייב מ,  ציודב החלפה ו/או ל  לתיקון  דרושה כלשהו לק ח יחסר  הםב  יםבמקר  .9.2
 .ושירותים מצרכים על הפיקוח צוב כאמור לייבאו

 
ת  גר במס שסופקו שבמתקנים םהחלקי של איכות תה באו יהיו החילוף לקיח .9.3

 לידי העירייה.  הציוד נה של  המסירה הראשו 
 

 וזה ח  במסגרת ידו על  שסופקו  ציוד  ל ףחילו חלקי מהספק לרכוש  שאית ר עירייה ה .9.4
 פי שיקול דעתה הבלעדי והיחידי.  -ה, עלז

 
 תמיכה ואחזקה  שירותי .10

 
 5 של ופה תק  למשך תנייד אחזקה  ותישירירייה אפשרות להע לטובת דיעמי הספק .10.1

 מנו במסגרת חוזה זה. מ  ןהציוד שהוזמפקת ם, ממועד אסניש
 

ת  ר מראש א יגדיהספק , ונעתאחזקה מ ו/או   תים מצריך טיפול תקופיוד מסויככל שצ .10.2
של מערכות של הציוד,    נע מו אחזקה טיפול  ב הקשורה העבודה לת וותכ  טיפול  ועדי מ

 ת.  נלוו
 

 :יםכולל האחזקה שירותי .10.3
 

 רותדיבתו מועדיםבן,  היצר ידי על כנדרש תטפשו ואחזקה מונע טיפול .10.3.1
להיצר  ידי  על שנקבעו   בהתאם  דרשיםנ רכיבים  החלפת  רבותן, 

 .היצרן להוראות
 

 .שבר אחזקת במהלך  וא  המונע הטיפול מהלךב יםהנדרש  וניםהתיק  כל .10.3.2
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  ידי טכנאי מוסמך מטעמי, -ידי הספק או על-ינתנו עלי  האחזקה שירותי .10.3.3
 ן. היצר בהוראות רט פוכמ גבוהה תובמיומנו  מקצועית צורהב

 
מי  ו  יד על השבוצע העבודה ולאיכות לטיב אחראי יהיה  הספק .10.3.4 ו/או 

ולכל   לקויה    ההעבוד  ביצוע עקב גרמושי  הנזקים מטעמו,  או  בצורה 
 בניגוד להוראות היצרן. 

 
 בהתאם האחזקה שירותי את יבצע אל הספק  וב  במקרה יכ מובהר .10.3.5

 וקושניז יבכל חלקיםל הנוגעים  בנזקים שאיי הוא  אז כי  מור כא  לטיב
 .כאמור ואחריות יהתה וזו כךמ כתוצאה

 
 ייםצפו בלתי םליטיפו או/ו יקוניםת.  ידי נציג העירייה-ע על יבוצ שוטף לטיפול זימון .10.4

 .מראש תיאום ללא  הצורך בעת יבוצעו 
 

הספק,   באמצעות שראפה  במידת תבוצע זקההאח .10.5 של  מקצוע  ו  יגיע  שראאנשי 
   למקום בו מותקן הציוד.

 
שייקו הלי כל  טוריפו התיקון וראתבה .10.6   יידרש  להם בנוסףהטיפול,   במהלך גלונתם, 

 .היצרן הוראותמ מתחייביםה התיקוניםו  הטיפולים כל  ביצוע
 

 הפעילות בשעות הספק במוסך לבקר למפקח או/ו העירייה יגלנצ אפשרי ספקה .10.7
 .זה במפרט למפורט  אםתבה האחזקה  שירותי ביצוע לוודאו
 

 גם האחזקה במסגרת יבוצעו ,תוהתאונו רבהש לתיקוניו פתשוט לאחזקה בנוסף .10.8
 ת.  המוסמכו הרשויות  ידי על הנדרשים םניותיקו  יםטיפול ,ותבדיק

 
הדבלב ורייםמקקים  בחל שימוש  ייעשהם,  בטיפוליאו  /ו  םיקוניבת .10.9  רכיבים. 

וזיהו  בתג ילוו  המוחלפים  והספק מידהו. בדרישת פי לע  ייההעיר  נציג בפני יוצגוי 
יייר ומק  אל  ים בחלק להשתמש ירצה  העירייה  נציג אישור  את לקבל עליוהיה  ם, 

 .ובכתב מראש
 

 של המוניציפאלי תחוםה, בכונ מה את שמשבית  דרך  קוןלתי הספק  נציג התייצבות .10.10
 קבלת ישורמא  וש שעותשל  תוך במהלך שעות העבודה של העירייה ו וצע תבה, העיריי
 .ההידיע 

 
 דעת העירייה. קול ת ועל פי שיליאופציונא זקה הינה מובהר כי האח .10.11

 
 ציוד ל אחריות .11

 
ף לציוד המסופק  הספק יצר.  יה באחריותו של הספקלעירייה יהכל הציוד המסופק   .11.1

    .חריות מקוריות של היצרןעודות אידו ת-על
 

כיד על  שיסופקציוד  ל הספק ת אחריו .11.2 את  כוללת  י  קמספ לו שסופקו הפריטים לו, 
שי )ככל  לע אספ ממועד  הינה נם(,  שמשנה  הציוד  וליריי קת  הה  כל  תקופה  משך 

 קבועה בתעודת האחריות של היצרן.  ה
 

 בעלות ישאי  ספקה ,או מכון  הציוד למעבדה  יחתהמחייבת לקתקלה ך בככל שיש צור .11.3
 כאמור.  או מכון  בדה הובלת הציוד למע

 
 החוזה סמכימ ותנאי ותשיהדר בין  התאמה אי האחריות תקופת במשך  ותתגלה היה .11.4

 לתקן בתחייה לקבלה כאמור, הספק  י ריעיה אישור אף ל ע  הריק,  סופש ציוד ב למצוי
ומהעיריי בכתב  ישהרדה קבלת עם  מיד ההתאמה אי את  גרועל בלי זאתה, 

ש  .זה חוזה יפ על הספק ויותמהתחייב ההתבמקרה  נ אי  אינה  לתיקון, אמה  יתנת 
 ול.  יהיה על הספק להחליף את הציוד התק
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 ידו על חלףיו,  תאחריוה קופתת ךלבמה פעמים 3 הספק ידי על ןקיתו  אשר חלק כל .11.5
 .חדש בחלק

 
 גדרו ת, תחריוהא תקופת ךמהלציוד, בב םפעמי 3 החוזרת תקלה, לעיל לאמור בנוסף .11.6

 :הבאים והתיקון היעהמנ  צעדיב ינקוט קוהספ אפידמית  קלהכת
 

ההמקור  את לאתר  במטרה התקלה חקר .11.6.1 סיבותיה,  ה  למניעת שיטה, 
 .הלעיריי  סריימש  להתק  ניתוח ח "דו וללה. כ ותיקונבעתיד 

 
 זהה מסוג פריט בכל התיקון או מונעה הטיפול של ויזום מיידי ביצוע .11.6.2

 .זה וזהח במסגרת  ה לעיריי ופקס אשר
 

 .נוספת בשנה ךארתו ידמית אפ  תקלה הנתגלת בו לפריט האחריות .11.6.3
 

תקלעי לאמור בנוסף .11.6.4  פי על בטיחותית כתרעבמ משמעותית לה ל, 
ת )גם  אפידמי לה ק ת כמו פקהס   י יד ל ע תטופלה,  יהעירי  יג צנ של קביעה 

 חזרה על עצמה שלוש פעמים(.  אם לא 
 

יריואחוה  זקה האח וש מימ בנושא לספק העירייה  ןבי  דעות  חילוקי יתגלו  .11.7 ר  ועבת, 
ר  )אשר יוכל להיעז   מנהל המחלקה בעירייה האחראי על התחום  של כרעתו לה הנושא 
ו  כרעתלה הנושא  ברת בהע יןא יל,  לעי  האמור מכל לגרוע י בלמ.  מקצוע מטעמו(  באיש

 .הספק ידי על התיקון  עביצו את לעכב די, כהמנהל מטעם העירייה כאמור  לש
 

 ת בטובין תקלו .12
 

 :תקלות גיסו  תהגדר .12.1
 
הציוד  א משביתה אשר תקלה   -"  משביתה תקלה" ו טי חלולת  ת  אפשרמ אינהן, 

 ; להשתמש בו
. 
פשרת  ך מאש בציוד, אוהשימ את ת משבש אשר תקלה   - "משביתה נה שאי תקלה"

 ;לקי בושימוש ח
 

ב .12.2 תקלה  של  האחריות  ובתקציוד  במקרה  לתיקופת  הספק  הידאג  של  אתר  בציוד  ן 
)למעט תיקונים עמוקים המחייבים   מטעמו  תדת שירוות נייבאמצע אצל העירייה,  ש

 הספק(.  הכלי למוסך ת  הובל
 

 מני תגובה להגעת טכנאי:ז .12.3
 

 . 'ה-'ה אימי עבודב שעות 36  עד  -ביתהתקלה מש .12.3.1
 שעות.  72עד   -משביתהאינה שלה תק .12.3.2

 
שאית  וזה זה, רהל את ביצוע העבודות עפ"י חנ עשה כן והדבר מעכב, לדעת  המ  אל .12.4

 בהוצאות שימוש.   הספקייב את בציוד אחר ולח השתמש יה להעירי 
 

 מהוותשל התמורה .13
 

ה בהתאם להצעתו  או פריטים שונים, תהיציוד ו/   לה יהיה זכאי הספק עבורהתמורה   .13.1
ובההמכרועדת  די  י-עלשאושרה  כפי   לכמויותזים,  על   תאם  בפועל  ידי  -שסופקו 

 לאה.  קינה ומורה תר בצכאמוק, ובכפוף לאישור העירייה בדבר קבלת הפריטים ספה
 

רים הכלולים בכתב  כל המוצפקת  סעד לחמישי לחודש העוקב לחודש שבו תושלם א .13.2
קו  שסופ  טים הפריד ו/או  הציועסקה ובו יפורט  הספק לעירייה חשבון    ות, יגיש הכמוי 

יפיק חשבון    ספק פר שלבים, המסצעה בשאספקת המוצרים בוירייה. ככל  ידו לע -לע
 בנפרד.  שלוח כל מבור עסקה עבור בנפרד ע
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ירייה, והוא יאושר  י של העהכספ  הרכש והמנהלידי נציגי  -כל חשבון עסקה ייבדק על .13.3
)למעטלתשל לת  ום  אושרו  שלא  ברכיבים  וזאת  להתשלום(,  מועדים אם 

בסעיקבוהליים  ימא מקסה מו   3ף  עים  ,  2017-זע", התש סר תשלומים לספקיםלחוק 
נשו הפריטים  לרכישת  שהמימון  לכך  הואז  חוזה א  בשים  )"מממן  מימון    ה  חיצוני 

 . לווהמחיצוני"(, ולעיריית רהט מונה חשב 
 

נק  לפרטי חשבון הב  ועל לידי הספק )בהתאםבפ תשלום לביצוע תנאי כי בזאת רמובה .13.4
ע ש היד -לנמסרו  ב י  הינוהלי  מהלךספק  של חשבוני כי המכרז(,  ין  כד מס תמסירתה 

   ייה.ידי העיר -חשבון העסקה כפי שאושר על בצירוף
 

 כלשהן כלפי תביעות או/ו טענות  תהיינה לא לספק פק, מובהר כי  סר כל סמען הל .13.5
 או/ויוד  צ של מחירים יותעל או/ו  ן התייקרויותזאת בגי  העירייה ו/או מי מטעמה,

השלמת    לצורך  עלהשקי יידרש הספק ו שכר עבודה אשרו/א  מריםאו חו/ו  ומותתש
ן תלויות בספק  ות שאינ נסיב  בשל  תעכבהפרויקט במלואו. ככל שאספקת המוצרים ת

לישראל   המוצרים  ביבוא  שו/או  המכחו/או  מן  הרורם  יהיה  להפר  ספק ס,  שי זכאי 
 כוב.. בלבד בגין תקופת העי הצמדה

 
 זה.  חוזה תחתימ במועד ידועה דדו המס" הנ בסי דד הזה, "מ עיף,לעניין ס

 
מ עו .13.6 כיד  ה,  ז  וזהח  פי  על  העבודות  ביצוע לצורך הספק יידרש בו מקרה בכל  ובהר 

 כך.  גיןב פיצויי או תשלום תוספת לכל זכאי לא יהיה הוא הלילה בשעות דלעבו
 

 אחריות הספק  .14
 

בלעדי   אחראי היהי  הספק .14.1 כלפיבאופן  ם  הנזקית,  וצאוהה  לכל  רייההעי ומוחלט 
)ביןוה העקיפים( הישירים  הפסדים  שובין  מהפרת  כתוצאה עירייהל יגרמו , 

הספק חדליםממ או םממעשי צאהכתו  או/ו כלפיה התחייבויותיו עובדיו   או/ו  של 
תוצאה מפיגור  כ לרבות  זה, חוזה  פי-על בויותיוביצוע התחיי מטעמו, במהלך מי או/ו

הזמנ  במועדים בלוחות  עאו  הו ים  בעתיד,  יוסכם שעליו או  זה הזחוב סכםליהם 
 ם.  שיגר הפסד נזק או כל בגין את העירייה ויפצה

 
במישרין   שיגרמו נזק  או/ו אבדן  כל שהוא, ל כל שלישי  צד  כלפי אחראי  יהיה הספק .14.2

עם  בקשר הספק של משלוחיו מי או/ו  מעובדיו מי או/ו הספקידי  -ל ע בעקיפין או/ו
 זה.   חוזה  פי-לויותיו ע ייבהשירותים והתח ועביצ

 
שהספק ו/או מטעמו אחראי   נזקים  יןבג שהוא  כל שלישי  צד י "ע  תתבע  והעירייה  היה  .14.3

מיד   העירייה בשיפוי חייב הספק זה, יהיה  זהחוורה לה קשה תהי תביעלהם ו/או שה
סדים  ההפ כל כאמור, לרבות בו תחויב סכום שהעירייה כל  בגין שתה ראשונהיעם דר

 . זה יןני בע ה יו לעיריגרמוההוצאות שי 
 

כל   או העירייה  את לעשות  די כ תתפרש  ולא בה  אין זה זה חו מהוראות הוראה םשו .14.4
הפועלי אדם גוף  או אחרא מהמטע או מהבש םאו  או   בפיצויים לחייבם כדי ים, 

או  /ו אבדן לכל  ריות אח מכל מכוחה  הבאים  וכלאת העירייה    פוטר אחרת, והספק 
של   או דיועוב של או/ו הספק שו שלכולר וא  ופולג  גרםהעלולים להי הפסד או/ו נזק
כל   או מחדל פעולה, רשלנות, מעשה או ועל מטעמו, מחמתהפ אחר גוף או אדם כל
הספק   של ו ימהתחייבויות  או/ו השירותים הנובעת מביצוע או  ורההקש חרת א בהסי

 לעיל.  ורטיםהמפ מהמקרים כל מקרה  לתוצאות באחריות יישא לבדו הספקו
 

 עירייהשה תשלום או  הפסד  הוצאה,נזק,   כל גיןב ייההעיר את פותלש יב תחימ קהספ .14.5
 או/ו ספק או/ו בדעו דמצ להשתוע  טענה או/ו דרישה או/ו  מתביעה תישא בו כתוצאה

 האחריות בסעיפי כאמור שהוא שלישי צד מכל או/ו של הספק אחר מטעמו אדם כל
 .לעילד
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המסהס .14.6 למוצרים  יצרף  עלפק  תע -ופקים  אודוידו,  שלרימקו  חריותת  של  היצר  ות  ן 
של  ויהיה  המוצר,   לעמידתו  ואחראי  לתקינות  /היצרן  בישראל  היצרן  של  נציגו  או 

 . ידו-אחריות שסופקו עלהעודות  ר בת לאמו התאםהמוצרים ב
 

מובהר   .14.7 ספק,  כל  הסר  הספקבלמען  כי  בלעד  זאת  באופן  אחראי  ומוחלט יהיה  י 
ה כאמור(, ל טענעל כ  תרמוו  )והואוא  שה  ענת הגנה מכל סוגומבלי שתהיה לו כל ט

כל  בג ו/א ין  חוסר  ו/או  ופגם  נזק  ו/או /ו  המוצרים  בגין  התאמה  אי  ו/או  ליקוי  או 
אמה  תזה, לרבות בגין כל פגם ו/או ליקוי ו/או אי ה  וזהח מסגרת  סר בים שמפריטה

ממועד סיום  פה של ארבעה חודשים  וזאת לתקוגלים ו/או שהם נסתרים,  שאינם נ
 .  םל המוצרישה ההתקנ

 
 

 ביטוח .15
 

פי  מבל .15.1 על  ו/או  דין  כל  פי  על  הספק  של  מהתחייבויותיו  ו/או  מאחריותו  לגרוע  י 
פני מועד תחילת אספקת הציוד ו/או ביצוען של ב, לפק מתחייה, הסהאמור בחוזה ז

לערוך ולקיים על  ו,  עמ ו/או מט  על ידוה,  נשוא חוזה ז  העבודות ו/או מתן השירותים
כ במשך  חו  לחשבונו,  תוקף  בחברת תקופת  זה,  לפעול    זה  כדין  המורשית  ביטוח 

המפורטים  )  בנספח  בישראל, את הביטוחים  לחוזה  מס'  הביטוח  להזמנה    51טופס 
למכרז הצעות  "הלן ל  . להציע  הביט:  בלתי,  "וחדרישות  חלק  ממנו -והמהווה   נפרד 

אחריות) בי  ביטוח  שלישי,  צד  מעב כלפי  חבות  מקצוטוח  אחריות  ביטוח  ת עי ידים, 
 "(. קהספ ביטוחי" ן:ר, להלהמוצר וביטוח חבות

 
הספק מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו,  .15.2

יאוחר ממועד חתימת חוזה זה, להמציא לידי המועצה אישור בדבר עריכת    ועד לא
(, 15  טופס מס')המצורף לחוזה זה  ות הביטוח  בהתאם לנספח דריש   הביטוחים כנ"ל

 )במקור(.   כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,ממנונפרד -ק בלתיהמהווה חל
 

 , לא תפגע ו/או לא תגרע מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור .15.3
 ו מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה, על נספחי 

 
(  15בטופס מס'  הנדרש    ק )לפיוחי הספביט מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי   .15.4

בחת   הינה,  כאמור יסודי  יוכל  נאי  לא  הספק  ביטוחי  אישורי  המצאת  ללא  זה.  וזה 
 ה. חוזה ז  העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הספק להתחיל בביצוע

 
נוסף לאמור לעיל, הספק יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוען של העבודות  ב .15.5

ת ו/או  רך ביצוע העבודודו לצוד וכל רכוש אחר שהובא על יהציוהשירותים את    ומתן
מלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אובדן אשר הספק אחראי  ם, בשירותימתן ה

 ן. פי כל די  על  להם לפי תנאי חוזה זה ו/או
 

כלפי   .15.6 ו/או  בגין  הספק  של  אחריותו  את  גם  היתר  בין  לכסות  יורחבו  הספק  ביטוחי 
קבלנ   קבלנים ומשנה  יו/או  מהא,  לגרוע  הניורחבו  ,  מורמבלי  ערכים  ביטוחי החבות 
ידי את  על  לשפות  לכל  עירייה  ה   הספק  אחריותם  בגין  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או 

 ק. מעשה ו/או מחדל רשלני של הספ
 

על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם ביצוען של העבודות  .15.7
זה  ומתן חוזה  נשוא  בהשירותים  יהיה  ,  בה  התקופה  כל  בתוקףמשך  זה  עם  חוזה   .

מקצועית וחבות המוצר, על הספק להחזיק בתוקף למשך  אחריות    טוחיזאת, את בי
דות והשירותים נשוא חוזה נים ממועד סיומן של העבוש ע(שב)  7תקופה נוספת בת  

 ו. בקשר עם חוזה זה, על נספחי זה בגין כל פעילות אשר נעשתה על ידו
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וחים הנ"ל,  או משלימים לביט טוחים נוספים ו/פק יש צורך בעריכת ביעת הסהיה ולד  .15.8
הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך    תחייבמ

משלים אשר יערוך מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר    נוסף או  כי בכל ביטוח רכוש
כלפי התחלוף  זכות  על  מנהליה  עירייה  ה   ויתור  שהאמו,  עובדיה  ו/אוו/או  ר ובלבד 

 ן. ת אדם שגרם לנזק בזדו לטוב לא יחולעל זכות התחלוף בדבר הוויתור  
 

ן  אי הביטוח המתחייבים מ למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנ .15.9
ז  מור הא להסכם  המצורפות  הביטוח  דרישות  ובנספח  זה  )בחוזה  מה    15ס'  טופס 

הצעות(,   להציע  דרישה להזמנה  הספק   מינימאלית  הינם  ועל  הספק,  על    המוטלת 
חשיפת את  וללבחון  לחבויות  ו/אוו  האחריות  גבולות  את  הביטוח    קבוע  תנאי 

  ה ו/או דרישה יע בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל תב
כל  טענה  הביטוח ו/או  ותנאי  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  המועצה  פי 

 ן. להללעיל ו  המינימאליים כאמור
 

מפורש .15.10 תנאי  יכללו  הספק  א   ביטוחי  פיו המבטח  לבטעל  רשאי  לשנותם ינו  ו/או  לם 
בתקופת ל   לרעה  שלח  אם  אלא  רשועירייה  הביטוח,  בדואר  בכתב   60ם  הודעה 

בטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לעשות זאת. מ  ש על כוונתואמר ום  י (ישיםש)
לגבי שכאלו  לרעה  שינוי  ו/או  לא  עירייה  ה  לביטול  אם  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או 

כאמ   נשלחה בכתב  ובטרהודעה  לעיל  חלוף  ור  משלוח יום   ישים(ש(  60ם  ממועד 
 ה. ההודע 

 
בין ביטוחי הספק על פי  איזה מבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולתאגיד כי   .15.11

להזמנה להציע הצעות(,    15)טופס מס'    שנערכו לפי נספח דרישות הביטוח   הביטוחים
תו  לערוך את או  מתחייב הספקיל,  ע ללהיות משונה לרעה או מבוטל, כאמור  עומד  

חדש, לפני מועד השינוי לרעה  ביטוח    הביטוח מחדש ולהמציא למועצה אישור עריכת
 ל. ודם, כאמור לעיהק  או הביטול של הביטוח

 
לכל   .15.12 וקודמים  ראשוניים  הינם  כי  ייקבע  פיו  על  מפורש  תנאי  ייכללו  הספק  ביטוחי 

ה  ה   נערךביטוח  ידי  הספק  עירייה  על  מבטחי  תביוכי  כל  על  דריש מוותר  ו/או  ה  עה 
 59טענה או זכות כאמור בסעיף    , לרבות כלעירייהביטוחי ה  ו/או טענה בדבר שיתוף

הביטוח,   חוזה  ה ,  1981-מ"אתשלחוק  כלפי  כפל"  "ביטוח  טענת  כל    עירייה לרבות 
 ה. וכלפי מבטחי

 
חוזה   .15.13 מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע  בו  מבלי  ובמקרה  החוזה,  הסבת  לעניין  זה 

ו/אוהעב חוז השירו  ודות  נשוא  קבלןתים  ידי  על  יבוצעו  מהם  חלק  או  זה  משנה  -ה 
יועס -לדאוג כי קבלני  ם הספק, מתחייב הספקמטע על ידו בביצוען   קוהמשנה אשר 

או השירותים  במתן  ו/או  העבודות  כל    של  את  הם  אף  ויקיימו  יערכו  עמם,  בקשר 
הנדרשי ולהלן הביטוחים  לעיל  כמפורט  זה  בסעיף  וכי   לרכושם  ם    ולאחריותם, 

אלו על    ביטוחים  והוויתורים  ההרחבות  התנאים,  כל  את  התחלוף   זכויותיכללו 
ו  לעיל  כמפורט  הספק,  בביטוחי  הביטולההנדרשים  דרישות  בנספח  לרבות  ח  לן, 

מס'   קבלני(.  15)טופס  בידי  כי  לוודא  אחראי  ידו  -הספק  על  המועסקים  המשנה 
נאים  בות בהתאם לת רט בחוזה זה, לרתקפות בהתאם למפו  יינה פוליסות ביטוחתה

 ח דרישות הביטוח.  ולסכומים הנדרשים בנספ
 

מעשה או מחדל  בגיןעירייה הכי, הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי  מובהר בזאת  .15.14
זה,    בביצוען חוזה  עם  בקשר  לתאגיד  הניתנים  השירותים  במתן  ו/או  העבודות  של 

ו/אולרבו עבודות  על  ת  יינתנו  אשר  קבלן   שירותים  ש  משנה,-ידי  הוא  יהיה  והספק 
נזק שייגרם לו, במישרין המועצה בגין כל אובדן ו/או    אחראי לשפות ו/או לפצות את

המשנה, בין  -השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני  ו/אועקב העבודות  ו/או בעקיפין,  
באיזו מכוסה  כאמור  נזק  ו/או  אובדן  ו/או  מהפ  אם  זה  בסעיף  המפורטות  וליסות 

 ו.ובין אם לא (,  15פס מס' )טו דרישות הביטוח בנספח
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כ .15.15 מצהיר  הספק  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ו/או  מבלי  תביעה  כל  לו  תהיה  לא  י, 
בגין נזק לרכוש בבעלות הספק שהוא זכאי לשיפוי עירייה  הטענה כנגד    או/דרישה ו

בזאת  פוטר  והוא  ו/   בגינו,  לנאת המועצה  עובדיה מכל אחריות  ו/או  מנהליה  זק  או 
כי    ותבגין ההשתתפ  כאמור, לרבות העצמית המוטלת על הספק. אולם מוסכם בזה 

 ן. דולמקרה הביטוח בז חול לטובת אדם שגרםהפטור כאמור לא י
 

תחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף זה, לרבות הספק מ .15.16
הביט   בנספח )טופדרישות  מס'  וח  הלה  15ס  להציע  תצעות(,  זמנה  אחר  וכל  שלום 

חברת  שיידרש ידי  במועד  על  להן  בקשר  הוראות   הביטוח  כל  את  ולקיים  ולמלא 
בכ  לפגוע  ומבלי  כלשונן,  להפוליסות  האמור,  על לליות  הבטיחות    שמור  הוראות 

הנכ כיוהזהירות  ולוודא  ולדאוג  שקיימות  ככל  הביטוח,  בפוליסות  הפוליסות    ללות 
העבודותתהיינ ביצוע  תקופת  כל  במשך  בתוקף  השירו  ה  מתן  עם  ו/או  בקשר  תים 
 .זה חוזה

 
אחריות   ביטוחי  את  כי  הספק  מתחייב  ממנו,  לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  בנוסף 

פות ממועד תום ביצוע  שנים נוס )שבע( 7ך צר יחזיק בתוקף למשהמו עית וחבותמקצו
תה על ידו בקשר עם חוזה זה על השירותים לכל פעילות אשר נעש  העבודות ו/או מתן 

 . ונספחי
 

ומבלי .15.17 כן  ולהלן,לגרוע מהאמו   כמו  לעיל  ה  ר  יהיה אחראי לשפות את    עירייה הספק 
מנהליה  א  ו/או  נזק  כל  בגין  מלא  באופן  עובדיה  איו/או  עקב  מהם  למי  ייגרם  -שר 

תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הספק ו/או מנהליו    כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 
 ו. או מי מהמועסקים על יד/ו
 

לאמ .15.18 לבנוסף  ומבלי  לעיל  בכלליות ור  יקבע  פגוע  הפרה    האמור  כי  הספק  בביטוחי 
ו/או לב  הביט-אי  בתום  מפוליסות  איזו  מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  ידי  קיום  על  וח 

לא עובדיו  ו/או  מנהליו  ה  הספק,  בזכויות  עובדיה  עירייה  יפגעו  ו/או  מנהליה  ו/או 
 ו. פיצוי על פי ביטוחים אל לקבלת שיפוי ו/או

 
יאוחר .15.19 )מ  לא  ב  מיםי (7שבעה  תום  הס ממועד  לחזור  יטוחי  הספק  מתחייב  פק, 

את בסעיף  ולהפקיד  כאמור  הביטוח  עריכת  לעיל,    אישור  תו זה  הארכת  קפם בגין 
 לתקופה נוספת.  

 
מדי   הספק .15.20 הנקובים,  במועדים  הספק,  ביטוחי  אישור  את  ולהפקיד  לחזור  מתחייב 

וזה זה על  בהתאם לאמור בח  בעריכת הביטוחים  עוד הינו מחויב  וכל  תקופת ביטוח
 ו. פחינס

 
ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" ינו כאמור בסעיף זה, ה   הספק מצהיר כי 

תהיה  עירייה  לתחילת ביצוען של העבודות ו/או השירותים, וה  תנאי מתלה ומקדים
את הספק  מן  למנוע  ה  רשאית  ביצוע  המשך  ו/או  השירותים תחילת  ומתן  עבודות 

 ם.ד המוסכהומצא במוע  אאישור, כאמור, לבמקרה שה כאמור
 

ו/או  .15.21 ו/או בשינויים  ביטוחי הספק, המצאתם  כי, אין בעריכת  בזה במפורש  מוסכם 
, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של  עירייהבדיקתם על ידי ה -אי  ו/או  בבדיקתם

למוסכם הספק  או   ,ביטוחי  היקפם  תוקפם,  לגרוע  טיבם,  כדי  ו/או  היעדרם 
ו/אומא הספקמהתחייבויותיו    חריותו  להטיל    ו/או  של  על  כדי  כלשהי  אחריות 

פי חוזה  מאחריותו של הספק על   ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כדי לצמצם עירייה ה
ו/או על מי מהבאים  עירייה  זה או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על ה 

 ה. מטעמ
 

זה על    סעיףהביטוח כאמור ב  אישור עריכת  המצאת-ספק מובהר כי, אי  למען הסר .15.22
, לא תפגע בהתחייבויות הספק על  הקבועים בסעיף זה  יםובמועדעיפי המשנה שלו,  ס

 ו. פי חוזה זה על נספחי
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אישורי   .15.23 את  לבדוק  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  לא  אך  רשאית,  המועצה 
שיומצאו ל  הביטוח  כאמור  הספק  ידי  או   -עיל  על  שינוי  כל  לבצע  מתחייב   והספק 

 ה.זה ז להתחייבויותיו על פי חו םל מנת להתאימיקון שיידרש עת
 

והבלתי .15.24 המלאה  הביקורת  זכות  לגבי  ומתחייב  מצהיר  ה-הספק  של  ירייה ע מסויגת 
הביטוח כי, זכותה של המועצה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות    ביחס לאישורי

חובה ו/או כל   ל כ  האו מי מטעמ עירייה  אינה מטילה על ה  ,על תיקונם כמפורט לעיל
 להזמנה להציע   15ם )טופס מס'  הביטוחי  וקיום  לגבי אישור הביטוחאחריות שהיא  

 וקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע אמור, טיבם, היקפם, ותהצעות למכרז( כ
 . ןמכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל די 

 
כב כל סכום  עתהיה רשאית לעירייה  בזה כי הבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, מוסכם   .15.25

רה העומדת לזכות הספק בקשר עם חוזה  זכאית על פי תנאי סעיף זה מהתמו  לו הינה
 מים מראש.  י ( 7ק שבעה )על כך לספ שהודיעהזה ובתנאי 

 
ה על  בזה  הביטוח  עירייהמוסכם  תגמולי  תשלום  עם  ויישו  כי  התביעה  במלואם  ב 

ה ידי  על  למוסכם  הסהעירייבהתאם  לספק  יושב  ב,  המעוכב  הוצאות   ניכויכום 
 . לתגמולי הביטוחקשר עם התביעה עירייה )אם נגרמו( בשנגרמו ל 

 
ריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה  מוסכם בזה במפורש כי האח .15.26

 ה. ו/או על מי מטעמעירייה בלבד, ובכל מקרה לא על ה על הספק
 

מקום   .15.27 בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  לעיל,  בנוסף  זה  ביצ בסעיף  שלבי  החוזה  בכל  וע 
י ]נוסח משולב[,  וראות חוק הביטוח הלאומ למלא אחר כל דרישות וה   מתחייב הספק 

תשנ"ד   ביטוחק  וחו  1995-שנ"הת ממלכתי,  ו1994-בריאות  הצווים, ,  התקנות,  כל 
 הנ"ל.   נו לפי החוקיםההוראות וכדומה, שהותק 

 
  סקו במתן העובדים שיועעיל, באופן שכל  עיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור ל וב

ו, משמשיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או  השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחי 
עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים    בכל  זמני, יהיו

 ל ו/או מכוחם.  הנ"
 

הורא .15.28 כל  כי  בזאת  לגר מובהר  באה  אינה  לביטוח  בקשר  זה  בסעיף  של ה  מכוחם  וע 
החוזה הור כאמור בד  אות  יגרמו  באם  לנזקים  הספק  של  הבלעדית  אחריותו  בר 

 ן.על פי הדי  זה זה ו/אובסעיפים אחרים בחו
 

 לש  יסודית הפרה י המשנה שלו וכל תנאיו, מהווה זה, על סעיפ   סעיף ת הוראות  הפר .15.29
 . זהחוה
 

 עדים ותרופות ס .16
 

 . 1970 –תש"ל  ה(,זבשל הפרת חות החוזים )תרופוזה יחולו הוראות חוק  חוזהעל  .16.1
 

 זה  חוזה ה יסודית של  ם מוסכמים בגין הפר פיצויי .16.2
 

ים  יצוי פ עירייה  לישלם  זה באופן יסודי, הוא    חוזה הספק הוראות    פרה .16.2.1
ומ נזקקבועים  בהוכחת  צורך  כל  ללא  מראש,  בסכווערכים    של   ם, 

  בכתב את תיקון   הדרשעירייה  בד שה ובל(,  חמישה עשר אלף) ₪    15,000
תיהספוהיסודית,    הההפר לא  א ק  בתוך    תקן  )ההפרה  ימים  7שבעה   )

 רישה כאמור.  דיום שקיבל לידו הודעה על  מ
 

גין  בעירייה  להיגרם ל  זקים שעלוליםשקל היטב את הנהספק מצהיר כי   .16.2.2
הינו  ל,  הנקוב לעי ם  וסכפיצוי המ הוכי סכום  זה,    חוזהה יסודית של  הפר
ה  או דרישו/   הל כל טענ ע  שוא מוותר במפורזה, וה   חוזה ר בנסיבות  סבי

 ין זה.  בעני ו תלונה או/
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כלמוסכם   .16.2.3 הפרת  כי  הצדדים  סעיפים    ת אח-בין  )על    6,  5.2מהוראות 
שלו סעי  7(,  סעיפי המשנה  שלו(,פ )על  ,  10.7,  10.3,  10.1,  9.1  י המשנה 

שלו(,    11,  10.10,  10.9,  10.8 המשנה  סעיפי  המשנ  )על   12)על  ה  סעיפי 
סעי  14שלו(,   המש)על  שלו(פי  )על    17שלו(,    המשנהסעיפי    )על  15,  נה 

,  ידי הפסק-על  זה  חוזהל  (על סעיפי המשנה שלו)  18סעיפי המשנה שלו(,  
וה הפרה  תהוהליך המכרז ובהסכם זה,  הספק בצהרות  נכונות כל ה,  וכן

אחרשלו.    יסודית הוראה  מכל  לגרוע  כדי  זה,  בסעיף  באמור  ת  אין 
 .  של הסכם זה בהסכם זה בעניין היותה הפרה יסודית

 
כ מ .16.2.4 לצווסכם  גביית י  ל  רך  המוסכם  הפיצוי  תהיה  פי  סכום  זה,  סעיף 

ש בטוחה  כל  לממש  רשאית  הספק העירייה  בין בידי  מסר  ם  בהתא  ה, 
הביצוע  חוזהלהוראות   ערבות  )לרבות,  ובין  העירי י  ליד   רשמס  זה  יה( 

לה  שקיים    חוזהכל    וראותבהתאם  ו אחר  הצדדים,  ו/או  בין  לקזז  כן, 
את ל ה  נכות  המפיצוסכום  מןוי  המגיע הכספ  סכם  מידי  ים  לספק  ים 

מימושהס  העירייה. בעניין  ו/או דרישה  כל טענה  על  זכותה    פק מוותר 
 סכום הפיצוי המוסכם.  גבייתרייה לל העיש
 

כ  מובהר,  במעוד  אין  שזכמוש  יי  לגב ותה  העירייה  סכום  ל  הפיצוי  יית 
בגין   יסודית,  המוסכם  בצורה הפרה  לגרוע  של  מחובתו  כלשהי    כדי 

  חוזה ככל שה, וזה  חוזהפי  -ויותיו שעלא התחייב ת מלוקיים אלספק  ה
על בוטל  לא  הצדדים  העיריי-בין  הפידי  עקב  עה    הספק, ידי  -לרתו 

את   להשלים  הספק  של  במ מחובתו  הפרויקט  ת  שביעו ולואו  לביצוע 
 ה.  נה המלא של העיריי רצו

 
ספק,   .16.2.5 הסר  הזכולמען  כי  מוסכם  מובהר  לפיצוי  בכאמת  זה ור  ,  סעיף 

ובנב  ה  בא סעד  מצטברוסף  ה  לכל  לטובת  העומד  ואין  ייהעיראחר   ,
כדי   שלנו,  המשנה  סעיפי  על  זה  בדרך לגבסעיף  מכל  כלשה  רוע  סעד  י 

 ן. יפי כל דעל   וזה ו/א  חוזהל פי ערשות העירייה, אחר העומד ל ה
 

 הזמנים גין עיכובים בלוחות  פיצויים מוסכמים ב .16.3
 

יק לעירייה  הלן, יענטות להמפור  תמטלווע הור בביצ גין איחעל הצדדים כי ב  מוסכם
 וי מוסכם וקבוע מראש בגין כל הפרה בנפרד:פיצ את הזכות ל

 
 : עירייהה מחסן /ורטות הספ אולמל ריטים פקת החור באספאי .16.3.1

 
 איחור. ום לכל י(  ות ₪א)אלף וחמש מ 1,500

 
 שסופקו:  ף פריטי ציוד פגומיםאיחור באיסו .16.3.2

 
 איחור.כל יום ל )אלפיים( ₪ 2,000

 
)שנשמטו מן האספקה המקוד חסרצי ריטי  אספקת פור באיח .16.3.3 ורית(  ים 

ו  א   ו לספקתקינים שהושב  אספקה חוזרת של פריטי פגומים או לא או ב
 ריטי ציוד שסופקו: יחור בתיקון של פא
 

 ום איחור.ל י₪ לכ ם(לפייא)  2,000
 

  יום עסקים מעבר לקבוע העולה על    התיקון של תקלה משביתאיחור ב .16.3.4
  ה זה:בחוז

 
 ום איחור. ל ילכ₪  ( ףלא)  1,000
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עסקים מעבר  שני ימי  ה העולה על  משבית-לא תיקון של תקלה  איחור ב .16.3.5
  בחוזה זה: לקבוע

 
 ום איחור. ל י₪ לכ וחמישים(מאות  בע)ש 750

 
ים  צר ככל שהעירייה מימשה את זכותה לפיצול אספקת המו  מוסכם כי .16.3.6

ולו  (, יחירותיםהש  ומתן ה  אספקהתאם לאמור במפרט ה ם )בלמשלוחי
משיים  הפיצו   הוראות  לכל  ביחס  בנפרד  דלעיל,  לוח  המוסכמים 

 ומשלוח.  
 

עיל  להמפורטים  סמכים  פיצויים המוומאשר כי סכום ה   היר הספק מצ .16.3.7
סביהנ ומשקףו  העניין  בנסיבות  להיגרם    ר  שעלולים  הנזקים  את 

  חוזה המוטלות על הספק כוח    טלותבביצוע המ  יםלעירייה בגין האיחור 
וזה לא  ,  כ תהיה  כי  טענה לו  הפיצויים  דרישו/או    ל  גובה  בעניין  ה 

 המוסכמים. 
 

המוס .16.3.8 הפיצויים  ל כמי סכומי  המפורטים  את  ם  כוללים  המע"מ  עיל, 
המחיר   ההפרה(,ם  יוב )כשיעורו   למדד  צמודים  הידוע  והם  לצרכן  ים 

 זה.  חוזהבמועד חתימת  
 

ר לעיל,  אמוכהזמנים  ומו של עיכוב בלוחות  ת קי עניין קביעכי למוסכם   .16.3.9
משום    המנהל של ב בכל פעם ופעם, תהא קביעתוכוך העישניין מ, לעוכן

 ןמי  מכל טענה   או /ו תביעה כל תהא  לא  ולספק עתמכרקביעה סופית ו
 כך. בשל ד העירייהכנג שהוא וגסו

 
הפיצוייםלמע .16.3.10 גביית  כי  מובהר  ספק  הסר  עים  המגיהמוסכמים   ן 

בהלעיריי זה,  ה  פרק  להוראות  עלתאם  ניכוי  דר  לרבות  יזוז  או קך של 
מקיום   הספק  את  המגיעים לספק מן העירייה, לא ישחררום  שלומיתמ

 .זה חוזה פי -עלבויותיו  חייכל הת
 

 וסכמים מ םלפיצויים נוספי סעדים .16.4
 

האמו  לגרוע בלימ .16.4.1 זכות   לעיל רבכלליות  ו/או  סעד  מכל  ו/או  העירייה 
ע  שיש  אחרים על  חוזה  פי -ללעירייה  ו/או  תהיפי  -זה  הדין,  עירייה  ה 

כות  קמן, זאת בנוסף למימוש כל סעד ו/או זדל ורט כפתאם למ ל בה לפעו 
 כאמור:  

 
קן  לא תי  זה עקב הפרתו, זאת לאחר שהספק  חוזהלבטל   .16.4.1.1

עדים ישת העירייה ובהתאם למובהתאם לדר ה  ראת ההפ
 זה.   חוזההמפורטים ב

 
לל יעהמג  תשלום כל לעכב .16.4.1.2 ו/או  הערבות  את חלטספק 

י  הר, כ ב. מוזהחוה   של ביצועו  תבטח לה ניתנההבנקאית, ש
לה העירייה  של  ידה  תחת  שיעוכבו  תשלום כספים   בטחת 

ש  כעכבון  נגרהנזקים  ייחשבו  לה,  די -עלמו  לכל  פי  דבר ן 
 .  ןועניי

 
הפריטים  את שיספק אחר גורם הספק חשבון על להעסיק .16.4.1.3

בכל ר, כי  מובהלעניין זה  זה.    חוזהו/או הציוד הכלולים ב
  וא/ו יםמועד ב העבודה את צע בי לא פקהס  בו מקרה
תהיה ה  זה, העיריי   חוזהבהתאם להוראות   הקבוע ןבאופ

על באופהבל דעתה יקולש    פי -רשאית,  להתקשר  ן  עדי, 
 הפרויקט.   ביצוע שלמתה לשם אחרק פס  כל עם י מייד
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בהשלמת  הקשורות  ההוצאות  כל  כי  , הפרויקט  מובהר, 
או   וכווינ הספק  על ותקורה, יחולו ות הוצא   17% וספת בת

עללסמגיע  ה תשלום מכליקוזזו   )לרבות,   חוזהפי  -פק 
 אחרת.  תוקיח דרך בכל  ממנו יגבון שה  אחר(, או

 
מובהר   .16.4.2 ספק,  הסר  ספרלמען   ראיה ישמשו שבונותיהוח העירייה יכי 

ומועדיהם ששולמו לתשלומים הנוגע בכל לכאורה  לשיעור ,לספק 
 הוצאתן. עדי ומו ההשלמה אותהוצ

 
 חוזה פי על ותיהוי בזכ הי העירי ימושבש יראו לא רה,מקי בכל מובהר כ .16.4.3

גרם לה עקב  הממשי שנ  נזקוסכמים ו/או גביית ה מ   לגביית פיצויים זה
כ  חוזההפרת   הע  אלא הזהחו ביטולזה,  כך  אם  על  הודיעה  ירייה 

ר כל ספק,  ן הסורש לספק, והודעה כאמור נשלחה אליו בכתב. למעבמפ
ם  אזה בהת  וזהח ביטול של    דעתהולספק    ש כי על עוד לא נשלחה מודג
 יפ  על  התחייבויותיו  ל בכ לעמוד  חייב יהיה  זה, הספק   חוזה ות  רא להו

 חוזה.  ה
 

 ידי הספק -על  חוזהה הפרתל  נזקים בשפיצויים בגין  .16.5
 

יה  ו/או התרופות המוענקים לעירי  זה בדבר הסעדים  חוזהבלי לגרוע מיתר הוראות  מ
הל הפרבש בכל מקר -על  וזהחת  אזי  הספק  ש  הידי הספק,  הז  ביצעלא  בו   נתמ את 
ז כשהר במועדיבמלואה  באת  הקבועים  עלז  חוזהם  ו/או  שנדרשו   פי-ה  הכמויות 

 התחייבות כלשהי חרא מילא ק לאפרה שבו הסבכל מקמנת רכש מסוימת ו/או  בהז
התמורה   ז מןו לקזת ו/א זה, תהיה העירייה רשאית לנכו חוזה פי על יבויותיוהתחי 

ו לתבוע  א ו/  ספקמצד האמור  כהפרה    עקב  ם שנגרמו לה קי זהמגיעה לספק את כל הנ
וב כאמור,  הנזק  שטרםאת  כ  לבד  את  קיזזה  או  ו/או    ספיניכתה  שנגרמו  הנזקים 

ה תביעבטרם  המשפט  ה גישה  את לבית  לתקן  הספק  מן  דרשה  כאמור,   ,  ההפרה 
 .  ההודעהבל לידיו את  שקי  היום ים מןימ  15והספק לא תיקן את ההפרה בתוך 

 
 יהעירי ידי ה-על  זהחוהביטול   .16.6

 
זה על אתר, ולמנוע מן    חוזהלן תהא העירייה רשאית לבטל  שלהמהמקרים  אחד    לבכ
הפרויקפק  הס ביצוע  המשך  וכןאת  להשלים  ט,  בא,  הפרויקט  דרך  ת  בכל  עצמה 

 אחרת:
 

בפירכש .16.6.1 נמצא  כשהספק  או,  פירוק  בקשת  הספק  כנגד  או הוגשה    וק 
  ר ה סידושעש  וס נכסים אוינ כ גד הספק צו קבלת נכסים או צו  תן נכשני
 )שישים( ימים. 60תוך  יו, ובקשה כאמור לא הוסרה בובת נושו לט עם א

 
כעי   כשהוטל .16.6.2 על  העירייה  אצל  הקול  או ספים  לספק   מגיעים    שיגיעו 

 ימים.  30 והעיקול לא הוסר תוך 
 

אחר,  תו לו מקצולו אכ  חוזהכשהספק הסב או שיעבד או המחה את ה .16.6.3
 . זה חוזהזאת בניגוד להוראות 

 
מביצ מסתלכשהספק   .16.6.4 מפר  /ו  זהחוה   עוק  האו  יסודית    חוזהאת  הפרה 

בולא   בהתאם  היסודית  ההפרה  את  שב  7ך  תותיקן  המועד  מן  ו  ימים 
 . בכתב כאמור הה לו הודענמסר

 
הפרה שאיננה הפרה יסודית, ולא תיקון את    החוזכשהספק מפר את ה  .16.6.5

 כאמור.  תבהמועד שבו נמסרה לו הודעה בכ   ם מןימי 15תוך ההפרה ב 
 

ויבמ .16.6.6 המדה  עלצרים  וטיב  בהתאםידי  -המסופקים  עומד  אינו    הספק, 
אינו    חוזהלהוראות   והספק  הנחי מש זה,  למרות  זה  טיב  בכתפר  ב  ות 
 הל. נ מטעם המ
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בשמ  כשהוכח .16.6.7 אחר  אדם  או  או    ושהספק  נתן  מטעמו,  או  הספק  של 
או טובת הנאה כלשהי בקשר  ון,  דור   מענק,  הציע לאדם כלשהו שוחד,

 . החוזה  עבביצו כרוךלכל דבר הו א  החוזל
 

 חוזה הסבת ה .17
 

יר לאחר כל זכות או  עבכולו או מקצתו ו/או לה  חוזהת ההספק אינו רשאי להסב א .17.1
הנט עלובת  במישרין  פיו-אה  כ  בעקיפין.ובין    בין  העברת  מובהר   מהשליטה  25%י 

ה ניהול,  זכויות  )העברת  מ בספק  הקניותעברת  ל,  זכות  מתן  מניות,  מנות  צאת 
נייהל מנ חלוקת  זכ  ירותם,  היואו  להמרהות  שהעברהניתנים  בין  נעשתה (,   כאמור 

מכותרבחלקים,   שנעשתה  ובין  אחת  בבת הזכויות  כהסבת  ותהו  חוזה ח  אה  ה  ו זה, 
 . עיף זההפרה של ס

 
יהיה   .17.2 לא  מקרה,הספק  ובכל  משנה,  ספקי  או  משנה  קבלני  להעסיק   הספק   רשאי 

ביצוע  וגע להנ  חדל או מ  ה, לכל מעשהיי אה כלפי העירריות היחידה והמלא באחייש
נשוא  העבודו ביצ  חוזה ת  לרבות,  משנהזה,  קבלני  באמצעות  עבודות  כוחם  -באי,  וע 

 ועובדיהם. 
 

תהווה הפרה יסודית של  , על סעיפי המשנה שלו,  האות סעיף זרכי הפרת הוובהר  מ .17.3
 זה.   חוזה

 
 ערבויות ובטוחות  .18
 

חי  ביצועטחת  להב .18.1 עפ"י  מלוא  הספק  של  אספלעני  בות,לרזה,    זהחווביו  ה  קין 
הריהוט  וה הציוד  תקנת  העירייה  זה,    מסגרת   חוזהמכוח  ו/או  בידי  הספק  יפקיד 

קיבנקאית  ערבות   הלהבטחת  עלומי  בהתאויד-חוזה  והכל  התנאים  ם,  לנוסח,   ,
להצ  5.2בסעיף  כאמור  ים  מ כווהס למכרז  להזמנה  הצעות  ")ליע  בות  רהעהלן: 

 "(. בנקאיתה
 

תה .18.2 הבנקאית  ל  יההערבות  עד  הצעבהזמנקבוע  ה מועד  בתוקף  להציע  למכרזה  , ות 
ליד  העירוהמצאתה  של  י י  לחתימתו  תנאי  עלז  חוזהיה תהווה  ו-ה  העירייה  יא ה ידי 

 צורף למסמכי המכרז.  נוסח שתאם ל היה ערוכה בתה
 

כי  מ .18.3 תממש  וסכם  שהעירייה  להארככל  זכותה  תקופתאת  י  פ -על  תההתקשרו  כת 
וביןזה    חוזה אחת  בבית  יש ל  )בין  אאריך  יעורים(,  תוק הספק  הת  של  רבות  עפה 

הוא  הבנקאית בהתאם למשך התקופה בתוך  שבה  זאת   7רכה תקופת ההתקשרות, 
ה מן  שבומועימים  לידי   ד  ה  וקיבל  הודעת  תקופ   עירייהאת  הארכת  ת  בדבר 

  בין הצדדים. שרותיכה את תקפת ההתקההתקשרות המאר
 

כל  את    הירייניק לע, ותעזה  חוזה של    יתדאות סעיף זה, תהווה הפרה יסום הוראי קיו
 זה, וכן, את הזכות לחלט באופן מיידי   חוזהאו  פי כל דין ו/-הסעדים המוענקים על

 .  פתצורך בכל התראה נוסא ידה, לל-על תאית המוחזקהבנק  ת ערבותא
 

 זה.   חוזהתו בדה למדד הבסיס, כהגדרהערבות הבנקאית תהיה צמו .18.4
 

ערבות באופן דל ה, תוגזה  וזהח   אותבהתאם להור  ה,ז  חוזהגרת של  הוגדל היקף המס .18.5
פת(,  וסוהספק ימציא ערבות בנקאית )מוגדלת או נ  שרה,יחסי לשיעור ההגדלה שאו

 .   ורכאמ  חוזה דלת היקף ה הגתקבל אישור שימים מיום   7וך בת
 

זה,    חוזה"י  עפ   יותיומהתחייבו  אם הספק יפר התחייבותלמען הסר ספק מובהר כי   .18.6
עניין( וזאת מבלי לגרוע מכל  פי הות )להערבויסכום  לממש את    יתשא תהא העירייה ר

 זה ו/או כל דין.  חוזהזכותו עפ"י  ף שלסעד נוס
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תו  .18.7 של  פקעה  הבנקאית,הערבוקפה  מסיבה    ת  לחכל וזאת  הספק  וסירב  וש  יד שהי, 
יסודית של    הפרה  הווה הדברות חדשה או חלופית, יהערבות או להפקדתה של ערב

 זה.   חוזה
 

 עבודהבטיחות ב .19
 

וייבמיד .19.1 עלה  לכך,  ל  דרש  זהירות  סימני  להצבת  לדאוג  מיקום  הספק  פריטי ביטחון 
  ירייה ו/או מי ע נוחותם של עובדי הולביטחונם ו   השירותים ו/או  ריהוט  הו/או  ציוד  ה

הציבור,   כלל  של  ו/או  או מטעמה  המפקח,  או  המנהל  ידי  על  שיידרש  מקום   ובכל 
הספק להגן   ת כלשהי. על מוסמכה מצד רשות  שיהיה דרוש על פי דין או על פי הורא

הצבת אתר  ו/א ה  על  הריהוט  ציוד  הו  על  השירותים,  ו/או  ו/או  הריהוט  ו/או  ציוד 
אחר שיידרש    אמצעי סביר ו/או כל אמצעי  , בכל או על העובדים/ו   םהשירותים עצמ

 א. ו בכל נזק שהועמה כך שלא יינזקמטעירייה ו/או מי על ידי ה
 

ההוצ .19.2 ספק,  הסר  המתחייבלמען  בגאות  החות  מילוי  זה  ין  בסעיף  המפורטות  ובות 
 ו.  מורה נפרדת בגין הוצאות אל הספק, ולא תינתן כל ת חירי הצעתכלולות במ

 
מתחייהס .19.3 בפק  לנקוט  בב  נאותים  בטיחות  העבודותעת  אמצעי  זאת  ביצוע  מבלי  , 

מצהיר הספק  החוזה,  הוראות  בשאר  התחייבויותיו   לפגוע  בביצוע  לפעול  ומתחייב 
 . טעם העירייהמהממונה על הבטיחות  אם להנחיות  בהת הנשוא הסכם ז 

 
האמור .19.4 מכלליות  לגרוע  הסלעיל,    מבלי  באופןפעל  לפעול  ל  ק  ירת  שמ בטיחותי, 

חוקי  לרבות  דין,  לכל  בהתאם  אחר,  וגוף  אדם  וכל  עובדיו  של  ושלומם    רווחתם 
  ופקודת   1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד   הבטיחות בעבודה לרבות על פי

בעבודה הבטי תש"ל[  חות  חדש],  ע  1970-נוסח  להנחיות  ,והתקנות  בהתאם  פיהם,  ל 
העבוד  במשרד  הראשי  העבודה  ובהתאם  מפקח  בטיחותבהה  לנספח  הכללי,    תאם 

ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה    נפרד-ללי, המהווים חלק בלתי
נשוא  חייבויותיו  וע התהספק בביצ  ל יינתנו בטרם יתחיכל ש, כעירייהיחות בעל הבט 

 ת. חוזה זה ומעת לע
 

לפג .19.5 ומתחימבלי  מצהיר  הספק  החוזה  הוראות  בשאר  עבודה וע  מלבצע  להימנע  יב 
יעבורכלש בטרם  ב  הי  הבטיחות  על  הממונה  אצל  בטיחות  כל  עירייהתדריך  ביצע   ,

הבטיחות  על  הממונה  של  אשר   במידה,  כאמור  הוראה  הוראה  המהווה  כזו,  וישנה 
ן השירות  מת   ות כהוראה שיש לבצע לפני התחלתנה על הבטיחהממו  קבעה על ידינ

 .  במסגרת המכרז
 

כל  -על .19.6 ו/או  הספק  העירייה,  דרישת  הגורפי  יחתום  מטעמופועל  ם  הצהרת ,  על 
י  ידי היועץ המשפטי של העירייה )ואשר תהווה חלק בלת-שייקבע עליחות בנוסח  בט

 נפרד מחוזה זה(.  
 

מהווה תנאי לאישור התחלת   ועהראה אשר ביצתן הול הבטיחות נבמידה והממונה ע .19.7
הציוד אספקה של  הריהו  ה  באספקה ט  ו/או  להתחיל  הספק  יכול  השירותים,    ו/או 

אר הוראות  לפגוע בש  , מבליחיובי לפי חוזה זה, ורק    , מבלי שהדבר יפגע ביתרבפועל
ורק לאחר  ה נה המלאה  יעות רצוכאמור לשבבמלואן את ההוראות  שהשלים  חוזה, 

 ייה.  העיר  של
 

  זכות גישה אספקת הציוד ו/או הריהוט ו/או השירותים, הספק יוודא כי קיימת  בעת   .19.8
למפקח  הן  למנהל,  יהוט ו/או השירותים כאמור, הן  ו/או הראספקת הציוד  למקום  

כות כניסה  כוללת ז  ישה כאמורגות  עירייה. זכ לכל אדם שהורשה לכך על ידי האו  /ו
ים ממנו חומרים, מכונות וחפצים פק, או מובא די הסי  עבודה על  לכל מקום בו נעשית

 זו. ות גישה לאפשר זכ שהם המשמשים למתן השירות, והספק חייב כל
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לא תהיה    ,ו/או השירותיםציוד  יהוט ו/או הר מתחייב כי, תוך כדי אספקת ההספק   .19.9
לצורך פגיעה או הפרעה שלא  בנוחות הציבועירייה  ת הסדירה של הבפעילו  כל  ר  או 

תהיה   הפולא  לצכל  שלא  השימושרעה,  בזכות  בדרך   ורך,  אדם  כל  של  והמעבר 
 ו. ש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהכלשהי, או בזכות השימו

 
ומהס .19.10 השירותים  מתן  מקום  לניקיון  ידאג  מפפק  מתן  ניעת  בעת  מיותרים  געים 

כאמור האמור,השירותים  מן  לגרוע  מבלי  ה  .  אספקת  ממקום  יסלק  יהוט  ר הספק 
עודפהשירוו/או  הציוד  ו/או   את  והפסולתתים  החומרים  בניין,  )שאריות    י  חומרי 

 לכלוך   לא יותיר אחריואריזות, חומרי עבודה, ציוד מתכלה וכיו"ב(, 
 

 ות חוזית יישנהת .20
 

בכ .20.1 האמור  תבלמרות  דין,  העיל  כנגד  מטעמו  מי  או  לספק  שיש  מי    רייהיעות  או 
  ו א  ות העילהוצרוי נים ממועד הש ש תום שלוקשר עם חוזה זה, יתיישנו במטעמה, ב 

 ין הצדדים. ב עם סיום ההתקשרות
 

ופת  של תק  עין וכי קביעתהזה אינו במקרק   שר כי עניינו של חוזהמצהיר ומא  ספקה .20.2
מקוצהתיי בסעיף  שנות  כאמור  ברת  הנה  לסעיף  זה  ההתיישנות,    19התאם  לחוק 

 .  1958-ח התשי"
 

באמור .20.3 מן    אין  למנוע  כדי  זה  כ להגי  ספקהבסעיף  העירייהש  שליודעה   נגד  צד  י  ש ת 
רת מקוצתקופת ההתיישנות הבקשר עם חוזה זה, אף לאחר    נגדו  בתביעות שהוגשו

 . לפי סעיף זה
 

 שונות .21
 

העירייה    ההסכמ .21.1 במקר או  מצד  לסטות  המפקח  ה  מסוים  המצד  לא   חוזהמתנאי 
 קרה אחר.ממנה גזירה שווה למ תהווה תקדים ולא ילמדו

 
ים במקרה או במקר   זהוחו לפי הת ל נת ח בזכות הנימפקירייה או ה לא השתמשו הע  .21.2

 . חוזהות שלפי הזכויות וחוב  כלשהו על וימים, אין לראות בכך ויתורמס
 

 העירייה.  ם מה מטעיכל מורש החת ידי -ימתו עלס לתוקפו עם חתזה ייכנ חוזה .21.3
 

כל סכום י העירייה רשאית לנכות זה, מובהר כ חוזהב תמבלי לגרוע מכל הוראה אחר .21.4
א  יע לספק בכל זמן שהום שיגה ו/או מכל סכוז החוז אות ההורל  לספק בהתאם  גיעשי

ה אמאת  התקשרות  מכוח  שעירייה  הצדדיחרת  ו/ בין  פיצוי  כל  חום,  ו/או  נזק  ב או 
   זה. חוזהפי -לרייה עיו/או תשלום המגיעים לע 

 
ום ב ו/או תשלפיצוי ו/או נזק ו/או חוית לגבות מהספק כל  אבנוסף, העירייה תהא רש

כוללך ארדכאמור, בכל   ב  בויותידי מימוש הער-על  חרת  זה. תשלום    וזהח הנזכרות 
ניכוייםה או  כשלעצמם  אי  פיצויים  בהם  הספן  שחרור  מהתחייבויותימשום  ו  ק 

 . חוזהחרת לפי הכל התחייבות את או מולהשלים את ביצוע העבוד
 

או ניתנו    קנוזה הו  חוזהמפורשות, כי כל אימת שבמוצהר ומוסכם בזה    קלהסיר ספ .21.5
וח כלשהם  ו סעד ו/או סמכות ו/או כ ו/ארופה  מצעות המפקח( תבא  ה )לרבותריייעל
לכ הספק,  לגרולפי  הדבר  בא  אוא  תרופה  מכל  ו   ע  העומדים  שיעמדו  סעד  /או  גם 

ל דפלעירייה  כל  חוקי  לרבות  הפרת  ין,  בשל  )תרופות  תשל"ג  החוזים    1973  -חוזה( 
תשל   חוזהוחוק   ו1974-"דהקבלנות,  תוכל,  העי,  דע"י  פערייה  הבלעדי, ה  ת שיקול 

 שימצא לנכון.  ות ו/או כוח כפיאו סמכהספק בכל תרופה ו/או סעד ו/  כנגדלנקוט  
 

בהו .21.6 יישא  כדי הספק  ביולו  הצאות  של  )ככל  חוזהן  ביול    שמוטלת   ועותקיו  חובת 
 מור(. כא
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בין הצדד   משקפים  חוזהתנאי ה .21.7 שינוי שלאת המותנה  כל  במלואו.  ל  כול   חוזהה  ים 
 ם.מת הצדדיובחתי תבכהיעשות בם ליב וספת לו חיית

 
מראש  ה .21.8 בזאת  מוותר  קיזוזובמפורספק  של  זכות  כל  על  מכ   ש  עכבון  סוג  ו/או  ל 

. עוד מובהר,  1974-"דת, תשלוח הוראות חוק חוזה הקבלנבות, עכבון מכו שהוא, לר
המוצר מסירת  עם  תויכי  העירייה,  לידי  הסם  מידי  בהן  הבעלות  לידי  עבר  פק 

ה  או לתפיסה ו/או עקיב /ובלה  שהוא לק  כל סוגמ  תה כל זכותהי   א יה, ולספק לירי הע
 לעירייה.    פריטים שנמכרו לאותם המוצרים ו/או ה ביחס

 
 ל הדין החל במדינת ישראל.  זה יחו חוזהל ספק, מובהר כי על למען הסר ספק כ  .21.9

 
ורק בבית  אך  תתו, ידון  זה ו/או כרי  חוזהשר עם  תגלה בין הצדדים בקיכל סכסוך ש  .21.10

 עיר באר שבע. מושבו הוא ב םמקו  ה עניינית ואשרינ חמוסמך מב ט הפשהמ
 

 כתובות והודעות  .22
 

 . זהחוופיע במבוא לזה הן כמ חוזה ת הצדדים לצורך כתובו .22.1
 

ש לרשמן  זה, למעט הודעות שי  חוזהתת למשנהו לפי הריך ל צכל הודעה שצד אחד   .22.2
 ות: הבא אחת הדרכים ה, תינתן בכתב בלבד, בביומן העבוד

 
אישור קבלה, ואז יראו    כנגד  תובת הצד השניי כרשום לפ   כתבמ  משלוח .22.2.1

כעבאת ה ליעדה  כמגיעה  עהודעה  ימי  מזמן מסירור שלושה  תה  סקים 
 בדואר.  

 
באמש .22.2.2 פקסימיליה,  לוח  ירומצעות  ליעדה  אז  כמגיעה  ההודעה  את  או 

 .ים אחד ממועד משלוחהבתוך יום עסק
 

   רה.ועד המסיבמ הד כמגיעה ליע דעהיראו את ההובמסירה ידנית, ואז   .22.2.3
 

 
 החתום: נו על ולראיה בא

 
 
 
 
 

 פקהס  עיריית רהט 
עיריית  ראש  גזבר  ,  רהט  באמצעות 

 לווהוהחשב המרייה העי
מ  מטעבאמצעות  החתימה  ה"ה  ורשי  מה 

ת.ז. __  ______________
ת.ז.  ו__________   ___________  ____

__ ______  .___ 
 

ש שרון  הח"מ,  עו"דטיי אני  כי  ,  ן  מאשר 
עלעיבשם  נחתם  ה  ז   החוז רהט  ידי  -ריית 

 שים לחתום בשמה. המור
 

  
ד, מאשר  "מ, _____________, עו"אני הח

בשםזה    החוזכי    נחתם 
ע______________ "י  _________בע"מ 

 זה.  חוזהם לחתום בשמו על שיהמור
 

   
 _, עו"ד ____________  עו"ד שרון שטיין, 

 _________ ___ ______ תאריך:   _________ ________ תאריך:
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 ( 1)מסמך ג 
 

 17/2020( מס' מבי פו) מכרז 
 כללי( ) ומתן שירותים  אספקהפרט מ

 
 תיהם יהיה בהתאם למפורט בכתב כמויות. ונופירוט המוצרים ותכ  .1
 
 אופן אספקת המוצרים .2

 
יס .2.1 בארהמוצרים  סגוופקו  בלבדומקוריורות  יזות  בעת  עטופות  כשהן  ן  טיפת, 

 זיהוי.  ל ןית י לעין ונגלור קוד של המוצ-והבר  המקורית
 

מקומו  לכל .2.2 אחריות  תעודת  תימסר  של  צר  האחר   היצרן. רית  הציוד   על יותתקופת 
בהתאם   האחריות  לתק תהיה  בתעודת  המצוינת  האחריות  שתחל    שלופת  היצרן, 

פק,  י הסיד-או יורכבו על  ייצורוציוד ש  ריטימדובר בפל. ככל שאספקה בפועממועד ה
ת האזי  לפרי קופת  לא צי  טיאחריות  אלו  ממו חתפת  וד   האספקהעד  משנתיים 

 לעירייה.   
 

הוראות התקנה פו  ה או התקנה או כיול, יצור וש בהם מצריך הרכבם שהשימ למוצרי .2.3
הכיול   הרכבה או התקנה או ההתקנה כאמור, תבוצע הת  מתאימות, ובהיעדר הוראו

 מטעם הספק.  מקצוע  ות איש אמצעב
 

  ופק את המוצר כמסו  אירפריטים,    ספר מ  רכאה המכילה כולל עצר מסוים  שמו  ככל .2.4
מ כל  יסופקו  אם  רק  הבמלואו  אספרכיבי  במלואם.  מרכיבי  ערכאה  חלק  קת 

. הוראות סעיף זה חוזהתה אי אספקת המוצר בהתאם להוראות ה מעוהערכאה, מש
 .  או רכיבים עודפיםחילוף  בגדר חלקי  אה שהינםכיבי ערכלו גם על ריחו

 
תוכנות או  וראות,  ו החומרי עזר ו/א  םג  ", כולליםכאהער"רכיבי ה  –  סעיף זהלעניין   

( תקינה של תו ה שאמורות להיות חלק מהפעלו בכל פורמט שהוא(  שיסופק חומרות 
השימוש    ב לצורךננו מרכיב פיזי שהשימוש בו מחוישאיהמוצר, וכן, כל מרכיב אחר  

   תקין במוצר.ה
 

יובהמו .2.5 יטענו,  ויפרקו בל צרים  שלמות    על  ן שישמוראופובה בטיחותית  , בצוראתרו 
 ולם. וכיהמוצרים  

 
משקלם  ם הכוללים מוצרים שרב של פריטים או משלוחי  רמשלוחים הכוללים מספ .2.6

על  הכו עולה  ויוע  10לל  יפרקו  לידיק"ג,  העמסה    ברו  אמצעי  בעזרת  העירייה 
 . יונים וכו'(ת, מעל ים )עגלו יממתא

 
לקחת  על   למצבולהיער  בחשבוןהספק  בהתאם  ע  ך  יהיה  ללישבו  את ו  ספק 

לחדרוצמה שאינים  מרים  בית  ם  של  הקרקע  בקומת  או הצויים  א'  )קומה  מספר 
 .נוע ו/או הרמה מתאיםבצורה שי  ולשם כך להיעזר(, 'קומה ב

 
ות משלוח  ף תעוד, ובצירוכשבצירוף העתק של הזמנת העבודה/הריסופקו    המוצרים .2.7

 ק. ספהתשלום של הרפו לדרישות לוח יצוות המשהעתק תעוד   אימות.מת
 

או  רבישמוצרים   .2.8 או  ים  )א בעלחדים  אחרות  מסוכנות  תכונות  הכוללים    וי  מוצרים 
או  רכיבים   חדים  או  תכונשבירים  באמבעלי  בהתאם  יסומנו  מסוכנות(,  צעות  ות 

 יות אזהרה.  תוו
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כי  פתיחתו  לאחר    וצר שיתגלהו/או מורטות לעיל  ות המפאם להנחי התמוצר שלא יסופק ב .3
פגום   או  הוא  שבור  הוא   תבררשהאו  כזני  כי  שהתברר  או  ה וק  את  י  תואם  אינו  וא 
 .  חוזהאות ה התאם להורספק לצורך החלפתו בב הכמויות, יוחזר לידי התהמחירון/כ

 
 .חוזהלהוראות ה התאםב  חזר לידי העירייהורך החלפתו, יו הספק לצ  מוצר שהוחזר לידי .4
 
 המוצרים ת י אספקמועד .5

 
ן  ותקלהיות מסופק ומ   ודיו/או הצהוט  רימור להיות האתר אליו אב  והתקנה  האספק .5.1

 ת למכרז:  בהתאם להזמנה להציע הצעו
 

ב)כג  ספקההאמועד תחילת   .5.1.1   –  ראשוניות(  בדיקותביצוע  ואתר  ון: התייצבות 
  וזה ח ודעה על חתימת הק המן המועד שבו תתקבל אצל הספ  שעות  48בתוך  

תהיה    ה.העירייידי  -על מועדהעירייה  את  לדחות  ,  קההאספילת  תח  רשאית 
 . למכרז עותציע הצהזמנה להבר תאם לאמובה

 
  )שלושים(  30בתוך    –יה  ירי לעפריטים  כל ה והתקנה של    הלמת אספק מועד הש .5.1.2

  ידי העירייה. -על  חוזהימת הק הודעה על חתפהמועד שבו תתקבל אצל הס  מן
פר קופת את  כוללת  זו  הדרוה  הזמן  להתאק  לב רגש  והערכות  יצוע  נות 

ייצו ו/הפריטי  רהעבודות,  הוב רכי  אום  הפריטיםואספ   להשתם,  ועל  בפ  קת 
כך )כולל החלפת    לשםשלמת כל הפעולות הדרושות  בפועל וה  , התקנהיעדםל

 גומים ו/או חסרים(.  פריטים פ
 
 המסגרת:   חוזהפי -לפקת המוצרים ע סא .5.2

 
אשר    בד, בכתב בלבד,בלת רכש  פי הזמנו-עלים עתידיים תהיה  וצראספקת מ  .5.2.1

חת  מטעם  החתיי  מורשידי  -עלומות  תהיינה  איניהע מה  הספק  ררייה.  שאי  ו 
מוצרים   הזמנת לספק  שתימסר    ללא  כדין,  חתומה  אספקת    טרםלו  רכש 
   המוצרים בפועל.

 
את   .5.2.2 תפרט  הרכש  המ פההזמנת  ו/או  )בהתאם  וצרים  ריטים  המבוקשים 

בלמפור שצורט  הכמויות  לכתב  אחוזהף  המחי(,  מר  ת  את  מוצר,  ועדי  לכל 
מהאספק פרטי  החי ה,  מאלנוך  וסד  לסיו  ואת  אק  פ בוקש  המוצרים  י  פרטת 

 החינוך.   איש הקשר במוסד
 

רכש,   .5.2.3 הזמנת  לספק  את  יספק    הואהוצאה  במועדים  המוצרים  ויתקין 
בהזמנת   של  –הרכש  הקבועים  האספקה,  וככל  לגבי  דבר  נכתב  לם  תוש א 

המועדום  י   30בתוך  ההתקנה   ת  מן  הזתקשבו  הספק  אצל  הרכש  בל  מנת 
בהתאם  ,  העד תחילת האספקומ  ת לדחות אאית  רשהיה  ירייה תחתומה. העה

)כגון:לצרכי הבמקרי ה  את  להתאים  יש  שבהם  למועדים  אספ ם  חופשות  קה 
 בודד. ריט של פלוח  וככל שמדובר במשו/או אם חגים וכיו"ב(   ,מבתי ספר

 
  המוצרים במועדים   פקת כל אסהספק את    הזמנת רכש, ישליםהוצאה לספק   .5.2.4

ז ו  חדה בודדת/ אספק ב  )בין שמדוברו  הקבועים בהזמנה  ר  ודבבין שמ פעמית, 
 ורין(.  ה לשיע ספקה ומסירבמספר מועדי א

 
התקופ  .5.2.5 כוללת  וכל  לעיל,  הנקובות  פר ת  הדאת  הזמן  להתארגנות  ק  רוש 

לביצוע הפרהעבודות  והערכות  ייצור  ר,  ו/או  ואסיטים  הובלה  פקת  כישתם, 
מ  אתר ל  בפועל   יםהפריט  הוא  הזמנאליו  לפי  להגיע  העבודהיועד  הת  נה  תק , 

טים פגומים  יות לשם כך )כולל החלפת פר רושהפעולות הד  כל  ת למפועל והשב
    ו/או חסרים(.
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צרים המו  יה תהיה רשאית לפצל את מועדי אספקתעירי עתה הבלעדי, ה שיקול ד  לפי .5.3
ם  לא יאוחר מיומיי  לספק,  ם תשלח מוצריספקת הול מועדי אלעירייה. הודעה על פיצ

 ה. רייידי העי-על  וזהח ה  על חתימתדעה  הול אצל הספק עד שבו תתקבמן המו
 

המוצרים אספקת  ירא-לע   פוצלה  העירייה,  מידי  כל  מוצריםו  של  כהזמנה    שלוח 
נפ  נפרדת תעודת משלוח  תוכן  כאמור  בגינה חשבון עסקה  רדת  ולכל משלוח  ויוצא 

כןנפר בגין פיבר פיצבד  חוזהות ה, הוראדת. כמו  בלוי מוסכם  ,  וחות הזמניםגורים 
 .  וח בנפרדמשל כליחולו על 

 
 קופת אחריות ות  יכות המוצריםא .6

 
האב,  החומרים כל .6.1 גלם,  המוחומרי  הפריטים,יזרים,  צי  צרים,  מיגון, פוי  חומרי  או 

וחומרי השונים  חלקיהם  הספק"ע סופקו י שרא העזר  באריזתם   חדשים, יהיו י 
התקנים   ותלדריש  חינות הב מכל וויתאימ  סוג משובח שים, מ, בלתי משוממקוריתה
התק  או יםהעדכני םראליישה )במידה  ניםלדרישות   ישראלי ןתק ואין האירופיים 

 (.למוצר
 

 פיל יעובדו ייצור או להרכבה, אזי החומריםים לוד המיועד דובר בפריטי צי ככל שמ .6.2
מבלי לליכ המקובלים,  המ   בציפוי או רבחומ םפגמי שיהיו  המקצוע  ללאאו   יגון, 

 משפגיעה במשת עמנתש ובאופן הכהלכ םמעובדי בלתי או חלקים םשקעי או בליטות
 למוצרים.  ו/או נזק

 
הפר המבכל   .6.3 ו/או  בוצרים  שיש  לרש יטים  חיבורים  החשמל,  הם  כאמור  החיב ת  ור 

 טיחות הקיימים בישראל.  י הבפי תקנ -יכלול הארקה מתאימה על 
 

 רשויות של והתקנים העדכניות דרישותה בכל יעמדו ריהוטוה רותהנג פריטי כל .6.4
ע יבויכ ד-ל האש.  העיפי  הכבאלעי  ימציא הספק  ה,ירי רישת  אישורי  את  ות  רייה 
 ור. אמכ

 
 מתאימים. חום  בתנאי יםרעיל  גזים פלטוי  לא ריהוטה חלקי כל .6.5

 
על .6.6 יקפיד  ציו כך הספק  העשפריטי  )ד  בעץ  שמקורם  מחומרים  שמדובר שויים    ככל 

המיובפריט ציוד  ע י  יהי-ל צרים  הספק(,  ללא   יבשים ו ידי  ללגמרי,   לא "עיניים", 
ללא  כתמ לאעייבק ים,  עובש,  ריקסימני   ם,  או   ומכל  ותולעים  תיונקיים מפטרבון 

 מזיקים כנגד מוקדם טיפול שעברו יוכחחר שולא אחרים ה ו/או מזיקיםמחל סימני
 .ןיקבו ור
 

 מיטב יעשו לפי עץחלקי    יהם. חיבוריכל צדדמהוקצעים מחלקי עץ יהיו מעובדים ו .6.7
 זניביון ,םניישי וגרז סין יץר וח זיז  בורבחי משל הספק להשתוע  המקצועית  העבודה 

מעולה וללא  גריםנ  קו בדבק מן העין, ויובדסמויים   יו שיה כך  ים יעשוורוכיו"ב. החיב 
 ומהדקים.  שימוש במסמרים

 
פורמייקה,  מצופי  זי ברכיבים  יקה, אכיבי פורמי ישנם פריטי  ציוד הכוללים רכל שכ .6.8

' רשמי מס ראלייש קןת דרישותב יםמדהעו ורמייקה פ בלוחות רקו אך  תמשיש להש
522 . 

 
ם  חלקי, קווים,  כתמים, מריחות  אצבעות,  ותמטביע  נקיים יו יה  הפורמייקה  כל חלקי  .6.9

 יהיו שלא ם אחרים. על הספק לדאוגפגמיזרים, קילוף, שריטות, שברים, סדקים ו
 ה. ים בפורמייקגוונ יהבדל

 
יד  עמ   יהי אשר יה תיקנ  קך שימוש בדבמעולה, תו תבאיכו יהתה  הפורמייקה בקתהד .6.10

 .אחרים פגמים או  בועות לאל, במים וחום
 

המ .6.11 ציוד  בין בחלקי  מת  ורכבים  מחלקי  ישהיתר  ו/או   בפרופילים שתמשלה כת, 
א' מסוג  חדשים  בעצינורות  )ובהיעדרו  ,  ישראלי  תקן  א  –לי  תקן    ירופאי בעלי 

 מתאים(.  
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 וך תיבר  ויבוצעו צוע מקה כללי לפי ההיקף  במלוא יהיו  ותתוכים ו/או ההלחמכל הרי .6.12
 חשמלי. 

 
ו/או  הב  כל .6.13 האומים  ו/או  יהיוהטברגים  בציפוי  מצו עות,  וחיפים  תקני,   בורימגן 

 ומותאמים.  נקיים יויה יםהברג
 

ריהו .6.14 המערכות  ובכל  ו/ט  הארונות  שישאו  /או  מתכת   שולחנות  חלקי  , שונים  בהם 
 . סטטי(אבוק אלקטרוקציות פלדה צבועה בתנור.)ים בקונסטרו היו מבוצע י
 

מל -ריםנג  לוחות .6.15 סנדו מסוג  פלטות  ביותר.  איכותי  הן  מין  ביותר  איכותי  מסוג  יץ 
 מ"מ.  17והן בעובי   מ"מ 28בעובי  

 
 מים.   סנדויץ מצופה אלומיניום נגדל הארונות יבוצעו מפלטות כל הצוקלים ש .6.16

 
לדל .6.17 ורק  צירים  אך  טריקהתות  מתוצרת  מסוג   HETTIHאו    DOMICILE  שקטה 

 . חותפתי  200,000ל  מדים בתקן ששעו
 

ל .6.18 מסב-מגירות מסילות  עם  מתכת  מסילות  עם  רק  למשקל  מותאמים  מתכת  תפס  י 
 מעצור. 

 
בעובי    PVCעם קנט    יהיו סגורים)וכיו"ב(,    המדפיםחים ו/או  ו/או המשט  הלוחותכל   .6.19

קנמ"מ    1.5 במכונת  מקצועיתהמודבק  עבודה  לא    בלבד.  טים  הדבקת תתקבל  עם 
 דנית. קנטים במכונה י

 
 וח ופיק  לניהו .7

 
עליעש  חקוהפי .7.1 נציג  י  יד-ה  באמצעות  )להלן:  מטעמ העירייה,  כך  לשם  שימונה  ה 

יה,  של העירירכש  ידי מנהל ה-ל הפיקוח יעשה עייאמר אחרת,  "(. כל עוד לא  המפקח"
 ידו.  -ה על ובד הכפוף לו שימונאו ע

  
ות  ונים, ולהורבודות ו/או מוצרים שול עו לפסספק ו/א י להחזיר להיה רשאקח י המפ .7.2

 את יקיים שהספק בטיחנועדה לה הניהול והפיקוח   הספק. מטרת  ייד השבתם לעל  
 לואם.  במ זהחותנאי ה

 
טעמה, אינו  ן דהוא מידי מא -לאו עי העירייה ו/ יד -ע פיקוח על סר ספק, ביצו למען ה .7.3

 .  וזהח ספק לפי המוחלטת של ה ותו המלאה והאחרי מקטין מ 
 

ו מוצר  צר פגום ו/אומ  ל החלפתורות עהבלעדי, לה  פי שיקול דעתו-רשאי, על  מפקחה .7.4
 שהוא  נוי שי  כל הורות לספק עלל, וכן,  חוזהעירייה לפי הות ה שאינו מתאים לדריש 

 תאם להנחיות אלה.  לפעול בהפק חייב והס או במימדים,/ ם ו/או בצבע ובדג
 

 אשר התכולה  תיבדק לא  יביו,רכ  י אוציוד המשרדה אספקת ועדפק כי במ ע לסידו .7.5
 שרא לההתכו לבין  הרכש הזמנת בין כלשהן אמותתה  אי יינהשתה  כלפקה. לכן, כסו

 הפריטים את פק לס הספק חייבהחבות, מת  לשאלת  דרשלהי ומבלי בפועל  סופקה 
 העירייה דרשה זאת.  מועד שבועות מן ה ש 48 תוך החסרים

 
 יוד פסולת וצנוי פי .8

 
כל   ישאיר  ק שמנה(, לא )עובד או ספק משנה או ספ טעמו  ל מ הפוע ו כל גורם  הספק א  .8.1

אריזה    לת פסו המבנ ו/או  בתוך  או  הרבים  א ברשות  את  ים  יספק  המוצרים,  ליהם 
באופן  וה אחראי  יהא  ויחידי וא  הפס   בלעדי  את  מהלפנות  כאמור  ו/או  חדריולת  ם 
 או סביבתם. מבנים ו/ה

 
 נזק כל שתמנע צורהוב וםבמק נחומטעמו יו יהספק ו/או מ של בודהע ליוכ רחומ כל .8.2

 וש.  דם ו/או לרכ לכל א
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ו/או האחזקה  האריזה    עלותמכרז, כוללת בחובה גם את  הצעת הספק ל  כימובהר,   .8.3
א  מור לה כא, ולכן, דרישאביזרים כאמורכאמור ו/או ההאחסנה של המוצרים    ו/או 

   ו.שה כל דבפיצוי ו/או סע ספקאת ה זכהת
 

 עיכובים ורים ואיח .9
 

עיכובים    בגין .9.1 או  ו/או  הצ   אספקתבאיחורים  )ככל    רכש/העבוד   הזמנות  בביצועיוד 
תח ה  ,ים(לקלחולק  שהאספקה  הוראות  פ  חוזהיחולו  איחור  יצוי בדבר  או  בגין  ים 
 . עיכובים כאמור

 
כ .9.2 עבודהמובהר,  בהזמנת  פיצויים  רכש/ י  לקבוע  ניתן  בגין    פרטנית  שונים  בסכומים 

עניין אותה הזמנה בלבד, וכן,  , אשר יחייבו ל עיכובים בטיפול במוצריםאיחורים ו/או  
להוסיף ה  ניתן  כבכל  לזמנה  נוספות  עילות  לגבי  הוראות  ים צוי פיתשלום  אמור 

 וזה. ח מוסכמים מעבר לכתוב ב
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 (2מסמך ג)
 

 17/2020מכרז 
 

 ים מפרט שירות/ ינכט  פרטמפח ל נס
 מות ספורט אולד ללציודגשים ו  מיוחדט מפר

 
 עיגון סולם שבדי  ט:ציוד ספורט לאולמות ספורפרט מיוחד למ
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 קורה נמוכה ספורט לאולמות ספורט: ציוד פרט מיוחד למ
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 (3מסמך ג)
 

 17/2020מכרז 
 

 ים מפרט שירות/ ינכט  פרטמפח ל נס
 ( )אירובי+כוח לציוד לחדר כושרדגשים ו  חדמיוט מפר

 
אם לעומס  מסחרי מותי  כוח( יהיה ברמה של חדר כושר מקצוע  +   יכל הציוד שיוצע  )אירוב .1

 FULL COMERCIAL (HEAVY DUTY .) עות עבודה ביום:ש 18של 
 

י  כל .2 : "י רשוהיו מאושרים בטיחותית עהמכשירים  ע"י רשות    אוהאמריקאית     ASTMיות 
EN957  תרופאיאיה . 

 
 ורית. קחדשים ובאריזת היצרן המ הפריטים המוצעים חייבים להיותכל  .3

 
 היצרנית.  י ביותר של החברההעדכנ   מהדגםכל פרטי הציוד המוצעים יהיו  .4

 
שירים  טכני של המכ פרט  הכולל מ  2020  ם לשנתקטלוג המוצריו את  על המציע לצרף להצעת  .5

 ם שהוצעו יסומנו בקטלוג( המכשירי)  מוצעיםה
 

ב  יםהצורכ  ריטים בהצעהפהכל   .6 שורי תקן  אי)ובעלי    חשמלי סטנדרט  עלי תקעחשמל יהיו 
 . ראלי(יש
 

 . המטרית ובקילוגרמים שיטהבמכשירים תהיה ב והסימוניםת האלקטרוני  וגההתצ .7
 

ל .8 על  יש  המכשירהציב  הכל  כוח(   + )אירובי  מלו וראוים  הפעלה  באיות  וה ות    וראות רים 
 שני. צוב מודרני וחדעלי עיירים יהיו בשכחות בשפה העברית והאנגלית. המ בטי

 
ה .9 מצוי על  להיות  נוחודימכשירים  באביזרי  כ  -ת  ם  מכשעל  מתקן  ל  בקבוק יר    להנחת 

 ות. שתיה/טלפון/מפתח
 

 :דסת אנושהנהמכשירים להיות בעלי  על .10
 

 ונוחה. ויציאה קלה יסה  כנשירים להיות בעלי על המכ (1
 

 כדי ישיבה.  ךמושבים מתכווננים תויות בעלי כשירים להעל המ (2
 

אמצעות בורר )סלקטור(  ב  ירת משקל עבודהבחתוכננים כך שכשירים להיות מעל המ (3
 . הישיבהאה מתנוחת רך בקימה או ביציצו  ודה וללאהעב  במהלךהיה ת

 
 צב. יאה מהמאפשר ללא יצת יתהמעבר בין הפעולו  D/fלה לי פעולה כפובמכשירים בע  .11

 
"מה .12 שינוישימצאות  שיאפשרו  ביניים"  נמוך  ה  קולות  המדרגתי  מצבבין  בכל   –  שקלים 

 חובה! 
 

הה  חובת .13 מיגון  צמלא  פי  יק מצאות  משני  המכשיר  למשקולות  המתאמן לבט די    יחות 
נ נכון    בותתפיסת שיער, לרגון: תפיסת אצבעות.  זק למתאמן כ)למניעת גרימת  שימוש לא 

 (. שוגגאו ב
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ותו דגם  אמאתו יצרן בלבד ו  רים יהיוהמוצות נדרש של אחידשמירה ע  לצורך .14

 . רובי וכוח(קבוצות הציוד )אי ו מוצרים( לכלק/ין)לי
 

 יות:אחר
 

כוללת  אחריות .15 אחריות  למתן  האירלצ  הספק  כל יוד  ועל  והכוח  שנות  ובי  )עפ"י  הציוד  ל 
 הרכבתו . יך  גדרו להלן למרכיבים השונים( מתאריות שיוהאחר

 
ים. אחריות מלאה על  שנתילכל הפחות    –ה על כל המרכיבים  מלא   אחריות   –י  ירוב ציוד א  .16

 שנים.  5לכל הפחות  –המנוע 
 

כוח   .17 מיור אח  -ציוד  הפחות  לאה ת  לכל  )כולל  -,  כ:    שנתיים  גלגלות,  ב ריפודים,  לים, 
 בים(. מיס

 
הלך שנות האחריות: שירות  של תקלה במ  ותיקונים בכל מקרהע מתן שירותי אחזקה  ביצו .18

ל אופי  תב עת היחידה בכהודעלת  מקב וזאת ממועד  ,  במועדים הקבועים בחוזהיינתן  תיקון  
 ולל שישי שבת וחגים(. התקלה )לא כ
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 אירובי ציוד ד  מפרט לציו
 פיון הנדרש[ אצר המוצע עומד בבלה האם המו]נא לסמן בט

 
   ריצה:למסילת  מפרט טכני

 
 רותהע ישה עמידה בדר ליות רישות טכניות מינימ ד האפיון הנדרש  מסד

     
ות לשימוש  מסיל  .1

 מסחרי 
(HEAVY DUTY)  
COMMERCIAL 

 ן היצרע"פ הגדרות  

  

ון, ניתן  מא צורך בשילל משטח דריכה   .2
  שני צדיו )ניתןימוש מלש
 יפוך( לה

  

   תעשייתית מקורית ה רצוע סוע צועת מר  .3
על הספק להגיש את    –חובה עים למי זעזובו  .4

מי הזעזועים עם  מפרט בול 
 ההצעה 

  

משטח  שטח   .5
 הריצה 

רת )מאוש. ס"מ X 51ס"מ  151
 ( -5%טייה של עד  ס

  

 ס"מ )מאושרת X  85ס"מ  210 ת המכשיר מידו  .6
 ( -5%של עד   ה סטיי

  

ר וע נמוך יות)ניתן שיפ 15%- 0 חוזי שיפוע  א  .7
(  15 –וגבוה יותר מ  0 – מ

של מקסימום חצי  במרווחים
 מעלה 

  

 מהירות קמ"ש )ניתן  23 - 0.8 מהירות המסוע   .8
והה  וגב   0.8 –נמוכה יותר מ 

של  ( במרווחים 23  –יותר מ 
 קמ"ש  0.1

  

דופק  מדידת   .9
 במגע כף יד 

   חובה 

   בה חו משדר חזה  קדופ  .10
  לאיגלאי נפח או ג  .11

 משקל
   חובה 

   מינימום( כ"ס  4) AC  מנוע   .12
שמלי  תקע ח  .13

 דרטי סטנ
וולט ללא שנאי, בעל תקן   220

 ישראלי 
  

ני חובה על  נתו  .14
 וגה וח התצל

  זמן אימון, מהירות )קמ"ש(,
חק  ת לק"מ(, מרו)דקקצב 

קלוריות,  )ק"מ(, נתוני שריפת
 )% שיפוע, דופק, הספק 

(Mets/Watts 

  

ת בשיטה המטרי ת, אלקטרוני תצוגה   .15
 ובקילוגרמים 

  

עבודה,   תכניות 15לפחות  ניות חובה כות  .16
מבחן מאמץ, דופק  : כולל

יבי  מטרה, דופק אינטראקט
רות ו/או זווית ת המהי)התאמ

 ( ןתאמהמהשיפוע עפ"י דופק 

  

בלחיצת  התחל   .17
 כפתור 

   חובה 

עצירת   לחצן  .18
 חירום 

   חובה 
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עצירת   כבל  .19
  מתחבר רוםחי

 לגוף 

   חובה 

אמן  משקל מת  .20
 מקסימאלי 

   לפחות  ק"ג 180

  ופציה לחיבורא  .21
 TVיה מסך צפל

אפשרות לחיבור עתידי  
 לטלויזיה מקורית ואינטגרלית

רן יצרן המכשיר בגודל ל יצש
דת  לשל"לפחות שתחובר  15
 הוראות היצרן  מכשיר על פיה

  

להנחת   תקןה  .22
 ייפד א

על צג   אייפד התקן להנחת
 ים הנתונ
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 אליפטי -נר טריירוס לק מפרט טכני
 אפיון הנדרש[ ד בלסמן בטבלה האם המוצר המוצע עומ ]נא 

 
 הערות בדרישה עמידה  יות לת מינימ רישות טכניוד אפיון הנדרש ה מסד

     
דופק בנגיעת כף    .1

 די
   חובה! 

   חובה!  שדר דופק מ  .2
:   םיחיזה שונ בי א שני מצ ידיות אחיזה    .3

 סטטי ודינמי  
  

  צורך לא ל  ימיפנ  מו דינ ולוגיה טכנ  .4
 בחשמל 

  

מטרים  רצוגת פת  .5
 נמדדים 

  צעדים בדקה–צב קזמן ,
מרחק ,   צעדים,סה"כ ה,

 ,metsו ו/א wattsת ,קלוריו
 ,דופק. גת קושידר

  

   רנדומאלי, שך ,ידני ,  מתמ תוכניות   .6
, שריפת שומן,     יואל אינטרו

 שר בחן כומרה.דופק מט

  

מינימום רמות    .7
 התנגדות 

20   

בלחיצת   חלהת  .8
 פתור כ

   ה חוב

   לפחות ס"מ   46 ה סיערך פאו  .9
מתאמן   משקל  .10

 י מקסימאל 
   לפחות  גק"  155

ר  אופציה לחיבו  .11
 TVפיה למסך צ

רות לחיבור עתידי  אפש
טגרלית לטלויזיה מקורית ואינ

של יצרן יצרן המכשיר בגודל 
  לדת"לפחות שתחובר לש15

 י הוראות היצרןל פהמכשיר ע 

  

חת  ן להנהתק  .12
 יפד אי

על צג   דנחת אייפהתקן לה
 נים נתו ה
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 כורסא:   -גב גבוהה משענת אופניים עם 
 רש[ ון הנדאפי]נא לסמן בטבלה האם המוצר המוצע עומד ב

 
 הערות עמידה בדרישה  ליות מ ינייות מרישות טכנד האפיון הנדרש  מסד

     
חיישני דופק    .1

 בנגיעה 
   חובה! 

ופק משדר  ד  .2
 אלחוטי 

   בה! חו

מי  רגונוא  .3
 ונן מתכו

 . חובה
 המכשיר ירידה מלא צורך ב ל

  

 בה.  חו גישה נוחה   .4
בהרמת צורך  ם הרגליי   ללא 

 . תקןיסה למבכנ

  

   שמל צורך בח מו ללאדינ ה טכנולוגי   .5
מ ידנ תוכניות מושב   .6 מטרהמשךתי,  דופק   , 

 , שריפת שומן יאינטרוואל 
 מבחן מאמץ    רנדומאלי.

  

תצוגת פרמטרים    .7
 נמדדים 

מזמ ק, מרח ת,  הירון, 
 metsו/או      watts   ת,יוקלור

 RPMדופק   י, ושדרגת ק

  

     25 ת רמת התנגדו  .8
יצת  חל בלחהת  .9

 כפתור 
   ! חובה 

ונומי  גמושב אר  .10
עם  מתכוונן 

משענת גב  
 מתכווננת 

   ה! חוב

שקל משתמש  מ  .11
 מאלי מקסי

   ק"ג   155

אופציה לחיבור    .12
 TVלמסך צפיה 

עתידי  א לחיבור  פשרות 
לית נטגרואימקורית לטלויזיה  

יצרן המכ  של  בגודל יצרן  שיר 
לשל"15 שתחובר  דת לפחות 

 צרןי הוראות היפהמכשיר על 

  

התקן להנחת    .13
 ייפד א

להנ  אייפחהתקן  צג ת  על  ד 
 הנתונים 
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 חווד כצי
 אפיון הנדרש[ ן בטבלה האם המוצר המוצע עומד ב]נא לסמ

 
 הערות עמידה בדרישה  ליות ישות טכניות מינימ רד האפיון הנדרש  מסד

     
כופף/פו  .1 שט  מכשיר 

 ברך בישיבה 
 

ממש   100מום  יניקל 
 ק"ג 

ב  קיימת אפשרות לקירו
 ענת הגב. משוהרחקת  

ף  וובר לת ר תח זרוע המכשי
ויות  ז  5-6י שיאפשר  רכזמ

 ת האימון. לתחילעבודה  
י  ימת אפשרות לשינוקי

 כף הרגל. התומכת בהזוית  
תכווננת, זרוע  משענת גב מ 

פשיטה/כפיפה מרופדת  
שרת  נת המאפכוונמת

נועה רצוי  קביעת טווח ת
 למתאמן. 

מוך את  לת יוכל   אמןהמת
צעות שתי  גופו למכשיר באמ

יות הממוקמות לצידי  יד
 גופו 

  

פושיכמ  .2 +  ר  עליון  לי 
 רה  בישיבה חתי

 
  100מינימום    שקלמ

 ק"ג 

ו  מתכוונן אגובה מושב 
מיכת הירכיים  ת לתשהכריו

 כווננות. מת
מאפשר החלפת מגוון ידיות  

 והתחתון. העליון  ולי בפ

  

פרפר  מכ  .3  + פרפר  שיר 
 פוך ה

 תכוונן מ ובה מושבג
אורך  ניתן להתאים את 

ות המכשיר לאורך גפי  זרוע
 ן מתאמה

וית  ות זהתאמ רשתתאפ
התנועה באמצעות  התחלת  

 ן אחר  ורר או מנגנוב
חיזה  ידיות א

 ת ת+אופקיואנכיו 

  

ח  .4 לחיצת  זה  מכשיר 
מולטי  במגו מצבים  ןן 

 פרייס 
מי   105  נימוםמשקל 

 "ג ק

יוונון  ת  כיאפשר )באמצעו
  ע העבודה(וזרוהספסל  

לושה מצבי לחיצה  ש
ה  לחיצת חזלפחות:

פוע  בשכיבה,לחיצת חזה בשי
תפיים  חיצת כלחיובי,

 בישיבה 

  

ר  .5   גליים מכשיר לחיצת 
 בישיבה 

מינימו    130ם משקל 
 ק"ג 

נן או שמשטח  שב מתכוומו
של הרגליים  הלחיצה 
 . מתכוונן

ונוח  מדרך לחיצה רחב  
 . מגוון תרגילים המאפשר

די  ידיות אחיזה בצי  2
 . מתאמןה

  

פוליקרוס  מכשיר    .6
זו מגוון  ויתי+  אובר 

 ידיות 
  "ג ק 90משקל מינימום

 משקל ערימת  לבכ

ות של  ת נפרד שתי מערכו 
 לות. משקו

הים  לכוונון לגב מנגנון 
  כל מערכתל -שונים 

 משקולות בנפרד , 
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קן מתח עם זויות עבודה  מת
 שונות. 
ומחר  יסופק  וית  רהמכשי

 מוטל,  חב ר,  ישיחד עם:מוט  
v  ,ות  ידי   2ל, לרג עהצור

 מוט ישר קצר  כה,משי
ה  שלושושב כוונון נפרד למ סל מתכוונן ספ  .7

פחות ולמשענת   צבים למ
 .  תמצבים לפחו 5הגב 

ועד   -10וע שלילי)כולל שיפ
 ת(. מעלו 80

 וח.ים וידיות  לשינוע נגלגל

  

סגו  .8 כלוב    -ר  מתקן 
POWER CAGE 
אולימ  +  +מוט  פי 

 סוגרים  

 ר.מכשיניתן לצאת מתחום הלא 
יוצע יהיה מיועד  כשיר שהמ

צרן הרשמיים  י היבפרסומ
עי:  לחדר כושר מקצו

Commercial (Heavy Duty .) 
גרלית  ועות בטיחות אינטזר

מתכווננים  י בטיחות )מעצור
 (. המשקולותלמוט 

ושבות  ימום שלבים לתמינ
 . 14המתכווננות: 

  7 –ים: כ שלב מרחק בין ה
 "מ ס

בי על  משקל אחסון מר
  360: נותכוונ התושבות המת

 . גק"
מתקן מתח עם זוויות  

 ה שונות. עבוד
ות  קרניים לאחסון צלח

 ולימפיים. וטות אמ ל ומשקה
קרני  אחסון על  משקל

 . ק"ג  800מתקן: לפחות  ה

  

  3ות יד  מעמד למשקול  .9
 קומות 

ת אחסון  המעמד יאפשר א
 סט המשקולות.  כל

  

  2-25לות יד  ט משקוס  .10
 ק"ג 

שות מצופות  משקולות משו
 י גומ

 חוספסת ניקל מכרום דית י
  המשקל מופיע ע"ג

 המשקולות בק"ג 
 

  

   צלחות משקל   .11
4*20 
4*15 
4*10 
4*5 
4*2.5 
4*1.25 

ופות גומי  צלחות משקל מצ
 מ"מ. 50קוטר של  לות בע

ע"ג הצלחת  ל מופיע המשק
 בק"ג 
ידיות אחיזה    כולל

 ף הצלחת אינטגרליות בגו

  

שו   .12 כפולסולם    +   ודי 
 ילים מקב  + מתח
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 ך ד' מסמ
מות ספורט וחדרי  אספקה והתקנה של ציוד ספורט לאול  רכישה 17/2020ז מכר

 )כולל מסגרת(  כושר
 ללי כ -בעבודה  חות בטי מפרט

 
 כלליות  הוראות  .1
 

נפרד מהורראות נספח כהויראו   .1.1 אות החוזה שנחתם עם אילו הן מהוות חלק בלתי 
או לגבי  /ו/או הזמנת רכש מסויימת ו ת בחוזה יוחדומם יקבעו הוראות אלא אהספק, 

 אספקה מסויימת. 
 

הבטיחוהוראו  תהפר .1.2 הכלת  תהווה ת  זה,  במסמך  החוזה   ולות  של  יסודית    הפרה 
 ן.  שנחתם עם הקבל

 
 ם מוקדמיתנאים  .2
 

-תשמ"ח ,  ה )עבודות בנייה(היר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודספק מצ ה .2.1
חוקי המדינה נאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם  ת  ם לועל כל פרטיהן וידועי ,  1988

 . המתייחסים לבטיחות
 

י עובדיו ימלאו אחר  צוותו/או    על מטעמוו ו/או כל גורם הפוכי עצמ מתחייב  פק  הס .2.2
 ת. הבטיחויקיימו את תקנות ההוראות ו 

 
קבלני   ספקה .2.3 סוכניו,  שעובדיו,  לכך,  ו/או  -ידאג  בשמו  שיבוא  אדם  וכל  המשנה 

יכי נוהל  תקנות הבטיחות רו את  מטעמו,  ואת  של השל המדינה  הבטיחות    , עירייהי 
, והוא מתחייב  בלים במקצועקוהמ  ואת אמצעי הזהירות  זר של העירייהוקי העחת  א

 התאם.  נהגו ביכי 
 

ו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים  ום משמעת בקרב עובדי ק יהיה אחראי לקיהספ .2.4
 ת בעבודה.  גהו וה  בטיחותהעל הוראות    ויקפידועירייה המקובלים ב

 
בזה ה .2.5 מצהיר  תבוצע    ספק  שבו  באתר  השוררים  הבטיחות  תנאי  את  מכיר  הוא  כי, 

וכי הוא   האמצעים    י ינקוט בכלצעתו וכלפני שהגיש את ה  למד את הנושאהעבודה 
כנדר  הדרושים  באתר  הבטיחות  תנאי  על  לשמור  בתקנות כדי  השונות    ש  הבטיחות 

 ן. כל דיעל פי ו [נוסח חדש ן ]ובפקודת הנזיקי 
 

במה .2.6 עבודה  מנהל  ימנה  המועצספק  כלפי  אותו  שייצג  בקום,  לענייני  ה  הנוגע  כל 
 דה.  וחות בעב יהבט

 
 ם וכלי ציוד .3

 
ישתמשו בהם בזמן    בדיוים, שהוא ועומכונות והכלספק אחראי לכך שכל הציוד, הה .3.1

תקין במצב  יהיו  כולל  העבודה  הבטיחות  הוראות  הרמה,    ותואמים  כלי  מנופים, 
אוו קול ציוד טי  וכל  הרמה  כלי  בזה.  וכיוצא  ידי    אחר  יר  על  ילוו  בבדיקה  החייבים 

 ה. יש תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דר
 

ארעייםה .3.2 בפיגומים  ישתמש  לא  חביות  ספק  וי  כגון  בולבנים  פיגומים  שתמש 
ת"י   לפי  ת"י    1139מתאימים  ת"י    1143,לפי  כל   1847ולפי  ישראל תק  ו/או  תקף  י  ן 

 ם. מתאי
 

מטעמו,הספק  ובדי  ע .3.3 גורם  כל  ייסע  ו/או  הותקן  לא  אם  אלא  מתנייעים,  כלים  על  ו 
 ם. מתאיעליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן 
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יופעלה .3.4 שהציוד  לכך  אחראי  עוב  ספק  ידי  בעלעל  מיומנים,  רידים  תקפים,  י  שיונות 
 ק. כנדרש על ידי החו

 
בטה .3.5 אישי  מגן  ציוד  לעובדיו  יספק  לסוגספק  הדרוש  מבצעיהעבוד  יחותי  שהם   ם ה 

, אפודים  קסדותמגן/  פנים, כפפות, כובעי   אוזניים, מסכות   מיטמשקפי מגן, א )כגון:
 .וכיוב"(.  עבודה זוהרים, נעלי

 
דאג לכך שיהיו תנאים נאותים לעזרה ראשונה וי  העבודה ציודהספק יספק למקום   .3.6

 ה. דרוש, במקרה של תאונ  המאפשרים להגיש שירות
 

 ה לך העבודמה .4
 

הע  יספק,   ספקה .4.1 כל הדרוש להגנת  ובדים, צדדים שלישיים כלשהם על חשבונו, את 
 ש. ורכו

 
 ק. ברורים בהתאם לחוהרה  אז ו בשלטיספק יגדר את אתר העבודה ויסמן אות ה .4.2

 
אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, לא יבעירו    ובדיוספק וצוות עה .4.3

קיבלו אם  אישור   אלא  ש   לכך  מוסמך  מנציג  ה בכתב  יצטייד  ייה.  עירל  זה  במקרה 
התנאים המפורטים בהיתר    התחלת העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי הספק, לפני  

 ה. העבוד
 

החה .4.4 לרשת  יחברו  לא  עובדיו  וצוות  חשספק  ציוד  ל מלי  שמל  אלא  נקודות כלשהו, 
שו בציוד שאינו עומד  ולא ישתמ  עירייהמוסמך של ה   חיבור שאושרו על ידי חשמלאי

ברשת החשמל ללא אישור   התאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקוןיחות בבמבחן הבט 
 ת רהט או מי מטעמו.  א אישור מהנדס עיריים וללבכתב מאת מהנדס חשמל רשו

 
 ד ל העבודה בלב, אלא באישור מנהבודות ריתוךספק לא יבצע עה .4.5

 
 ת. תמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודוהספק לא יש .4.6

 
ו   במתחייספק  ה .4.7 סדר  על  ישמור  עובדיו  שצוות  וידאג  בזה  העבודה  באתר  ניקיון 

 ה. מהעבודה ובסיו לסילוק של פסולת וגרוטאות במהלך
 

הגישה לאה .4.8 היתר בכתב  אלא אם קיבל לכך  תר העבודה,  ספק לא יחסום את דרכי 
אחר   בטיחות  גורם  מטעם  או  העיר  אש   )כגון:מהנדס  ישראל(. או  כבאות  משטרת 

 ש.כיבוי אות הציוד לספק דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודבטיח המקרה י בכל
 

הצעדים .4.9 את  הספק  נציג  ינקוט  עבודה,  תאונת  של  בהתאם    במקרה  המתבקשים 
 ת: לנסיבו

 
 ם; לבית חולי גע וידאג להעברתוראשונה לנפ יגיש עזרה .4.9.1

 
 ה; העבוד ולמשרדעירייה מוסמך של ההודיע, ללא דיחוי, לנציג  י .4.9.2

 
ת והכלים  כונויודיע, ללא דיחוי, למשטרה. את המ  טלנית,במקרה של תאונה ק .4.9.3

 ה. עד בוא המשטרי,  ישאיר במקומם, ללא שינו
 

 ות מניעת תאונ .5
 

ה .5.1 נציג  או  לה עירייה,  המפקח  רשאי  ביומןיהיה  הספק,  וסיף,  של  הערות    העבודה 
ולתבוע  בטיחות  בנושא  הבטיחות   הסתייגות  אמצעי  של  צעדים    שיפורים  ונקיטת 

 ם.תיקון הליקוייל וי קרה זה יתחייב הספק לפעול ללא דיחפק, בממתאימים מצד הס



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 23.8.2020 :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 120וך ת מ  120עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

ה .5.2 נציג  או  של  םרשאי  עירייההמפקח  עבודתו  את  משוכנע    להפסיק  הוא  אם  הספק 
ל הבטיחות  כשתנאי  או  המכונות  יקויים,  שהספק  הציוד,  האביזרים  או  הכלים   ,

 משתמש בהם, אינם תקינים. 
 

י  זה  לפעולבמקרה  הספק  דיחו  ,תחייב  לתיללא  נוספת.  י,  תמורה  ללא  המצב  קון 
 ו. כאמור, לא תזכה את הספק בקבלת פיצוי כלשהעבודה הפסקת 

 
נות חיי  שיטות שמסכ  מקרה שהספק או אנשיו יעבדו לפים בכל  מובהר, כי כך יהיה ג

 ו. צד שלישי כלשה למות הרכוש של המועצה או שלאדם או ש
 

ל אדם מצוות העובדים  ו של כאו המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודת יה  העירי   נציג .5.3
דוש העבודות  ל. חיהוראות הבטיחות או לפי הסדר המקוב  יפעל לפי  של הספק, שלא

   יחות כאמור.ה רק לאחר הסרת מחדלי הבטכאמור יהי
 

 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 הצעת למחיר לאספקת ציוד ספורט לאולמות ספורט :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 3ך תומ  1וד מע

 طهـــر  بـلـديـة

 רהט  ייתעיר

 

 

 א 12טופס מס' 
 

 1(לאולמות ספורט )אספקת ציוד פס הצעה כספית טו
הה] טופס  את  למעטפיש  הכספית  צעה  הערה:  נפרדת  להכניס  ולצרף וסגורה  ה 

י הסף. הצעות  תנא  תק ידב  רק לאחר   טפה תפתחהמע  מכי ההצעה.ה ליתר מסאות
גכ באופן  שיצורפו  לפלויספיות  יביאו  וההצע   לעההצעה  סילת  ,  לא    ההסף  כולה 

לוו.  תיבדק דו מאתר  המכרז, או להוריס ביחד עם יתר מסמכי  א קבלת הטופדיש 
 [ העירייה 

 
 בוד לכ
   זיםמכרדת הוע

 יית רהט עיר
 

 נ,ג.א.
 

רט לאולמות ספורט וחדרי ספו דויצל ש  זקהאחאספקה ו רכישה,  17/2020 מס'מכרז  הנדון: 
 ( 2020)מסגרת( כולל שר )כו

 
 
1.  _ הח"מ  ______ _____  ____________אני  ח.פ.  הצעה  _בע"מ  בזאת  מגיש   ,______

של  ל ספורט לאאספקה  וחדרציוד  ספורט  )מסגולמות  כושר  רהיריילע  רת(  י  בהתאם  ,  טת 
המכרז  בזא,  דוןשבנ  לתנאי  שימנו  ת  במכרז  שנקבעו  על  עיה ימת  חתממועד  מועדים  רייה 

 י.  עימ  חוזה ה
 

  ונים, מכרז על מסמכיו השה י היטב את  תא מילוי הצעה כספית זו, קר  הריני לאשר כי טרם .2
ל הכספית  ההצעה  בהגשת  העוסקים  הסעיפים  כל  וכן,לרבות,  חישוב  מכרז,  הניקוד    אופן 

 את את הדברים, אני מוותר בזוהבנתי היטב    ולאחר שקראתי ספית כאמור,  הכבגין ההצעה  
, לרבות,  זרפן שבו מנוסחים מסמכי המכדרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאו  וטענה ו/א ל  על כ

הפר  לכ ו/או  ההנתונים  למכרזטים  הכספיות  ההצעות  להגשת  ההוראנוגעים  ולרבות  ות  , 
של    הנוגעות לאספקה    חוזהלקיומו  שקנה  התו מסגרת  ציודל  עתידית  ריהוט  ו/או    פריטי 
 . זו ית, על בסיס הצעה כספ נוספים

 
  אודרישה ו/  ל טענה ו/אווותר בזאת על כמני  אהדברים,    היטב אתאתי והבנתי  רקאחר של .3

לא הנוגע  בכל  שזכות  מופן  מנובו  לרסחים  המכרז,  ו/או  סמכי  הנתונים  כל  הפרטים  בות, 
 . רזמכזוכה בכיב הכספי לו יהיה זכאי המרההצעות למכרז ו/או ללהגשת געים הנו

 
יקות  לא מחבצורה ברורה וקריאה ול  הכספית  ההצעהת  אמלא  ל   הובהר לי והודגש כי עליי .4

 הדפסה.    או במכונת דו/או תיקונים, בכתב י
 
החתימה(    אם לזכויותעליי לחתום )בהת קרה של מחיקה ו/או תיקון, כאמור,  במכי  ידוע לי   .5

   ול את הצעתי. מכרזים לפסועדת הון אחרת תהא רשאית יקמוך למקום המחיקה/הת בס
 
להוראות המכרז    בהתאםבו הצעתי הכספית הזו לא תמולא  קרה שבמ  ב כייטהובהר לי ה .6

ההצע  אי)לרבות,   ו/  ה מילוי  במלואה  השהכספית  נתוניםאו  של  ועדת מטה  תהיה   ,)
   .הצעתי זות אלפסול ם רשאית המכרזי

 
לי  .7 בה  כי  ידוע    כוללת מע"מ ינה  אעיל,  הצעה הכספית המוצעת לאם להתתמורה שתשולם 

 . פי דין-שיעורו עלתאם לבה  נפרדב  והמע"מ יצורף לה

 
  פורטס  ודציפקת  אסלעניין    כספיתמתייחס להגשת הצעת   (א12טופס מס'  )צעת מחיר זה  פס הומת הלב כי טותש  1
   בלבד ת ספורטאולמול
 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 הצעת למחיר לאספקת ציוד ספורט לאולמות ספורט :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 3וך תמ  2עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

צוע  או ביו/ם מתן השירותים  שהדרושות ל  תכוללת את כל העליוצעתי זו  כי ה  הריני לאשר .8
ו/או האספקה   לרבות תשלומהעבודה  יפחתו    ים לעובדיםבהתאם לחוזה,  ן הקבוע  משלא 

 בכל דין.  
 

הי .9 כי הצעתי הכספית  לי  לעידוע  וענימפורטת  דבר  לכל  אותי  וביןל מחייבת  ואזיד מ,  כה  ה 
 ם עמי. תשייח חוזהה שלפי הפח התמוראת נסבהליך הנ"ל, הצעה זו תהווה 

 
זיהר .10 הצעה  כי  לאשר  מוגני  הו  לרבות,  המכרז,  מסמכי  כל  את  שבדקתי  לאחר    חוזה שת 

מכרז, וכי אליו יש הפנייה במסמכי ה  חרתים, וכן, כל מסמך אומפרט השירוהמצורף לו  
בדיקה   מוגשת לאחר  זו  ומור,  כא  חינהובהצעתי  כל טענה  לי  ו/א/ולא תהיה  דרישה  ו או 

ה תביעה   ו/או ממנת האמור בבבכל הנוגע לחוסר  אליהם יש הפנייה  סמכי  סמכי המכרז 
 .  ראשבמסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מ

 
בבית הספר    ורטאולם הספבציוד ספורט    של   נהתק הועבור אספקה  פית  ההצעה הכס ן  להל .11

 :  שייח' סלמאן
 

 "כ לפריטסה מחיר יחידה  מותכ ריטהפשם  מסד
 )ללא מע"מ(  )ללא מע"מ(    

   1 ול  פ ולם שוודי כס  .11.1
   1 גים  קבילים מדורמ  .11.2
   1 מקפצה תוצרת הולנד    .11.3
   1   מלאה קפיציםקפיצית רשת    .11.4
   5 תקני  סל התעמלות ספ  .11.5
   1 ות מעץ תוצרת פולין  יצ ארגז קפ  .11.6
   3 מזרן נחיתה  קורדורה    .11.7
   3 ה  יתמזרן נח   .11.8
   1 מזרן נחיתה   .11.9

   1 ולינה ביתית . טרמפ  .11.10
   1 אייר פלורמקצועי    .11.11
   1   פסים7משטח   .11.12
   1 ת  סמוכו סוס  .11.13
   1 כשיר בנים  מקבילים מ  .11.14
   1 קורה מתכוונת    .11.15
   1 ם וכה לאימוניקורה נמ  .11.16
   1 וטראמפ פרמיום ור טרמפולינה י  .11.17
   1 קורדנציה   סולם  .11.18
   20 ת  יחבל התעמלות אומנות   .11.19
   20 חישוקים    .11.20
   1 שולחן קפיצות    .11.21
   1 הרצה   פס  .11.22
   1 תי  יבולדר רב תכל  .11.23
   4 די  תח לסולם שומ  .11.24
   1 ת נר בזוגות  קבילים עץ דימוי עמיד מ  .11.25
   1 מתח עץ   .11.26
   1 עץ מתח    .11.27
   1 ח נייד לילדים  מת  .11.28
   1 לקטנים   קורת אימון פלנציב  .11.29
   1 נייד  קן טבעות מת  .11.30
   1 לאקרובטיקה    יםמקביל  .11.31
   1 וע מתקפל גדול   שיפ  .11.32
   1 וני  ע מתקפל בינ ושיפ  .11.33

    ע"מ(: סה"כ )ללא מ 
    (: 17%מע"מ ) 
    ל מע"מ(: סה"כ )כול 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 הצעת למחיר לאספקת ציוד ספורט לאולמות ספורט :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 3וך תמ  3עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

הכמויו .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  המפוהריני  דלעיל,  ות  רטת  אבטבלה  הכוללות  כמויות ת 
 . ת רהטייעיר לחדרי כושר ש וו/אאולמות הספורט והתקנה בלאספקה 

 
(, מותכולל פריטים ללא כ )טים  ים לכל הפרירלמלא את המחילאשר כי עליי  ני  כמו כן, הרי .13

ש  המחירים  אותי  בואנקוכי  יחייבו  זו,  מ  בהצעתי  כחלק  ועניין  דבר  המסגרת   וזה חלכל 
אסלא  גםשיחול   ה חר  והתפקת  ו/אונתקפריטים  סלמאן  שייח'  הספורט  באולם  חדר   ם 
)   הכושר עלי  מוחמד  קליי(סיקע"ש  לוס  בהתאם  והכל  בסעיף  ה  למגב,    .81האמורה 

ולם מסגרת()לעניין הסכ  מכרזות לצעמנה להציע הזלה ) דחו  21  -,  והכל, שים לאחר מכן 
 ( ירייה עידי ה-תמומש על ציה אם האופ

 
לי י .14 ה  דותתקציבי לביצוע העבור הקומהכי    דוע  עיריית רהט  גיע ללה  רומאויקט  פרנשוא 

מס'  ה  מכוח ממשלה  וכן,  כרזהמ  חוכמ  תודו בעה  עוציב כן,  -עלו,  9723חלטת    ל כאישור  , 
מוחשבונות  ה בקבלתלתשלום,  אואי  תנה  הפנים  משרד  הבח  שור  מטעמוברת   ולא,  קרה 

שמקורו ים  הנוגע לעיכוב תשלומכל  ב   ו עילה נה ו/אכל טענה ו/או דרישה ו/או תלו  ליתהיה  
 . משרד הפנים אור ו/הבקרה כאמו  חברת שלבלת אישור בק

 
  ציוד יהוט ו/או  הר  כל ל של  ע ותשולם לי רק לאחר אספקה בפואה,  במל כי התמורה    לי  ועיד .15

כי    יהווה אסמכתא  מחסןמנהל  הרכש או  הל  מנבכתב מטעם  )אישור  הט  ריית ר לעיהספורט  
  י פל)  פניםר חברת הבקרה של משרד ה לת אישואחר קברק לו,  ( ייהירועל לעסופק בפ ד  יוהצ

כאיצוע  ב ל (2397  הטלחה בתוך  ה  .רמוהתשלום  יבוצע  משים)שלו  30תשלום  ימים  ד  מוע( 
 . הבקרה  אישור חברת תקבל

 
 

 ה,רכובברב בכבוד 
 

 
 
 
       

 המציע ימת חת
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך ארית 
 ציע ל המאצ

 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 ציוד חדרי כושר מחיר להצעת  –א 12טוספ  :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 3ך תומ  1וד מע

 طهـــر  بـلـديـة

 רהט  ייתעיר

 

 

 ב 12מס' פס טו
 

 1(חדרי כושרל )אספקת ציוד פית פס הצעה כסטו
טופס] את  נפרדת  לה יש  הכספית  ההצעה    הערה:  למעטפה  ולצרף רוסגוכניס  ה 

י הסף. הצעות  נאת  דיקתב  רק לאחר   ה תפתחטפהמע  הצעה.המכי  אותה ליתר מס
גספיכ באופן  שיצורפו  יביאולויות  וההצע   עלההצעה  סילת  לפ  ,  להסף  כולה  א  ה 

המכרז, או להורידו מאתר  ד עם יתר מסמכי  ס ביחלוודא קבלת הטופ  יש  .קתיבד
 [ יה העירי

 
 

 בוד לכ
   זיםמכרועדת ה

 עיריית רהט 
 
 נ,א.ג.

 
וחדרי  רט לאולמות ספורטספו ציודל ש  זקהאחאספקה ו רכישה,  17/2020 מס'מכרז הנדון:  

 ( 2020)מסגרת( כולל שר )כו
 

1. __ הח"מ  ח.ב_____  ___________אני  בזא__  פ.ע"מ  מגיש  הצעה  ___________,  ת 
של  ל ואספקה  ספורט  לאולמות  ספורט  )מסגרת(  ציוד  כושר  רהטיריילע  חדרי  בהתאם  ,  ת 

המכרז לתנ בזא,  שבנדון  אי  שימנו  ת  במכרז  שנקבעו  חתימת  מועדים  על  ריהעיממועד  יה 
 י.  ימ ע חוזה ה
 

השונים,  יו  כרז על מסמכ המי היטב את  אתה כספית זו, קרהריני לאשר כי טרם מילוי הצע .2
הסעיפי כל  אולרבות,  וכן,  למכרז,  הכספית  ההצעה  בהגשת  העוסקים  הניקם  חישוב    וד פן 

ני מוותר בזאת ת הדברים, אאולאחר שקראתי והבנתי היטב  בגין ההצעה הכספית כאמור,  
, לרבות,  רזסחים מסמכי המכו/או זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנו  דרישה  ונה ו/א טעעל כל  

ו/א ל  כ ההנתונים  ההצעו  להגשת  הנוגעים  למכרזפרטים  הכספיות  ההוראות  ות  ולרבות   ,
לק של  הנוגעות  לאספקה  מס  חוזהיומו  שוהתקנה  גרת  ו/או  ל  עתידית  ציוד  ריהוט  פריטי 

 . יס הצעה כספית זו, על בס ספיםונ
 
  אודרישה ו/ו  ל טענה ו/אעל כמוותר בזאת  ני  אהדברים,    היטב אתתי  אתי והבנרקר שאחל .3

הנוז בכל  מלאגע  כות  שבו  מנוופן  לרסמכי  סחים  הפרטים  המכרז,  ו/או  הנתונים  כל  בות, 
 . רזמכלמכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה בת  ההצעולהגשת ם הנוגעי

 
לא מחיקות  ורה ברורה וקריאה ולבצ  הכספית  צעהההאת  למלא  דגש כי עליי  ובהר לי והוה .4

 דפסה.  ה  או במכונת ידתיקונים, בכתב  ו/או 
 
תימה(  עליי לחתום )בהתאם לזכויות הח תיקון, כאמור,    במקרה של מחיקה ו/אוי כי  ע ל ידו .5

   ת הצעתי. אול ועדת המכרזים לפסום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית מק בסמוך ל
 
מכרז  בהתאם להוראות הכספית הזו לא תמולא  בו הצעתי הה שקרבמ  הובהר לי היטב כי .6

ההצעי  א)לרבות,   במלוה  מילוי  נתוניםאה  הכספית  של  השמטה  תו/או  ועדת (,  היה 
   .הצעתי זואת לפסול ם רשאית המכרזי

 
כי  ידוע  .7 לעיל,  ורה שתשולם בהתאם לתמה  לי    ת מע"מ ל כולינה  אהצעה הכספית המוצעת 

 . פי דין-שיעורו עלם לתאבה  "מ יצורף לה בנפרדוהמע

 
  לחדריציוד    פקתסאלעניין    פיתכס להגשת הצעת    מתייחס (ב12ס מס'  פטו)ס הצעת מחיר זה  פכי טו הלב    ומתתש  1

   כושר בלבד



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 ציוד חדרי כושר מחיר להצעת  –א 12טוספ  :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 3וך תמ  2עמוד 

 ــطرهــة بـلـدي 

 רהט  עיריית

 

 

ו/או ביצוע  ים  מתן השירות   שםהדרושות ל  ותללת את כל העליכו כי הצעתי זו    הריני לאשר .8
ו/או ה לרבות תשלומים לעובדים שלאספקה  העבודה  יפחתו מבהתאם לחוזה,  ע  בון הקא 

 בכל דין.  
 

לעי .9 המפורטת  כי הצעתי הכספית  לי  מידוע  לח ל  אותי  ובייבת  ועניין,  דבר  כה  ואזה  מיד כל 
 ם עמי. חתשיי חוזהשלפי הה את נספח התמורנ"ל, הצעה זו תהווה בהליך ה

 
הינהר .10 כי  לאשר  את  צעהי  שבדקתי  לאחר  מוגשת  ה  זו  לרבות,  המכרז,  מסמכי    חוזה כל 

ן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי וכרט השירותים,  המצורף לו ומפ
מוגשת  תהצע זו  ובחינהי  בדיקה  לר,  מוכא  לאחר  וולא תהיה  כל טענה  ו/או /י  דרישה  או 

ומסנת האמור בהבל הנוגע לחוסר  בכתביעה   מסמכי אליהם יש הפנייה    או/מכי המכרז 
 .  מסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראשב
 

  ט אולם הספורב  חדר הכושרלציוד ספורט    תקנה שלהו ר אספקה  בועהצעה הכספית  הלהלן   .11
 : סיוס קליי(עלי )קע"ש מוחמד 

 
 "כ לפריטסה מחיר יחידה  ותכמ שם הפריט דמס

 ( מ)ללא מע" מע"מ( )ללא     
   2 ה מקצועית  מסילת ריצ  .1.1
טרי  .1.2 קרוס  אליפטי  ינר  מכשיר 

 אליפטי 
2   

   1 שענת אופני מ  .1.3
   1 פושט ברך \פףמכשיר כו  .1.4
חתירה     .1.5  + עליון  פולי  מכשיר 

 בישיבה 
1   

   1 ות + קירוב שכמרמכשיר פרפ  .1.6
חמכשיר    .1.7 מצבלחיצת  במגוון  ים זה 

 מולטי פרייס 
1   

   1 שיבהגליים בימכשיר לחיצת ר  .1.8
פול  .1.9 אובר  מכשיר  יתי+  זוויקרוס 

 מגוון ידיות 
1   

   3 פסל מתכוונן ס  .1.10
סגור    .1.11 כלוב    POWER CAGE  -מתקן 

 + סוגריםי וט אולימפמ +
1   

   1 קומות  3מעמד למשקולות יד   .1.12
   1 ק"ג  2-25יד   ולותקסט מש  .1.13
א   .1.14 צלחות  לפי  סט  פירוט  ולימפיות 

 בטבלת המפרט 
1   

   1 כפול  שוודיסולם   .1.15
     
    מע"מ(: סה"כ )ללא   
    (: 17%"מ )מע 
    ל מע"מ(: סה"כ )כול 

 
הכמו .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  המפורטות  הריני  דלעיל,  בטיות  הבלה  את  כמויות כוללות 

 . טעיריית רה לחדרי כושר שו ו/אספורט האולמות והתקנה בלאספקה 
 

(, כמות  ולל פריטים ללאכ)לכל הפריטים  למלא את המחירים  ני לאשר כי עליי  ריכמו כן, ה .13
שאנקהמ  וכי זו,    בוחירים  מבהצעתי  כחלק  ועניין  דבר  לכל  אותי  ת המסגר  וזה חיחייבו 

לא גם  ה אס  חרשיחול  והתפקת  ו/אקנתפריטים  סלמאן  שייח'  הספורט  באולם  חדר   ום 
) הכושר   עלי  מוחמד  קע"ש  בה ליי(קסיוס  והכל  למגב,  בסעיף  ה  לתאם    .81האמורה 
) חוד  21  -ול  ,סכם מסגרת()לעניין ה  מכרזות ללהציע הצע  להזמנה כל, והשים לאחר מכן 

 ( ירייה עידי ה-תמומש על אם האופציה 



 

 

 

דרי כושר  ט וח ות ספוראולמציוד ספורט לשת רכי : 17/2020 מכרז
 ציוד חדרי כושר מחיר להצעת  –א 12טוספ  :( 2020)( תגר)מס

 ____תימת המציע: ____________ ח
 

 
 3וך תמ  3עמוד 
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נשוא הציבי לביצוע העבותקמקור ההכי    לי דוע  י .14 רהט    עירייתגיע ללהאמור  ויקט  פרדות 
מס'  הח  מכוח ממשלה  הביצוכן,  -לעו,  2397לטת  מכוחדעבו ע  וכן,  כרזהמ  ות    כל אישור  , 

לתשלוםה מוחשבונות  בקבלת,  משרד  אי  תנה  אוהפנשור  הבח  ים  מטעמוברת   ולא,  קרה 
ים שמקורו וגע לעיכוב תשלומהנו עילה בכל  א/נה וכל טענה ו/או דרישה ו/או תלו  ליתהיה  

 . משרד הפניםאו ר ו/כאמו הבקרה  חברת שלבלת אישור בק
 

  ציוד או  /הריהוט ו  כל של  ל  ואה, תשולם לי רק לאחר אספקה בפוע במל כי התמורה    ידוע לי .15
כי    יהווה אסמכתא  מחסןמנהל  כש או  הר הל  מנבכתב מטעם  )אישור  הט  ריית ר לעיט  הספור

י  פנים )לפלת אישור חברת הבקרה של משרד ה אחר קבורק ל  ,( בפועל לעירייהסופק  ד  יוהצ
כאמויצוע  לב  (2397לטה  חה בה  .רהתשלום  יבוצע  משים)שלו  30תוך  תשלום  ימים  ד  מוע( 

 . שור חברת הבקרהקבלת אי
 

 
 ה,רכבבורב בכבוד 

 
 
 
 
       

 המציע חתימת 
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך תארי 
 המציע ל אצ

 


