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 43 עה ההצוטופסי   נההזמי האתנ תבנאישור ה 1טופס מס' 
 45 ווך י תידמ םותשל אי הצהרה בדבר  2טופס מס' 
 46 תאגיד חתימה מטעם  זכויות אישור  3 טופס מס'
 47 עבר ון  יסי בדבר נ היר צת 4טופס מס' 
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 52 יים תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבור  7טופס מס' 

 53 בת משפחה רקו/או  םיהרה בדבר היעדר ניגוד עניינ צה 8 מס'פס וט
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 81 דרישות ביטוח נספח  15טופס מס'
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 מסמכיםרי הגשת ומעקב אחטבלת תיוג  -  21/2020מכרז 
 

 ניהול ההליך לזמנים לוחות 
 

 ה יף בהזמנעס שעה תאריך  האירוע מסד
 6.1.1 10:00 28.12.2020 ת מסמכי המכרזמכירחלת תה 1
 6.2.1 13:00 20.1.2020 ם ום מוקדריש  םסיו 2
 6.3.1 13:00 20.1.2020 הבהרה שאלות משלוח ן לחרומועד א 3
 6.1.1 13:00 25.1.2020 המכרז סיום מכירת מסמכי  4
 6.4.1 13:00 27.1.2020 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5
 

 רז.  ו במהלך הליך המכבוצעם שיויילשינ פיםכפו ובים לעיל,  ם הנק ימנ הזת וחו כי ל  תר בזאבהמו
 

יגבר האמור    מור הא  קובים לעיל לביןת הזמנים הנ בין לוחו  ה של סתיר  המקר בכל   בגוף המכרז, 
 . כרזההזמנה להציע הצעות למגוף ב
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים 
נוחות  לצרכי  היא  המצורפת  הטבלה  ובלב  ]הדגשה:  מנת עד  המד ביע  לסיי  ל  וב  לעקים  פשתתי 

בלבד, ובכל התמצאות    א לצורךהי  כרזמכי הממסב  תיאור הדרישה.  תנאי המכרזעמיתדם באחרי  
 זו[ כרז ולא בטבלה  דרישה המפורטות במסמכי המר היגבמקרה של סתירה ת

 
 סימון  אסמכתאות לצירוף  סעיף  הדרישה 

מסמכי    .1 רכישת  ידי  -עלמכרז  ההוכחת 
 .  ₪ 5,000של ום בסכיע. המצ

6.1.3 + 
9.11 

כי  מסמרכישת קבלה על 
 מציעם העל ש המכרז

 

 + 6.2.6 . 20.1.2021 וםלי עד קדםומ םרישו עצובי  .2
9.10 

 17' מס טופס
 משלוח או  הגשה אישור

 ירייה עה למזכיר

 

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

גשת  האופן    תשומת הלב להוראות בדבר 
 ה ירייבאתר הע נההמע םו רסופהשאלות 

מענה לשאלות  ק ההעת 6.3.6
-ר על ומאושההבהרה חתום 

 . י המציעיד

 

  1טופס מס'  7.2.2 רז אישור הבנת תנאי המכ  .4
שינוי    .5 קבלת  האישור  אתנאי  ו  מכרז 

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

 השינוי באתר העירייה 

6.5.3 + 
7.3.4 

 עםמט תבבכ עההוד
ם  וי התנאישינעל העירייה 

ים חתומה או לוחות הזמנ
 המציע י יד-עלת ומאושר

 

 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 מטמיחתה  אישור    המציע   םעה 
 ההצעה  ים עלהחותמ וזהות

 3מס'  פסטו  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
ודת התאגדות וכל  תע

 תעודת שינוי שם

 

  םכן מרשתדפיס מעוד 9.1.2.1.2 תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד(  .10
 תאגידים ה

 

ל ן למקור שצילום נאמ 9.1.2.2.1 לבד(ב יד)למציע יח ותזהדת תעו  .11
צירוף ב הזהותתעודת 

 הספח לתעודה 

 

 פות לא רשומה(ם )שותשותפי חוזה  .12
 

 

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

 השותפים 
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ציוד,  והתקנה של  באספקה  למציע ניסיון    .13
ומיחשוב זאת  ריהוט    תנאים ה)  דלקמן כ, 

 : (בריםמצטהם 
 

היוההתפקה  האס ת  חולפ  וקנה 
 . יםשונ גופים ציבוריים (5) החמישל
 
וההתקנה  סאה למוסד בוצעו  פקה 
 ;  ינוכיח
 

וההת היו  האספקה   במהלךקנה 
ש   13  -ל  7201  נוארי  1ין  בהתקופה 

 . חודשים( 48 )במהלך 2020 דצמבר
 

הכיקהה  של  ברהמצטשל  ספי  ף 
ציבורי  וההתקנה  ספקהאה גוף   ,לכל 

לעיל   יהה,  במהלך התקופה האמורה 
)כולל    ( ליון י מ)  ₪  1,000,000ת  לפחו

  מע"מ(. 
 

,  "יציבור  ףגו "הגדרת  ף  בסעיראה   :הערה
 . " מוסד חינוכיו" "אספקה"

 4'  מס טופס 9.2.2
 ומאומת  חתום מלא רהיתצ

 

 

 אלימינימ כספי זורחמ  .14
עשרה  ₪  13,000,000  תלפחו   שלוש 

)₪  מיליון  אחתבכל  "מ(,  מע  כולל  לא( 
 אתז  9201,  8120,  7201  ספיםכה  משנות

 המבוקרים"ת הכספיים הדוחו פי -על
האמור  ] ל בגוף  ראה  מהמכרז  ציע גבי 

 [מחויב בהגשת דו"ח מבוקר ינו אש

 5' מס סטופ 9.4
 "ח רו ידי-על במקור חתום

  להוראות הלב ומתשת
  מציעים בילג הטופס ונוסח

  מבוקר"ח דו  להם שאין 
 2019 לשנת

 

 היעדר הערת "עסק חי"   .15
   9120קר לשנת "ח כספי מבודו לפי

 ]ראה הערה לעיל[ 

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

 ילעל הערהראה 

 

של  בהצעה    ערבות  .16  ,₪  00070,סכום 
 . 30.4.2021ום ליף עד תוק

  6' מס טופס 9.6

  אות גופים ציבוריים עמידה בתנאי חוק עסק 
 7 ' מספס ו ט 9.7.1 בורייםלפי חוק עסקאות גופים ציתצהיר   .17

 ת היר חתום ומאומצת
 

 ן אישור ניהול ספרים כדי 9.7.2 רים ול ספר ניהשואי  .18
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

 יכוי מס במקור נאישור  9.7.3 אישור ניכוי מס במקור   .19
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

עוסק  תעודת  9.7.4 או מלכ"ר אישור עוסק מורשה   .20
 מלכ"ר /מורשה

 

 2020 נתשלל תקין אישור ניהו  .21
שצילמ] חבר   הואע  או  לתועלת עמותה  ה 

 [ ור בלבדהציב

העתק נאמן למקור של   9.7.5
ר ניהול תקין לשנת שואי

2020 

 

בדבר    .22 עניינהצהרה  ניגוד  ו/או    יםהיעדר 
משפח לעוקרבת  נבחר ה  או  עירייה  בד 

 בורצי

 8 טופס מס 9.8.1
מלא, חתום במקור  תצהיר 

 מאומת בפני עו"דו

 

 9מס' טופס  9.8.2  ים.ובדע ות זכוי עלה רימבדבר שהצהרה   .23
קור  ם במלא, חתותצהיר מ

 ומאומת בפני עו"ד

 

בפלילים צה  .24 הרשעה  היעדר  בדבר  הרה 
 יליוייפוי כוח לעיון במרשם הפל

 10' טופס מס 9.8.3
תצהיר מלא, חתום במקור  

 דומאומת בפני עו"

 

לאנשים   .25 זכויות  שוויון  חוק  לפי  הצהרה 
 עם מוגבלות 

 11 מס' פס ו ט 9.8.4
חתום במקור   לא,ר מהיתצ

 "דמאומת בפני עוו

 

  פרופיל של המציע  10.4 עסקי  לפרופי  .26
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 פס הצעה כספיתו ט  .27
הגשת  לגבי  המכרז  הוראות  ראה  נא 

 ההצעות על גבי מדיה מגנטית
 

 12טופס מס'  12.2.2
ית יש  כספ]את ההצעה ה

ופן חסוי, להגיש בא
מעטפה נפרדת סגורה  ב

 ואטומה[ 

 

  ב' מךמס 8.4.1.5 ם חתו חוזה  .28

 
 כה עם הזו חוזה על המה חתיקדמים לם מותנאי

 
מס
 ד

 שלמה מועד לה מכתא סא סעיף בהזמנה הדרישה

1.   
 .טלוב

5.1   

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

סעיף   ין  לעני  5.2.2]ראה 
 וע[ רבות הביצם עסכו

 ימים 7 13טופס מס'  5.2

   5.3 בוטל  .3
 ימים 7 14טופס מס'  5.4 בנק לתשלום פרטי חשבון   .4
ביט  רשואי  .5 וך רעוחים  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 -עלשר חתום ומאו 
 ביטוחחברת 

 ימים 7

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

היע ם  יניעני וד  ניגדר  לעניין 
 חה או קרבת /משפ/ו

וכות  צהרות ערעל ה מבוסס 5.7
 8 ' סס מטופי לפ

 ימים 7

 
 .   חוזהיה על הירידים להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבודה או חתימת העהמוע מניין
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 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה
 
 ת וכלליהוראות  .1

 
 הזמנה להציע הצעות למכרז  .1.1

 
)להלןעיריית ר יל להזמנתם של  קבבמכם,  זמינלהאת  זב  בדת מתכ ("העירייה: "הט 

במוסדות    ציוד, ריהוט ומיחשובל  שוהתקנה  ה  אספקת לע הצעו ם, להצי ם נוספיגורמי
ברה והכל  הפרויקט" ן:)להל   )מסגרת(    טחינוך  ל "(,  זו  בהזמנה  להלן    הציע כמפורט 

 דרש.  ל את רכישת הציוד הנהפרויקט כול. עותהצ
 

 דרש ירות הנמהות הש  .1.2
 

עבור    ציוד, ריהוט ומיחשובלרכוש  ט  רה  ירייתע לר  הוא לאפש  זה יך  לת ה מטר .1.2.1
( רהט  בעיר  הפועלים  חינוך  גני  מוסדות  ומוסדות  יכולל  מיוחד(לדים    . חינוך 

זה, הציד ת  רייההעי  בעניין  בעניין  הבאים  הדברים  את  הריהוט    דוגיש  ו/או 
 זה: רת הליךו/או המיחשוב אשר היא מבקשת לרכוש במסג

 
ל .1.2.1.1 חייבים  הצהמציעים  של  מורשים  ספקים  ו/או   יודהיות 

על המסופק  המיחשוב  ו/או  הכוונה )  ידם-הריהוט  כי  יובהר, 
צו  לאותם יש  כי  נקבע  לגבי  הכמויות  בכתב   בספק  ך רפריטי 

ומילוי הצעת ביחד עם טופס ההצעה הכספית  כן,  -. עלשה(מור
מורשה הספק ה   אישורעל המציעים לצרף להצעה את  ,  המחיר

 .דםביש
 

ל .1.2.1.2 המציעים  על  חובה  כי  אמובהר,  ורק  הציע  ה ך  פריטים את 
ת. יראו כל אחד מן  העונים על הדרישות המצויות בכתב הכמויו

במפורש   יםסכוממראש  וא מצהיר  , כאילו הים בהליך זההמציע
הצ כל  הר כי  ו/או  ו/אויוד  ת המ  יהוט  יהיה  את  יחשוב  ואם 

 כמויות. וכתב ה דרישות המפרט
 

כי  מודגש ל,  רשאית  תהיה  הליך  דרוש  העירייה  של  שלב  בכל 
להם בהצעה לא יהיה  ד אשר התיאור ש הבהרות לפריטי ציוה,  ז

א ו/או  שלום  ו/או  אמלא  ובמידה ינו  המפרט,  דרישות  תואם  ת 
המיחשוב    כי  ברריתו ו/או  הריהוט  ו/או  ם  אינעו  שהוצהציוד 

במעו זה  )וסעיף  זה  הליך  בדרישות  המכרזידים  ועדת  ם  פרט(, 
לקית  , בין היתר מטעמים של הגש הצעה חפסול את ההצעהת

תו חסרת  ו/או  תכסיסנית  בין ו/או  בהגינות  הפוגעת  ו/או  לב  ם 
 .ב"וכיו המשתתפים במכרז

  
לעיל,   .1.2.1.3 האמור  מן  לגרוע  כימובהמבלי  אשר   ר  פריטים  לגבי 

מת ו/או ו/או ארץ מוצא מסוי יצרן מסוים    ם נדרש שם שללגביה
מסוימת טכנית  המציע  דרישה  על  יהיה  הצעת  ,  את  להגיש 

הנדרש-עלהמחיר   הכמויות  פי  כי  בכתב  מובהר,  אשר  ;  זוכה 
על פי האמור בסעיף זה, יידרש לספק את הפריטים   שלאהגיש  

)ובאופרנדרש במהתאם לב וזאת במחיר אשר הוצע   א(,מל  ןפט 
  ידו.-על
 

לפנות  תהיייה  העיר .1.2.1.4 רשאית  זה,  ה  הליך  לאחר  במהלך  גם 
אל המשתתפים השונים, בבקשה לקבל  המחיר,  פתיחת הצעות  

ו/או אסמכתאות לגבי הציוד  מהם הבהרו ו/או אישורים  ו/או  ת 
על המוצע  המיחשוב  ו/או  מידת -הריהוט  את  ולבחון  ידם, 

 . היך זהתאמתו לדרישות הל
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  הציוד ו/או הריהוט ו/או המיחשוב מת  על בסיס רשיההצעות הכספיות יוגשו   .1.2.2
המיחשוב  ו/ בפורטהמ או  הכספוטת  ההצעה  ) ס  אשר (  12מס'    טופספית 

כל  ו בפועל לשיסופק   הציוד ו/או הריהוט ו/או המיחשובפריטי    ומתוכה ייבחר 
 . ה'ך במסמורטים פ מה  ד ממוסדות החינוך אח

 
כי  מובהר ה שימר,  מס'  ה  יע ופ המ  טיםפרית  הפריטי  12בטופס  את  ם  כוללת 

ל ש לרכוש  צפויה  אולם  העירייה  בעיר,  החינוך  ל יכולמוסדות  בה  ים  חול 
להוות  שינויים כדי  בה  ואין  מלוא    מצדהתחייבות  ,  את  לרכוש  העירייה 

 .  12בטופס מס' המצויה  ם ברשימהפורטיהמ הפריטים
 

מובהר,   עלשיפהמחירים  כי  עוד  ה-ורטו  ב  יחייבו   ,םייע מצידי  הזוכה    כל את 
הכלול במכרז    המסגרתרכיב  שהוא יידרש לבצע מכוח  ת  עתידיספקה  אנוגע לה

   . להלן(. אה )ר זה
 

ות  שדרי על כללענות   יבחי ו,  פק שיסו ובחש מיריהוט ו/או ה הציוד ו/או הפריטי  .1.2.3
כולל   זה,  אותו,  הטכני  ירטהמפ הליך  לספק  מכל  לבנפרד    ויש  מוסדות  אחת 

הוצאת הזמנת  ממועד    וםי (תשעים)  90  בתוך  ה'במסמך    םיפורטהמ  החינוך
לזוכה  רכש של    פרטנית  אספקה  הלצורך  ו/או  ההציוד  ו/או    מיחשוב ריהוט 

 כאמור.  
 

ההתקשרות האמורה    , להאריך את תקופת עתלמעת    שאית,תהיה ר  העירייה 
, זאת מעבר למועד  התקנה בפועלם את האספקה והליהשנת ל מעל  זאת    לעיל,

לעיה מועדאי  .לנקוב  בהארכת  ל ד כ  כאמור  ן  זניח י  ו/או  ויתור  כל    ההוות  על 
,  הוטיר ה  ו/או  ציודת  ק פס איכובים בה בגין העירייו/או עילה שתהיה לעטענה  

ר  יחוית בגין עיכוב או א א זכא לה היכל הסעדים  מדו  ייה יע , לעיר הל מקרובכ
גם  ין,  כוח הדמסמכי הליך זה ובין מכוח  ן מבי  פיצוי מוסכם(,,  ותב לרר )כאמו

    כאמור.קה  אספורים בו/או איחעיכובים ל מה הסכיהעירייה   אם
 

מו .1.2.4 ספק,  הסר  כי  למען  הובלה,  בפועל  ספקההאבהר    ה נקוהת  פריקה  ,כוללת 
ו/או המיחשובוד  הצישל    ,בפועל זאת    ו/או הריהוט  על  במקום המיועד לכך, 

 .וכההז של  ויות אחר חשבונו ועל 
 

  של הציוד   וישת רכו/או    יהוט הר ר של  הייצו  כולל אתהאספקה  ו הליך הרכישה   .1.2.5
הכרו  מחו"לייבוא    ת,)לרבו כך  בכךעל  וכך  של  ן,  (,  בפועל  פריטי    כל אספקה 

המיחשוב ו/או  הריהוט  ו/או  הוב  הציוד  לכל  )כולל  חינוךלה(  כאמור    מוסד 
או  רכשת  בהזמנ העיר  ,  בתחום  אחר  מקום  עלרהט  לכל  ציג  נידי  -שייקבע 
פועל והתקנה של הציוד בכל  קה בפרי  ולרבות,  (,: מחסן העירייה)כגון  יההעירי 

 ות היצרן.  התאם להנחיל ב הכו  םריאתאחד מן ה
 

  ך זה,יהלור בכאמ  הציוד ו/או הריהוט ו/או המיחשובספקת  בור אעה  התמור .1.2.6
והחוזה שייכרת עימו    זה   הזוכה לפי הליך   לוי כל התחייבויות מיל   בכפוף  יה תה

ב') ו(מסמך  בהצעתו  ש  רלמחי  בהתאם  לזוכהם  ולתש  היא,  הזוכה  כפי  הציע 
 .הך ז הליל רףצוהמ בחוזה מפורט, והכל כך זהבהלישאושר 

 
 (,רתהמסג  חוזה  מכוח)  דתיבעציוד שיתבקש  ו/או  יהוט  רשל  פקה  ס הא  מועד .1.2.7

שיי למועדים  בהתאם  ב יסופק  הזמנת  קבעו  ה  עי קבובהיעדר  בנפרד,    שרככל 
האספקה  פרט   רכשת  בהזמנ  כאמור   06  וךבת יהיו  ל  ועבפנה  וההתק נית, 

 העירייה.  מנת העבודה מןז ממועד הוצאת ה  (ישיםש)



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 10עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 ייה העיררשות ל  העומד והתקציב  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  ל  היש כרת  מן  חל  בטל ו/או  קים 
כ האמור,  הרכישה  את  להתאים  מנת  למסה  רכיש על  התגבפועל  יב  קצרת 

 . מורכא שה יכרל שתאושר
 

ווי הנאותלשם הגיל יהומבלי  ,  רייה,  ות כלשהי מצד העיוה התחייבשהדבר 
 ו/או המיחשוב   הריהוטאו  /ו  ציודהך רכישת  צוריועד ל קציב המובהר כי התי
החיל ב מוסדות  ברהט  במסמך  למפ  התאםנוך  זהה'  ורט  מוערלהליך  ך  , 

 .  לל מע"מ()כו ₪ מיליון (7שבעה )של ככום בס
  

וג  מצג מכל סן כדי להוות  ד, ואין בהבלב  הבהערכ בר  מדוכי  יודגש,  
    .בסופו של דברשר סופי שיאוהה ישף הרכיק וא לגבי השה

 
מוע .1.3.2 מאח ובהד  כי  ו ר,  ור  לקציבהתהמקור  יתכן    ת ורכישהוע  ביצי 

זה    (ןקל ח  וא  ןלוכ) הליך  ל יכול  נשוא  מכוח  עיריית  להגיע  רהט 
ממשלה   אז  3972'  מסהחלטת  הביצו,  אלה במקריה  ישרכ ע    ם 

משרד    שורת אישלום(, מותנה בקבללתישור חשבונות  א   לרבות,)
 .  והבקרה מטעמברת ים או חהפנ

 
כמוו את    אויר .1.3.3 צה  ישדרו/או  טענה  כל    לעמראש    תריםהמציעים    מצוםבגין 

ה  ו/ -אי  בגין  ישות רכהיקף  כאמור  תקציב  של  תקציבים  אישורו  ביטול  או 
עיכוב  ו/או בכל    ה ז  מכרז  וא עבודות נש רכישות ו/או הביצוע הלצורך    הוקצו ש

)ככלרשייג בתשלום  בגיםיגרשי  ם  לק(,  הצורך  איש  בלן  משרדאת  הפנים    ור 
 . וקרה מטעמהבת  שור חבראי ו/או את

 
 ך ההלי מסמכי .1.4

 
מסמם  המהווי  המסמכים  .1.4.1 המאת  "הל )ל כרז  כי  המכרז ן:  הנם  מסמכי   ,)"

 קמן:  כדל
 

ה  למכרז דנן, על כל נספחי  הצעות  הזמנה 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 :מך ב'סמ .1.4.1.2
 

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

 (. כללי)חות ינספח בט  :מסמך ד' .1.4.1.4
 

 ת יראשונ  לאספקהרשימת המוסדות   :ה'ך מסמ .1.4.1.5
 

ן  ת אופא   עה,ההצ  שתהמכרז, התנאים להג  בישל  אתם  מפרטי  רז כמי המכמס
ההצ ואהגשת  א עה  ההצעהת  בחירת  ה  זוכה.ה  ופן  למציעל  את  ע  כל  צרף 

הדרושי והמפ המסמכים  להמכר  יסמכבמ  ורטיםם  ולהשיבם  כשז    הםעירייה 
החתימה על    ומים חת מורשי  ע  ידי  לרבות  בנמטעמו,  בתוקף  רבות  קאית 

 ן. להט לורמפצעה( כההת  )להבטח
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 עה הזוכה ההצרת חיב שיטת .1.5
 

ה  בשיט   ר,ה הזולה ביותההצעי  פ-על  זה, תעשהך  בהלי   כההזוצעה  בהבחירה  ה .1.5.1
הגש מחיצהת  של  אור  עת  בסיס  המחירה.  תרסנמדן  על  גבי    ויוגש  צעות  על 

המחיר   הצעת  זההמצורטופס  להליך    ף המצור  12  ס'מ  סטופ )ראה:    ף 
   .ך זה(למסמכי הלי

 
האלגר  מבלי .1.5.2 מן  להלן,נמז הבר  מווע  זו  כי  בהמו  ה  המצער  את  ם יעיל    להגיש 

טופס על גבי  רק  ו  אך  ת,דוונפר, אטומות  עטפות סגורותיות במהכספ  תצעוהה
עמידת    בדיקת ר  אחק לתחו רצעה, והללו ייפ סמכי ההביחד עם יתר מ,  21מס'  

   בתנאי הסף.עים ציהמ
 

 ולא ייבדקו.    הסף , ייפסלו על גלויהצורה ו בוגששיכספיות ות הצע
 

העירי ומ .1.5.3 כי  לבחור  ב ייחתמ  נהאייה  בהר,  ושהלכ  הע צהבת  ית  ארש  התהיי, 
 .  .וטלהיתו ב ו שזכי רז זוכה אוכה  לאשלב ככל של את ההליך בכל טלב

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

 ובכפוף לכל דין.  כרזהמף גוב רטותהמפו  להוראות בהתאם
 
 י שירות אישלמתן  זהוח .1.6

 
רות  ר שיבגד  הצדדים הנה  ק, מובהר בזאת כי התקשרות ביןפכל סהסר    למען .1.6.1

,  וזה(של הפרת ח רופות בוזים )תק החלחו  (2)3  ףיבסע   ח זה מונ  תישי כהגדרא
 . ךידי הזוכה בהלי-פה עללאכיתנת ננה ניאי א  הי, ןולכ  7019-התשל"א

 
מתפיתשהמ .1.6.2 ד   מראש  בזאת   ם ירתוום  ו/או  טענה  ו/ישרעל  תלונה  ו/או    אוה 

תבי בכ זכות  הנו עה  לדרל  אכגע  שעניינו  סעד  הישת  עם ייחתש  חוזהיפת    ם 
 ט.הריית  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 
מו"מ עם    הללנ עצמה את הרשות  רת לשומ  רה, היא ובכל מק  כל הצעה שהיא,ב

 . לכל דיןפוף  ובכ וראות המפורטות בגוף המכרזהמציעים במכרז, בהתאם לה
 

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

 
ומיחשובלרכישת    אופציה .1.8 ריהוט  נמוסדות  ל  םיפס נו  ציוד,   חוזה   מכוחוספים  חינוך 

 המסגרת 
 

התקופה של  יחידי, במהלך  דעתה הבלעדי וה  העיריה תהיה רשאית, לפי שיקול .1.8.1
ציוד    ש מהזוכהזה, לרכוליך  וכה בה עם הז   זה וחחתימת החודשים ממועד    12

מיחשוב  ריהוטאו  /ו לנוס  ו/או  בין  חינ מוסדופים,  כלליוך  ת  באופן  ,  ובין 
לרש  הבהתאם  הכספיתהצעשב  ות הכמוי  בכתב  ויה מצהיטים  ר פימת    או  ה 

 . מוסדות חינוךם ל דיאחרים המיועו/או מחשוב  ריהוטאו /ציוד ויטי פר
 

כי   מכוח  מובהר,  להי   חוזהרכישות  יכולות  בהמסגרת  או  עשות  אחת  בת 
, הנו  ף זההקבוע בסעי  דיםמוען המניי   עניין ע לבוק המועד  ה   כאשרלשיעורין,  

 ו מועדי התשלום(.  ל אפועדי האספקה בא מועל)ו שרכה נותהזמוח ל משמועד 
 

עדי ומבלי שתהיה  דעתה הבלי שיקול  פ-על מעת לעת וית,  רשא   היההעירייה ת 
  12של  מום  , עד למקסי לעילהנקובה    התקופה  את  להאריך,  חייבת לעשות כן

 .ים ספנו  שיםחוד(  שרם עניי)ש
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ריהוט  ציודפריטי    רכישת .1.8.2 אשר  וסנ   ו/או    של  המחירהצעת  ב  ים ופיעמ פים 
)הזוכ שהוצע  פי-עלתהיה    ,(הכמויותב  כתה  במסגרת  -ל ע  המחיר  הזוכה  ידי 

בכתב   ים מפורט םשאינ פיםנוסו/או ריהוט ציוד פריטי ת כישר לוהליך זה, ואי
או    ודציבסיס פריטי    עלידי העירייה,  -ע עלשייקב  פי מחיר-תהיה עלהכמויות,  

ל   ריהוט  המבוקשהדומים  במצוי אשר  ו  פריט  הים  שב כמויוכתב  הצעת  ת 
   . המחיר

 
ההמם  וסכ .1.8.3 ברכיב  כלו סגרת  שלפהמסגרלים  הת  זה  הליך    3,500,000עד  ו  ני 

מע"מ)כול מיליון((ל  וחצי  מובהר)שלושה  סכום  .  כי  הנו  ,  ום  לסכ  בנוסףזה 
 לעיל.    1.3.1הנקוב בסעיף  

 
להור )מכרזים(,  לתק (7) 3תקנה  אות  בהתאם  העיריות  תהיה  ה  ריי העי נות 

להגדיל   עד  המפו  המסגרתמי  כוס  אתרשאית  של  בהיקף  עשרים  )   25%רטים 
חוות  ולאחר קבלת  מאושר  ב  תקצייומו של  בכפוף לקוזאת    ,זים(אחו  שהוחמי

    י של העירייה.ב של היועץ המשפטתבכת דע
 

  אתלעירייה  הוא מתחייב לספק    בהגישו הצעה להליך זה, מצהיר כל מציע כי .1.8.4
לכלהכמו   בכתב  ליםלוהכ הציוד  פריטי   בהצעתו,    קבשנ במחיר    תריוה  יות, 

 יהיה בתוקף. סגרת המ זהוחופה שבה קתוזאת לכל אורך ה
 

  מכוח   רכישות  וביצוע ,  זהף  עיוראות סהתאם לה של העירייה במימוש זכותה   .1.8.5
 . ישהמאושר לרכ מותנה בראש ובראשונה בקיומו של תקציב , תהמסגר  חוזה

 
מכוח    ביצוע נוספת  רכישה    הזמנת  פי -לע   ורק  אך  היהת ,  גרתמסה   זהוח כל 

להלן(,  שרכ הגדרה  )ראה  בבכת  שתהיה  מפורטת  כל  -עלמה  חתוו  לבד ב  ידי 
החתימהרומ העירייהטעמ  שי  ה  ם  העירייה  זבג  עירייה,)ראש  והחשב  ר 

 .לווה(המ
 

כמובהר ה,  רכי  הזמנת  על  להתבסס  רשאי  יהיה  לא  שלזוכה  תהיה  ש  א 
וד  יצק  יספובמקרה שהוא    לעיל,אמור  החתימה כ   מורשיידי כל  -חתומה על

בס הזמנתעל  או שלא    יס  עלחנ רכש חלקית  כל  יד-תמה  ,  המהחתי  רשיומי 
ך  חד מן המציעים בהליא  כל . יראו  ן רכישה זומורה בגיזכאי לת  יהיה  לא  הוא

ש כמי  מוותר    הלתניובמפורש    מראש  הסכיםזה,  והוא    כל   לע  רשבמפוזו, 
 םתאבה  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 
ריהציוד  שת  רכי למו/או  חינוך  וט  זהכאמו  יםנוספוסדות  בהליך  כל    ,ר 

,  אספקה המבוקש()כולל מועד ה  ך זה והחוזה שנחתם עם הזוכההוראות הלי
 .  ניתש פרט זמנת רכהל  ו/או בהתאם לאמור בכ  מחויביםכל זאת בשינויים ה

 
כל  למען .1.8.7 ומו,  ספק  הסר  של העירדגש  מובהר  זכותה  מימוש    ם אה בהתייכי 

מקרה,    ידי, ובכל והיחעדי  שיקול דעתה הבלם  זה הנו בהתא  סעיף   הוראותל
זהאין באמור   כל  בסעיף  ו/או התחייבות  להוות מצג  שהי מצד העירייה  כדי 

בהלי הזוכה  לרכישת    ךכלפי  וזה  חינוך לפים  סנו  ריהוטאו  /ציוד   מוסדות 
ו/או  , כלשהו()לרבות, התחייבות לרכישה בסכום מינימאלי   כאמור בהליך זה

 . אמוררכישה כ ןלעניי ות מצד הזוכהכהסתמ ליצורי דכ
 

המשתתפים, .1.8.8 לב  העו  לתשומת  ה   בדהבשל  זהילכי  של  כולל    ך  מסגרת  רכיב 
ות  ת קיום התחייבויהבנקאית להבטח   ערבות  , תוקףחודשים  12  ה שלתקופ ל

ה  הבנקאית כאמור תהי  ולכן, תקופת הערבותעימו,  שנכרת    חוזהה לפי  הזוכה  
לעיל,ההתפת  ך תקואר שתו  ככל  ים.חודש  15  -ל תוקף  וארי   קשרות כאמור  ך 

   הנ"ל בהתאם.הערבות  
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 ות די בלעהיעדר  .1.9
 

י  שייחתם כד  החוז יך זה ו/או ההל  ראותבהו  הר כי איןק, מוב ען הסר כל ספ מל .1.9.1
התח להוו  כלשהית  לרכימצ  ייבות  העירייה  הריהוט  ד  צישת  הכלו ו/או  ל  וד 

זה ו/או כדי  כה בהליך  הזו  י( מיד ציוד אחרכל פריט ריהוט או    בהליך זה )או
וכה )בין  עם הז  םתיחש   חוזהמיצוי המסגרת שלפי ה כלשהי ל  חייבותוות התלה

  קי(.ן חל ובין באופ מלא   ןפבאו
 

ב  .1.9.2 אין  מקרה,  בחתימתמאבכל  כדי    הזוכה  חוזה   ור  זכות  להעכאמור  ניק 
מכל  בלעדי שהואות  דין,  ובכפוף  ,  סוג  לנקולכל  רשאית  תהיה  ט  העירייה 

נוס ליפבהליכים  אחרים  או  קבלם  לרכישהשם  הצעות  של  ת  אספקה    ו/או 
 ריהוט ו/או ציוד כאמור. 

 
בסעיף  פורש לאמור  מאש ום מרהוא הסכי  ילוכא  פיםד מן המשתתכל אחו  ירא .1.9.3

וכהז שמ ,  ממי  ע וותר  וראש  טענה  כל  עי  או /ל  ו/או  ו/או דרישה  תביעה    לה 
 ור.  מה של בלעדיות כאמיין קיובענ

 
 ו מפעל הפיס החינוך א מעמד משרד .1.10

 
  עניינו ציוד ו/או ריהוט ו/או מיחשוב ש  רזמכמובהר, כי מאחר ומדובר ב .1.10.1

ב חינוך  רהט,  למוסדות  התקאזי  עיר,  לביצהמקור  רכישות  ציבי  וע 
 .  יסכאמור הינו מידי משרד החינוך ו/או מפעל הפ

 
בקרה מטעמו(,  )בעיקר, באמצעות מוקד הך  משרד החינוהן  כי  מודגש,   .1.10.2

הפיס הן מפעו והדומבצעים מע   ל  ובקרה שוטפים  יכי  קים אחרי הלקב 
 . הוט למוסדות החינוךאו ריציוד ו/או ריהוט ו/אספקה של הרכש וה

 
מסמכיו, כדי לגרוע מסמכות משרד  ליך זה ו/או במור בהאין באל כן,  ע

ו/א לבדוקהחינוך  הפיס  מפעל  ו ו  לבחון  הליכי  ,  את  של  לבקר  הרכש 
זה, במכרז  הכלולים  העבודא  מילומ  הפריטים  ביצוע  את    ה לאשר 

ינם  , לאשר את התשלומים בג כןעל והאספקה בפו  ו/או ביצוע  ואיכותה
 באופן חלקי(.   ין)בין באופן מלא וב 

  
 הגדרות .2

 
יה מולום  למונחי .2.1 זו,  בהזמנה  מהגדרות  אותן    בעלי  ו ישגים  כעולה  שמעויו ואותן  ת 

מסמכי   כמשאר  שלהמכרז;  נאמכל  ש  רא  הרי  הבלמונחיאחרת,  ה  הי ת  איםם 
 : מעות הבאההמש

 
  כרז(, כי המלמסמ  ב'  מסמךמציע הזוכה )ל  יה העירי בין    חוזה  :"חוזהה" .2.1.1

מעת    ושיבוצע ב  ויכל שינ ו/או    חוזהל  פיםמצורסמכים ה, כל המתלרבו
 ה השבועית; דהעבונית ת תכלרבו  ,לעת

 
 ": המגיש הצעה זו; ציעמה" .2.1.2

 
שהצעתוכהזה" .2.1.3 מי  ת ":  היב ו  ועדת  ידי  על  העכמחר  של    ירייה רזים 

הז  ויומכהצעה  על וכה,  עירי  היד-לץ  רהלראש  על  לשט  ית  חתימה  ם 
 ;  חוזהה

 
 ט;יית רה ": עירהרייהעי" .2.1.4
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כל "ותיםירהש" .2.1.5 הפע:  הדרושל  לשם  ולות    נה והתק  האספקישה  כ רות 
ומיחשוב  של ריהוט  חי ל  ציוד,  ברהטמוסדות  רט  כמפו  )מסגרת(  נוך 
נספחי במ ו/או  זה  שינובולר ו,  כרז  כל  ו/א ת,  ם  הבוצע  שיבפת  תוס   וי 

ך  במידת הצור,  יודהצת  ישכרב  פוליט :ותבר ול;  י מכרז זהבמהלך הליכ
,  מן המכס  םוררחוש  ראלישלציוד  של פריטי ה  ליך ייבואבכל ה   וליפט  -

ופינויניקוי    ,הופריק  ובלהה  טעינה ההתקנה  לאחר  ות  אריז  השטח 
יחולו  ה;  ביטוחצרים,  ומ אלה,  יקופבתגם  וראות  בה  רכיב ה    חול 

 חתם עם הזוכה;שיי זה גרת שלפי החוהמס
 

אשר    ליך זה ,בה ל הזוכה  ה(: נציג מטעמו ש כ זוה  ם)מטע  "איש קשר" .2.1.6
לב הזבין    רהמקשכגורם  ש  ישמ יהיה אהע  יןוכה  על  ירייה, אשר  חראי 
   ן; תקי וף  שוטופן ן השירותים נשוא הליך זה, באמת

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

כ רת,  חא אלהוזיילאמר    העירייה  יגצנישמש    שוב תקל  נהמ  ,חמד 
   ;עיריית רהטבמוסדות החינוך ב 

 
א ":רכש  הזמנת " .2.1.8 בכתב,  נומסמך  וצשר  ייקוסחו  די  י-על בעו  רתו 

יכלול    העירייה, ריהוט  ואשר  של  נו פירוט  ציוד  שהעירייה  סף  ו/או 
כרת  שייכם  רת מרכיב המסגרת שלפי ההסמעוניינת לרכוש אותו במסג 

ור כל  שישולם עבמחיר  עם הזוכה בהליך זה, את כמות של כל פריט, ה
הכמויופריט   כתב  לפי  ובין)בין  שייקב  ת  אחר  מחיר  עללפי  די  י-ע 

הרייה(,  יהע של  יעד  את  המיחשוב לאספקה  ו/או  הריהוט  ו/או    הציוד 
נוסף שהעירייאספקה וכל  , את המועדים ל ןמור, וככא ה  מידע רלבנטי 

 תראה לנכון; 
 

תחיל" .2.1.9 ההתקשרומועד  התת  י  מועד":  העיר  חתמושבו  ר  גזברייה,  אש 
 ; זהחווה על הלוהמהעירייה והחשב  

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

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

 ית(; למהמוס הדת  פי -ים עלם ומועדים המוכרחגי
 

הזכייהוה" .2.1.12 בכתב  דעת  הודעה  הצע  יעמצל  תשלחאשר  ":  תו  אשר 
תצעה  כה  נמצאה ובה  החלטת  הזוכה,  בדבר  ועפורט  המכרזים  דת 
 כרז;במזכייתו 

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

 
שימו "בדיקה  תוצו" .2.1.14 מקצועי  צוות  עלנ:  המכרז-ה  ועדת  לצורך  יידי  ם 

ה המלצווהגים  הממצאריכוז  למכרז,  הצעות  בדיקת  לושת  עדת  ו ת 
 ים; המכרז

 
ות  רב, ול1987-"חשמות )מכרזים(, תרי תקנות העי":  כרזיםת 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 חהת   מועד העבודה,  התחלת  מתן 

   ;חוזההעל   העירייהימה של מורשי החתו שבו יחתמ 
 

ב ":  המפקח" .2.1.17 מחוזה כהגדרתו  כל  ולרבות,  מש,  מטעם    פנים ה  רדפקח 
 ;  קט פרויצוע היבל ד ע רמשאשר ייפקח מטעם ה
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וירקות(,    ל)כול   לצרכןרים  המחימדד  :  "דהמד" .2.1.18   ם שמפורס  כפיפירות 
לעת     מירש  מדד  כל  או  ,סטיקהלסטטי   המרכזית  הלשכהידי  -על מעת 

   ;אותו ליףח יש אחר
 

חיד,  בלשון י ורמ פך, והאלהכן  , ום בלשון נקבהיש לראותו ג –-זכר ון בלשור האמ לכ .2.2
 .יםרל דבש הדבקםרם ופי הקש-והכל על  שון רבים ולהפך,בלגם 

 
 יקטהפרוולת חת .3
 

המכרז,    רועגלמבלי   .3.1 במסמכי  אי  :כולליקט  רופהבאמור  מהרשוישוקבלת  ות  רים 
הו/או  כות  מוסמה דיןכי  פ  על הנדרשים  ים  רח אהרים  שו איכל  את    ,ל  כנות  הה וכן 

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

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

דעתה  פי -על לשני עד בלה  שיקול  תחול  ת ו,  הפרויקאת  לת  להוסיט,  או  עליו  גרוע  ף 
 רז. מכי שרכש את מסמכי התימסר בכתב לכל מ  וי כאמורה על שינודעממנו. ה 

 
ו/או    ציודה  פריטיכולל גם מתן אחריות ל  בהר, כי הפרויקטספק מוכל    רסלמען ה .3.3

יצרן  ות של  דת האחריתאם לתעולעירייה, וזאת בהשיסופק  ו/או למיחשוב    לריהוט
צוי בטופס הצעת במפרט המם לאמור  או בהתא  ובהציוד ו/או הריהוט ו/או המיחש

ה  המחיר השניי)לפי  מבין  ל(םארוך  מקצועי  וליווי  מקצועי  חומר  מסירת  אנשי , 
הה אחרים(  או  )הוראה  ו/או  צוות  המוסביכים  מדרהמלמדים  אופן   וכיניחד  לגבי 

,  לת הציוד כאמור להפע  דרשתת הניקצועות המואספקה של הספר,  דעלת הציוהפ
 ת קלוטיפול בתתיקון ו רותית ושי ניטכן, מתן תמיכה וכ

 
 רותופת ההתקשקת .4
 

במוסדות    ול  ו/או הריהוט לציוד    אספקתלעניין    חוזהה  פת , תקוליור לעמאבהתאם ל .4.1
המפורטים   ה'סממבהחינוך  ממועד   ועשרים(  )מאה    120היא    ,ך  חתימת  ימים 

 .הכ זוה החוזה עםרייה על העי
 

יד על לוחות הזמנים בין היתר משום שהיא  פ, כי העירייה תקפיםתתשומת לב המשת
   .  ים אותהמנ נדרשת לדווח על ביצוע האספקה בפועל לגורמים הממ

 
בסעיף    םאהתובבכפוף   .4.2 ציוד,    אספקתניין  עלותים  ר שיה  תקופתלעיל    1.8לאמור 

  12היה למשך  ת,  החוזה   וחכ מרכיב המסגרת  מכוח  ,  או ל  פים ל נוס   יחשובמט ויהור
עשר(  נ)ש והידרייםלנם קחודשייים  תח,  עה  חתימתממועד    לא  עם ל החועירייה    זה 

 ה.  הזוכ
 

ביעהקבו   המועדיםמניין  חישוב  ין  לעני  זה ם  ת לעיל,    סעיף  שבו  המועד  ימסר  יקבע 
ה נוספת של כותה לרכישאת זתממש  ובכל מקרה שבו העירייה  וכה,  ז ל  רכשהזמנת  
ו מי /ו  ריהוט   או/ ציוד  המכוח    נוספים חשוב  או  תק תו,  מסגרתרכיב  ופת  ארך 

הציוד ו/או  של    בפועלה  יך זה לאספקפי הל -לצב ע המועד המוקת עד לתום  ההתקשרו
ו/או  מועד,  פיםסהנו  המיחשוב  הריהוט  אם  יהיה  גם  תקול   זה  תום  פת אחר 

 ה לעיל.הגדרתכ ותרההתקש
 

הנשק ת הה  ת ותקופכי    הר,מוב .4.3 הלע   ותקוברות  את  כוללת  הנדרשת  תקופ יל,  ה 
בפ  שלאספקה  והל  ועל  המיחשוב  ריהוט האו  /ציוד  ברהט ל  ו/או  חינוך   מוסדות 

ל מימוש  עה בכתב ע הנדרשת לצורך משלוח הוד  ופהקתה  וכן את,  בהליך זה  יםהכלול 
לרכיהא ומיחשוב  שתופציה  ריהוט    ברהט   פיםנוס חינוך    מוסדותלים  ספנו  ציוד, 

   יל(.לע  1.8ף סעיב )כאמור



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 16עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

ת  ההתקשרו ופת  קאת תת  על ת  מעאת הזכות, להאריך  עצמה בלבד  ת לייה שומרריעה .4.4
ם )להלן:  יפ וסים נ חודש (ניים עשר)ש  12  על   שלא תעלה ת  ספנולתקופה  ,  יםהצדד  בין

 .  "(התקופה המוארכת"
 

ות חייבהת  תאין בה כדי להוו  לעיל,  לאמור  אםהתרות בההתקש רכת  אהכי  מובהר,  
להעיצד  מ ההאופש  מומירייה  האופציה    כל וב  ,הל  נתונה ציה  מימוש  מקרה, 

 .  ת תקצובבקבל מותנהים יהיה פנוס ציוד, ריהוט ומיחשוב לרכישת
 

 רכת. מואה ה קופהת ויים המחויבים עלינבשלו  וח י חוזהוה הז  יךהלתנאי  
 

בסעיף .4.5 באמור  אין  כי  מובהר  ספק  הסר  כ  למען  את  זה  לקצר  ת האחריותקופת  די 
  כפי מסגרת(,  כחלק מרכיב ה שיסופק    י וד עתידבות, צילר שיסופק לעירייה ) לציוד  

ת  יורחוהא  ף לציודתצורת שחריו דת האבתעו  צרן של הציוד עצמוידי הי-ו עלקבעשנ
תחול שיסופ  ציודל תק  ק  תום  לאחר  ההתקשרותגם  לפי    ופת  ציוד  אספקת  לעניין 

 .  רכיב המסגרת
 

ל הזוכה  תקופת מתן השירותים והתמיכה שדי לקצר את  אמור לעיל ככן, אין בו  כמ
שי עללציוד  ה-סופק  לידי  האחר.  יהעירי זוכה  תקופת  יבמהלך  של  הציוד,  יות  צרן 

שירותי לעירייה  יספק  טכנ /ום  הזוכה  נוסףיתאו תמיכה  ללא תשלום  מכן,    ,  ולאחר 
 .  עריפים המקובלים אצלובהתאם לת

 
 :זוכההמציע הלבין   יהריהעי בין זהוחלחתימת ה תנאים מוקדמים  .5

 
 אים:  בהם  נאיתב ניתז, מות רבמכתה תו זכעצהש ע צי מהבין  חוזהימת התח
 

 בוטל .5.1
 

 חוזה פי ה -בויות הזוכה עלטחת התחייבלהת בוער .5.2
 

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

  הבטחת ות להערבבת  להש ם  דקומי  תנא  תהיה  ירייה,י העליד  אמורערבות כה
  .ן(ל הל  9.6יף ה: סע אר) עההצה

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

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

 
זה  ין  נילע  בותהערם  וכס מאות    שלוש  :במילים)  ₪  350,000  היהיסעיף 

   .(₪  ףאל םוחמישי
 

הערכ  מובהר, .5.2.3 הזו  בותי  התחייבויות  בלהבטחת  תהיה  ל  כ  ךשלמפה  תוקכה 
  יםחודש שה  שלומשך  , ול המסגרת(  חוזהי  לפ)  הצדדים  ןי ות בהתקשרה   פתתקו

ההתקשרמוע  חראל סיום  בין  ד  ו   הצדדים. ות  את  ת  העירייה במידה  ממש 
הנתונהאופצי  ההתקשרות  להה  ה  תקופת  אזי  להארכת  תו,  קף  הארכת 

ין  התקשרות בין העירייה לבוקדם להארכת המ  איתנ וה  תהות האמורה  הערבו
   ה.כוהז

 
 בוטל .5.3

 
 תשלום ע ביצול קבנן וחשב טי רפ .5.4

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

 (.14 מס' סטופ) לומיםק להעברה התשחשבון בנ
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פכה  וזה .5.4.2 את  להגיש  הבנקרשאי  חשבון  יתר    רטי  עם  ביחד    מסמכי לתשלום 
 .  הע להצ רףצויששבון ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לח עתו,צה

 
 םוחת  םיטוח ר בי שואי .5.5

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

על  וא כשה  ביטוחים   קיום בי-חתום  חברת  בישרידי  כדין  מורשית  ,  אלטוח 
 . (15' מס פסטוקבועות בהליך זה )הוח  דרישות הביט התואם את 

 
  הי יעירח של הביטו ץ היעושור  באי  תהיה   יה מדרישות הביטוחמובהר, כי סטי

 . בדבל
 

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

 .  שר במקומוח שיאונוס
 

  אית לדרוששל העירייה, העירייה תהיה רש  וחהביט  תאם להנחיות של יועץהב .5.5.3
  ת והתאם להנחיוכה יפעל בוהז   ה,זוכ ה  לח שטוהבי  ם בתנאישינויי  ת,עלמעת  

 אלה ובמועדים שייקבעו 
 

 עתו צ התוקף ר בדבהצהרת זוכה  .5.6
 

הזכי הו  עדמו מימים    7בתוך   יחתודעת  על  זה  ם יה,  המוכה  בנוסח  צורף  הצהרה 
תו של הזוכה על  ו. יובהר, כי חתימנהלימ   עותמצבאזאת    זה,  זלמכר  61  כטופס מס'

נאי ומהווה ת  ב,יימח  חוזהב  דים דצה  תורשהתקותי להמ  תנאי  מהווה  61  'ספס מוט
 ה.   וכ עם הז  חוזהעל רייה ת העי תימלח מוקדם

 
 ים נגוד ענייהיעדר ניר ב בדה העיריי  יועמ"ש שוריא .5.7

 
  תניתומ   ,כהוזה  עם   חוזהה  לע  ירייהע ה  חתימתלעיל,    כל האמור גרוע ממבלי ל .5.7.1

  ו/או   ניםעניי   דניגו  דרהיע   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  יםעניינ   ניגוד   דר היע  בדבר  הצהרה,  זה  זכרממ  נפרד  תילב
   ך זה.להלי 8 מס' כטופסבנוסח המצורף את , זציבור  נבחר או יהרי עי בדועל

 
הנייי ענ ד  ו גני  בדיקה .5.7.3 בין  תעשה  בסיסם  על  המצי   יתר  )ובעלי הצהרת    ע 

בתאם  התפקידי בו,  ע  תבצלה  ולה  יכ  יאוה,  8'  מס  כטופסף  ורצמנוסח  לם 
 ם.  שוניעות של המציעים הדיקת ההצ מבחלק כ

 
 ה ז ועל חימה  בשל אי חת  הזכיי  ביטול .5.8

 
כי   י ל שהזוכה  כ כיודגש,  ם  י מדמוקנאים הקיום הת   לעניין ה  ז  יףסע   עמוד בתנאילא 

החתל על  )לרב  םע  חוזהימה  מצורפת  ות,  הספק  ההצהרה    16  מס'  כטופסחתימת 
  רשאית למסור   העירייהתהא  ,  הייהזכ  ודעתהח  לומיום מש  םימי  14וך  תביך זה(  הלל

 ה בשל כך. ע יכל טענה ו/או תב כהה לזואחר, ולא תהי עמצי ל כל  פרויקטהיצוע  את ב



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 18עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 נים ת זמחולו .6
 

 ם כדלקמן: ינהזה  ךהלים ל נניתוכמ ם המנית הזחו ול
 

 כרז מסמכי המרת מכי .6.1
 

קיים  א תתהי  ,010:0:  הבשע   2020  צמברד  28יום  ב  תחל  המכרז  מסמכי  רתמכי .6.1.1
  1202  ינואר  25  יוםים בתי ותס  00:31  -עד ל  09:00ה', בין השעות    –'  א  םימיב

 . 003:1: בשעה
 

כי  תפשתמהלב  תשומת   המהים  למפורטועדים  מועדים  הנם  שעות יעיל    ם 
לקחת בחשבון כי  המשתתפים    עם זאת, על  .משרדי העירייהב  להקבלת הק

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

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

 .   יחה כאמורתשעות הפ
 

המכמסמ  את .6.1.2 לרהט  עיריית  מזכיר  אצל  רכושל  יהיה יתן  נ  רזכי  זאת    ר אח, 
   .הטר ת ל עירייקת הגבייה שמחלם דמי הרכישה בלותש

 
המסמכ  של  תםישרכם  עלות .6.1.3 )כפיםאל  חמשת)   5,000  הינה   מכרז י   ₪   ולל( 

לול יש  אשר  ,(מ"מע קבלת  הגבייה(    מחלקתת  מצעו)בא  עירייהמו  במועד 
רז לא  המכ  סמכישת מרכי  תולעי  כ  . מובהר,םלקבלת  וכתנאיהמכרז  מסמכי  
 בשום מקרה.  תוחזר 

 
יחה של  הפתות  שעל  לעיל ביחס   6.1.1תפים לאמור בסעיף  תשהמ  לב  תשומת

לקת  חמ  תיחה של יחס לשעות הפגם בונים  יה. דברים אלה נכי רעידי המשר
עי ועצמאי לחלוטין את שעות  בלתי אמצ  ןלברר באופ  ל המשתתפיםה ועייבהג

הגיהפת כל  טענה מל  מע כא תשלו  ,יהביחה של מחלקת  בעניין  משתתף  צד 
 . זה

 
על  ישת מסמכי המכר  י, כמודגש .6.1.4 צעות למכרז  הה  שתהגהמציע 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 באמצעותזאצל  רהט,  עיריית  בנ   וח למש  כיר  מוקדם  רישום    וסח טופס 
תמש  ן להשקדם, ניתישום המו רהך  לצור)  להליך זה  17מס'    פסכטוהמצורף  

המצוי   שבטופס  באופמבקובץ  להעירייה  רתרסם  ראה  לענ.   עיוןיין  הלן 
 .  (במסמכי המכרז

 
מסמכי מכרז זה  את  וש  לרכ  תןנישבו    מן המועד  ים החל הליך הרישום יתקי  .6.2.2

 .  13:00בשעה  1202  נוארי  20 וםיים ביסתי והוא
 

כהבמו .6.2.3 הי  ר,  המרהליך  בתשלום  נואי  עצמווקדם  ישום  הכרוך  אולם    גשת, 
ם למפורט  אבהתרז,  מכי המכמסור רכישת  עב  שלוםבתה  ז כרוכמכרות לההצע

   . עילל 6.1סעיף ב
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טופס  המוקדם )טופס הרישום  לח את  יש  ,הבהליך ז   המעוניין להשתתף   עמצי .6.2.4
כשה17מס'   לידו-עלום  חת  או(  עד  ה,  הקמועד  לעסופי  למליבוע  זאת    זכיר , 

 .mazker@iula.org.il:אבו אלחסן, לתיבת דוא"ל ליע רהט, מר עיריית 
 
לש  ופסהט  העתק  תא פקסי לו יש  למס'  לחילופין,    8609914-08 יה:מיל ח  )או 

למשרדו  ידנית,  מזכי  במסירה  ההעי  ר של  ב רייה  המצוי  ניין  לבכניסה  קומת 
  .העם אישור המסירביחד להצעה  אותו  ולצרף, .עיריית רהט(

 
ם  יזופן ואוב ועצממשתתף מעוניין, לברר ב של  בלעדיתו האחריות למחובתו וע .6.2.5

ק המוקישוהר  טופסת  בלאת  עיריית זמל  אצ )המלא(,    דםם  ולא    כיר  רהט, 
הט קבלת  אי  בדבר  טענה  כל  אצל  ותשמע  והאזכימהפס    היחידה חריות  ר, 

 . פיםהמשתת טלת עלמור מואכת לרישום המקודם  דיוהבלע
 

הרישום .6.2.6 מהווה  ה  ביצוע  מוקתמוקדם  להשתנאי  כל  במכרז  ותתפדם  ועל   ,
  כתא המעידה מסקדם, עם אמוהישום רהס תק טופהעאת  צעתוהף למציע לצר

למזכיהגשתעל   העירי ו  )הודעתר  בפ  יה  משלוח  אישור    ,קסימיליהדוא"ל, 
 .  קבל"(מת "נתחות

 
  ם במכרז, משתתפיות לעדשל הו  משלוח  ריא לאפשם המוקדם ה רישות המטר .6.2.7

ו/מ  לשנות  אועדים  ה  תאו  ותנאי  העירי,  כןמכרז,  של  המענה  את  יה  להפיץ 
 כי המכרז.סמעיון במ ת בו קבע ררותעושיפים תת משת שאלול
 

מסרכישכי    הר,מוב .6.2.8 הת  לביצוע  תנאי  מהווה  אינה  המכרז  רישום  מכי 
 רז.  כ מכי המסמקדם גם טרם רכישת שום המואת הרילבצע   וניתן ,דםקוהמ

 
,  כאמורם  קדישום מוביצוע ר  אינה מהווהז  רככי רכישת מסמכי המש,  יודג .6.2.9

 .  וקדםהמ ם שוהרי תע אובכל מקרה יש לבצ
 

 ה הרב לות האש .6.3
 

  לפנות אל  המציעים   אחד מן  כל   רשאי  ,13:00  בשעה  1202ינואר    20  םליו  עד .6.3.1
 . חלק מהםכי המכרז או למלמסות בנוגע  קבלת הבהרה לבבקש הירי העי

 
כי  בהיו   מוקדם  םוריש  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  תקעהאת  בלבד.    il.ker@iula.orgmazדוא"ל  ל,  אלחסן יש    בהרה ת 
 . Legal@rahat.muni.ilלדוא"ל: יה ירישל הע  יתמשפטכה הוללשר יבלהע

 
לייעל  לע .6.3.3 המענאת    מנת  לשאהליך  לועל    רהההבהלות  ה    על   ורמ שמנת 

אלות ההבהרה שלהם  לשלוח את ש  על המשתתפים,  ונהפיות של הרט הדיסק
ו בלordW)  ד ורבפורמט  וזאתבד (  בלבד  ,  הפנ  ,בטבלה  תכלול  לעמ'  אשר  ייה 

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

 : קמןדלכ ערוכה
 

 מענה  שאלה  סעיף  מךמס ' בחוברת מע מסד
1.      
2.      
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סהסר    למען .6.3.4 וממובה  קפכל  כיר  הלא    העירייה  ודגש,  שאלות  בהרה  תקבל 
  ודעות ה :ןו(, כגordW)  ורמט וורדפ מט שאינופורב  או  ונהבאופן ש שואשר יוג

פקסימדוא" והעירל,  ללא  ייה  יליה,  שהבה  שאלותתשיב  יוגשרה  ו לא 
   . יללע 6.3.3ף  ר בסעיאמול םאבהת

 
תה .6.3.5 עהעירייה  רשאית,  דעתה  א  שיקול  פי  או  חי להתיהבלעדי,  ל  שלא  ס 

 . השאלות ההבהר ללהתייחס 
 

ות  להוראתאם  בהיוגשו לה  הרה שהבת הלשאלויה  תשובת העיריכי  מובהר,  
ל  6.3.3יף  סע יהווה שיננה ארבות, מעלעיל,  ,  מכרזנאי התנאי מת ל  וי ששר 

לאת ועלי העיה  לכ  יהיר ר  הומחובתתפים  משהודעה  לעקמשת  וב  תתפים 
ם במסמכי  ו לשינוייו/אהרה  בההלות  אחרי המענה לשארציף ושוטף  באופן  

זההלי חלההוראה  .  ך  ה  זו  על  מטגם  ל  יהריהעי עם  ודעות  ר  אתשיועלו 
 . העירייה

 
  רסולמ ( !!  בת לא חייאך  )  ית רשאריה תהיה  , העיור לעילמן האמ  עו לגרמבלי   

ה שנהת  וללשא   המענאת  המשרסמהבהרה  לכל  ביים  תתפו,  רישום  ו  צעאשר 
 בלבד.  ות דוא"ל ודע ות העצמת באמוקדם עד למועד התשובה, וזא

 
ה  ריייעההמענה של    אתרז  למכלהצעתו    ם לצרףן המציעי כל אחד מעל    חובה .6.3.6

ההבלשאל שבהםבמקרי  ללוכה,  הרות  באתר  המענ  ם  פורסם    ייה,העירה 
 . ידו-ומות על תחורות מאוש כשהן

 
חסות של העירייה אלא  ל התייתוקף לכהיה  לא ימובהר, כי  ק  ען הסר ספלמ .6.3.7

 בלבד.ב ה בכתעדבהו אם ניתנה
 

 רז הצעות למכ ת ההגש .6.4
 

  1202 ינואר 27 וםמי לא יאוחר  , בלבד תני יד סירהמ ברז תוגשנה, מכל ההצעות  .6.4.1
ל 013:0  עההש  עד וזאת  ה תיב,  בושתי  לכך  שתיועד  רזיםכמת    לשכת מצא 

  "(.תת ההצעוהגש  מועד" ט )להלן:רהת ן עיריי יי נב ה ביי רהעימזכיר 
 

ים  ין התנא בעניהרה  ת ההצא  ן,לפיה  ה,ז   ליךתשומת לב המציעים להוראות ה
 .  עהההצ ייתר 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  אחיפמצעות  עי  ם,י רם  או  ירעובדי  יה 
 .  רבוציחרי נב
 

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

 כאמור.  שליחיהם על מסמך 
 

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

 .  ילנקובים לעד והשעה הועלמעד  ןותלמבש בהתאם לצורך הגשת ההצעות
 

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

 .וקדםמ  םוישו ריצעהשתתפו ב אשר 
 

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

 .  אחרת
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ת, יראו  צעות ההגשלה  ועדחלף המם  טרב  עוד ות  להגשת ההצע ועד  מ ההוארך   .6.4.6
 אמור. עד כהמו ת  רכסכימים להאכל המשתתפים כמאת 

 
 ם מניז תוחי לו שינו  .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 ת  לוחונות את  של,  הת החלטנמק  ומבלי שתידרש 
 . זה ךמס מ אותהורל 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  רצשוטף ובאופן    עקובפים להמשתת  ומחובת,  ייהעירר הבאת
שיפוריריהע כפי  לרב ייההעיר  באתרסמו  יה  לגד והות,  ,  שינויעות  לוחות    בי 

 הזמנים.  
 

 ת יוכללהוראות  .7
 

 כרז י הממסמכ .7.1
 

 ה. עיל במסמך זם לאמור לבהתא יה תה זכרהמ  יכמת מסרכיש .7.1.1
 

במסמכי   .7.1.2 לעיין  )ללאניתן  ול צי   תכוז  המכרז  אצלא  לום  מזכתשלום(,  יר  ל 
   .שארמוני טלפ  תאוםפי  -ורק על יית רהט, אך ריע
 

  העיון  יתקיים  ,העירייה  לש  טרנט ינהא  באתר  ורסמופי  זה  מכרז  סמכימש  ככל
יבלבד  נטנטרהאי  תרבא  המכרז   במסמכי מסכ  ר, ובה.  העתק  המכרז  כמי  י 
האינם  שיפורס העירייה,  באתר  של  לשם    אלו  דבלב  עיון  לצורך  הנוטרנט 

      רזים.לתיבת המכ שתוהג
 

יע  והם נמסרים למצ  יההעירי  של ה  שורכ  הם  זהמכרמסמכי  רים וזכויות היוצ .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 מובהר  רהס  עןלמ .7.1.4
שמולא לאחר  והמציע  ידי   עלו  גם  העירייה ,  ים  ובנתונ  בהם   תושלע  תוכל  כי 

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

 . לכך  שרתביעה בק וא טענה 
 

א  ין שהוומ   גסול  סרת על שימוש מכובהר כי העירייה אוכל ספק, מר  למען הס .7.1.5
המכרב חל מסמכי  ב  ו אקם  ז,  בין  ובין  כולם,  אלוריןלשיעשלמות  רך  ו צל  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  לעיע שפלה

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

ע  מקבל ואת  את   צמועל  ההתחייב   תנאיהם  נוסח    ם.בה  ורות האמ  ויותכל 
 .(1' טופס מס)  נה זולהזמ ורףישור מצ הא

 
כ  אל .7.2.3 של  תישמע  טענה  הבל  לאי  באשר  וה  איתננת  המציע  ל מכרז    אהמציע 

 ת כתקפה על פי מסמך זה. חזר  זו מוגדר ודבו מהצעתו כל ע ר חזורשאי ל  ה יהי
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ס  תוע צמהע  המצי .7.2.4 ליע  -שהיא    יבהמכל  ר  ה ת זכומדו  עיריית  כל  של  הט 
ת  וב ילוט עראמור, ח לפגוע בה, לרבות ומבלי  רז זי מכפ   עלודין  פי    לם עהסעדי

 ן(. ת )ראה להלהבנקאי 
 

 ז כרמהשינוי תנאי  .7.3
 

הדעת  את שיקול  ה  ייה שומרת לעצמיר כרזים, העמ התיבת  לא נפתחה    עודכל   .7.3.1
לסי  או  לעדכן,  לשנות,  מתנתנ  לכ  יג הבלעדי,  באי  אי  שימ ההזמנה,    היא דה 

 העירייה. רכי ם לצשידרנמור כא גיסי  י, עדכון אוורה כי שינוסב
 

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

 .  מכרזנפרד מתנאי ה בלתי
 

נוי ו/או  עות בדבר שיד וה ת הלוח אחייבת( לש  לא  ית )אך רשא  יהתההעירייה  
המלתנא  כוןעד רישו  תפיםלמשת ,  רזכי  ביצעו  מוקדםאשר  בם  זאת  התאם  , 
   וקדם. המם  שוהריא"ל שיימסרו במסגרת טופס  הדוטי כתובת רלפ
 

מובהר,  פס  הסר  למען .7.3.3 יהיה    כיק  ניתנה  לא לשינוי    קףתוכל  לא  כך  א אם  על 
מזכיצעובאמה,  ייריהע ם  מטע  בכתב בהודעה   עית  והמשתתפים    ,רהט  רייתר 

 .  יין זהבענ רישהד או/נה וטע  לכ  ותרים מראש עלמו
 

בחתימת  יחתו  המציע .7.3.4 החם  עתמרשי  שלו  כאמור  כל  ל  ימה  )בין  הודעה 
א שנשלח ובדו  ליה  שפובוא"ל  העירייאברסמה  ין  כ,  ה( תר  אותה  ק חלויצרף 

 .ועתהמכרז המוגשים במסגרת הצממסמכי 
 

הקבלרו  יאשים  תפשתהמ .7.3.5 בתוךת  משתתף  .  קבלתה  ממועד  עותש  24  הודעה 
אישר הע-לע  עה ד ההו  קבלת  שלא  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 ע המלוע מנ

 
 משתתפים מידע המסופק ל .7.4

 
ו/או  ורט  ומפ  י העירייה דיל  ע  פיםשתתסופק למהמ  קצועי,מה   תבו לרהמידע,   .7.4.1

הינ זה  זרי מכמסמכ בכלול   ב,  ידיעו  למירב  והעהתאם  של  תה    העירייהרכתה 
ם  ינ נתו  ובו נמסרמקום    כיר  בהמו  ופרסומו. עם זאת,  זה  כת מכרזבמועד ערי

בגדר ,  ייםכמות הוא  בלבא  המידע  מומדנא  העירייה  ואין  למלוא  ד,  תחייבת 
הכמווניתהנף  היק האמורים,תיים  ב  ם  וליר עעת  לא  המכרז  בתקופת  כת  א 
 ת. ורתקשהה

 
ן  ובאופ  םצמעלבדוק ב  שתתפיםמהשל    םמור לעיל, מחובתוע מן האגר ל  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 המכר  מכרז על פיה בת הזוכווי בייתחה
 

ותוגתיערכ  ההצעות .7.4.3 דיכות  א רוהלתאם  בהה  שננה  ו ל  ו  חשביי  שתתפיםמהן, 
ת  גשוהז  מכרהשתתפות בהמתאים לצורך    עיקצוומ  משפטי  ו ייעוץכמי שקיבל 

בחתההצע מציע  כ  לשימתו  ות.  מכ  עלל  מסמכי  יראו  ז  רגבי  מן  זה,  אחד  כל 
צע את  יב ,  הבינםקרא אותם וז,  י המכרסמכמת  א  קיבל לידיו המציעים כמי ש

הבדי והבירוריםכל  מקב הו  יכ ו  , לבררץ  חפש  קות  אא  עצמו  על  תנל    איהם ת 
 ת בהם. ת הכלולוו תחייבויואת כל הה
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 הגשת ההצעות  .8
 

 ז המכרנאי תהתאמה ל  .8.1
 

תהי  .8.1.1 עההצעות  ומוגשור ינה  המכר  ות כות  תנאי  המצ ז.  לפי  ייחס  התל  יעעל 
הנדרשי הפרטים  לכל  ל ולצ  מכרזהאי  נבתם  בהצעתו  כרף  את  הה    םמסמכיל 

חוברשיםהנד על  .  לה  ה  את  מלאהמציע  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  של  המ  סמכים קים  יעים  מצקוריים. 

לצר העתקים  רשאים  שלו ציף  ובלבד  מקוריים,  מסמכים  של  תק  עה  כלמיים 
כניהי כאמור   מאושר  עו"ד  על    ר למקו  אמן ה  רו"ח.  ידי  ת ריי העיאו  יה  הה 

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

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

לתיקון  ה הכספית  שלכההתהא    ות,לתקן הטעוי  ית יה רשאיריעה  האסופר, ת
תיא  ול כלתצעה  הוה  הא,תר  אש לאחר  ת  הטעויות  ידי  שבוצעקון  על  ועדת  ו 

 רזים. כמה
 

תהא    רייהיעין. האות כל דם 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 גותי תיהס הי,  ,  או  ביח שמטתוספת  ה לתנ  סה  בכל    .מכרזאי  ההחלטה 

 . העירייה  עדי שלתה הבלה לשיקול דענ ל נתו "נה  םמקריהה ממקר
 

כל  ה  ןלמע .8.1.5 בזסר  מובהר  כיספק  למציע  את  להוסיף לתקןוק,  למח  םיאסור   , 
 . הליך זה כיסמות את מנשאו ל

 
כאלהקרבמ ועדת,  ים  בכלהמכרזים    תהיה  לראות    , מחיקהי,  וינש  רשאית 
תיקספת  תו הסתייגומש  ,כאמורון  או  מת  ום  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  ,ללעי ר  מהאמוגרוע  י  את  אינו  י  רטפ  לגלות 

בכלל לאחרים  זה במ  םריאחולמשתתפים    ,הצעתו  לבבפ  כרז  ו/או  כל  צע  רט 
ות  או תיאום הצע /וה  י הט ו  א /ונות  סכסי ו תו/א ם קנוניה  יש בה משוה 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    םיחתו  בנוסף כל מציע  .8.2.2
 .הצעהה ויגישה כחלק ממסמכי  זו 
 

בא .8.2.3 זה  מוראין  דמהו  ע לגרו  כדי   בסעיף  כל  החלין  ראות  ב טות  ו/או  ית  של 
ח   טשפמה שלבדבר  הגילוי  ההצע  ובת  במפותת ות המשפרטי  וכל  רכת  מציע  ז 

סמכי  מ  ילוי תוכןג  עניין רייה בנגד העישה כ דרי  ועל כל טענה ו/אמוותר בזאת  
 . ההצעה שלו

 
 מה תוהצעה ח .8.3

 
רשי  ומ ל  המציע או ששל  מלאה    ימהתבח ה  תהיה חתומכל נספחיה,  על  ההצעה   .8.3.1

של  תיחה )כהמצי מה  המצע  ה אשר  תיע  בהתאם  תוג  יאוה,  (אגידנו    לתנאי ש 
 בצבע כחול(. בלבד  טע עות )בה זו להציע הצ הזמנ



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 24עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

ימציא אישור  .8.3.2 בדבר  "ד  ו עשל    המציע  רו"ח  מטעמו  ה  החתימ  רשיו מזהות  או 
ההצעוכ יתרי  וכל  עלסממ  ה  נחתמו  המכרז  מורשי-כי  ר  מואכה  ימהחת  ידי 

 (.  3ס' ס מטופ)
 

  מסמכי ההצעה  תהגש  פןוא .8.4
 

 הבאים:  גשה אתההת ע ב  תולהצעצרף על המציע ל .8.4.1
 

 טופס הרישום מוקדםלרבות,  הצעתו,  פחים והצרופות להנסכל   .8.4.1.1
אישור לשאלותתו,  מסיר  בצירוף  שינוי   ה הבהר  תשובות    וכל 

המש במסמכי  על בוצע  זה,    העירייהידי  -כרז  במסמך  כאמור 
כשא ומלאומיתח  לווהכל,  עצמ  ים;ם  כההצעה  תוגש  יא  השה 

מזוההטפה  במע  סגורה כתיבמל,  לא  זה  ספמ  תעט  רו של מכרז 
 .הוי בלבדזי רכילצ

 
עתוגש   (12ס'  מ   טופס)  תהכספיה  ההצע .8.4.1.2 מסמיתם  ביחד  כי  ר 

במילים  ,  אטומה  במעטפה  סגורההיא  שכ  צעה, הה תסומן  אשר 
רק  ,המעטפה.  "מחיר  עתצה" תיפתח  המחיר  הצעת  ר  לאח  ובה 
 .זהמכר של הסף  ינאבת המשתתפים עמידת יקתדב
 
 .  על הסף סלופיי ה, יו גל ורהבצו וגשכספיות שי תועצה
 

בנקאיבוער .8.4.1.3 ההצלהבטח ת  ת  בה  עהת  להורתקיפה  אות  תאם 
     .זשר תצורף בנפרד מכל יתר מסמכי המכרך זה, אמסמ

 
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
 . םמיוחתים ומלאם שהכ ,וז מנה להז

 
זו  ף ל רוצהמ  החוזה .8.4.1.6 ב') הזמנה  ע או  די המציי-ום על(, חתמסמך 

 .  דין-רךידי עו-למאומת ע והחתימה  תימה מטעמו,י החמורש
 

יההצ  יככל מסמ .8.4.2 געה  )עותק  ענוסח שנרכש מידי ה ה   ביוגשו אך ורק על  ירייה 
פו  יצור   ,תיט נמגה  דימ  ביעל גגם  ם  וניתהגשת נצורך בויש    המיד(. בלבדר במקו

)א י  למסמכ  תאםבה  םוריתקליט דיג צעי  ו אמהמכרז  כגוןיטלי אחאחסון  :  ר, 
d rha)"  בעותק קשיחהחתומים  בנוסף למסמכי הנתונים  , זאת  ן קי(או דיסק  
copy  .)" 

 
   . חהנתונים שצורפו בעותק הקשיקבעו מובהר כי במקרה של סתירה, י

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

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

 
מ .8.4.4 המצורפים  סמכיכל  המסמכיהמכרז  לרבות  ה  להוכחת  ם,    יוגשו   סף תנאי 

כו  התיקיבקלסר/ ומ  נייניםעמפתח  לל  מסודרת,  רספומפורט  שר    כל   לץ 
ר  פסהנושא את מ חוצץ  ד ב רפיו ף  ס  אי תנכחת  להומסמך המוגש    ל ים. כהעמוד 

זה,  ך  ור במסמאית כאמת הבנקוזמנה זו. הערבע במסמכי הבוכק  הסף,  נאית
 ז.  ל יתר מסמכי המכרמכ  בנפרד צורףת
 

המכר .8.4.5 לא    –  רשאית   התהי   , הבלעדידעתה    לשיקול אם  בהתים,  זועדת  אך 
 . ט לעילכמפור מסמכיםאליה הפו צורי לאשר  פסול הצעה אל -  תחייב
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 צעה הה ףקות .8.5
 

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

החה .8.5.2 הארכ עירליטה  על  להגייה  המועד  כת  ההצעות  לעיל,  שת  תעמוד  אמור 
)עיתשלמשך    בתוקפה ההצעה   מכ90ם  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

 
 ההצעות  תבדיק .8.6

 
הע  לכ .8.6.1 ידי  על  תיבדק  לצורירייההצעה  בדיק.  ההצך  ועדת עות,  ת  ת  הא 

ר  ת גזבא(,  פחותל ה)לכמקצועי שיכלול    ה מנות צוות בדיקלת  איים רשזהמכר
הייה,  העיר שמשפ היועץ  העימזכי  ה,יייר העל  טי  ונציג  ר  ו  א   ףגאהרייה 

 .  טיתהרלבנ ה המחלק
 

רשאית .8.6.2 הבדי  העירייה  את  הקלבצע  של  עות  ההצ של  טכניים  ה   טיםהיב ה 
 .  עדיבל והחידי  עתה הידיקול פי ש-בחר עלשי וע מטעמהאיש מקצ באמצעות

 
מהאמ .8.6.3 לגרוע  העירייהומבלי  לעיל,  רתה  ר  עשאיתא  ש-ל,  דיקופי    עתה ל 

,  נכוןל  שתמצא  כפי  םיח ם ומומ עציביועות  ההצ  בדיקת  ךורלצ זר  עילה הבלעדי,  
   דים.כעוב ידה-ים עלמועסקצוע האנשי מק לרבות,

 
 רזהמשתתפים במכעם ומתן  א מש .8.7

 
שומרהעיריי .8.7.1 על  ה  לנהל  ת  ומזכותה  עם  משא  בד המתמודתן  ,  זרכמים 

 ט. משפת הקת ביילפסין ול דלכ  מתאימות, בכפוף ו שהצעותיהם נמצא
 

   מור.כאן ומת משא ל וה ירייה לנימטעם העגים ית נצלמנו יארש ייה ראש העיר  .8.7.2
 

ומ  ניהולאופן   .8.7.3 ייקבעהמשא  ועדיד-על  תן  המי  כמובהר  .םכרזי ת  ועדת  ,  י 
ם  מודדית עם המ  א ומתןמשול הל צורה לניה לקבוע כאית  ה רשזים תהיהמכר

   :קמןכדל בועלק היה רשאיתהיא ת   ,ין זהכרז, ולעניבמ
 

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   ק ר  ו כשרות, א

הק לעכאמוועדה  ביעת  לרבל י ר  מציע   ות, (,  עם  ב  גם  על  שהנו 
 למכרז;  חידהי
 

ו .8.7.3.2 המשא  יתכי  ע מתן  מקיים  כל  כל  דפרבנ  יע צם  בנוכחות  או   ,
רה שנמצאו  הלהליים  אוי מציעים  ומ מך  ועדת    ור;כאמ תן  שא 

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

 ;השונים  םתתפיהמש
 

המשא .8.7.3.3 את  שינהל  לצוות  תינת  כי  לקומתן,  הסמכות  יים  ן 
הבמ ומסגרת  הלתמשא  מיש  יךן,  ההצעה  מתן  וסופית  בטל  ית 

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

ל  ,םהמכרזי בהתאם  שי מועדיוזאת  וות  הצ  ידי -על  ויקבע ם 
 .  ת המשא ומתןהמנהל א
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שתתפים  המ ן  ביייה ל רגי העיין נציב  ומתן משא  תחילת 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  לכ  םבתו .8.7.4 העיר ו   שאש  בין  מי  מתן  לבין  בבמייה  המשתתפים    מכרז,ין 
פייע ני המתטוקול  וררך  אופן  ומת עתד  השא  בהול  הצדדין  פרוטוין    קול ם. 
 רז.   המכי מכק ממסל הווה חומתן ישא המ

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

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

 
מציעתף  להשתים  רשא רק  העוניםבמכרז  הת  ים  כל  הבאיםנאעל  ע)א   ים  באחדמיד י    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  תלעוחברה 
ות של תושבים  שותפאו    ( מורשהעוסק  ראל )ח ישיחיד תושב ואזר או  ישראל  ב

 .  ים כאמורואזרח
 

הוכח .9.1.2 עמילצורך  של  ת  בתדתו  הנהציע  המציעיה   סףאי  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  התגדות  אתת  )העתק    ידאגשל 
על עו"-מאומת  רו"ח(,ידי  או  ש  ד  העתק  כל  וכל  ל 

 ד )ככל ששונה(. גיתאשל ה ינוי שםתעודת ש
 

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  תוברם החמרש
"גיידסטאר"  ם  ורסהמפ משרד  די  י-על באתר 
 (.   יםשפטהמ

 
 מציע שהוא יחיד  .9.1.2.2

 
שא .9.1.2.2.1 תאמציע  ייננו  לום  ציתו  להצע  לצרףידרש  גיד, 

הזהות  דתעו וברור, שלות  קריא  שיהיה  באופן   ,  
  תעודת הזהות כאמור, ביןשל  פח  ילום הסצ  ות,רבל

 . ווריך הוכחת מקום מגרלצו היתר
 

ש .9.1.2.2.2 בגדהומציע  לאשותפ   ר א  רף  צי,  מהרשו   ות 
  שהוא כ  םישותפהין  ת בהשותפו  חוזה ו את  להצעת

עלמאו עו"ד-מת  אתידי  וכן,  תעודו   ,  ת  צילומי 
   ם.תפיהשו ל ות שהזה
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 מוסדות חינוך ל  מיחשובציוד, ריהוט ות באספקקודם ן וניסי  .9.2
 

ניסיון   .9.2.1 של  באספקה  למציע  ומיחשובוהתקנה  ריהוט  זאת  ציוד,    דלקמןכ, 
 :(בריםמצטהם  יון הקודם, וכחת הניסלעניין ה תנאיםיובהר, כי ה)
 

היוההתפקה  האס .9.2.1.1 ציבוריים (5)  ה חמישל ת  חולפ   וקנה   גופים 
 .יםשונ

 
 ;  ינוכילמוסד ח בוצעו פקה וההתקנה סאה .9.2.1.2

 
  -ל  7201  נואר י  1ין  בהתקופה ש  במהלךקנה היו  האספקה וההת .9.2.1.3

 . חודשים(  48 )במהלך 2020 דצמבר 13
 

הכ  .9.2.1.4 גוף    וההתקנה  ספקהאה  של  ברהמצטשל  ספי  ההיקף  לכל 
לעיל  , ציבורי   1,000,000ת  לפחו  יה ה,  במהלך התקופה האמורה 

   )כולל מע"מ(.  (וןליימ) ₪
 

  :סעיף זה  ייןלענ .9.2.1.5
 

מאל,  ישר  ינתמד  –"  ירציבו  ףגו" יחידת  שממשרד  מך סלתי, 
מח,  לתיתממש תאגי,  תיתמשלברה  מקומית,  עירורשות  ,  ינ ד 

 ;  יסמפעל הפ,  להשכלה גבוההמוסד 
 
ומיחשוב ל  שה  הזמנ  –"  אספקה" ריהוט  חינוך  למ  ציוד,  וסדות 

)כגוף  ל  יםיכ השי לעציבורי  הכספי  ל(,  יהגדרתו  בהיקף 
)ימינ מה לעילשפוראלי  האשר  ,  (ט  וס ציוד  פרטי  ופקו  הוזמנו 

   ;לקוב לעיהנהמועדים בפועל במלואם בטווח 
 
(,  יסודי )חט"ב ו/או חט"ע-על  ספר )יסודי,בית    –"  מוסד חינוכי"
יגנ ו  מגיל לדים  י  ספר  בית  חובה,  כאמור  /חינוך  ילדים  גני  או 

מיוחדינ לח שיכ)  וך  התמוגבלות  נכוי ת,  פתחותילית  ות,  בעלי 
, אשכול פיס, ספרייה  ון, לקות שמיעה(ת חושית )עיו ם, לקואוטיז

 עירונית; 
 

 :הז סף אי ין תנינ עלן  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  לצכל  לציעים  מ  תצהיר   עתוצהרף  ה  רשנושא 
בהתשיה ערוך  המצורף   אםיה  ,  4  מס'פס  כטוה  זן  להל  לנוסח 
של  פירול  לויכ  אשר במהב שהעסקאות  ט  ה  תקופ ה   ך לוצעו 

 ל.  לעי ההנקוב 
 

כי   פרויקט עליה  עבודה או    לכל  רדיר נפהתצא  ל למיש  מובהר, 
את הפרטים    בול  כלוול,  הצעתו למכרז  תמך המציע במסגרסתמ

  הבאים:
 

את שהזמ  ח לקוהשם   .9.2.2.1.1 ההציוד    ין  ו/או  ו/או  ריהוט 
 ;המיחשוב

 
ה .9.2.2.1.2 המוסד  החישם  או  וציבורי    ו יאל   מיקום הנוכי 

 ; מיחשובו/או ה יהוטהר או /וד ציוה  וסופק
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  ;מוסדה סמל .9.2.2.1.3

 
כ  .9.2.2.1.4 פרט  י ללתיאור  ו/אוי  של  ו/  הציוד  או  הריהוט 

 ;  סופקוש המיחשוב
 

ו/או  ירת  כמל  חוזה ה על    ימההחת  עדמו .9.2.2.1.5 הציוד 
  ;בהריהוט ו/או המיחשו

 
הציוד ו/או הריהוט ו/או  פועל של  ב  פקההאסמועד   .9.2.2.1.6

 ;המיחשוב
 

המכס .9.2.2.1.7 מע"מ  לא)   ר/עסקהכום  ככל  כולל  ובר  דשמ, 
 ; ה(ברבח

 
קשר  אי  פרטי .9.2.2.1.8 המזמיןמטעש  ליצוע  ם  ניתן  ר  מו 

 ע.י ידי המצ-על  נמסרושים פרט ת הא ת קשר ולאמ
 

 ודה העב   רם בוצעהובהגופים ע  ת שלהמלצואו  אישורים .9.2.2.2
 

למצמוף,  וסבנ לצרףימלץ  הנ"ל,    4  מס'  טופס  הירלתצ  עים 
כל אחד    חראי אצל ל הגורם האשו/או אישורים בכתב  המלצות  

המז   ופקו סש  יהוט והר  ודיצ והירותים  שה   מהותלגבי    יםינ מ מן 
  ההיקף טיים,  בנהרל  דיםמועה  ,*"להנ  4  מס'  בטופספורטו  י  )כפ

ומבנפ  קהס עכל  של  הכספי   הרשביעו  ידתרד  העבודה  ת  מן  צון 
     שבוצעה.

 
ממליץ   אישו   או  לגבי  ישאמוכ  רנותן  שמו,  לציי   ר,  את  שם ן 

גון  רק באעסהובו  ה קופ, התןתפקידו בארגו ון בו הוא עובד, ארגה
 ו תקשורת עמ  תיצירודרכי 

 
העירייבהמו .9.2.3 כי  רשאיר  תהיה  עה  ש -לת,  דפי  לאמהבלעד  התעיקול  אי,  ת  ת 

ה-על שהוצגו  נים  הנתו  )בכמציע  ידי  מלאמור  באופן  וביןין  גמי(,  מד ן  פובא   א 
ו  ורטואשר לא פ ציע,  המ   דיי-עו עלבוצם שיקט רויבחון מיוזמתה ביצוע פ ל  ן,וכ
 ידו. -על
 

 בוטל .9.3
 

 לי ימאספי מינכ ורמחז .9.4
 

  לוש עשרה ש)  ₪  00,000,031  תחולפ  של  ,פיסכ  מחזור  לע ב  תיולה   המציע  על .9.4.1
מיליון )₪  עשרה    ,8201,  7201  םהכספי  ותמשנ   אחת  בכל  ,("ממע  כולל   לא( 

 .   אלה לשניםע ימצ של ה המבוקריםם ספיית הכ"הדוחופי  -לת עזא 9201
 

תאגיד    יעמצ אינו  אואאשר  יהיה  רוקבמפי  סכו"ח  דשת  בהגמחויב    וינשר   ,
להסתר הכספיי  מצוייםה  תונים נ  על  ךמשאי  שלובדוחו"ת  הוגשו    ם  אשר 
   יל.לעורטות ם המפ הכספיאחת משנות  כל  בגיןרשות המיסים ל
 

בון  שת המציע, יש לקחת בחוהכנסישוב  חך  רוכי לצ  מובהרספק,    רסה  עןלמ .9.4.2
ה הכנ  עהמצי  תכנסואת  ללא  הנובעות  סובלבד,  או גופשל    תמפעילות  ים 
 .  ומערים ם הקשויתאגיד

 
מך על  שאי להסת, יהיה ר9120נת  דו"ח כספי מבוקר לש  יודן בייא  ראש  עמצי .9.4.3

ל כספיים מבוק  "תדוחו ו8120,  7201,  6201שנים  רים  דו"ח  הל  , עלכךף  סובנ, 
 .  9201נת לש  רהסקו יספכה



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 29עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 : זהנאי סף מציע בתשל האופן הוכחת עמידתו  .9.4.4
 

עמ  לצורך ההוכחת  של  לה  המציע  על,  האל  סףי  בתנא  יעמצידתו    ו תצעלצרף 
 הבאים:    םכיהמסמת א

 
 חשבון אישור רואה  .9.4.4.1

 
המציעי להצע   םעל  רואה  ש איהם  ותילצרף  של  של  ן  בוהחש ור 

המ  דתועמית  א  מאשרה   המציע, בתשל  הציע  ים  טורפמ נאי 
 (.5מס' טופס ) מכרזאת בנוסח המצורף למסמכי הה, זזעיף בס

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

 
 ו"ת כספייםק דוח דרישה לקבלת העת  .9.4.4.2

 
את    מנת   על במ  וניםכנלאמת  הכתבו  האמור  רואה   ן,בוחששל 

תרזיהמכ  תועד להמציע   מן  שלדרו  תאירשיה  הם  רף צים 
שנים  בוקרים למהים  ספית הכעותיהם, את העתק הדוחו"להצ

ר המבוקדו"ח  ו את הין בידאימציע ש  )ולגבי  2019  ,2018,  2017
לשניהדוח  את  –  2019נת  לש המבוקרים  ,  2017,  2016ם  ו"ת 

   (.9120לשנת  רהסקו חאת העתק הדו"ו 8201
 

  של י  ספח כ" דו  ים לגב יבימחו ם הויינ י שבו  ולף זה יחית סעהוראו
 קר. ספי מבוגשת דו"ח כק שאינו חייב בהעוס

 
  הל שנתונים אי  רים, הכספי ומים  ם לסכתייחסיהסף 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  ,9201  לשנת  של המציע  רבוקמה"ח הכספי  בדו .9.5.1
בו  ל מצע עתריכדי לה  ונאית אחרת, שיש בהבה חשל הערכאו    ק חי,עס  הרתאז
   יו.ותיבוי התחי לעמוד 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  רובנוסף  ,  מטעמוחשבון  הואה  כך, 
הדובסיעל  כי  ין  לציש  קתבי ה"ס  צפוי9201לשנת    קורסהספי  כח  לא  ה  , 

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

אינצמ .9.5.3 אשר  תאגיד  יע  אאוו  בהישר  מחויב  דו"ח  נו    צרף י,  וקרבמ  כספיגשת 
החש רואה  של  ש אישור  המצי לובון  לפיו,  ב  ע,  מחויב  כספי הגשת  אינו    דו"ח 

תן  ינ ,  םיהמיס  ותשרגשו ל שהו יע  המצשל  ם  ייספהכת  הדוחו"בסיס    עלו  רמבוק
עסק    ה הערת עסק חי או אזהרתרשומ לא    9201נת  לאשר כי בדו"ח הכספי לש

כל או  כדי  חר, שישית אא חשבונהערה    חי,  של  ומצב  לעע  התרי ל   בה    הכספי 
 ויותיו. בו לעמוד בהתחיייכולתהמציע ו/או  

 
  אישור את  הצעתו ף לרצ ל יועל,  זהסף יע בתנאי מצשל ה  ות כחת עמידולצורך ה  .9.5.4

 .הלהליך ז 5' מס כטופס סח המצורףבנוו, ן שלוהחשב רואה
 

 הצעה ה ערבות  .9.6
 

ימציא .9.6.1 בנקאיתורבע  המציע    י מסחר ק  בנ   מאת מותנית  לתי ב  ית ונומאוט   ת 
ולה)לעי   ילראיש "ל  ה להבטח  וזאת  (,"יתהבנקא  ותרבהע לן:  תו  ייבותחת 

 . המכרזתנאי עמידה בל
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  ( 6ס'  טופס מ)  כרזהמ  למסמכי  רףהמצו  חסנוב  כהערו א  תההבנקאית  ות  הערב
   .(בעים אלף)ש  ₪ 70,000 ותהיה בסכום של

 
 .  1202פריל  א 30 ליום עדפה  בתוקוד עמ ת איתנקהב  ותבהער .9.6.2

 
היא תהיה    ה,ם למכרז זהנוגעי  םניהזמ   תווי לוח יט על שינחל ת  היריי שהע  ככל

אם  בהת  זאת  אית,בנקת ה הערבו  קףתועת לעת את הארכת  דרוש מל  יתשאר
   הבלעדי.תה לשקול דע 

 
  וסח שונה ננקאית ב ערבות בשתוגש עם    העצה  כיובהר  מ  פקכל ס  הסר  עןלמ .9.6.3

שצונהמ למסמוסח  בסטרף  או  המכרז,  מהכי  סעייה  זוראות  )ליף    ת, בורה 
סלעני העין  אוברכום  תוקומו  ת  תיפסעד  עמה  ל  פה(,  לת סיפ  אתותגרור 
 .עהההצ

 
האמור .9.6.4 אף  העילעיל  על  רהתה  ריי,  עלשאיא  ד ת,  שיקול  ,  הבלעדי  עתהפי 

(  3שלושה )  עדת של  וספפה נלתקול פעם  כב  ותרבכת העארה  מציע  כלש מולדר
  .יעיםכל המצד שדרישה זו הופנתה לבלב, ודשיםוח
 

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

 . ת ביצוערבוהמציא ע
 

רייה  ירהע .9.6.6 הב עה   את ג  להצי  ית שאתהא  ולפירית  נקארבות  את    לט לחעון 
בה הנקו  וםהסכ לפי    )או  ב    ום מקבכל    דעתה הבלעדי,שיקול  כל חלק ממנו(, 

המצי חזר  שבו  את  ועתמהצ  ובע  קיים  לא  בדי ת   ו/או  המכרז  ת  יקנונאי 
ו/ובשל למאמות  סירב  הדא  לא ו  במכרזבמנו  מת  שוירחר  זכייתו  ,  עקבות 

הה ל במלוא    אשל  ו או/   חוזה ה  תחתימדבר  ב  וראות רבות  יותיו  התחייבועמד 
לב במסמכאות  הורלו ה  הצעהתאם  שסטה  ו/או  המכרז  דרךי  אחרת   כל 

המכמהוראו  מ/ו   רז ת  בכל  שבאו  כיול ר  התבר  ו קרה  המכרזים  מציע  ה   ועדת 
או השוויוני  /גן ווההך  י ל רת הההפך  ב ו/או תולר תום  ו בחוסהצעת הגיש את  

המ )לבמ  פיםשתת בין  מרבות,  כרז  חה  קרבכל  ניסיוילק  ש ששיש  של  ון  מה 
 וכיו"ב(.    יביתפיקט עה צהו ו/א טעייה ו/או ה  הטיה

 
אין מובהר,   .9.6.7 העי   כי  בסעיף  פו כמייה  רבזכויות  בכרט  סעד    וע לגר   ידזה,  מכל 

 . כל דיןי פ  מסמכי המכרז ועללבהתאם  ייהעיר מד לרשות העו אחר אשר 
 

ו  יח קיומוכ להרך  טי שתצ, מבל תקאיהבנ  ותרשאית לחלט את הערב  הרייהעי .9.6.8
או  ו/ס דרישתה  לבסאו  ו/ה  תשבקמק  לנאו  /סו ו לבסאו  גרם  ק כלשהו שנזנ  של

  .נקבה בפני  תהערבו  הצגת כתבבי שדאלא   כן אל המציע,קודם ללפנות 
 

  אלא ז,  ר במכראחל  לערער על זכייה ש  יוכל  לא  ,וותו הוחזרה לרבמציע אשר ע .9.6.9
האם   ב מציכן  לעירייה,  לעלבקרף  מצוא  ערערשתו  כעיהמ ת  רבו,    ום ת   ידה 

הינו  ות ה  חודשים  3קפה  לעימיום  לענייהירי חזרתה  סעיף  .  "ערעור",  ן  זה, 
   בית משפט.י פנ פטי ביטה בהליך משות, נק לרב

 
 פי דין -לע ושות רהד  ותאתכאסמ .9.7

 
 צעה: הגשת הה  עדלמוים כשהם תקפ, ם הבאיםוריו את כל האישהצעתלצרף ליש 

 
ל .9.7.1 ההצהרה  בעלמפיה,  הוא  הדרור ישהא  כל  ציע  עסקאו  י לפ  םושי ים  ת  חוק 

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

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

 . 1975-"ושלהת ,ףמוסוחוק מס ערך  [חדש נוסח]הכנסה   ספקודת מ
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נ ר תק ואיש .9.7.3 ]נוסח    מס קודת  להוראות פ  םאקור בהתבמ  י מס יכו ף על  הכנסה 
 .[חדש

 
ך  חוק מס ער  ותראהול   מורשה, בהתאם  עוסקודת  עת   ר מלכ"ר אושואיהעתק   .9.7.4

 . 1976-התשל"ן מוסף,
 

ת ההצעה  הגש  מועד תוקף לא בכשהו  ם, דייג אהתמעת רשם    אישור ניהול תקין .9.7.5
  .מכרזל

 
 ן די פי -עלהצהרות  .9.8

 
לגר המש  תו מחובוע  מבלי  האישוריה  תאלצרף    ציעל  ו/או  המפ מסמכים  ורטים  ם 

 ים:הבא םמכיהמס 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   היה ת ה לא  העירייעם    חוזהימת  זה וחת תפותו בהליך  תהש

או  ינו המציע ו/ב  יןוכי א,  יםעניינ  ניגוד  שלב  במצ  ותימצא כדי ה
וב שלו  נוש /עלי המניות  ה,  פחמש  קשריבו    בכירים  אי משרהאו 

 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 ושא משרה  )באמצעות נ

דירק תפים(השו  או) ח)  טורים,  הו או  המנהל(ברי  נועד  שאי  , 
   .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    כההזועם    חוזה ל 
 .  עיל(ל

 
 ות עובדים וימירת זכבדבר שר תצהי .9.8.2

 
יצרף   .9.8.2.1 בכתתצהי תו  עצהלהמציע  בובעלי הש  ושלשלו  ב  ר  ,  ליטה 

המצורף   מו טסמך  מכבנוסח  המכסמכלמ  9'  ספס  בי  דבר רז, 
בעניובוקיום ח זכוי תיו  הוין  עלת  ועל  הקי  וחי  פ -עובדים,  עבודה 
 .  ייםם הרלבנט הקיבוציי  וההסכמים ההרחבה  פי צווי

 
בדיןשעההרל  כ  יצורפו  ריהלתצ .9.8.2.2 המצי ש  ליליפ   ות  בעל  לי  ע, 

בו  בבעאחר ות  רב וח  שליטה  מי לוות  השלימבע   ת  במילי  דה  טה, 
  ידי מנהל -לה על אמעל מי    שהושתו  תונס הקן כל  כ ווהיו כאלה,  

חוקי העבודה    לה שהפר ה בגין  הכלכלרד  שכיפה במסדרה והאהה
 ההצעה.  שת חרון להגמהמועד האשנים האחרונות ה ושבשל

 
דריש-על .9.8.2.3 העיפי  ה יהרי ת  מעודכן ר  אישולהצעתו  ף  יצר  יעמצ, 

 רשעותבר ההבדהכלכלה  שרד  ה במיפ האכסדרה ול הההנמ  של
 . םרדהעו מור אאכוהקנסות 

 
אה  אם .9.8.2.4 ממציע  מי  השליו  הורשע טה  בעלי  בשלושבו  ים  השנ  ו 

נויות  העבירות הממבין    ו יותר לילית אחת אפירה  בעבות  האחרונ
העבוד בחו וקי   על  יפסלת  ההצעה,  9מס'    ופסבט  ם המפורטיה 

 . הסף



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 32עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

או .9.8.2.5 המציע  ה  אם  מבעלי  מינהל  י  יד -לע  נקנסו  בו  יטהלשמי 
והאההס הכלכלדרה  במשרד  אוקנס(  2)בשני    הכיפה  ר,  ותי  ות 

, 7  מס'בטופס  ים  מפורט ה   דההעבו  בחוקינויות  רות המ ן העביבגי
השניבשלו האחרונוש  תיפסל    ת, ם  הסףההצעה  מובה על  ר  . 
מ  תבזא הכי  בגין  וסקנספר  עב ת  ת  כקנסו פרו  ייס  רהיאותה 

 שונים.  
 

 ית ה פליל עשהרר  דעיר בדבר ה היתצ .9.8.3
 

בציהמ .9.8.3.1 יצהיר  מט   אמצעותע  בכיר  משרה  כ מענושא    ע יצמה  יו, 
שרה  אי המושמנאחד    ו וכל יות שללי המנחד מבע, כל אכןו  עצמו

כ"ל,  "ל, סמננה למנכ"ל, משנכן, מי דירקטוריו: חבר גון)כ  במציע
מנעופתי  מנהל  ,כספיםמנהל   כ ל,  אהל  אנומשאב או    דםוח  ש  י 

לא  השנ  7  ךל הבמ  הורשעו  וכיו"ב(,  לשקד  ים )שבע(    הגשת מו 
בעבירה  כ למ  צעההה עמהרז  לבה  תזא  קלון,  שיש    סח נותאם 

 .  01כטופס מס' ף המצור
 

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

 ; עוון"או "שע" "פמסוג 
 

יצרף .9.8.3.3 יי   המציע  ב   וחכ  י ופלתצהיר  בירלצורך  הפלילימור  ,  רשם 
אחד  יחתמו    םיהלע  ,10  מס'  לטופסהמצורף    חבנוס מבעלי  כל 

 ע.   מציל ה רה אצי המשמנושא כל אחד ,וכןהמציע,  יות של  נמה
 

 עם מוגבלות אנשים  זכויות ל שוויוןלפי חוק  רההצה .9.8.4
 

פי  אם לנדרש לתבהבכיר מטעמו,    רהות נושא משצע אמב  ,הרההצ   שיגי  המציע
ת  אז  ,1998-"חמוגבלות, תשנ  םנשים עיות לא ון זכוויוש   לחוק  9ף  יעסת  אוהור

 .11' מס סכטופורף וסח המצתאם לנ הב
 

 ט רפמה  תושירדל שר דנמוצע ל ה דוי צה תמאתה .9.9
 

המיחשוביטי  רפכל   .9.9.1 ו/או  הריהוט  ו/או  המציע -לע  יםהמוצע   הציוד    ים,ידי 
הכמויותכב  ת רטוהמפו  בדרישות  ו דיעמ כולל תב  ה   ,  ות  ההדגשו/או  רות  עכל 
  (12מטופס מס' חלק   )מהווה ות במפרט הטכני כאמורצויר מאש

 
  ם תואמים את האמור ם יציע פריטי ציוד ו/או ריהוט שאיניסוככל שמציע מ

הכמויותב ו/או    כתב  המוצר  לאיכות  הנוגע  בכל  המא)בעיקר,  שבה  רץ  קור 
   . ףיוצר המוצר(, הצעתו תיפסל על הס

 
כן .9.9.2 פריטי  כמו  כל  ו/או  ,  ו/אוהציוד  דרישות  ביעמדו    מיחשובה  הריהוט 

ל בהתאם  המחייב  הבטיחות  וככתקן  כאמור  בישראל,  מחייב  תקן  שאין    –ל 
שבאיחובתקן   המחמירהמחייב  )לפי  הברית  בארצות  או  האירופי  מבין    ד 

 . השניים(
 .  לעיל  1.2.1י לגרוע מן האמור בסעיף אין באמור בסעיף זה כד  .9.9.3

 
 וקדם תא אודות ביצוע רישום ממכסא .9.10

 
יר  מזכר נשלח ל ם המוקדם אשרישופס הטוהעתק  ף להצעתם את  רלצם  עיצי על המ

  ם קבועידים הה במועמסירת למזכיר העירייה על  צירוף אסמכתא המעיד ב  ה,יי רהעי
ת מצעומשלוח בא  רואיש  ל,א"שלוח בדוור מאיש  ,ירה בידר מסאישו :ןכגו בהליך זה )

 (.הי קסימילפ
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 תא על רכישת מסמכיםכמאס .9.11
 

 המכרז.  סמכישת מכיל רע  דהמכתא המעיאסם  עתהצל  צרףל יםמציעעל ה
 

 ה בתנאי הסף ידעמ ל שפת נוסנה סמכות לבחי .9.12
 

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

 . רזהמכל הסף ש  תו של אותו משתתף בתנאיידמעי  לגב טלי ומוחסופ
 

סוהחלטל  ש לתה  לקב  עדמקרה,    לכב .9.12.2 ר  ועדת,  פיתה  ת  שאי המכרזים 
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

 
 :ותן ההצעהבחירה בישיש לצרף לצורך  םפינוס םינתונו כיםמסמ .10

 
 טלבו .10.1

 
 טלבו .10.2

 
 בוטל .10.3

 
 ע המצי של פרופיל .10.4

 
 :יםא בה םהפרטי  יפורטו  ובו,  יעצמה  לש ילפו רפ  להצעתו ףלצר 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  םריחבהאחרים  החברות,  בבאשכול    , וכן  ,עהמצי לבין    םני ר 

 פים הללו.  והג  ד מןום הפעילות של כל אחחת
 

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

 (.יימיםקש)ככל  ריםחא  בתחומים
 

 . במציע ותפיםש ה וא  המניות י לעב  טפירו .10.4.3
 

 . יעמצה לש שרהונושאי המ  הל(המנ וףהג)או  ןוריוט רקהדי  ריבח  טפירו .10.4.4
 

"ם,  ליסמנכל,  )נשיא, מנכ"   המציע  צלא  יםר הבכי  הר שנושאי המ  פירוט .10.4.5
,  הבכיר  האדם  כוח  איש,  הבכיר  הכספים  שאי,  הבכיר  התפעול  איש

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

ך  , תונשוא המכרזום  ם בתחית וריע שיהמצק  יפהם סל  תווח לק   פירוט .10.4.6
ל  ןתמ שלמצלעיל(.    9.2  יףבסע  דרתםגהכ  ם,ציבוריי  גופיםדגש    ע יככל 

בתלק  יש הפועלים  רהט  חוםוחות  הלציי   עליו  ,העיר  את  גם  וחות  קלן 
 .    הפרטיים הללו

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



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 34עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 מסמכים מתשלהוה צעת להורתן הבהמ .11
 

שומרייירהע .11.1 זכה  על  שיקול  -לוע  ,ה ות ת  מן  אל  מכ  שלדרו  ידלעהב דעתה  פי  חד 
אות אסמכת  כים אוסממ  תלאמור בהצעתו, וכן, השלמכתב  בהרות בהמציעים מתן ה

ליך ה כהיך זהל   ראויו)  תההבהר  ו/או  צעההה  קתבדי  עתה לצורךדרושים לד נוספים ה
הבהרומתל לרן  להצעה(,  לוב ת  הוצות,  עמיכרך  המשחת  של  נאי הסבת ם  פיתתדת  ף 

   .(כרזמל  הצעהההגשת  נכון למועד  ה )ז  יךהל
 

ו/או השלמת  וש בשות שימייה 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 שלל לשיקואו   צעותהה
 

  ילת ספ  לע  יט להחל  עדת המכרזיםל וש  תהוע מזכודי לגר כ  ל,עי ל  אין באמורך,  כמש .11.3
זאת,  ם  ע  ;אמור לעיל בתנאי מכרז זהאם לאו ובהת לא צורף במלו  שהחומר ות  עצה
הצעה כאמטרם פסב ועדת  ילת  ת ור,  רהמכרזים  למלפנית  שא הא  ם  ינ ושה  ציעיםות 
לקבקשב שת  השלמובלת  ה  ו/אולחומר  נמסר  בנוסםנוספים  מכיס מ  לא  לחומ ,  ר ף 

 לידיה. ר מסשנ
 

בד וכיחים בדיעסמכים הממת  למש הר  פשלא  די כ  יף זהאין באמור בסע  יכ,  מודגש .11.4
התקיימו )כאשר הללו לא  עיל  טו לורשפף  סהו של מציע מסוים בתנאי  מידתאת ע

במועב הגמציע  הצד  לשת  אומכרעתו  הבהערבשל    חורבאי   ה שגה  ז(  אית, נקות 
 .   ך זההלי  תנאיה לפי ת פגומיבנקא ותערב לשבות, תיקונה לר

 
הצוו .11.5 המ ד בת  ועדת  או  לשב קצי  (ןניי ע ה  י לפ)  כרזיםיקה  מועדים  עמדתו  ו  כל ם  של 

 .  יםסמכ ת המכאמור בדרישתה להשלמיע צמ
 

 מכרזת ההצעות שהוגש ליקבד .12
 

 לי כל .12.1
 

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

 .  ביותר ת הזולההכספי
 

בה    עהמוצ וד  הציש בהצעה    רוח בל  תב ייח  הי ה ת  לאה  ייר יכי הע  מובהר,
חר בהצעה אשר בכלל והיא לא תב   יט הטכנת המפרינו עומד בדרישו א

 .יש בה כדי לסטות מן ההוראות הקבועות בכתב הכמויות. 
 

 .  היאש הצעה חייבת לקבל כל רייה מתאין העי .12.1.2
 

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

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

המכרזיםעו .12.1.4 רשת   דת  מלמנות    תאי היה  יויועץ  כאמטעמה.  יכו עץ    ל ור 
הרלבנטית  מנהללהיות   הבעירייה  המחלקה  לפנ אשר  יהיה  ץעיו.    תוי 

פרטלמושהורים  הסב  קבלתל חוו  ךלצור   עיםי המצמן  ים  ת  ת  גיבוש 
 סף.  בתנאי המציעים ת הדבר עמידב ותעד

 
 ה הכספית עצהה מילוי אופן  .12.2

 
   .סתרדן נאומעם  ת  מתן הצעה כספיבשיטה של  נה ייתה  המחירות הצע .12.2.1
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בי  גאת על  , זהמחיר לכל פריטואת    יםו המלאת פרטיאכל מציע ימלא   .12.2.2
 י המכרז. סמכ למרף  המצו  21' ס מספכטוף מך המצור המס

    
במקור    אותה  , ולהגיש כחול בלבדט  בעלמלא  ת יש  יפהכסעה  ההצאת   .12.2.3

 .  הצעה(של ה צילומיעתק  ה לא יתקבל)
 

,   12  מס'   טופסכ וכה בהתאם לנוסח המצורף  רע  ית תהיהספכההצעה ה .12.2.4
בלבד  ובנוסח מזה  הכספובה.  ההצעה  טופס  כי  כור  אית  כתלל  ב  ת 

 .    הכמויות של הליך זה
 

ה בעת  מציעעל  כי  לוודא  מסמים  לידיהמכה  כיקבלת  יקבלו  הם  ם  רז 
אבנפ גם  ההצרד,  טופס  הת  ובכל  (,  שלו  תסאוהגר  בשתי)  כספיתעה 

 .  העירייהכספית מאתר הה  וריד את טופס ההצעיה לה תן יהי נמקרה, 
 

ף  אשר תצור  ונפרדת  , אטומהסגורהטפה  במע ית תוגש  ההצעה הכספ .12.2.5
המכרמסמכיתר  ם  ע  חדבי הצעהמובהר,  .  זי  תוגש   כי  שלא  כספית 

די  י-עלולא תיבדק    על הסף  תיפסל,  רהוגס טומה וה, אורסגבמעטפה  
 . העירייה  רזים שלועדת המכ

 
לע .12.2.6 כי ההאשרתהיה  ירייה  הע יל,  על אף האמור  ש  צעה תוגית לדרוש 

ס , על בסיו"ב(יכור וקי, תקליט  סק אוןדיגיטלית )די  ם על גבי מדיהג
אקסל  ק ערוובץ  ל ך  שיהיה  יועבר ה) כמויות  כתב  בהתאם  קובץ 

 מידי העירייה(.  למשתתפים
 

הגשתיטה  החל על  כאמההצעה    העירייה  אקסל  קובץ  בסיס  ור  על 
להלעיל,   בהתאם  הקובץ  את  למלא  המציע  על  זה, יהיה  סעיף    וראות 

אות  ה בהתאם להורואטומטפה נפרדת  )במעתו  ביחד עם הצעולהגישו  
זה טופ,  סעיף  עם  מס'  וביחד  עלכש  12ס  חתום  )אך  -הוא  המציע  ידי 

 (.  ידני של המחירים(ללא מילוי 
 

כי על המציעמו גבי המדיה  דגש,  על  המגנטית  ים להגיש את ההצעה 
מודפ עותק  עלבצירוף  ייחתם  )אשר  הצעתם  של  המציע(-ס  וזאת    ידי 

  ירה, תשל סש כי במקרה  מודגהר ובעם זאת, מוקה.  לצורך בקרה ובדי
 .  יהפיזמור בקובץ ר האיגב

 
תה מח ה  הצעת .12.2.7   והריהוט   הציוד  ייט פראו    םהמוצרילפי  ערוכה  ה  ייר 

 .(12מס'  פסטוות ) כמוי ה תבהמפורטים בכ
 

יד  יםיע מצהעל   .12.2.8 על  המוצעים  המחירים  את  כל  ל  םלפרט 
וכן,    ללכחיר  )המ  המחירת  צעבהטים  המפור   פריטים/ םמוצריה מוצר, 
אותו לל  וכהמחיר  ה ו  עבור  אפריט,  המחכן,  הכולת  ש יר  כל  לל  ל 
   .הצעה(ה
 

המחיר   ת או איר  ים,מוצר מסואו  פריטעבור  מלא מחירלא י מציע אשר  .12.2.9
י  ייה )כפקוב באומדן מטעם העירר הנלאותו פריט, כמחי  ויד-לע  המוצע

 שיהיה בתיבת המכרזים(. 
 

עבור  צמ .12.2.10 מחיר  ימלא  לא  אשר  יות  (5)  חמישהיע  הר  ו/או  ים  סעיפמן 
  כפגםם( הכלולים בכתב הכמויות, יראו בכך  ירצוטים או המ י )סוג הפר

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

ו/או    וסיף אין לה הפריטים,  צעות המחיר עבור  ה  וייללמעט מ י  , כמודגש .12.2.11
גלכ על  ההצעה  בי  תוב  ו/ית  ספהכטופס  הערות  ו/או  או  הסתייגויות 

בקשותתנא ו/או  הצע ים  יוג  ות.  בהשלא  להורשו  זה,  ס  אותתאם  עיף 
 תיפסלנה.  
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 ות ת שונהוראו –ספית ה הכההצע .12.3
 

משא  וב בעקבו  ע  בוציש  ן וכ דע  ל כ  וא )  12ס'  ס מטופ .12.3.1 ם  יתקייומתן שת 
   הזוכה. תם עםחישי  חוזההמורה של  כנספח הת כה(, ישמשהזו עם

 
לז .12.3.2 שתשולם  בש תה  וכההתמורה  בהתיה  להצא"ח,    –הכספית    תוע ם 

הזוכה  הל  שנון  ומת משא    לאחר   שתהיה   כפי  רבות,ל )אם    במכרזעם 
   ור(.כאמ  ו"מל מ ינוה

 
הכספ .12.3.3 המפ הסכומים  כ  ההצעב  םורטייים  שיעור    .מע"מם  ליולאינם 

יצה לש בהתאורף  מע"מ  המחיים  לעתיעור  מעת  שיהיה  כפי  בדין,  ,  ב 
י  ה )כלפליחיד  המחיר הכולל   דכןיעורה של שינוי בשיעור המע"מ,  ובמק

  יין(. פי הענה, למטה או למעל 
 

של ההצמדתנאי   .12.3.4 ובהיעדר  חוזהב   וגדרלמ   תאם הביהיו    רהמוהת ה   ,
  .מודהצ יההתא  ה ל רהתמור, הגדרה כאמו

 
התש .12.3.5 ול מועדי  תתנא ום  התמ י  למוגדלמורה  שלום  בהתאם  יהיו  ר  ציע 

תמסר    רשא  מתרכש מסויחרת בתנאי הזמנת  יקבע א , אלא אם י חוזהב
  . זוכה בהליך זהמעת לעת לידי ה

 
נתן  י והוא י סופי  ההצעה הכולל הינו   סכום בהר כי מוספק  הסר כל ען מל .12.3.6

כל    אתבטא  וי  ם יהמרכיב   לת כא  לול יכו  ירות,תן השעבור כל מרכיבי מ
:  א רק(לת )אך  עמו לרבו ע להצעת המחיר מטנוג יע ב של המצ  םולישיקה

)  דציו ואבואביזרים  ציוד  עמתכלים(,  ים  יזרלרבות,  שכר  ,  בודהשכר 
י  בםעציומנהלים,  קתקורהטוח,  י,  רווח  משפהו  בלני, ,  ייעוץ  טי,  בלה, 

ה לע תשלומי  נויות  וכלליות,  מים, לחשמ,  םי דלק,  הסעה  חובה,הלה   ,
 ב.  יו"כת ווונחשב לת הנה

 
 הצעות ה בין הבחירה .13

   
 םמרזיה  של ועדת שיקול הדעת .13.1

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

 
ביו והזול   רהכשר המחיה  תעהצ  לץ עמכרזים תמלי ה  דתועככלל,   .13.1.2 תר  ה 

 ין.  דל ף לככפות בזאומדת בפניה, הע
 

  ת רהט ייעיר   מצד  ת בוהתחיי   ת וולה י  דזה כף  בסעי  באמור עם זאת, אין   .13.1.3
ת  ירשא  תהיה  ה ר, והועדבעל ההצעה הזולה ביות  מציעעם ה  להתקשר

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

ועדת מק  בכל .13.1.4 שעה   ראשאו  ו/  םזי רכהמ  רה,  שיקול  ע  ומריםירייה  ל 
  ל ם בעתר או עה ביו הזול  עם בעל ההצעה  רקש להת  שלאדי  לעדעתם הב

 שהו.  כל הצעה
 

שימסגרב .13.1.5 בו קת  המכרז  ה ליה  הזוכה,  ירת  ובבחליכי    ת רשאיההצעה 
בחלהבי  ה העיריי השיקולביבון,  שא  את  היתר,  שיפון    ן,ל לה  רטוים 

מ ראציהמן  ולדרוש  ו חתםוכה לה  נו רצ  לשביעותיות  ע  לא  ת,זא,  חר גם 
 חת ההצעות:יפת

 
שונ ניסי  .13.1.6 ה ו  עבב ב  מציעל  דומות  יצוע  כותואמינ   בעבר,ודות    , ורי שוי, 

ניהולי    ו שלקיומ   לרבות  ,חיותומומי מ ותחו  תו ומחיומ ת  ו/או צוו צוות 
 . ילהלשלהן , הן לחיוב ו המציע  אודות ות המלצ,  וכן  םמיאיתמטכני 
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העבו .13.1.7 מינתונ  וא ,  םיוצע המ  יםותהשיר ו  א  דה איכות  של ים  הם,  וחדים 
ה עם  בעבודלרבות, ניסיון עבר    ה,ירייבע  מותיילמערכות הקמתם  התאו

לע(להלשלי   או   ביולח)ע  ציהמ ני  ניין .  העי סזה,  לשון  של    לילהבר  )הן 
 (3יבדק במהלך שלוש )ן ויבחיי  ם(,חריאוריים  ופים ציבהעירייה והן ג

 .  זכרלמה מו להגשת ההצעשקדים השנ
 

ה,  ד בצע את העבוליותר  ולה בעה הזההצעל  ב  של  תולויכ   תמידבחינת   .13.1.8
ת  בחינ  ,תובלרו  ועלי  המוטל  סהעומ  ת ו/אוקת צבר העבודו דית, ברבול

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

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

תשזיכרהמ עיו יס נ,  תולרב  ,1993-נ"ג ם,  מצבר  ן  מסשל  ביע  יצוע  בוים 
)לחיובה  עבורות  קודמ   עבודות ,  יל ילשר  עבן  ניסיו  .לילה(או לש   עירייה 

 ההצעה למכרז.   שתלהגקדמה  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  שות  של  במקרה  הצעות רבות  בין    וויון 
אית  רש  רייהישונים(, תהיה העה  ים עיהמצבין  ן  משא ומת ול  ה ינ   רלאח
 תר. יוב  תוכוהנמ   ם הןצעותיההש תפיםהמשתן  בילה וך הגרלער

 
בפנבלה תתגרהה .13.2.2 נציגצע  המי  מ  םיתפשתי  בלבד(,  )נציג  בנוכחות  ורשה 

. משתתף יהיה  ךכ  שםוחד לתכנס במי תשה  בישיב   ,המכרזיםחברי ועדת  
  ה, גרל בה  ףשתתו להות וותר על זכמ  וא הכי  ודיע בכתב בלבד,  רשאי לה 

 ו.  יג מטעמעות נצאמצ ין בב בין בעצמו ו
 

דרך    תהיה  ההגרלה .13.2.3 מובת  ומ אטות  פומעט   ילתטנשל  על  והות,  ז לתי 
יו  הישי לוש   על  נחואשר  ועדתחן  של  המעט  בות  בתוך  ת  ופ המכרזים. 

במעטפה    "לא זוכה", והן יופקדו  וא  "זוכה"ייכתב    םבה  פתקים,  יהיה
בתי ישיז רמכהבת  אחת,  טרם  ועדבים  הת  תתקיים    ים רז מכת  בה 

 ה.  ל ההגר
 

בחירת יעקב .13.2.4 סדר  יוטע המ  ת  ב פות  פים  משתתהים  ציע המ  ןיסכם 
 בע. טמ 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 

 שו לה. שנתגלו בהצעות שהוג
 

ה .13.3.2 במהלךשעי   תטעותיקון  ה יבד  ה  מי    דיבית  עוצהקת  )או  הועדה 
 .  וטוקולרשם בפר וי עמה(טמ
 

 .  מציעסר לון תימקי על התההודעה  .13.3.3
 

 ות עצת הילפס .13.4
 

י הסף והיא רשאית  ות בתנא נן עומדישא  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  , זבמכר  יוןות השוונ וקר עת בו פוגעווגנות ו/אה
ל  ש  תטעימו  ההבנ   או על  תו נכונ  ת בלתיוחהנ   סות עלאו מבוסת,  וטעומ

 .  תאחר הדהועליטה חהת אם לכרז, זוהמ אנוש
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העי .13.4.2 של  מזכותה  לגרוע  כדי  באמור  למחיר אין  פו יה  על  טכנייםגמיל    ם 
 ה בתום לב. עצהב  שיפלו

 
פי  -לה עריייהע  טובתל  סעד העומד  לכע מגרובסעיף זה כדי ל ר  אין באמו .13.4.3

 כל דין. 
 

 כרז במ וכהזה .13.5
 

ז  מכר  אות ורלהתאם  ה בה הזוכ חר את  בת  ייה רל העיש  יםרזועדת המכ .13.5.1
 . חוזהתתקשר עמו ב עירייה הכי  הי יריש הע ראמליץ לתזה, ו

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

ל  תקב מכן    רולאחרות,  הב ההם  ה מ ט לעיל ו/או קיבלהמציעים, כמפור 
 החלטתה.   תא
 

רכרזימועדת ה .13.5.3 עם  להחליט  ביאימת עה הת ההציר בחל  שאית    ותר, מה 
הצע  ורחב ל  אל  יטלהחל  או את  בלה  הר טבמ  הכולו   שהיא,  הכל  טיח 

 מירב היתרונות לעירייה.  
 

חל כיחידה  יל( והוא  לע ו  רת)כהגד  ל הפרויקטכלל  ביחס  הנו דנא    המכרז .13.5.4
 . קטויפר ך הם מתויביחס לחלק  קרות  הצעקבלנה אחת. לא תת

 
 חידה צעה י ה .13.6

 
שככ .13.6.1 למכרתוגל  הצעה  ש  כדייחז  או  שה,  סף  האי  תנ  תבדיק  חר לאכל 

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

   .1987-תשמ"ח  –ת )מכרזים( ריועיה
 

 ה יחידה.  צעה ין ניעל ותיה החלט ק אתמנ תים כרז ועדת המ .13.6.2
 

השועד  ככל .13.6.3 תחליט  מכרת  המ  עלזים  ים  נימוקה   מןכרז  פסילת 
פרסום  הנוגע לכל  ב  לןלה  זה  יףאות סע רחולו 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  ת העירייהמבלי לגרוע מזכויו  .13.7.1
ע  בצשי מנת  שו, על  גושה הצעות  במדרג הני  ע הש יות לפנות אל המצזכה

לאח  זאתותו  צעה  עפ"ייקט  הפרו את   ז  זרשהוכ  רגם  ר  אחה  וכעל 
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
 

שידורגמל .13.7.2 ת  ציע  להודיע  7של    תשהוהא  שני  קבל  ייהלעיר  ימים  ת  על 
כ  .התהצע עשה  המלא  שנהמדורע  צי ן  א ג  שהי,  תהא    לה,יבשלב  שיו 
  הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך   יע אתצ להו  ורחזליה  ריית העיארש

 ה. לאה
 

רזה,  יף  סעת  להוראו  בהתאם   מציעמצא  נ  אל .13.7.3 העירייה  שאית  תהיה 
 .   חדשם מכרז לפרס

 
ש .13.7.4 העירהתקשרותה  ז אם  בהת  ייהל  סעיף  בכך   ניתמות  הלהוראות 

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

 . (חוזהבם רת)כהגד
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 גיםסיי .13.8
 

אף .13.8.1 מסמכויו,  יללעהאמור    על  לגרוע  דיןומבלי  כל  פי  על    דת עו,  תיה 
 ז.מכרכה בומציע כלשהו כז  על זכרילה ית שלארזים רשאהמכ

 
כזה .13.8.2 אופיצולכל    ם זכאי  ו הייא  ל  ציעים מה   ,במקרה  ת  אמוי  יפש  י 

 רז.  מכי המכ מס שת כיר בגין, לרבות  ,העירייה
 

 ים וחד ימ סמכות ראש העירייה במקרים .13.9
 

  ר העי  צת רייה ו/או של מועע מסמכותו של ראש העי ורגל   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 לבותחלת עהבלת צו  וק  החוז ה  מתלחתיובר  כי עהר,  מוב פק  ר סלמען הס

 תוקף בין הצדדים. -בר חוזהם קיי
 

 ה וכזהצעה  בהן זכות עיו .13.11
 

עיין בהחלטה  י לרשאיהא  שתתף במכרז  מל  כ  ם,המכרזי  כלליתאם להב .13.11.1
המכרעדו  לשת  יפ סוה בזים ת  במכובה  וקיהנימ,  הזוכה  ת אזז,  רצעת 

 . כרזות המצאתו 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  וע גפל  , אוו סוד מקצועים לחשוף סוד מסחרי, איז רמכת הועד
 ר. ן הציבו טחו בבי ושלה, בכלכלתה א וץ הח ייחסינה, בהמד

 
קש  בזוכה ותה  העההצ ל  בע יה לעירינה ה, תפיוןלע  כותמימוש הזם  רט .13.11.3

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

 קבע(.  שנ ד מועב בלא הגיה הזוכה צעההל  עבם בהיעדרה א
 

כאיי לעהיה  י ניתן   .13.11.4 במסמכים  ברייהעימשרדי  ב  ורמן  וף פבכ  לבד,ה 
עעד  מול  ש  ש מראם  ולתיאו  לעיון,   כתב בשה  בקח  משלול נציג  העיון  ם 

ובכפו לתשל העירייה,  )בגיוקבום  ף  של  תהוצאו  ןע  בסך   )100   ₪
חדשיםים:  ילבמ) שקלים  עבור.  מאה  מע"מ(,  עיון,  ת  שיפג  לכ   כולל 

 ק.  חוכ מזה יצורף מע" םכו; לס ןבעיו ת הכרוכותויוהעל  י סוכי את לוז
 
שתתשמ .13.11.5 לקיף  ה בקש  הש  מיצילועתק  בל  הפתומכ סמל  לעי ח ים    ון ים 

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

 
שאינ  תלבק .13.11.6 חומרים  של  כהעתק  תהיה  מסמכים,  סולשת  גדנ ם  כום  ם 

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

חד  אשל כל    יםכמבמסן  ייי לעאזכ  היהיכה  הזו  הצעהה   כי בעלר  בהומ .13.11.7
זכותמש  מיש  יםשתתפהממן   לעיין במסמכי ההצעה  את  עיו    ון הזוכה. 

 זה.  הוראות סעיף ם לתאבה ה יהיה ה הזוכ ההצעל בעל שאמור כ
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 תנאים כלליים  .14
 

 חל הן  ידה .14.1
 

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

 
 . ןדילכל תאם ה בהתוגשנ ו נהרכתע ההצעות .14.1.2

 
תפות  אים לצורך השתשפטי מתץ מעויי ו  יבלשק  כמיבו  שיחעים ימציהו .14.1.3

   עי אחר.עוץ מקצויי ל ן, ככ, וותצעהה  יך והגשתבהל
 

 ייחודית  יית שיפוטנת .14.2
 

הנוגע    לכ ל/ו   זה  רזכלמעניין  בב  חו,מכוהנכרת    חוזהאו  ורק  אך  ט  המשפ  ית יידון 
    .באר שבער יעי ב צומ ושבוום מר מקענה ואשבתובן דות ליניעני ך מבחינה מוסמה
 

 יך הלת בפותתהשאות הצוה .14.3
 

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

 
  .הוצאות אלה  גיןה ביירי מאת הע  לכל שיפוי  יאזכא הלא יהמציע  .14.3.2

 
 ט רויקע הפיצולת ב חידחיית ת ו א  עירייהל ידי ה ל עביטו .14.4

 
  ל את ההליך , לבטיד עלהבתה  עקול די ל פי שעכל 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 
  ענהכל ט  ם ילמציע  שתהא   י בלמ  ,ות צדדים שלישייםבעצמה או באמצע 

   יעה בקשר לכך.תב או
 

 ים תקציבי  ליםשיקו .14.5
 

ס  עןלמ .14.5.1 כל  מופקהסר  כי בזאבהר  ,  הביצ  ת  ז  ואשנ קט  ויפר וע  ,  המכרז 
ל  ו שציבי או קיומ תנה בקבלת אישור תקא, מולמ  ןופ בא   עביצות  לרבו

   .קציבת
 

שומרתהעירי   כך,לפי .14.5.2 הל  ע  יה  את  לבטל  המלאה  ו/או  זכותה  מכרז 
ביצתחיל  ד מועאת  לדחות   חלקן(,  לן  ו)כ   דותהעבו  עות  לאו    קטין האו 

ביצוה  את מאי אכתוצ  דות ובעהע  יקף  ה  ה  התאישוקבלת  י  קציבר 
סי  )או  מורהא אחרתבמכל  המוסמכים  הגורמי   ר וישבא   הקשור ה  ה  ם 

 דינה(.  מטעם המ
 

להיקפו  בהתאם    וגשוי   יםשל המציע ההצעות  י  ורשת כפ בצורה מהר  מוב .14.5.3
יעים  המצ  את  ראו רז, יכמעות ל ההצ  תשהג  עצםקט, ובא של הפרויהמל

שמסכי ומ כמי  את  מאשים  מוותר יללע  האמוררים  על  י,  ,  טענהכל  ם 
ון  בעניי  ההעיריי   גדנכ עה  בי ת  ו/או ישה  דר עלות  שלא לה  ם ייבתחימזה 

דריש טענה,  ו/או תביעהכל  העיר גכנ   ה  בקיד  ביטשיה,  עם    ול המכרז ר 
 רז. המכלפי  צוע העבודות עד תחילת בייית מו ו דחא/ו
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סעיף  בפורטות  המ  תונסיברז בהמכשל    עקטן היקף הביצווי  בו  הקרבמ .14.5.4
הדייחשלא    זה, כ ב  שייהחת  טנהקבר  הזוכה,  תם  ח וזה   היירעיהועם 

 . שירותיםה  לכלליחסית  , ע, ככל הניתןלהקטנת היקף הביצו  תפעל
 

מציעומר  מובה .14.5.5 כל  יראו  כי  הצעתו    ודגש,  את    כאילו   רז,למכהמגיש 
מראש  הסכי מועיל לור  לאמם  והזוכה  ו/א   כל  על  בזאת   רתו,    ו טענה 

ז   תביעה  ו/אוה  רישד ביהריהעי  כלפיכות  ו/או  הן  יג,  קף  יהקטנת 
 . אמורציב כקת  רעדהי לע בשצוהבי

 
מובהר, .14.5.6 שלכי    עוד  כתוצרהמכ  טולבי  במקרה  מאז  קבאה  אי    ישור לת 

יקצת בלבד,  זה  ומטעם  רוכשי  יבי,  זכאים    להחזר כרז  מהכי  מסמהיו 
הו,  לשף כ סונ לפיצוי  כאים ו זיהי א ל שרכשו, אולם  כרז מי הסמכמחיר מ

 .  מוער או בקשירת שהוצ אח ההוצא לכו רז מכה  הכנתהוצאות  רבות ל
 

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

ת  אריך  אי  הפרויקט, הואוע  ביצ  לת ועד תחיחייה במ ם ד רגתי  בו  תלויה
ה תו במסג שהגי  תנקאיבהות  ערבקף  הצעש  ל ות רת  כ,  תמלא  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 

  ציע למכרז.ההצעה שהגיש אותו מ
 

מרמוותכה  הזו כר  על  טענה,אש  ומת/ו  שהריד  ל  תביעה  שליחי או    א ב 
  ת כארהם  ע  בקשרייה  העיר  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  אאמור  מקום  ובכל  במסמכיל  המכרז    חר 

תה העי  ,זהוחוה רשאירייה  ההא  לטלחת  יה  ערבות  ש  גי הש  צעה ת 
הזצהמ כ עהצ  רתסגבמ  וכהיע  למכרז,  או  תו  בי חלקהולה  הי,    תר ן 

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

 
 דדת בו צעהה - ההצעה .14.6

 
 כרז.  למד להגיש הצעה אחת בלב  אירשכל משתתף  .14.6.1

 
ט  הנשל  או לט על ידו,  הנש  , אובמציעולט  ל מי ששגם ע  חל  עיל האמור ל  .14.6.2

ידע גול  שי  בו.  ש השי  ילרם  גם  כולט  מולצורך    " היטל "שח  המונגדר  ך 
ש הכללית  הצת  ויזכו מ  20%-מ  עלהלמ  ל כאחזקה  באסיפה  או  ו/בעה 

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

 סעיף זה.  ב ד ניגוו בש גהו  כי ת שיתבררסול הצעו ועדת המכרזים תפ .14.6.3
 

 זיםרכ המ  תדת ועהחלטאת   גדתהנו  ךסמת בית משפט מויעקב .14.7
 

וי  .14.7.1 עהיה  המועד  ידי  ליקבע  ,  ("ריהמקוהזוכה  "  :להלן)ה  כ וז  םזיכרת 
ובעקבותיוא  וה בעבודתו,  משפט   חל  ע הליך  ייקבע  בי  ידי  משפט יל    ת 
ר  אח  כרז זוכהתחתיו מו מקורי בטלה וכי  וכה הז ה  שלתו  סמך כי זכיימו

ו"האחר  הזוכה"  :לןהל) מ  או/ (  צו  שיינתן  להעניככל  וע  ביצ  משךה 
מתועבוד ה הי חת,  הזוכה  ל יב  אפסיהמקורי  ת  ודבועה  ועביצ  תק 

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

ובאופ בטוח  ון  זבכל מסודר,  כלקי  הל  את  ההנחי ים  לו  ני יש  ותל  תנו 
 ויקט.  רפה  ועיצ ל בת עואחרי ת ה העבר  עדבדבר מו
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  גין וי בפיצ  לשוםכאי  ז  ה וא לא יהיה  י,רקוהמ וכה  זל הו שתזכיילה  בוט .14.7.2

כאמור, זכייתו  לתשלו  ביטול  עב אלא  העם  שבור  על בודה  יו  יד -וצעה 
 הפסקתה בפועל.   דעמובפועל, עד ל

 
 ת וודעח הו משלם ואופן דית הצדכתובו .14.8

 
מכלגר  מבלי .14.8.1 יתרוע  הליך    ל  ההר  מוב   ,הזההוראות  מטודעו כי    ם ע ת 

ו/או  ריהע מט דעהוייה  הות  יישלחויי ירע ה  אלפים  משתתעם  בכתב    ה, 
  כל או ב  פה -עלו בנו מצג שנית תוקף לכל הודעה ו/א  לה כ יהי   ולא  לבד,ב

 דרך אחרת. 
 

  צל , אלעיל  ורטכמפייה  במשרדי העיריא  מכרזים הה  דתכתובתה של וע .14.8.2
 . ההעיריי ירזכמ
 

פו  ורשצ  יהםמכבמס  עהקבשנ  תובתכה כהמשתתפים תיראם של  כתובת .14.8.3
 עה.  להצ

 
ו/ כתובבהיעדר   תו  כתובחשב  , תיכתובות  וצגו מספרה  בו   רהמקאו ב ת 

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

 חרת.  א
 

אהו  לכ .14.8.4 ידתישלח    שרדעה  ועדתייה  העיר  יעל  ירזיםכהמ  ו/או  ו  רא , 
  בהתאם  (יןני העי  לפ ה  וכ הז  ום )א תפיקבלה אצל המשתו התילה כא אות

 ם: ם הבאיילתנא
 

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

   שלוח;ום המם מייקימי עס(  3)שלושה 
 

ז א ו  –  או בדוא"ל   יה יל סימבפקות  ח באמצע שלודי מי-על .14.8.4.2
 יםעסק  יום   בור עדה כעלו הגיעה ליאי עה כההוד  את ו  ארי

 ; חדא
 

 סירתה. מ  בעת –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 טפסנה ו אישור הבנת תנאי ההזמ 
 

 וד לכב
 ית רהט רי עי
 

 ג.א.נ,
 

מוסדות חינוך  ל בוט ומיחשוציוד, ריהשל  ה פקה והתקנאס ישה,כר  /202021 מס' מכרזן: הנדו 
 ( 0220)מסגרת( ולל)כ ברהט

 
מסמכי  מאשרים"מ  הח  אנו .1 את  בקפידה  קראנו  כי  רכישה,  :  בנושא  21/2020מס'    מכרז, 

של  והתקנ  אספקה ומיחשוב ה  ריהוט  ברהטמוסל  ציוד,  חינוך  מסגרת(דות  ,  ( 2020))כולל 
הא  והבנו נו  למד בקפוב  ,הםב   מור את  התנ  ידהדקנו  הדרישות,  כל  והנסיבות,  את  אים 

הצעתנ יהעשויים,  טפש המו  יםפיזי ה על  להשפיע  על  ים  או  הפרויקט,  ו  אנו  ביצוע  וכי 
או    תנאים  דרישות, הבנה של  -ה או איידיע-על כל טענה שעילתה באית מראש  בזא  מוותרים

 קט.רוי ביצוע הפעל  אוו תנעצעל ה השפיע ם ל שוייזיים ומשפטיים, העכלשהם, פית בו ינס
 
רפים  וכן במסמכים המצו,  תהצעולהציע    המנ הזב  רטיםומים לתנאים המפ אנו הח"מ, מסכי .2

 הם. ם וצרופותינספחיהכל על דרך ההפניה ועל 
 
נספחיה,  ל  כ  ל בה, ע  פורטיםנאים המ יהוו הת   הצעתנו,   בלת אישורכם בכתב על קבלת ק  עם .3

 ו. מחייב מבחינתנ  חוזה
 
  תן מ/ודותלביצוע העב  חוזהשרות עם העירייה בתקלה   אין תוקףיו  דלעב   נאיכי ת ,  נוע ל ידו .4

ה  הזוכ העירייה לנציג    ינו קבלת אישורי ה  ההזמנהנשוא    קה של מוצריםפם/אס שירותי  לש
העבודה  )מנהל מנהל  ו/או  במסמכי)כהגדרת  הפרויקט(  אישוהמכרז(  ם  העיר,  ל  ע   יהי ר 

ב וצעמידה  הניסיון  לויניד-על  שיוצעבדים  העווות  דרישות  הגש,  כרבות  המסמכים  ת  ל 
כ על  הדרושים  לחתימה  להצבהזמנ   רכאמו  החוז התנאי  למכרז,  יה  הצעות  חר  יאולא  ע 

שבו לא    . בכל מקרהעל הזכייה במכרז  ה למציעירייד קבלת הודעת העימים ממוע  7לוף  מח
  ך וים בתהנדרש ים  מסמכ יוגשו כל האו לא  /ם לעיל, וטיורפמי מהמרייה לקבל אישור העיית
זמז  רקפ תהיה  ן  שיקורשא ה,  לפי  העירייה  לית  המוחלט  דעתה  לביצוע    החוזב ר  התקשל 

המכוהעב נשוא  עם  דות  כלשה  מפעיל/פקקבלן/סרז  תהאחר  ולא  כל  ו,  לנו  ואיה  נו  טענה 
על    ה עם אחר,ותשרקשר להתייה בקפי העיר תביעה כל שה ו/או  מוותרים על כל טענה, דרי

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

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

 
ל  ע בהזמנה להציע הצעות )כולוקבה  למועדד  זרה, ע, ללא זכות חקפהעמוד בתוהצעתנו זו ת .6

 (. רכההא
 
  םיפתתמש ולל,  ל כים בגלותם לאחרו/או לא ל  טי הצעתנו ת גלוי פרא  נועמ ל  יםייבו מתחנא .7

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

 הזמנה להציע הצעות. ב ורטיםמפנאים הבהתאם לת קודתכם לפ
 

שנזכ .9 במככל  ל זוחי   זה  בותער  כתב,  כרזה  לאחר  ידינ ר  פו שנפקיד  ו  את  ליסות  בידיכם 
 הצעתנו זו. לל בהנכ  חוזההנזכרים ב םכים האחרימסמהו ת יורבועה, הביטוח



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 44עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 

נפבמידה   .10 ו/אוקיד את הערבויולא  ו/או את   ות  הביטוח  פוליסות  האחרים    המסמכים  את 
יס ימים  7ך  תו  הנכלל  חוזהב  הנזכרים  כהפרה  הדבר  יראה  כודית,  ם  זיהחו  בחוק  מוגדר, 

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

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

בחתימת  נה  מות,  מכך  משתמעכל ה  על  רות,ו כי מועד תחילת ההתקשי הבנכ  יםמצהירו  אנ .11
 דה. וב בלת צו התחלת עעל ידי העירייה וק ה חוזה
 
 

 ב, ר דוכבב
 
 
   

 ת המציע חתימה וחותמ  תאריך 
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 2טופס מס' 
 

 21/2020 מכרז
 יווך" תשלום "דמי ת   יבדבר אהצהרה 

 
,  1977-"ז התשל,  העונשין  חוקות  , לרב הדין  מכוחהחלים עלינו    ובות ולאיסוריםחל   בנוסף .1

______ח ה  אנו  בזאת  ומצהירים   מתחייבים_________  ______________ __ ___ "מ 
 : ןלקמדכ

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

או מעשה /ין על החלטה ורין ו/או בעקיפשיבר בעל ערך במטרה להשפיע במ או כל ד/ו
עיריית    ו/או  של  ")להל   רהט מחדל    עובד או  /ו   ייהיר בע  יד תפק  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

י  סוד/ חסוי  דעימ  לקבל  תמנ  לע  אחר  גורם  כל או  /ו  מטעמה  מי   או/ו  ה רייהעי  עובד
 . ממנו הנובעיםהזמנה /חוזה   לכלאו / ו  רותקשהת  להליך ורהקש

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

 ה ורבצ  מחירים   ע בולק  במטרה  אחר   רם וג  כל או  /ו   מטעמה  מי או  /ו  יההעירי  דעוב
 .תחרותית לא או /ו תיתמלאכו

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

 מהם.  בעיםה שנונ מזה/ זהחוכל  העירייה ו/או
 

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

"זה  )בסעיף  אחר  הליך  בכלאו  /ו,  מוראכ  הולהפע  נעשתה  כי  חשד  יםיק   יולגב   הליך : 
  את   ואהש   זמן  בכל  לבטלאו  /ו  רותההתקש  בהליך  הצעתנו  את  לקבל  לא   וא /ו  "(שרותההתק

  ך מהלי  הנובעים  ההזמנה/החוזה   את  שהוא  זמן  בכל  לבטלאו  /ו   רותההתקש  ךבהלי  זכייתנו
 . תההתקשרו

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

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

כחלק  צה .4 ניתנת  זו  ההרה  מס'  מהגשת  למכרז  עלשפור  21/2020צעה  רהט  ידי  -סם  עיריית 
ל  כול )הט  ינוך ברמוסדות חל  שובציוד, ריהוט ומיחספקה והתקנה של  ארכישה,  :  יינושענו

 .(2020)מסגרת(
 
 

 ם:ו ת החל  באנו עבאתי/ ולראיה
 

 __________ ___________ שם:
 

 ______________ _____   חתימה:
 
 _ ______ותמת )חברה(: _______ ח
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 3 'מסס ופט
 

 מטעם תאגיד חתימה   תוזכוי אישור
 

 2021_ __ ___: _תאריך
 

 
 : לכבוד

 ט עיריית רה
 

 נ.א.ג.
 

 בשם תאגיד  מה ת חתיאישור זכויו :ןהנדו
 
 
ים  / ________, החתום___ _ ________  כי ת,  זאב  רמאש__  ___________ ני, עו"ד _______נה

שה  ההצעה  ________________על  ידי  על  )וגשה  במסגריעהמצ" להלן:  ____  ההזמ "(    הנת 
הצעות של    ושאנ ב  21/2020מס'  למכרז    להציע  והתקנה  אספקה  ורכישה,  ריהוט    מיחשוב ציוד, 

  ע את המצי  בי ילח   יםך/ מוסמ  "(רזהמכן: "הל )ל  ברהט  (2020)סגרת(ולל מ)כ ברהט    מוסדות חינוךל
 . ן בנוגע למכרזעניי בר ואת המציע לכל ד  חייבת , והיא מחתימתו/םב
 
 
 
 
 

 , רב בודכב
 
 
 
 
 ____________ _ __ 

 מ.ר. ____________ 
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 4' מס טופס
 

 עבר ן  יובר ניסבד   תצהיר המציע
 ז[ כרלמעתו  ע בהציהמצסתמך מ יהעסקה עללכל   נפרדיר ה תצ למלאש  ]י

 
הח נא ב_________ _"מ,  י  ע  יתשהוזהר  ראח ל  ____________,___  ת.ז.  על/ת___  י  לי כי 

לא אעשה  מת האיר אלהצה וכי אם  ל  ן כת  צפוי/ה  בעונשים הקאהיה  בזה    חוק,בועים  מצהיר/ה 
 להלן:בכתב כד

 
כמנהלממש  אני .1 שלשל/עוהתפ מנהל  כללי/  ש  רת  ____/חב____________   ותף 

ב______________ _ עמותה/_____ _________ .  ח.פמ  ע"__    ____ _ ________  מס' 
" ומוסמך  יע המצ)להלן:  לטמ"(  תצהיית עמה  זהן  המציע    קכחל  ר  של  סגרת  מב מהצעתו 

 "(. זהמכרלהלן: " ידי עיריית רהט )-על  פורסםש 21/2020מס'  מכרז
 
     לן:כמפורט לה  ומיחשובט  ציוד, ריהומכר  יע מצ כי ה צהיר,י מהננ  .2
 

 __. ______________ _ _______ ___    ד:הציו לש  ןמימזה שם 2.1
 

 ____________. _____ _ __________ צעה האספקה: אליו בו חינוכי המוסד ה  2.2
 

 ____________. _____ _ __________   : נוכימוסד החיהסמל  2.3
 

  :ד(לסמן יותר מאחמה שרלבנטי. ניתן את  ן סמל  יש) ד שסופק ו יתיאור של הצ 2.4
 

 מעבדות מחשביםריהוט ל   ת מדעים דועבמט לריהו 
     
 ם ניידיםמחשבי   מחשבים נייחים  
     
 2ציוד מדיה    1היקפי ציוד  
     
 אחר/נוסף: 

 
 _. _________________ ________  מנה: ד הזעמו /חוזהה חתימת  עדומ 2.5

 
 _.. ______________ ________ __ :3ציוד השל   בפועל הספקא תחילתמועד  2.6

 
 _.. ______________ ________ __ :4ציוד השל   בפועל  הספקאה סיוםמועד  2.7

 
   :בועה במכרזבמהלך התקופה הק שסופק ציודהיקף כספי של ה 2.8
 

 )ללא מע"מ(.  __________________ 
 

 __._______________ ___  :אצל המזמין ותפקידו ין המזמעם ר מטשקאיש  שם 2.9
 

  ____ __ _______ _____________ ________________________ _ ___ ___ __ 

 
   בוכיו" כונניםים, בלט אט סורקים,   ות,הכוונה למדפס 1
   יו"ב;וכ שמע ותמערכ,  הוויזיטל  מסכיהכוונה למקרנים,  2
 לציין מועד מדויק.יש  –אם התאריך הוא גבולי לעניין תנאי המכרז  שנה.חודש ואת האת הות יש לציין לכל הפח 3
 לציין מועד מדויק.יש  –אם התאריך הוא גבולי לעניין תנאי המכרז  שנה.חודש ואת האת היש לציין לכל הפחות  4
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 ____________________ _  (: "לואנייד, ד ) רהקש שאי םע התקשרות ידרכ 2.10
 

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

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

  __________________________________ _________ _______________ . 
 

 ירי אמת.ותוכן תצה  תיזו חתימשמי,  וזה כי היר/ה מצי אנ .4
 

 
____________ _ 

 חתימת המצהיר/ה 
 שוראי

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

אש_ _____  ב  ר__  עצמו/ה  חר  ולא   ישי,א  ןופבא לי    _________/המוכר/ת  מס'  .זת.זיהה/תה 
ה לעונשים  צפוי/תהא  /יהא  ה/תעשה כןאם לא יעשאמת וכי  את הר  היצ ו/ה להי עליה כ /וי תרהשהז

 יי. בפנוחתם/ה עליו תצהירו/ה  ונותכנ את  ר/השהקבועים בחוק, אי
 

____ _____ __________ 
 ( מתת +חוימה  )חת  "דעו
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 5 'סמס טופ 
 _____/____ /2021 אריך:ת

 
 ו"ח{רד הרשל משיר פירמה/לוגו  שור על גבי ניי אאת ה העלות}יש ל 

 
  לכבוד

 זים כרהמ דתוע
 רהט  עיריית

 
 .א.נ,ג
 

 ___ _ _______ "מ/ח.פ.__בע_____ _________ תברח:  ןהנדו
 

___ /חברת  לש   חשבון  כרואי )שותפות   _________" הגשציע מהלהלן:  ובמסגרת  הצ"(,    עת ת 
ה של  והתקנ רכישה, אספקה    :  שעניינורהט )ית  ריעיידי  -שפורסם על   21/2020  מס'   ע למכרזמציה

 : כדלקמן לדווח מתכבדים אנו, (2020)מסגרת(ל ול)כ ך ברהטמוסדות חינול ציוד, ריהוט ומיחשוב
 
 
לארה .1 המיני  כי  חברה/עמותה/שר  הנו  שנרשמהציע,  רשומה  רשם    שותפות  בפנקסי 

ין  צורך לציאין    –ד  ו יחישומה א שותפות לא רלגבי  ]  ___ ______  ם  ביות  תוהעמוהחברות/ 
 [.  את מועד הרישום

 
 __ . ___ ____"ר ביום ___ מלכ/ורשה שם כעוסק מע נרהמצי .2

 
לאהרינ  .3 המי  כי  מחז שר  בעל  הינו  כספציע  שלור  )  13,000,000  י  ₪(    מיליון  עשרה   לוש ש₪ 

  ת " דוחופי 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 מבוקרד ת שמחוייב הג
 

 : 9201מבוקר לשנת  י"ח כספדו וין לציע שאחלופה למ
)  13,000,000על מחזור כספי של  המציע הינו באשר כי  הריני ל ₪(    עשרה מיליון  ושלשש₪ 

  ת פי הדוחו" -, זאת על8201  ,7201,  6201ות הכספים  , בכל אחת משנ מע"מ  כולל   א לתר,  ויו
שהוד/קריםהמבוים  י כספה כספיים  לרשויחו"ת  ] וגשו  המציע  זו  ות  לחלופה    מציעהנה 

מחושאי הנו  מבוקריב  דו"ח  ה  [,  גשת  וכןמציע  של  אלה,  עללשנים  הכספי -,  הדו"ח    פי 
 . 2019 לשנת רוהסק

 
כי  י לאנ הרי .4 לעי יע  ל המצ כספי שה  המחזורשר  ביצלותו של המל, הן מפעיהמפורט  לבד, ע 

 שורים עמו. ו תאגידים הקם א יל גופעילות שת מפכנסות הנובעוללא ה
 

לשנה    המבוקרי  הכספ   פי הדו"ח-על  9201  ל המציע לשנתש  פיכסה  זורהמחלאשר כי    הריני .5
)ל מע"מזו  כולל    י כספ"ח  בדו   חייב  שאינו  יעצמ:  רה עה]  .₪  -____ ___________ (:א 
 [ זו נה לש הכספיח "בדו  הכנסה למס  שדווח כוםסה  על ידווח  קרמבו

 
 : 9201 לשנת מבוקר כספי"ח  וד לו ןשאי עצילמ החלופ
המבוקר לשנה    פי הדו"ח הכספי-על  8201המציע לשנת    לש  ספיהכ   ורהמחז לאשר כי    הריני
בוקר  כספי מו"ח  ב בד חיי  שאינו  ע: מצירהעה]  .-_______________ כולל מע"מ(:  אזו )ל

 .[2019 תלשנבדו"ח הכספי למס הכנסה דווח  שהסכום  זו, ויפרט אתתעלם מחלופה י
 

"הערת עסק חי"    מהוש לא ר,  9012וקר של המציע לשנת  הכספי המב   שר כי בדו"חי לאנ הרי .6
פי  סכה  צבועל מ  יעתר להת אחרת, שיש בה כדי  ו כל הערה חשבונאיא   י"או "אזהרת עסק ח

   בהתחייבויותיו.עמוד  לתו לו/או יכוו סקי ת עם א שיך לקייהמציע להמ לש



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 50עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 
 : 9201 לשנת מבוקרי 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 מצעיע  התר י לכד ה  יש ברה חשבונאית אחרת, שרת עסק חי" או כל העאו "אזה

ל   לש ו/אא  ים לקיהמשיך  המציע  עסקיו  לעת  יכולתו  בהתחו  ב יבויוימוד  וכי  התאם  תיו, 
ה המ  הסקור  כספי לדו"ח  לשנת צשל  ל9201  יע  צ,  לה א  כאמפויה  הערה  בדוירשם  "ח  ור 

 .  9201קר לשנת  בומהי  ספהכ
 

 ספי מבוקר:ח כו חייב בהגשת דו"חלופה למציע שאינ
ומב  כספי  דו"ח  בהגשת  מחויב  נו אי  ציעהמי  שר כהריני לא ית  בנתי המקצועה  למיטבוקר, 
עולה   הלא  ל כמהדו"ח  עלהוש  2019שנת  ספי  לרשוי המציידי  -גש  המע  כדי    סות  בו  יש  כי 

מל על  המציע  התריע  של  הכספי  לעמוד    יםי קל  יךמש מלהצבו  יכולתו  ו/או  עסקיו  את 
 ייבויותיו.  בהתח

 
 
 
 , רב בכבוד
 
 
 

 ח" רו, ________________
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 צעה( ות הרב)ענקאית רבות בע
 

 _____ / _____/ 2021תאריך 
 
 לכבוד 

 רהט ית רי עי
 

 .א.ג.נ
 

 :__________מס'בנקאית  בותער הנדון:
 
 

פ  בקעל  )לה[מציעה   שם]שת  י  _______________________ש המבק "  לן:________  אנו   ,)"  
"______________  ____________  ובמרח  /]הבנק ער"יםהערב )להלן:  ב (  כלאזבים    פיכם ת 

סכום  )להלן: "  (₪  בעים אלף שבמילים:  )  ₪  70,000  לסכוםתכם, עד  ישדר  לפי ום  סכ  כל ם לכם  לשל
ב"(תערבוה ה  קשר,  של  הכבהתחייבומבקש  לעמידתו  בליותיו  במסגולות  שהגיש  הליך    תרהצעה 

ארכישא:  בנוש  21/2020מס'    זלמכר   הצעות  עצילהה  הזמנ והתקנסה,  של  פקה  ריה ה  וט  ציוד, 
 . (2020)רת(גמס)כולל  וך ברהטמוסדות חינל בומיחשו
 

מתחייבים .1 ללשלם    אנו  בכתלכם,  הראשונה  דרישתכם  כפי  סב,  יכל  אשר  באוצום  ותה  ין 
ם כתרישקבלת ד  ועד ממם  ימי  (7עה )בשלא יאוחר מתום    ידי ובכל מקרהשה, באופן מי דרי

 כתב ערבות זה.  ראשיתיעה בובת המופ הכת נו, לפיבמשרד
 
סלמען   .2 מ פהסר  כי  ק  בזאת,  זשלתל  דרישתכםובהר  ערבות  כתב  מכוח  שת  הום  היה  יכול 

בהתיעלש יתבצע  התשלום  וכי  לורין,  כאמושדריאם  כובלב  ,רתכם  שסך  התשלומים  ד  ל 
 בות. ום הערכ סזה לא יעלה על  כוח כתב ערבותמ

 
ערבותתכלפי    בותנוהתחיי .3 היא  ב  מותניתבלת   זה  ובכי  זה,  להסביר   לל  חייבים  תהיו  ,  לא 

 המבקש.ם מאת  שתכם או לדרוש תחילה את התשלורידת פרט, לבסס או להוכיח א, ל לנמק
 
 ה. הסבכתב ערבות זה אינו ניתן ל .4
 
 .  1202 פריל א 30יום עמוד בתוקפו עד ל ה ית ז בורעכתב  .5
 
 
 

 , רב דכבוב
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 7' מס פסטו
 

 ייםים ציבור"י חוק עסקאות גופ פ עתצהיר 
 
 

ת.ז בעל   _____________ הח"מ,  לאחשמ  .אני   ,____________ עליי  הרוזשהר  ספרה  כי  תי 
האמ את  ללהצהיר  אם  וכי  את,  לעונשיםא  צפוי  אהיה  כן  בח בועהק  עשה  בכתב  יר  מצהוק,  ים 

 כדלהלן:  
 

 "(.המציע" ן_ בע"מ )להל _______ ____ _______ ת בחברתבעל מניו /ש כמנהל ממש אני .1
 
עו .2 תצה אני  עסקאותמזה  י  ירשה  חוק  פי  על  האישית,  התשל"ו  גופ  ידיעתי  ציבוריים,    -ים 

1976  (" צילהלן:  גופים  עסקאות  זבורייםחוק  הצעת  את  "(,  מהגשת    ז כרלמ  המציעכחלק 
 "(. זר כהמ" הלן:ט )לעיריית רה ידי-ם עלורסשפ 21/2020מס' 

 
פ  יו לנהלםנות והרשומות שעלובשפנקסי החאת  הל  נ מע  המצילאשר כי  ני  הרי .3 פקודת  י  על 

 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו מס מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק 
 

 סףמו  ך רע  מס  למנהל  ולדווח  ויהכנסות  לע  ההשומ  לפקיד  לדווח  הגנו  י לאשר כי המציעינ הר .4
 . מוסף ערך מס קחו  ילפ מס עליהן שמוטל אותעסק על

 
למוע .5 לז   ריתצהיעריכת    דעד  הוה  הא  הורשע/ה  יצ מרשע/ה  ולא  זיע/ה  ה  / יואלקה  בעל/ת 

בחוק עסקאות זה  מונח  ביותר משגופ  )כהגדרת  ציבוריים(  עובדים עב   יתים  חוק  לפי  ירות 
)אי לפי חוק שכר ו  1991  -שנ"א  תה(,  כדין והבטחת תנאים הוגניםלא  סור העסקה שזרים 

 . 1987 -"ז התשמ ינימום, מ
 
ההצהר .6 זו  אישיי תי  וב נה  ומבותיריאחת  לגר,  אף   ע ולי  תיראה  היא  ם  מטעכהצהרה    מכך 

 . זו הציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהר המ
 
 אמת. -ו חתימתי ותוכן תצהירי ז ,ימ אני מצהיר כי זהו ש .7
 
 

 ____________ _ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 אישור

 
_נא עו"ד  הח"מ,  מי   ____________ ___ מאשר/____.ר.  כי__,  בזה  ביום    ת 
בפהתיי   ___ ____________ אש____________גב'  מר/ניי  צב/ה  זי ____  עצמו/ה  /ה הר  תה 

 _______ שמספרה  אי/ _____בת.ז.  באופן  לי  עליו/ה  ול   ,ישהמוכר/ת  כי  שהזהרתיו/ה  אחר 
האמלהצ את  וכ היר  יהא ת  כן  יעשה/תעשה  לא  אם  לעונש  אהת/י  בחצפוי/ה  הקבועים  וק,  ים 

 . נייעליו בפ וחתם/ה תצהירו/הת נכונות  ה א/אישר
 
 

_______________ _ 
 ת( )חתימה +חותמו"ד ע
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 משפחהרבת קהצהרה בדבר ניגוד עניינים או 
משרה, חברי ועד הי שאורים, נו, הדירקטכל אחד מבעלי המניות הרהצהה]יש להחתים על  

 ל של המציע[י עפ מנהל, מנהל
 

___________ הח"מ,  _____  אני  שכת_______ _ ת.ז..  היאו___,  ___  ________ __   בתי 
 ן:  מאשר/ת בזאת כדלקמו  מצהיר/ה

 
המצו  ז  ההרהצ .1 של  הצעתו  הגשת  במסגרת  __ יניתנת  ח.פ./ת.ע   .ז____________ 

  ה שלהתקנו רכישה, אספקה שעניינו  21/2020( למכרז "המציע____ )להלן: "__________ 
 (.  "כרזמה"  לן:)לה (2020)ת(סגר ל מ)כולמוסדות חינוך ברהט ל ט ומיחשובציוד, ריהו

 
ל .2 כיידוע  מכל  י  לגרוע  ד   מבלי  בנהוראות  ענוין  לניגוד  נכונותייניםגע  אי  אזי    ר ו מאה   , 

שהמציע    ככל , ולת ההצעהלפסי  להביאו  יסודית של תנאי המכרז   הבהצהרה זו, תהווה הפר
במכרז, בהצהרהנכונ  אי  יזכה  האמור  יהוו   ות  יסודיזו,  הפרה  ה ה  של  שחוז ת  עם ה  ייכרת 

ולבמה עשייכידי  -עלזה  חוה   ליטוציע  שרת  מבלי  המציע,  למצי ם  כל  תהיה  תביעה  זע  כות 
 .  המעטמ י  ריית רהט ו/או מפי עיכל

 
 ובד תאגיד עירוניו עט ארהובד עיריית לע שפחהבת מד עניינים ו/או קרהצהרה בעניין ניגו .3

 
חדש[,    ריות ]נוסח העידת  ( לפקו)א174ת סעיף  עתי הוראור כי הובאו לידילאש  ירינ ה .3.1

 קמן:  כדל ע ובקשר א
 

במישרין    ונין,ה נוגע או מעילא יהשל עיריה  פקיד או עובד   ()א . 174
יד  ,ןייפאו בעק ידי  על  זוגו או שותפו או -בן י עצמו או על 

בוס חוזהכנו,  עשנעש  שום  הה  עבודה ם  ובשום  עיריה 
 מענה. עת לצמבוה

 
 [:הרלבנטי עיףהס לים אתנא לסמן ולהש]צהיר כי הריני לה .3.2
  

עובי  זוגת  ב/ןוב  אנוכי .3.2.1 או  דים  איננו  רהט  עיבעיריית  שייך  הרוני  בתאגיד 
 . רהט לעיריית

 
 : או

 
עיריית  השייך לעירוני  רהט או בתאגיד  עובדים בעיריית  י  זוג  תב/ןב ו  אנוכי א .3.2.2

 .רהט
 

 _________________________ ____ .__________________ 
 

 [:הרלבנטי ם את הסעיףשליולהסמן ל נאי ]הצהיר כ הריני ל .3.3
 

ייטלמ .3.3.1 קאין  דיעתי,  ב  לאדם  לי  משפחה  עובדרבת  או  יעירי  שהוא  רהט  ת 
 ט. הר  היניקומית לתכנון ובדה המהוע

 
 לעניין הצהרה זו:

 
זוג  –"  קרוב"  הובן  )הוררה,  ,  הורה  של  א סב  או  סבה  אח  בת,  או  בן    ו תא(, 

זוג של    חיינית, בן, אייןדה, אחמה(, דוד, דו)חם או ח  , הורה של בן הזוגתוחא
 ה; ד/ה, בת דוד/ובן ד )גיס/ה(, אחות של בן הזוגאו  , אח)גיס/ה(ות אחו אאח 
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הא מ .3.4 מן  לגרוע  הי על  רמובלי  למיטל,  כי  לאשר  החריני  ידיעתי  שייכרתב  בין    וזה 
ו/או  שהו ביני  יגוד עניינים כלצר נ וא י לבין עיריית רהט, ל   רז(במכציע )אם יזכה  המ

גוע או מעוניין  הט נית ר בד עיריעו  כיי  לוע  ולא יד   טעיריית רה  ובדן עיע לבי בין המצ
   יפין.רין ובין בעקשן במיבחוזה, בי

 
 נבחר ציבור חה לפ שמ תרבהצהרה בדבר ק .4

 
 ש[, דת העיריות ]נוסח חדפקו( ל א)א122ת סעיף  י הוראוכי הובאו לידיעת  לאשר  הריני .4.1

 קובע כדלקמן:  אשר 
 

מועצ א. )א( 122 שותפו,  כנו סו  קרובו,ה,  חבר  תאגי  או  שאו  ש י ד 
או   זים בהונוולה על עשרה אחוק העם חלמהאמוריחד  לא

שאחרב או  מהםווחיו  א  ד  עובד  או  לא וב  יאחר מנהל   , 
צד   אויהיה  ע  לחוזה  לענלעסקה  העיריה;  זה, ם  ין 

 ת ואח רה, בן או בת, אח אוהו וג,בן ז –"קרוב" 
 

 [:נטירלב סעיף האת הולהשלים נא לסמן ]הריני 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:ציבו רחב נא משפחה לאדם שהו קרבת יש לי .4.2.2
 

_____________________________________ ___ ._______ 
 

 זה: עיף סה בלעניין ההצהר 
 
זב  –"  קרוב" הווגן  של  רה,  ,  )הורה  בן  או  סב  הורה  אאסבתא(,  בת,  או   וח 
של    ן זוגית, ב , אחיינןאחיי  וד, דודה,)חם או חמה(, ד  הזוגהורה של בן  ,  תחוא

 ה; /ת דוד ב וג )גיס/ה(, בן דוד/ה,או אחות של בן הז  , אח(ה/סי)ג אח או אחות 
 

ם יזכה בין  המציע )א  חוזה שייכרת ביןכי ה   אשרהאמור לעיל, הריני ל מן  וע  מבלי לגר .4.3
ע לבימכרז(  ה רהט,ן  יוצר  יריית  עג ני  לא  כלשוד  בניינים  לבין  ין ההו  ביני  ו/או  מציע 

לחוזה,  ט יש נגיעה כלשהי ברה  רוביצ ר ידוע לי כי לנבחולא   בעיריית רהט רציבו נבחר
 בעקיפין.   יןבין במישרין וב

 
 יעדר ניגוד עניינים ר הבדבהצהרה  .5

 
של ני  יהר .5.1 במהלך  כי  השנים  לאשר  לחתימת וש  השקדמו  על  זצהרי  כיהנ ה  לא  י  תו, 

במועציעירכראש   כחבר  ו/או  רהט  כנושא  ית  ו/או  רהט  עיריית  מן  משרה  ת  באחד 
 .  טה ר תייעירוניים של עירדים ההתאגי

 
 לעניין סעיף זה:

 
דיר ":נושא משרה " )או  קט יו"ר  מנהלוריון  אחר(,  תא  של  גוף  שם  בעל  גיד 

)אורקטדי המנהר  בגוף  חבר  התאגו  של  מנכ"ל,  ל  משנה  יד(, 
ל או  אחד מסגניו, מנהל תפעו  ו הל כספים אנסמנכ"ל, מ   "ל, מנכל

כו מנהל  מסגניו,  אדםאחד  )פנימי ח  מבקר  ח   ,  ראש או  יצוני(, 
 ת; רויקת בועד
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חוזה  נכ ":תאגיד עירוני " .5.2 חתימת  למועד  הועדה  זהון  מאלה:  אחד  ת  ומיהמק, 
מנהלת  חברה הידן הנגב" )ה רהט"; "ע   המים והביוב "מיגיד  א, תלתכנון ובנייה רהט

רהט  י )בהקמה(, חברה כלכלית לנגב(, אשכול הנגב המערבהשייה עידן  עאת אזור הת
 "ס ברהט.   בהקמה(, עמותת המתנ)
 

השניםכי    רשלאני  הרי .5.3 שלוש  הצהר  במהלך  על  לחתימתי  כיהנתי  ה  שקדמו  לא  זו, 
במורייעי  כראש כחבר  ו/או  רהט  כנועירי   עצתת  ו/או  רהט  בית  משרה  מן  שא  אחד 
חתימתי על  מהלך חמש השנים שקדמו לברהט, וכי    תירוניים של עיריידים העהתאגי

 שפורטו לעיל.   ועמד לאחד התפקידיםיתי מהצהרה זו לא הי
 

 ף זה:סעי  ןיני לע
 
)א  ":ה נושא משר" דירקטוריון  תאגיד  ו  יו"ר  של  מנהל  אחר(,    שם   בעלגוף 

)או   התאגי  בגוף  חברדירקטור  של  מנכ"ל המנהל  משנה  ד(,   ,
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 והביולהחתימת חוזה זה, אחד מא  נכון למועד ":וני עיר דיגאת"

)מי  " הנגב"  "עידן  המ רהחברהט";  התעשייה  ה  אזור  את  נהלת 
ת לרהט  חברה כלכלי   ,ב המערבי )בהקמה(ול הנגן הנגב(, אשכ עיד

 המתנ"ס ברהט.   )בהקמה(, עמותת 
 

שבמה שלככל  האחרלך  השנים  מטע  ונות,וש  המשרה  הנושא  באחד  כיה   עימצם  ן 
מועמד לאחד    היהות  ך חמש השנים האחרונ הלהמפורטים לעיל, ו/או במ התפקידים  

ו היה מועמד לו,  יועץ א יד בו כיהן הנא לפרט את הדברים )התפק   –לו  לם ההתפקידי
  דבר(:מד לו, התקופות הנוגעות בכיהן היועץ או היה מוע גוף שבו היהה
 

______________________________ _____ ______ .____________ 
 
_ ________________________ __________________ ___ ._______ 

 
כ  .5.4 לאשר  בהריני  לחתימתי הלך  מ י  שקדמו  השנים  זו  שלוש  הצהרה  כ על  לא  יהנתי  , 

  סיפק לעיריית רהט שירותים יד מקצועי אצל ספק אשר  או כבעל תפק  כנושא משרה 
קבלניות,כלשה )עבודות  אחזקה,    ם  שירותבתח  םיות שירעבודות  הרווחה,  ים  ום 

בות,  )לר  המותסק(, חברה, עמאי )עו עצ  חידיננסי(, בין כספק יפ  בתחום החינוך, ייעוץ
 :   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  ק,לספ עצמאי  חיצוני  תפעול,  יועץ  ומי 
 יב או כוח אדם; קצפיננסיים, ת

 
שלושבמכל  כ האחרהלך  השנים  נוונותש  התפקי,  באחד  כיהן  המשרה  דים  שא 

פה בה  , התפקיד בו שימש, התקו ים )שם הספקרנא לפרט את הדב  –לעיל    המפורטים
 כיהן(:  

 
_____________________________________________________ . 

 
__________________ ________________________ .__________ 
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במהלשר  לא  הריני .5.5 השניםכי  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/ ו  רוםתכנוני 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 ": מקומית שותר"
 
אורישוי  רשות ": מוסד תכנוני" ועדה מקומית  ש  ,  ועדה מחוזית  ועדת משנה  לה, 

 ת משנה שלה; או ועד 
 
 עיל; דרתו לכהג :"נושא משרה "
 
 ;יללע  כהגדרתו ": תפקידבעל "
 
ות  לרששר  הציבור(, אלתועלת    רהתאגיד )חברה, עמותה, חבכל   ":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  כה  טעםת,  באחד  מציע  יהן 
קומית ו/או שם  המ  שותרים )שם הרט את הדבפרנא ל  –ם המפורטים לעיל  התפקידי

 יהן(:  ה בה כ י, התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופירונ ד העהתאגי
 

 _________ _________________________________ .___________ 
 

_______________ __________________ _______________ _____ . 
 

במהלךהרי .5.6 כי  לאשר  לחתי  ני  שקדמו  השנים  על  מתשלוש  לא  י  זו,    קתי סיפהצהרה 
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  ירבכ ר ציבור או עובד תאגיד הקשור לנבח

 
 :יף זהסעלעניין  

 
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 עימור באינם מכהנים יותפטירה(, ו
 
המנכ"ל,ירייההעמנכ"ל   ":בכיר בעירייה  עובד" סגן  מהנדס   כיר מז  ,  העירייה, 

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  בר, חהתשלומים

 
מ  ":בכיר בועדה עובד" אחד  בהגדרהמנוין  כל  לעיל  ע ים  בעירייה,   ובדת  בכיר 

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 דההועהעירייה או של  
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 לעיל;  4.2הגדרתו בסעיף ": כי ונתאגיד עיר"
 
מנה ":י ירונמנהל בתאגיד ע" תפעול,  מנהל  כספים,  מנהל  סמנכ"ל,  כוח מנכ"ל,  ל 

   בתאגיד;    ראדם או מבק
 

ים שירותים לאחד הגורמים האחרונות, נושא המשרה סיפק  ככל שבמהלך שלוש השנ 
לעי לפרט נ  –ל  המפורטים  נ  א  )שם  הדברים  שסאת  העובד  או  הציבור  לו ופבחר    קו 
הג  מהשס  ורםהשירותים,  השירותים,  את  השיפק  מתן  ירוות  תקופת  שסופקו,  תים 

 השירותים(: 
 

_______ ____________________________ .__________________ 
 
______________________________ __________________ ._____ 
 

__________________________________ .___________________ 
 

במהלך  הר .5.7 כי  לאשר  השלו יני  לחתימתי  ש  שקדמו  הצ שנים  כיהנתי    הרהעל  לא  זו, 
ת רהט שירותים  סיפק לעיריי  צועי אצל ספק אשרכנושא משרה או כבעל תפקיד מק

)ע אחזקה,  כלשהם  עבודות  קבלניות,  הרוובודות  בתחום  שירושירותים  תים  חה, 
,  בות(, חברה, עמותה )לרסקין כספק יחיד עצמאי )עו ייעוץ פיננסי(, בינוך,  הח ום  בתח

    ברה לתועלת הציבור(:ח
 
 ין סעיף זה:עני ל
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
בכיר    בעל ": בעל תפקיד" כתפקיד  שהועסק  בין  הספק,  כספק  אצל  ובין  שכיר 

החיצוני   ח עצמאי  יועץ  לרבות  בתלספק,  תפיצוני  ,  עולחומי 
 אדם;  ים, תקציב או כוח פיננסי 

 
שלו שבמהלך  נוש  ככל  האחרונות,  התפקיד המששא  השנים  באחד  כיהן  ים  רה 

פה בה  ו קיד בו שימש, התקנא לפרט את הדברים )שם הספק, התפ  –טים לעיל  פורהמ
 :  כיהן(

 
_______________________________________________ .______ 

 
___________________________________ ________________ ._ 

 
במהלך   .5.8 כי  לאשר  ל הריני  שקדמו  השנים  כי  מתי חתישלוש  לא  זו,  הצהרה  הנתי  על 

של רשות    או תאגיד עירוני  שא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום כנו
רום ו/או לא הייתי  ו/או של מוסד תכנוני במחוז הד  המצויה במחוז הדרוםמית  מקו

 ל:   ים הנ"רמהגובעל תפקיד לאחד 
 

 :ף זהלעניין סעי
 
 ה אזורית; ועצ, מ רייה, מועצה מקומיתעי ": רשות מקומית"
 
ור : "נונימוסד תכ" ועדת משנה שלה,  או  ועדה מקומית  עדה מחוזית  שות רישוי, 

 ת משנה שלה; ד או וע
 
 לעיל;   כהגדרתו ":נושא משרה "
 
 לעיל;  כהגדרתו ": בעל תפקיד"
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ור(, אשר לרשות  הציב תה, חברה לתועלת  ה, עמובר )ח  כל תאגיד ":רוני תאגיד עי"

בשיעמקומי מניות  בו  יש  על  העו ור  ת  למ20%לה  הזכות  נות  , 
יהירקד רווחים,  לקבלת  זכות  ו/או  מנהלים  או  תחום  טורים  יה 

 יה;יה  התאגיד אשר להעיסוק ש
 

שלו שבמהלך  המשרה  ככל  נושר  האחרונות,  השנים  באש  כיהן  המציע  חד  מטעם 
או שם  )שם הרשות המקומית ו/רים  נא לפרט את הדב  –לעיל    יםורטהתפקידים המפ 

 תקופה בה כיהן(:  , ההמשרהפקיד שבו כיהן נושא הת ני,התאגיד העירו
 

________________________ ____________________________ ._ 
 

_______________________________________________ .______ 
 

___________________________________ ________________ .__ 
 

כי   .5.9 לאשר  שקדמו  במהלך הריני  החודשים  לרשויות לבחיר  ששת  האחרונה  ות 
אוקטובר    יותהמקומ בחודש  בתפ2018)נערכו  שימשתי  לא  )בהתאם (,  רשמי  קיד 

עיריית  ור מועמד כלשהו שהתמודד לראשותעב  ת לרשויות המקומיות(חוקי הבחירול
ע ו/או  רשימה שהתמורהט  כןמועצת  ל  דדהבור  כמו  רהט;  בגיוס    , לאהעיר  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  ללא  תרמתי  כלשהם  שירותים  ספקתי  לא  שהתמו  למועמד  ודד  תמורה, 
 יר רהט.  דה בבחירות למועצת הע תמודלרשימה כלשהי שה ט ו/אורהית לראשות 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 )שדבת ההט, עליו לפרט אודדה למועצת העיר ררהט ו/או עבור רשימה שהתמ

הפעילות שבוצעה  מהות התפקיד ו/או    עבורם בוצעו הפעולות,מה שהמועמד או הרשי
    שא המשרה בו(:נו יע או ידי המצ-על
 

_____________________________________________________ . 
 

 ___________________ _____________________________ ._____ 
 

_________________________ _____ ______________________ ._ 
 
יית רהט  עירו/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 כרת שנעשתה במסגרת העיריית רהט ו/או כל התקשרות אחבין המציע ל 

נכונות רותיי  הצה אינן  שקיי או    לעיל  או  מדויקות  את אינן  המונעת  מניעה  התקשרות    מת 
לרבות בגין ,  ית בחוזה בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחהקומדה המהעירייה ו/או הוע

יווצימצב ניגוד עניינים או קרבם שבהם  ,  חוזה זהת משפחה במהלך תקופת קיומו של  ר 
ט ו/או  תביעה כנגד עיריית רה או /רישה ו/או זכות וו/או דטענה ר בזאת מראש על  ואני מוות

 ת בנסיבות אלה.  שרוההתק ית ו/או מטעמן, בגין ביטולהועדה המקומ
 

,  מעות הנובעת מהצהרתי זו וכך גם המש  בה זו מובן לי היטהריני לאשר כי האמור בהצהר .7
 לעיל הנו נכון.   והריני לאשר כי כל אשר הוצהר
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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  אעב נים,  במצב  המשפטית  למחלקה  המידע  את  יר 
 . הל בהתאם להנחיותיהעירייה ואפע 

 
 

 
  _____ ______ ________ 
   
 

 מות חתימה יא
 

בי כי  מאשר  _________והנני  בפני  הופיע   __________ מר/גב'  עו"ד  ם   ,
מסת  ת/נושא  ___ __________________  ולאחר  _______  ________ _________   '.ז.   ,

ת האמת  ומר אל כי עליו/ה ו/ה זהרתייל, והו/ה על התצהיר לעת חתימת שמעות מו/ה אסברתי לשה
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה    בועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, פוי/ה לעונשים הקיהיה צוכי ת/

 י.   עליה בפנ  חתמ/הדלעיל ו
 
 
 
 
 "ד _______, עו_ _______   
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 9ס' טופס מ
 

 העסקת עובדים  חוםקה בת בות בדבר קיום החקי ר התחייתצהי
 

ומר את האמת וכי  תי כי עלי ל ר______ לאחר שהוזה_______אני הח"מ __________ ת.ז. __
 ן: כדלקמ ה בזה /רבחוק אם לא אעשה כן, מצהי פוי/ה לעונשים הקבועיםצאהיה 

 
כרז מס' מסגרת מהמציע"(, ב_______________ )להלן: "ם __תצהיר זה מטעי נותן  הננ  .1

של    שעניינו "(  כרזהמ")להלן:    21/2020 והתקנה  אספקה  ריהרכישה,  ומיחשוב ציוד,    וט 
 .(2020)ל מסגרת(כול)ינוך ברהט מוסדות חל
 

 זה מטעמו.   היריוסמך לתת תציע, ומצל המצאני משמש בתפקיד ________________ א .2
 

כ .3 להצהיר  המציהריני  מי  כלע  את  עלי החוב   קיים  המוטלות  בות  זכויות ו  שמירת    עניין 
הקיבוציי-על  ים,דעוב וההסכמים  ההרחבה  צווי  העבודה,  חוקי  המציע  פי  על  החלים  ם 

ל כ "עני מעסיק.  זה,  תצהירי  העין  המפורטיםודהב חוקי  החוקים  מן  אחד  כל  הם    להלן,   ", 
 לה: כוח חוקים א נו מתקנות שהותקוכן, 

 
 ; 1945(, הודעהמשלוח יד ) ות ת ומחלפקודת תאונו .3.1
 ; 1946טיחות בעבודה, הב  פקודת .3.2
 ;1949 -ש"טררים )החזרה לעבודה(, תשוחיילים המחחוק ה  .3.3
 ; 1951-וחה, תשי"אומנוק שעות עבודה ח .3.4
 ; 1951-י"אתש  ה שנתית,שחוק חופ .3.5
 ; 1953-"גת, תשי חוק החניכו .3.6
 ;1953-שי"ג תחוק עבודת הנוער,   .3.7
 ;1954-תשי"ד  שים,חוק עבודת נ .3.8
 ; 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 ;1958-שי"חגנת השכר, תחוק ה  .3.10
 ; 1959-"טתשי קה,והתעסחוק שירות  .3.11
 ; 1967-"זחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ .3.12
 ; 1995-"ה]נוסח משולב[, תשנ ומי חוק הביטוח הלא  .3.13
 ; 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 ; 1987-מינימום, תשמ"זשכר  חוק .3.15
 ; 1988-שמ"חן ההזדמנויות בעבודה, תויוחוק שו  .3.16
 ; 1991-תשנ"אן(, כדי שלא  עובדים זרים )העסקהוק ח .3.17
 ;1996-ם על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו חוק העסקת עובדי .3.18
 ; 1998-ם מוגבלות, תשנ"חים עאנשל יות ד' לחוק שוויון זכורק פ .3.19
 ; 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  8 סעיף .3.20
 ; 1957-תשי"זים, כמים קיבוצי 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"וחירום, תש  שעתבדים בחוק הגנה על עו .3.25
עה בטוהר המידות או במינהל  דים )חשיפת עבירות ופגיעוב הגנה על    א לחוק 5סעיף   .3.26

 ; 1997-שנ"זת התקין(,
 

וכ יר כהריני להצה  .4 גופים  ק עסקאוזה בחורת מונח  )כהגד אליו  ן, כל בעל זיקה  י המציע,  ת 
ים  השנ  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה  בעל"  ן:ל)לה  1976-יבוריים, התשל"וצ

ממועד   האחההאחרונות  להרו הרשעה  האחרון  למועד  ועד  זה, גנה  למכרז  הצעות  שת 
 בודה. קי העחופרת  בעבירה שעניינה ה

 
ם בשל ימים כספייו עיצויקה אלעל בעל זע או  המצי   כי לא הוטלו על   ריני להצהירן, הכמו כ .5

אחרון  ודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד ההעב  יוקח של    יותר משש הפרות
 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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הפרותענל מספר  יראו  זה  א  יין  אחת,  כהפרה  כספי  עיצום  הוטל  נישבגינן  ר  אישו  תןם 
ההס במשדרה  ממינהל  ההפוהאכיפה  כי  התמ"ת  ברד  עובוצעו  רות  אחד  כלפי  בתקופה  ד 

 סיסה משתלם לו שכר. באחת שעל 
 
ות  לביצוע העבודות הכלוכי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לאשר  לי  נ הרי .6

  זה ת החוופ ל תקבכ(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו  עי להתחייב )גם בשם המציינבו, הר 
מכ השייחתם  שיועסקולגבי  מכרז,  וח  י  העובדים  לצד על  ביצוו  העבוורך  החוזה  ע  לפי  דות 

)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל   חוקי העבודהאחד מ  בכל  תטורהמפודרישות החוק  את  מור,  אכ
העתידי  העבודה  ביחוקי  שיהיו  לחוקי  קףתום  תיקון  בכל    )לרבות,  וכן,  קיימים(,  עבודה 

ככל    דיים,כל ההסכמים העתיע כמעסיק ובהמציהחלים על  ים  יבוצי הקמים  הוראות ההסכ
 .אלה םמיכי הסי ההרחבה שהוצאו על פולרבות צויתוקנו ו/או  ,שייחתמו

 
רה של הפ ה, תהווה  ז יע כמפורט בתצהירי  הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המצ

 ל חוזה זה.  ת לבט איה רשהמציע לבין עיריית רהט, והעירייה תהי החוזה שייכרת בין 
 

 .  תרי אממתי, ותוכן תצהישמי וזו חתיזה  .7
 
 
  _____ ______ ________ 
   
 

 מות חתימה יא
 

מאש כיהנני  __ובי  ר  מר/גב'  ם  עו"ד,   _________ בפני  הופיע   ________
מסת  ת/נושא  ___ __________________  ולאחר  _________  ______ _________   '.ז.   ,

ת  ת האמ ומר אל ו/ה כי עליו/ה זהרתייל, והר לעו/ה על התצהיחתימת ת שמעוסברתי לו/ה את משה
ה את נכונות הצהרתו/ה  / אישר  ן, כעשה  בועים בחוק אם לא ת/י קפוי/ה לעונשים היהיה 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 באמצאת  יש למלא  –יד ו תאגהנציע )כאשר המ

 בנפרדמנהלים( לחתום  כ"ל,נמ ,וריםונושאי המשרה )דירקט תאחד מבעלי המניועל כל , בנוסף)
 הצהרה זו( על ייפוי הכוח המצורף ל

 
_____________________   מהח"  אני ת.ז.  עליי  _ _____  כי  כדין  שהוזהרתי  לאחר   ,_____

האר  הצהיל לאאת  אם  וכי  אהיה  אעש  מת  כן,  הקה  לעונשים  מצהיר  בחוק  בועיםצפוי  בזאת  , 
 דלקמן:  כ

 
)להלן:    רתבחב   ____ _______________   בתפקיד  שממש  אני .1  _______________

 ( דיתאג הינו המציע אשרכ "( )ימולא המציע"
 
הצעז  תצהיר .2 הגשת  במסגרת  ניתן  מס'תה  פומבי  למכרז  המציע  של    עניינו ש  21/2020  ו 

והרכי אספקה  ומיחשובשל    תקנה שה,  ריהוט  חינל  ציוד,  ברהט  מוסדות  ל  )כולוך 
 . "(זהמכרלן: ")לה (2020)רת(מסג

 
  םים הבאים )יש להשליהתאגידים או האנש  עלי המניות של המציע הםהיר כי בצלה  יניהר .3

 ת(:  ואחד מבעלי המני יחס לכל 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 ____________ מר/גב'(:  רה/)חב שם .3.3
 

  הסעיף  את   ים להשל)יש    הבאים  נשיםא ה  הם   המציע  אצל   שרההמ   נושא  כי   להצהיר   הריני .4
  "ל, למנכ  שנהמ"ל,  מנכ,  ריוןטודירק  חברי:  "משרה  נושא"  .המשרה  מנושאי  אחד  לכל  סחבי

 (: וש וכיו"באנ  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 הורל  המציעמצהיר  במהלך  א  שקדמוהש  )שבע(  7שע  ההלה   נים  רז  כלמצעה  גשת 
 י המכרז(.   כמסמל  9.8.3.2סעיף במה קלון )כהגדרתה תי בעבירה פלילית שיש עהורשע

 
לציקלון  עמה  שיש  רהיבעב   הורשע  מציעשה  ככל נא  )ביח ,  הבאים  הפרטים  את  לכל  ס  ין 

 עבירה(:  

 
 _. _____(: _______ תיק מספר ערכאה,) המשפט  תבי תיק פרטי .5.1

 
 __._________ ______: בירההע סעיפי  אורותי העבירה מהות .5.2

 
 _______________. :דין גזר מתן מועד .5.3

 
 _______._ : ______הדין גזר .5.4
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כרז  למשנים שקדמו להגשת ההצעה  )שבע( ה  7הורשעתי במהלך    לא  אנוכייר כי  מצה  הנני .6

 במסמכי המכרז(.  גדרתה קלון )כה לית שיש עמהבעבירה פלי 
 
בעבי   מצהיר שה  כלכ נא ללוןשיש עמה קרה  הורשע  )ביחס לכל  הפרטים    תא  ציין,  הבאים 

 :  עבירה(

 
 . ________(: _____ תיק מספר)ערכאה,  המשפט  בית תיק פרטי .6.1

 
 _______________.: __ העבירה סעיפי  ותיאור העבירה מהות .6.2

 
 _.___________ : ___דין גזר ןמת  מועד .6.3
 
 _____________.: _דיןה גזר .6.4
 

יע  )שפורטו בסעיף  ת של המצ וני המ  יבעל ול  י מ רה שביצעת חקייר, לאחר בדיקה ו מצה   יהננ  .7
נושאי המלע   3 ומול  )שפוריל(   ותיהמנ  מבעלי   אחד  אף עיל(,  ל  4ו בסעיף  ט שרה של המציע 

צעה  מו להגשת ההשבע( השנים שקד)   7המציע לא הורשע במהלך    אצל  המשרה   נושאי ו/או  
   (. כרזהגדרתה במסמכי המון )כה פלילית שיש עמה קל בעביר  למכרז

 
נא לציין    ירה שיש עמה קלון,הורשע בעב  המשרה  מנושאיאו  /ו   ותי מנה   לימבע  חדשא  ככל

 (:  בנפרד אדם לכל וביחסירה, ס לכל עבהבאים )ביח םאת הפרטי

 
 _______. __ : ______המשרהנושא /ניות המ בעל שם .7.1

 
 __. (: ___________תיק רמספה, )ערכא שפטהמ  בית תיק פרטי .7.2

 
 ______.___ _______: _ירההעב 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  ת  יוהמציע 
עמה    שישן עבירה  ם בגי אישו  כתבשל המציע,    המשרה  בין נושאיו כנגד מי מא /ושל המציע  

   מכרז(.ה ב ן )כהגדרתקלו
 
או כנגד  /וי המניות של המציע  או כנגד אחד מבעל/ציע ו/או כנגד המצהיר ושכנגד המ  כלכ

מנושאיאח כ  ד  הורגש  עמה  תהמשרה  שיש  בעבירה  אישום  הפרטיב  את  לציין  נא  ם  קלון, 
 רד(: דם בנפיחס לכל אל עבירה, וב הבאים )ביחס לכ

 
 _____. ___ _____: __המשרהא נוש /ת המניו בעל שם .8.1

 
 ____. (: _________תיק מספר, )ערכאה טפמשה  יתב תיק רטיפ .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 יכ מצהיר  הנני .9

 
 
 
 היר המצ  חתימת 
 
 

 :אישור
 

מאעו  _________ "מ  הח  אני __  י כ  שר/ת "ד,  מביום  בפני  הופיע/ה  ר/גב'  _______ 
___________(  _ ' _____מס.ז.  ת  פי  עלת  /זיהיתיות )י___ המוכר/ת לי איש___________ 

ים  הקבוע   ה לעונשיםתהיה צפוי/ /ת האמת כי יהיהא  רתיו/ה כי עליו/ה להצהירולאחר שהזה
 בפניי.  הלי ה ע/ל וחתםהנ" ת ההצהרה ונו, אישר/ה את נככן תעשה בחוק אם לא יעשה/

 
 
 "ד עו_____________,  
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 ליתידבר היעדר הרשעה פלנספח לתצהיר ב
 על נספח זה(  ניות ואת כל נושאי המשרהמד את כל בעלי ה תים בנפר)יש להח

 
 

הח" ת.ז./______________ מ  אני,   _____ ____ ייפוי  ______ ח.פ.  בזה  נותן  רשאה  והכח  __, 
ליועץ  ו/  לעיריית רהט )עו   ת ייעיר  פטי של המשאו  ו/או למרהט  עיריית רהט  "ד שרון שטיין(  בקר 

המטה  ם הפלילי המתנהל על ידי  שותיי שמצוי במרמידע אודעיין ולקבל  לר עאמר אבו האני(,  )מ
 , ירושלים. אלהארצי של משטרת ישר

 
ם,  שביותקנות ה ילי לחוק המרשם הפל  12  עיףה זו ניתנים על פי סוהרשא ייפוי כח   ען הסר ספק,למ

 ות שהוצאו מכח חוק זה. , והתקנ1981-מ"אהתש
 
 
 
 

 חתימה   __________ תאריך: ______
 
 
 
 
 

    __________ ___________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

יחד עם ההצעה    להגישםב לעיל, ו ההרשאה המצ"על יפוי הכח ו   ידתים מורשי חתימה של התאגיש להח
 . למכרז
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 11טופס מס' 
 

 מוגבלותאנשים עם ל כויותויון ז שוחוק  פי -לע ירתצה
 
 

__הח  אני   עליי   כי  שהוזהרתי  לאחר_____,  _______   שמספרה.ז.  ת  בעל ___________  "מ, 
  בכתב  הירצמ,  בחוק  בועיםהק  לעונשים  צפוי   אהיה  כן  האעש  לא  אם  וכי,  האמת  את  רילהצה

 . דלהלןכ
 

 "(.המציע"ן "מ )להל בע___  ________________ ב ותמני בעל /מנהל/כשותף שמשמ ניא .1
 
ם מוגבלות,  עיון זכויות לאנשים  חוק שוו  ל  9סעיף  בהתאם להוראות  הירי זה  עושה תצ  ינא .2

  הצעת  תהגשמ  כחלק  זאת(,  "מוגבלות  שוויון זכויות לאנשים עם  קחו)להלן: ",  1998-תשנ"ח
של  רכישענייננו    21/2020כרז  מל  המציע והתקנה  אספקה  ומיחשוב שה,  ריהוט    ציוד, 

 "(. מכרזה)להלן: " (2020) (תר)כולל מסג דות חינוך ברהטמוסל
 

-"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

 
, לותמוגב  עם  םלאנשי  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  מציעהעל   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,  ל תעובדים  פנות חייב 
והשירותים הרווחה  העבודה  משרד  החברתיים   למנכ"ל 

בח ח נת  ילשם  סעיףיישום  לפי  שווין    9  ובותיו  לחוק 
וב הצורך  זכויות,  בה  קבלת  לשם  –מידת  קשר נחיות 

   ישומן.לי
 

 4.2 סעיף  ילמילו 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  ראותהו  לפי  החברתיים  והשירותים

  ואה ,  חלופה  באותה  כאמור  ייבהתח    הוא  שלגביה  תקשרותה  ומע  נעשתהוכבר  
כי   ואמ  כנדרשפנה  מצהיר  הנחיומנו,  קיבל  חובות   תם  סעיף  ליישום  לפי    9יו 
שווי לא ו לחוק  זכויות  הן  מוגבלות,  עם    פעל   גם  וא ה,1998-שנ"ח תנשים 

 . ליישומן
 

)ש   ציעמל .3.3.2 החלופה  את    ב ימתחי   הוא(,  לעיל  4.2.2  סעיף )ראה:  לעיל (2סימן 
הל להעביר  זה  מתצהיר  והרווחעתק  העבודה  משרד  והשירותים  מנכ"ל  ה 

התי  30וך  בת תיים  החבר ממועד  שתהיה    ככל )  העירייהרותו  שקמים 
 ר(.  והתקשרות כאמ 
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  מטעם   צהרהכה  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 יכ רימצה  אני .8
 
 

 
__ ___________ 

 ה / רהיהמצ  תחתימ
 

 שוראי
 

______   , מהח"  אני מאשר/ת  מ___  עו"ד   ,_____ ביום  ב.ר.  כי  התייצזה  ה  / ב____________ 
מר ________________  / בפניי  זיהאגב'  עצמו/ה  שר    שמספרה.ז.  בתה/תה 

  וכי   האמת  את  להצהירה  / ליוע  כיה  /שהזהרתיו   ולאחר  ,שייא  באופן  ליוכר/ת  ____________/המ 
ה  /ותצהיר  נכונות  אתה  / אישר  ,בחוק  קבועיםה  לעונשיםה  / ויצפתהא  / האי  כן  תעשה/יעשה  לא  אם

 .בפניי ליועה  /וחתם
 
 

_____ _ _______ 
 "ד עוה  מתחתי
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 12ס' טופס מ
 

 5הצעה כספית פס  טו
הה] טופס  את  למעטפיש  הכספית  עה  צ הערה:  נפרלהכניס  ולצרף וסגורת  דה  ה 

הסף. הצעות    י תנא  תק ידב  רק לאחר   חטפה תפת מעה  מכי ההצעה.ה ליתר מסאות
באוכ שיצורפו  לפלויגפן  ספיות  יביאו  וההצע   לעההצעה  סילת  ,  לא    ההסף  כולה 

לוו.  תיבדק דו מאתר  המכרז, או להוריס ביחד עם יתר מסמכי  הטופ  א קבלתדיש 
ש על גבי מדיה מגנטית, יש לצרף  גככל שהעירייה תחליט כי ההצעה תו .  העירייה

זה,   הקש טופס  כשהו )המודפס( יח  לעותק  ההצעה,  ח של  על א  המציע  -תום  ידי 
 [ ים()ללא מילוי המחיר

 
 בוד לכ
   זיםמכרדת הוע

 יית רהט עיר
 

 נ,ג.א.
 

במוסדות  ו/או  ל בציוד, ריהוט ומיחשול ש  זקהאחאספקה ו שה,רכי  21/2020 מס'מכרז  הנדון: 
 ( 2020) מסגרת(   ל לכו) וך ברהטחינ

 
 
_   אני .1 ______ _____  ____________הח"מ  ח.פ.  ב_בע"מ  מגיש  הצעה  ______,  זאת 

ריהוט ומאספקה של  ל חינוךל  יחשוב ציוד,  בהתאם  ,  (2020)רת(  גמסכולל  )  ברהט  מוסדות 
המכרז  שנקבב  ת זא,  דוןשבנ  לתנאי  שימנו  מועדים  במכרז  על  עיה ימת  חתממועד  עו  רייה 

 י.  עימ  חוזה ה
 

  ונים, סמכיו השמכרז על מה י היטב את  תא מילוי הצעה כספית זו, קר  לאשר כי טרם  הריני .2
ה הסעיפים  כל  ללרבות,  הכספית  ההצעה  בהגשת  שקראתימכרז,  עוסקים  הבנתי  ו   ולאחר 

פן  דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאו  וטענה ו/א ל  על כ  אתהדברים, אני מוותר בז  את היטב  
נוגעים להגשת ההצעות  טים הו/או הפרהנתונים    ל , לרבות, כזר שבו מנוסחים מסמכי המכ

למכרז ההוראהכספיות  ולרבות  הנוגעות ,  של  לקי   ות  לאספקה    חוזהומו  קנה  התו מסגרת 
 . זו ית , על בסיס הצעה כספפיםנוס שובו/או מיח  ריהוטאו  /ו  פריטי ציודל עתידית ש

 
  אודרישה ו/  ול טענה ו/אוותר בזאת על כמני  אהדברים,    היטב אתאתי והבנתי  רקאחר של .3

בכל   לאזכות  שהנוגע  מופן  מנובו  המכסחים  לרסמכי  ו/או  רז,  הנתונים  כל  הפרטים  בות, 
 . רזמככה בזוכיב הכספי לו יהיה זכאי המרות למכרז ו/או לההצעלהגשת  געיםהנו

 
יקות  לא מחבצורה ברורה וקריאה ול  הכספית  ההצעהת  אמלא  ל   בהר לי והודגש כי עלייהו .4

 הדפסה.    או במכונת דיו/או תיקונים, בכתב  
 
ימה(  החת  אם לזכויותעליי לחתום )בהת קון, כאמור,  קרה של מחיקה ו/או תיבמכי  ידוע לי   .5

   הצעתי.  ול אתרזים לפסמכועדת הון אחרת תהא רשאית יקלמקום המחיקה/הת מוך בס
 
להוראות המכרז    בהתאםבו הצעתי הכספית הזו לא תמולא  קרה שבמ  ב כייטהובהר לי ה .6

ההצע  יא)לרבות,   ב  ה מילוי  ו/הכספית  השמלואה  נתוניםאו  של  תהיה מטה  ועדת   (, 
   .הצעתי זות אלפסול ם רשאית המכרזי

 
לי  .7 בה  כי  ידוע    מע"מ   כוללתינה  אל,  עיהצעה הכספית המוצעת לאם להתתמורה שתשולם 

 . פי דין-שיעורו עלתאם לבה  נפרדב  והמע"מ יצורף לה
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צוע  או ביו/רותים  ם מתן השישהדרושות ל  תוכוללת את כל העליצעתי זו  כי ה  הריני לאשר .8
ו/או האספ לרבות תשלומקה  העבודה  קבוע  ן המיפחתו    שלא  ים לעובדיםבהתאם לחוזה, 

 בכל דין.  
 

הי .9 כי הצעתי הכספית  לי  לעימפדוע  ועניל מחיורטת  דבר  לכל  אותי  וביןיבת  ואזיד מ,  כה  ה 
 ם עמי. תחשיי חוזהה שלפי הפח התמוראת נסבהליך הנ"ל, הצעה זו תהווה 

 
כיהר .10 לאשר  זני  הצעה  מוגי  כלו  את  שבדקתי  לאחר  ה  שת  לרבות,  המכרז,    חוזה מסמכי 

רז, וכי מכאליו יש הפנייה במסמכי ה  חרוכן, כל מסמך א  תים,ט השירוומפרהמצורף לו  
בדיקה    הצעתי מוגשת לאחר  ומור,  כא  חינהובזו  כל טענה  לי  ו/א/ולא תהיה  דרישה  ו או 

ו/או מסמכי המכר מנת האמור בבה בכל הנוגע לחוסר  תביעה   אליהם יש הפנייה  סמכי  ז 
 .  ראשכי המכרז ואני מוותר עליהם מבמסמ

 
ומיחשוב  של  נהתקהו אספקה    ,רכישהעבור  פית  צעה הכסההן  להל .11 ריהוט    מוסדות ל   ציוד, 

   עיריית רהט: של ך חינו
 
 דגם כמות  פריט מק"ט עזר סדמ

 מוצע
מחיר  
מוצע 

 לפריט

סה"כ 
 לפריט

11.1.  MHE118+(133,7
7,66,65,34) 

  -חכם צמוד קיר  מחשב 
כולל נעילה של המקלדת  

,  מפרט  BHB3000והעכבר 
,  6דור   I5מעבד מבוקש:  

, דיסק קשיח  8GBזיכרון 
480GB  אנטי וירוס מנוי ,

לשנה לא חינמי(, מערכת  
, מקלדת  10הפעלה חלונות 
 , 240ועכבר לוג'יטק 

140    

 BHBתוספת לדגם חדש      .11.2
CT5000 לוח  ל:  ל,  הכו

, חריטת    I5  10ומעבד דור 
 מקלדת בערבית 

140    

  CT5000תוספת  לדגם חדש     .11.3
  ,  ויזיולייזר טרנספורמר

משופר כולל תאורה, כולל  
תוכנת הגדלה ושיפרים  

 נוספים 

140    

תוספת מיקרופון קונדנסר      .11.4
להקלטת המורה מרחוק  

   CT5000לדגם חדש 

140    

תוכנת  הוראה חדשנית      .11.5
  מורה  כולל הקלטת מערךל

השיעור ושליחה לתלמידים 
   CT5000לדגם חדש 

140    

11.6.  MHG30   נקודת חשמל למחשב
 מנקודה קרובה 

140    

11.7.  MHF05 כולל  התקנת המחשב בקיר ,
חיבור והתאמת הכבלים  

מהמקרן והרמקולים  
 למחשב.

140    

11.8.  MHF20   הרחבת אחריות לשלוש
 באתר הלקוח שנים 

140    

11.9.  MHE115+(77,66,
351,133,47,30) 

 I5מחשב זעיר  /   
HP600G5 / NUC / 

LENOVO M920      מפרט
,  8דור   I5מעבד מבוקש:  

, דיסק קשיח  8GBזיכרון 
480GB  תוכנת הגנה ,

מקצועית )לא חינמית(, אנטי  
וירוס מנוי לשנה מערכת  

, מקלדת  10הפעלה חלונות 
 ועכבר, חריטה בערבית,  

180    
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11.10.  MHE347 ר  עי נעילה למחשה זעיצאמ
 כולל התקנה 

180    

11.11.  MHF05  שעת עבודה טכנאי רשת  
לצורך חיבור והגדרת הנייח  

לרשת האלחוטית, פתיחת  
תוכנת ההגנה לצורך שמירת  
ההגדרות כולל מתן עדיפות  
גלישה במידת הצורך, כולל  

בדיקת איכות הגלישה  
ובדיקת תקינות רשת  

  התקשורת האלחוטית,
 .  הסגירת תוכנת ההגנ

180    

11.12.  MHE07 24סך מ Samsung / 
ViewSonic  /Philips / 

ACER   

180    

11.13.  MHF20   הרחבת אחריות לשלוש
 שנים באתר הלקוח 

180    

11.14.  MHE352 20 -תוכנת שליטה ל  
 משתשמשים 

6    

11.15.  MHE353  60 רשיון נוסף לתוכנת שליטה    

11.16.    Tablet Lenovo M10 10", 
32GB WiFi, LTE 4G 

200    

 BENQ SMARTמקרן     .11.17
Android   EX600 

3600ANSI ,XGA    

47    

11.18.  MHF20   הרחבת אחריות לשלוש
 שנים באתר הלקוח 

47    

 BHB  זוג רמקולים מוגברים    .11.19
CR160M  " 6.5צבע לבן  ,

60W2-, כניסה ל 
מיקרופונים חוטיים,  

אפשרות חיבור זוג רמקולים  
 נוסף. 

התקנה: כולל מתקן תלייה,  
ר  ים, חיבול חיבור בין הרמקו

לקופסת החיבורים כבל  
, כולל  Soundמיקרופון וכבל 

 כבלים תעלות ועבודה. 

47    

11.20.  MHE154   תליית מקרן שתכלול
אספקה והתקנה של מתקן  

תלייה למקרן. קופסת  
חיבורים משודרגת )פריט  

 (MHE153חליפי לפריט 

47    

11.21.  MHE155   חיווט בין הקופסא למחשב
בכיתה כולל תוספת לכבלים  

 מטר  10

47    

11.22.  MHG30   נקודת חשמל בודדת, הזנה
 מנקודה סמוכה 

94    

11.23.  MHF05  47 שעת עבודה טכנאי רשת    

11.24.  MHE194   לוח הקרנה נגלל ידני עלייה
 מטר כולל התקנה   1.8איטית 

47    

 BHBמסך מגע שולחני      .11.25
TOUCH 32 "  

CAPASITIVE 
TECHNOLOGY - 

Industrial Grade 24/7   
הרך:   ל לומדות לגי 50

חשבון, לימוד אותיות  
עברית, אנגלית, ערבית,  

כולל מחשב   זיכרון ועוד.
מבוסס מערכת הפעלה   

, דיסק קשיח  7.1אנדרואיד 
32GB 4, זיכרוןGB  ,

75    



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 71עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 רמקולים איכותיים. 
שעות   3-כולל התקנה ו

 הדרכה בכל בית ספר. 
כולל שנה אחריות ושירות  

 באתר הלקוח.
כיתה חכמה להקלטת      .11.26

שיעור מראש או בזמן    ימערכ
                 אמת ברמת  מקצועית

BHB Smart System    
,  86מסך מגע "הכוללת,  
להקלטת   BHB  4kמצלמת 

מערך השיעור כולל זום  
וצידוד כלפי מטה ומעלה,  

סט מיקרופונים קונדנסרים  
להקלטה איכותית ברדיוס  

 מטר, ר  6של 
 4K, Contrastרזולוציה 

1:3,000, 500NITS , 
  -וכנת לימוד מורה חכמה  ת

White-Board   כולל
תוכנות לימוד ליסודי ותיכון,  

כולל שיעורים וניסויים 
בגאומטריה, מתטמתיקה,  
פיסיקה, כימיה, מוסיקה  

וגאוגרפיה, גופים תלת  
 מימד ועוד. 

2XUSB, HDMI. VGA, 
LAN, Audio in, Audio 

out ,Speakers 2x5w 
כולל מחשב מבוסס מערכת  

 רואיד  דנהפעלה  א 
כולל מתקן קיר, התקנה,  

למחשב חכם צמוד  חיובר 
שעות הדכה בכל   3-קיר ו

כולל שנה אחריות  . בית ספר
 ושירות באתר הלקוח. 

30    

מערכת לימוד בזום הכוללת      .11.27
בעלת    BHB FHDמצלמה 

בהירות ואיכות גבוהה  
לקליטת המורה ממרחק,  

כוללת מיקרופון מובנה  
מטר מעמדת    5להקלטה עד 

מוגבר      USB-3רה, כבל והמ
מטר, התקנה בכיתת   10

 לימוד 

350    

  קונדנסר  BHBמיקרופון     .11.28
נוסף לכיתות גדולות רדיוס  

 מעלות   360מטר  6הקלטה 

30    

ערכת מציאות מדומה      .11.29
VROOM   ותכני למידה

יחודיים  הערכה כוללת:  
מקצועיים    VRמשקפי 

OCULUS  מחשב מקצועי ,
I7 10700, 16GB, 1TB SSD 

NVME  כרטיס מסך גרפי ,
GTX 3060 6GB DDR5  ,

,  10מערכת הפעלה חלונות 
עכבר קולר  מקלדת + 

  27מסטר, מסך מקצועי "
144Hz  ליווי ואפיון  ,

ההטמעה בבית הספר  
)פגישה עם צוות מוביל(,  
הכרת המרחב להטמעה  

ובדיקת תשתיות, התקנת  
אפליקציות ותכנים קיימים  
  4ברשת, הדרכה והטמעה עד 

2    
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עבודה באתר הלקוח   שעות
)צוות מורים ותלמידים  

 נבחרים(, שנה אחריות 
ערכת מציאות מדומה     .11.30

VROOM   ותכני למידה
יחודיים  הערכה כוללת:  

משקפי   8מזוודה יעודית, 
VR, 8   ,שלטים, כבלי טעינה

מנוי לשנה עבור פורטל  
תכנים רחב, בנייה של מערכי  
למידה, תכני למידה הניתנים  

ן חופשי עם  ופלהוספה בא
תרגום ע"י גוגל, בתחומים  

גאוגרפיה, מדעים, אנטומיה,  
געה, אמנות, חלל, ועוד.  ביולו

שעתיים הדרכה, שנה  
 אחריות. 

2    

תוספת מנוי לשנה עבור     .11.31
 הפורטל תכנים

2    

מרחב למידה אינטראקטיבי     .11.32
,   של חברת דינמיקלאס

ריצפת מגע כולל התקנה  
ת  נייחת בבית הספר או נייד 

גלגלים, המערכת מייצרת   לע
משטח למידה דינאמי  

מבוסס טכנולוגיה  
אינטראקטיבית חדשנית. על  

גבי המשטח הנבחר, רצפה,  
או קיר, הקרנת תכני למידה  
בצורת משחקים שונים אשר  
פותחו ע"י אנשי חינוך ומדע.  

התלמידים נעים במרחב  
המגיב לתנועות  המשחק 

הגוף שלהם באמצעות  
מנוי    , ועהחיישני זיהוי תנ

לפורטל  ענק של תכנים  
מבוססי ענן, הדרכה,  

 התקנה, אחריות לשנה. 

2    

תוספת מנוי לשנה עבור     .11.33
 הפורטל תכנים

2    

מערכת הגברה ניידת     .11.34
   BHB PRO 18מקצועית 

 RMS 250Wהספק נקי:  
     18+ "  1.5רמקול :  "

מיקרופנוים אל חוטיים   2
 מקצועיים מתכתיים

 ,FM, Blue-Toothרדיו 
USB, SD 

 ,4XRCA Gradeיצאות: 
Rec, Line, DVD/MP3 

כניסות: אפשרות לחיבור  
רמקול מקצועי פאסבי ללא  

חשמל וללא  מגבר או  
 מיקסר נוסף 

מערכות    2אפשרות לחיבור 
 במקביל.

 הדרכה, שנה אחריות 

18    



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 73עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

  BHB V6Eמערכת הגברה      .11.35
ניידת איכותית לגיל הרך  

.  W.  60הספק . בצורת דובי 
 ,FM, Blue-Toothו ידר

USB, SD .2    מיקרופונים על
 ,RCA Inכניסות:  חוטיים

Wired Mic ,  כולל כפתורי
 ,Volume - Masterשליטה 

Bass, Treble MIC 
Volume   ,MIC Echo   , 

  \ אפשרות עבודה חשמל 
,  12V/7Ahסוללה פנימית 

אפשרות חיבור סוללה  
 הדרכה . 12Vחיצונית 

75    

 יזה רכ  מפרטים: מערכת   .11.36
שופרים מקצועיים גם  5

חיצוני   -למוסיקה בחצר 
   50Wאטום למיים הספק 

, חמישה  350Wמגבר כריזה 
  שעון צלצולים   איזורים.

כולל   6Uארון תקשורת 
 מנעול ודלת זכוכית 

, כבל  2.5גידים  2כבל נחושת 
מתכת להעברה בין בניינים,  

מטר, תעלות חוץ   2תרנים 
ופנים, עבודה התקנה  

ריות ושירות  חא.  והדרכה
 לשנה באתר הלקוח 

7    

מפרטים מצלמות אבטחה:     .11.37
   IP POE 5MPמצלמות  20
  10, 3.6מצלמות פנים  10

-2.8מצלמות חוץ זום אופטי 
12 ,IR-60m , 

NVR 32 -  מצלמות   32עד
   6TBכולל דיסק קשיח 

, כבל מתכת  CAT-7כבל 
  3תרנים   3לתשתית עילית, 

מטר, תעלות פנים וחוץ לפי  
  10Uארון תקשורת . ךורהצ

כולל מנעול ודלת זכוכית,  
   POE HP 16PORTמתג 

התקנה מלאה, התקנת  
וכנה כולל שליטה מרחוק  ת

אחריות ושירות  .  והדרכה
 לשנה באתר הלקוח 

7    

 מפרטים:  הרחבה   .11.38
   -חוץ  IP POEמצלמת   4
5MP     מצלמות מחברות

BHB / Hikvision   
NVR 5M -  מצלמות   8עד

   4TB כולל דיסק קשיח 
, כבל מתכת  CAT-7כבל 

לתשתית עילית, תעלות פנים  
 וחוץ לפי הצורך 

כולל   6Uתקשורת ארון 
מנעול ודלת זכוכית, מתג  

POE HP 16PORT   
התקנה, התקנת תוכנה כולל  

 שליטה מרחוק והדרכה 
אחריות ושירות לשנה באתר  

 הלקוח 

10    

      תשתיות    
11.39.  MHG05   ,נקודת תקשורת קומפלט

   CAT7, כבל  Cat5eשקע 
441    

11.40.  MHG07  תוספת לסעיףMHG05  לכל ,
 מ'    50מרחק  מטר נוסף מעל 

3000    
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11.41.  MHG15    קישור נחושתCAT 7  
  50בהתקנת חוץ מחיר עד 

מטר כולל התקנה מחוץ  
 לבנין 

5    

11.42.  MHG16   אספקה והתקנה כבל נחושת
משוריין להתקנות חוץ  

CAT7 -    מחיר למטר מעבר
 לנדרש  

100    

עמודי   2תוספת עבור עמוד  בה חהר  .11.43
מתכת + כבל תייל + לסעיף  

MGH15 

12    

11.44.  MHG20  10ארון תקשורת בגודלU 31    

11.45.  MHG30   נקודת חשמל בודדת  לנתב
אלחוטי ,למקרן/נתב  

אלחוטי/רמקולים הזנה   
 מנקודה סמוכה. 

31    

11.46.  MHG37   / מדף קבוע מתאים לארונית
 ארון התקשורת  

31    

 HP 1820 ורתמתג תקש   .11.47
1GB 24PORT   

37    

 CAT-7פאנל התקנה מלא     .11.48
24PORT 

37    

כבלים מגשרים בין הפאנל     .11.49
 למתג  

441    

    441 מטר למחשב  2כבל רשת    .11.50
סידור ארון וסימון נקודות     .11.51

 בארון ובנקודת הקצה 
31    

11.52.  MHG38   40קידוח  בקיר בטון )מעל  
ס"מ(, לצורך העברת כבילה  

 מעבר קומה.   וא\ קיר ודרך   

14    

11.53.  MHG33  נקודת חשמלN4     לעמדת
 מחשב הזנה מנקודה סמוכה 

225    

11.54.  MHG34  נקודת חשמלN4   לעמדת
מחשב הזנה מלוח חשמל  

 כולל מאמט. 

216    

ארון חשמל לכיתת מחשבים      .11.55
 כולל התקנה  

16    

מפרט: ריהוט לכיתת     
 מחשבים  

     

, שלד 240/70שולחנות     .11.56
, צבוע  40/40ופיל רמתכת, פ

מ"מ,   28בתנור, עובי פלטה 
   PVCמ"מ  1.5קנט 

36    

כיסאות תלמיד תקן משרד       .11.57
ס"מ,   46החינוך גובה 

 שנתיים אחריות דגם הייטק. 

216    

עמדת מורה בצורת ר       .11.58
+   160/70הכוללת שולחן 

+ ארז רגל   90/50שלוחה 
 מגירות. 

6    

ה אורטופדי כולל  כיסא מור     .11.59
ידיות מתכוננות,    \יווניםכ 3

ריפוד לפי בחירה דגם סיוון  
G/ 

6    

    6 הובלה והתקנה     .11.60

מפרט: ריהוט וציוד     
 לכיתת מדעים  

     

אספקה והתקנה של שולחן      .11.61
  120/140מעבדה במידות

ס"מ.שלד   76גובה כללי 
השולחן עשוי מתכת  

צבוע    40/40מפרופיל 
ונה בעובי  בתנור.פלטה עלי 

24    
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 פוי פרומייקה יצ -מ"מ 28

  כיסא לתלמיד דגם פונטו    .11.62
שלד מתכת מצופה ניקל גב  

—ומושב יצוק פלסטי קשיח
 צבע ע"פ בחירה 

144    

שולחן מורה=מערכת שולחן      .11.63
 160/160מורה במידות 

-90/50בצורת ר כולל שלוחה 
כולל ארגז מגירות+תא לכונן  

  -2-אפשרות לשלב ב-מחשב
 צבעים.

4    

אורטופדי נייד    הכיסא מור    .11.64
קלצים לכיוונים.ידיות  -3

 עולות יורדות 

4    

נייד  -ארון לאיחסון מפות    .11.65
-ס"מ  60גובה  80/70במידות

מחולק לריבועים בגודל  
 סמ.10/10

8    

—צהוב —ארון חומרים    .11.66
+נעיולת  210/80/40במידות 

+פתחי איורור צוקל סנדויץ  
 כסוף נגד מים 

4    

---כחול---ון חומריםאר    .11.67
+נעילות   210/80/40במידות 

+פתחי איורור צוקל סנדויץ  
 כסוף נגד מים 

4    

ארון איחסון מתכת +נעילה      .11.68
בצבע  -193/86/43במידות 

 לבן)צבוע בתנור( 

8    

אספקה והתקנה של שולחן      .11.69
אורך כללי  -לעמדות מחשב

-6מטר.מחולק ל5.5של עד 
תאים לכונן.גובה   6עמדות +

סמ.השלד של   76י כלל
לחן עשוי מתכת  והש

צבוע    40/40מפרופיל 
בתנור.פלטה עליונה בעובי  

-ממ .מצופה פרומייקה28
 צבע לפי בחירה 

4    

  וילון וניצאני אלומינים    .11.70
  150/150ממ במידות 25

 לפי בחירה -צבעים 2משולב ב

10    

אספקה והתקנה של עמדת      .11.71
כיור ומים הכוללת:ארון  

רמייקה  סנדויץ מצופה פו
.כולל   120/90/40במידות 

כיור ושייש בהתקנה  
במידות  -שייש קיסר-שטוחה
+קנטים +ברז פרח   124/63

 ניקל 

4    

ארון תצוגה למעבדה      .11.72
בחלק  -210/80/40במידות 

ובחלק  -התחתון דלתות עץ
 העליון דלתות זכוכית 

4    

ארון תצוגה למעבדה      .11.73
בחלק  - 240/210/40במידות

ובחלק  -התחתון דלתות עץ 
 זכוכית  תהעליון דלתו 

4    

שולחן עבודה מתקפל      .11.74
פלטה  -נייד -/160/70במידות 

מתקפלת לצד.שלד השולחן  
 מתכת כסוף+גלגלים

8    
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שולחן עבודה עם חומרים      .11.75
שלד מתכת מפרופיל   160/70

-צבוע בתנור +גלגלים  40/40
משטח עליון טרספה חסין  

 בפני חומרים.

8    

  8-ניידתעגלת מגירות      .11.76
-90/40/40ות דמגירות במי

 משטח עליון טרספה 

4    

מערכת ארונות מרכזית      .11.77
למעבדה באורך של  

-2המערכת כוללת -מטר5.70
ארונות תצוגה בגובה של  

מ עם דלתות זכוכית  2.10
בחלק העליון.שאר הארונות  

סמ   90עד גובה 
דלתותעץ...גמר הארונות  

בחלק העליון קסקט בעובי  
לים מסנדויץ  ממ.כל הצוק 28

ופה אלומיניום נגד  צכסוף מ 
בעים  צ  -2-מים.הכל משולב ב

 לפי בחירה 

4    

-ארונית ניידת למורה     .11.78
בחלק    90/50/50במידות 

התחתון דלת +נעילה מעל  
הדלת מגירה +נעילה.  

 צבעים   2-משולב ב

4    

צביעת קיר תצוגה במידות      .11.79
 -מטר.צבע לפי בחירה 4/3

4    

    4 הובלה והספקה     .11.80

      י מדעים רציוד לחד   
    10 דגם שלד גוף האדם    .11.81

  100מזרק פלסטיק נפח     .11.82
 סמ"ק 

100    

  3מיקרוסקופ כולל תאורה     .11.83
 4X/10X/40Xאוביקטים 

5    

מלקחיים למעבדה      .11.84
 ס"מ  25מנירוסטה אורך 

100    

    100 מספריים      .11.85

    30 חושף חוטים     .11.86

    20 אמבט לאלקטרוליזה     .11.87

נמאייר  לבקבוק אר    .11.88
 ס"מק  100

20    

בקבוק ארלנמאייר      .11.89
 ס"מק  1000

20    

בקבוק ארלנמאייר      .11.90
 ס"מק  250

20    

בקבוק ארלנמאייר      .11.91
 ס"מק  500

20    

הגדלות   3מיקרוסקופ     .11.92
כולל תאורה   40/100/400

במה מכנית סט פרפרטים  
וצמצם רציף מזוודת נשיאה  

 תוצרת גרמניה 

10    

, חיבור   חיישן טמפרטורה     .11.93
USB  לא תוצרת סין   -ישיר

כולל תוכנה חינם    -!!! 
בעברית , )ללא צורך  

 בממשק( 

10    

  USBחיישן לחות חיבור     .11.94
   -לא תוצרת סין !!!  -ישיר 

כולל תוכנה חינם בעברית ,  
 )ללא צורך בממשק( 

10    
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חיישן לחץ אוויר )ברומטר(      .11.95
לא   -ישיר  USBחיבור 

תוכנה   ל כול  -צרת סין !!! תו
חינם בעברית )ללא צורך  

 בממשק( 

10    

  USBחיישן מרחק, חיבור     .11.96
   -ישיר  לא תוצרת סין !!! 

כולל תוכנה חינם בעברית ,  
 )ללא צורך בממשק( 

10    

ישיר   USBחיישן קול חיבור     .11.97
   -למחשב  לא תוצרת סין !!! 
כולל תוכנה חינם בעברית ,  

 ק( )ללא צורך בממש

10    

אנרגיה בראש אחר"  "ערכת     .11.98
באישור משרד   -אורגינלית  -

 האנרגיה בבלעדיות !!! 

5    

 Legoערכת רובוטיקה     .11.99
Mindstorms Education 

EV3  10כולל מטעןV NXT 
EV3  

20    

    "מ(: עסה"כ )ללא מ 
    (: 17%מע"מ ) 
    ל מע"מ(: סה"כ )כול 
     

 : הוראות מחייבות(הר, כי מדובר ב יוב)  נדרש לעילדגשים והנחיות לגבי הציוד ה 
 1,2,9,12,16,17,25,26פים: ציוד המפורט בסעיצרף אישור ספק מורשה לל חובה 

 

 .1,2,9,12,16,17,25,26,27,28,32,34,35סעיפים: ציוד המופיע בציוד לגבי ה
. לאישור  מכרזהצעה ללפני הגשת הזהים חליפיים  ניתן לשלוח מפרטים  לדגמים  

,  2016-2019לספק חשבוניות מכירה לשלוש רשויות לפחות, בשנים    מוצרים אלו יש
 לכל רשות.  הנ"ל )לאותו פריט( בהיקף אשר אינו פוחת מכתב הכמויות 

בנוסף יש לצרף איש קשר ברשות והמלצות מהלקוחות. לאחר קבלת אישור  
רשות  יומיים, לזאת בתוך   ריטשל הפ א דוגמ ציג בפני העירייההנתונים יש לה

 תאימות ואישור סופי.  לבדיקת

 
תוגש בצירוף כל המסמכים הנלווים עד  לעיל,  , כאמורחליפיבקשה להספקת ציוד  

 ז.  למכר  הבהרה  תאריך אחרון להגשת שאלות

 

. לחברה ולדגם אשר מבוקש במפרטמציע לרשום בעמודה את התחייבות ה חובה
הגשת הצעת  חשב כאי י  ,בכתבמראש אי רישום הדגם או שינוי הדגם ללא אישור 

כרז בעניין אי מילוי כל  ההצעה )ראה הוראת המ לפסילת    מחיר לפריט זה, ועלול 
 סעיפי ההצעה(  

 
הגשת הצעת המחיר לא יהיו בקשות לשינוי מפרטים, חברות או   לאחרמובהר, כי  

 דגמים, ולא יתנהל משא ומתן בנושא זה. 
 

הכמויו .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  המפוהריני  דלעיבטבות  רטת  אל,  לה  הכוללות  ות כמוית 
 . ף לתנאי המכרזבכפו ,ת רהטיירעי ו/או מחשבים של והתקנה ב קה אספ ,רכישהל

 
(, מותכולל פריטים ללא כ )טים  יים לכל הפררלמלא את המחיכי עליי  לאשר  ני  כמו כן, הרי .13

ש  המחירים  אותי  בואנקוכי  יחייבו  זו,  מ  בהצעתי  כחלק  ועניין  דבר  המסגרת   וזה חלכל 
 ל , והכרשימת המוסדות המפורטת במכרזם בנתקהתפריטים ופקת ה חר אסלא  גםל  שיחו

לבה בסעיף  ה  למגב תאם  הזלה  .81האמורה  להציע  לצעמנה  הסכ  מכרזות  ם )לעניין 
 ( ירייהעידי ה-תמומש עלציה והכל, אם האופשים לאחר מכן )דחו  21 -, ולמסגרת(



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ 78עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

לי י .14 ה  דותתקציבי לביצוע העבור הקומהכי    דוע  ט  יריית רהעגיע ללה  רומאיקט  ופרנשוא 
מס'  ה  מכוח ממשלה  וכן,  כרזהמ  חוכמ  תודו בעה  עוציב כן,  -עלו,  9732חלטת    ל כאישור  , 

מוחשבונות  ה בקבלתלתשלום,  הפנים  אי  תנה  משרד  הבח  אושור  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/מוהבקרה כא  חברת שלר ישולת אבבק
 

הציוד ו/או הריהוט   כל ל של עו לם לי רק לאחר אספקה בפתשוואה, במל כי התמורה לי  וע די .15
רלעי  המיחשוב  ו/או  ע מנהל התק  בכתב מטעם)אישור  הט  ריית  בעיריית רהט  ל בסיס  שוב 

בפד  יוהצכי    יהווה אסמכתאל משרד החינוך,  אישור מוקד הבקרה ש ,  (ייהירועל לע סופק 
לו קברק  אישואחר  שלת  הבקרה  חברת  ה ר  משרד  יצוע  בל  ( 2397  הטל חה  י פל)   פניםל 

בתוך    תשלוםה  .רמואכהתשלום   י שים)שלו  30יבוצע  מ(  קבלמועמים  חברת   תד    אישור 
 . הבקרה

 
 

 ה,רכובברב בכבוד 
 

 
 
 
       

 המציע ימת חת
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך ארית 
 ציע ל המאצ
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 31' מסופס ט
 

 כתב ערבות ביצוע
 

 לכבוד: 
 עיריית רהט 

 
 

 ______. ___________ : שם הבנק
   ________.____הבנק: ___סניף 

 .  ___________:  סניףהל  מס' טלפון ש
 . ___________: _ סניףה מס' הפקס של

 
 ____________ קאית מספר ___ערבות בנן: נדוה

 
1. ____ בקשת  ]ה__ __________לפי  מסס _  מרחוב  י  זיהו   'פק[   ____________

מ ]כתובת  מיקוד  הלא_____________________  )להלן:  כולל  אנו  רב""הנע[  ם  ערבי( 
שלוש :  לים)במי   ₪  350,000של  עד לסך    וזר לסילוק כל סכוםי ח באופן בלת  יכםכלפבזה  

רז מס'  כבקשר למ   נערב השתדרשו מאת    ("ותערבה"סכום  להלן:  ( )₪  אות וחמישים אלף מ
 שנכרת מכוחו.   הלחוז ו א 21/2020

די  יסם מפעם לפעם על  תפרא מכפי שהוכן,  רים לצד המחיר סכום הערבות יהיה צמוד למד .2
 : ןאי הצמדה שלהל( בתנ"המדד")להלן:  הקזית לסטטיסטיכהלשכה המר

ה  עי"  יסוד"המדד  מדרבולעניין  יהא  זו  __ ת  חודש  בתאריך  _____ד  שהתפרסם   _____
 __________ נקודות. ר בשיעו ך לכך(,מו)או בס ____________ 

תכם לפי  שם קודם לקבלת דריורסשפ   האחרון  המדד  ו יהאערבות זלעניין  "המדד החדש"   
 זו.  תערבו

 יחשב כדלקמן: צמדה לעניין ערבות זו הפרשי ה .3
כ   י הצמדה בסכום השווה  ש הפר  סודי יהיו ומת המדד הילע  דד החדש עלהי המאם יתברר 

 י בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. וד ד היסדהחדש למד בין המד מכפלת ההפרשל
שתכם עד  יום הנקוב בדרכ י נשלם לכם את הססודהי   ך מהמדד נמו  ה ש יהימדד החדאם ה 

 הצמדה.  ם הערבות ללא כל הפרשילסכו
ד .4 הראשרלפי  יאונה  ישתכם  לא  )  וחרבכתב,  ממו  (5מחמישה  קימים  דרישתכם בעד  לת 

לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה,  ם  ו נשלנ לעיל, את  המפורט  ואו בכתובתנ   בפקסימיליה
נמק את  ל תהיו חייבים  שרשי הצמדה, מבלי  הפ  ספת בות בתוהער  םל סכויעלה ע  ובלבד שלא 

כלפיכםדרישת לטעון  ומבלי  כל  כם  הגנה  שיכולה  שטענת  בקשלעמוהי  לנערב  לד  חיוב  ר 
   .ר מאת הנערבה את סילוק הסכום האמולתחי   או לדרוש כלפיכם

כיב  מובהר .5 ז  כם דרישת  זאת,  ערבות  כתב  מכוח  לש  ה לתשלום  שתהיה  וכי    יעורין,יכול 
ח כתב ערבות  התשלומים מכו  ובלבד שסך כל  לדרישתכם כאמור,  תאם בה  ם יתבצע תשלוה

 .ותב ה על סכום הערזה לא יעל
ם על פי  ל העברה בנקאית לחשבונכשרך  ידנו על דל, יעשה על  לעי  3ור בסעיף  כאמ   התשלום .6

 דתכם עלתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקוישם בדרכו על ידסרים שיימטהפר
 די. בלע דעתכם הקול יפי ש

תהיה    זה   אריך ת  ולאחר   בלבד )כולל(    ____________   םתוקפה עד ליובזו תישאר    ערבות .7
כומבוטל  טלהב על  ת.  דרישה  צר פי  ל  זו  להתקבערבות  איכה  יאוחר  צל  ולא  בכתב  לנו 

 אריך הנ"ל.מהת
 ה או להסבה. בר ת להענינה ניתא רבות זו ע .8

              
 בכבוד רב,  

 
  מ בע" ___ ____ ______ בנק __  

 
_ וחותמת  _____________________ ת של ה"ה ___י+ חותמת איש הפס זה חייב בחתימטו

 . ףהסני
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 41ס' טופס מ
 
 בון בנקחש טופס פרטי

 
 _ _____ יך:_____ תאר

 לכבוד 
 זברות( עיריית רהט )ג

 
 נ, .ג.א

 
 קבנחשבון  פרטי: דוןהנ

 
 "( ספקה"_____  )__________ _________________ שם החברה / שותפות / עסק:

ע  הודעה על ביצוכתובת למשלוח  
 תשלום:

_____ עיר  _________________מס'  רח'
__  ________ ון טלפ__________ יקוד _______ מ____

 ___ _____פקס _
 ____ _______ ___ _________________   מספר עוסק מורשה:

_  _____________ ף _ימס' סנ______  שם הבנק ______  טי הבנק להעברת תשלומים:פר
מס' חשבון   _____________כתובת הבנק ____ 

_ _______ 
מתחייבים שבמידה  הננו  בטש  בזה,  כיופקדו  ההענו  בחשבונספים  עות  הבנקבאמצעות  אית,  ברה 

 ת. ורהט ללא שה  נחזירם לגזברות עיריית
 

_____ _______ _____ __ ______________ 
 חתימה + חותמת  שם

 
 ח/ רו" ור עו"דאיש

 
עו"ד  א מ.רו"   /ני   ____________ __________ ח  ____ ר.  מרח'   __  __________________

החתימאש כי  היא  מהר/ת,  החת חתימ  לעיל  מורשי  _____  ימהת  ק"(,  )"הספ________מטעם 
 ת הספק.וחתימתם מחייבת א

 
__ ________ ___ ______ _ ___ ____ _________ 

 תאריך  חתימה + חותמת 
 
 

 ר הבנק אישו
 הנ"ל. בנק של הלקוח עיל כפרטי חשבון הם ל טים את הפרשריאהננו מ

 
 

____ _______ ______________ _____  ______ ___________ __ 
 ק חותמת הבנ ק הבנחתימת   אריך ת
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 15מס'  טופס
 

 ה ת ההצע הגשע בשלב  ציטעם מבטח המאין להגיש מסמך מ

 
 ( 21/2020)מכרז    וחביט דרישות   נספח 

 
 

 : ח(ויטידי המפקח על הב-המאושר על  לפי הנוסח  ךערוהביטוח יהיה  ופסיטוח )טהב דרישות 
 

 יטוח רכוש  ב .1
 

מפני אבדן או  כם,  וה בבעלותו ו/או באחריותו של הספק, במלוא ערוכן ציוד נל  יטוח רכושב
 :ות במורחב לר יטוח אשבב זק עקב הסיכונים המקובליםנ

 
 (; 316) התפוצצות, רעידת אדמה אש, עשן, ברק, .1.1
 
 ( 313) ע טבנזקי  .1.2
 
צינורות,  יםנוזל נזקי   .1.3 ר  והתבקעות  כלי  ידי  על  פפגיעה  עלגכב,  טיס,  -יעה  כלי  ידי 

 (.  314ה )נזק בזדון, וכן פריצ  שביתות, פרעות,
 

 : עיתת מקצו ביטוח אחריו .2
 

דין    לכיסוי .2.1 פי  על  הספק  של  אואחריותו  ו/או  בגין  העלול נבדן  הפסד  ו/או  ים  זק 
גוף ו/או  לכל אדם  לר  להיגרם  ובותכלשהו  לגרוע ,  שור  מבקש האי,  ליות האמורמכל  מבלי 

 ו. הספק ו/או עובדי ל מקצועי של דאו 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 מק בדן שימושאו .2.3.2
 (. 303) ן הרעלשו צה והוצאת דיבה, השמ .2.3.3
 ( 325)  םה ואי יושר של עובדימרמ .2.3.4
 . (326)ת בפרטיופגיעה  .2.3.5

 
רטרואקטי .2.4 בעל תחולה  הינו  ההסכם  הביטוח  חתימת  מיום  האישור  בית  בין מבקש 

 י". הרטרואקטיב תאריך  " )להלן: הספלבין  
 

 (  309)  רוב כלפי מבקש האישו בל זכות שיויתור עהביטוח כולל  .2.5
 
 (. 332) יםחודש 12בת של  ורחהביטוח כולל תקופת גילוי מ  .2.6
 
מורחבה .2.7 האיש  ביטוח  מבקש  את  בג לשפות  או יור  ממעשה  שנגרם  נזק  או  אבדן  ן 

 . (321, 304)  קרשלני של הספמחדל 
 
ו  עבור שור או  יטוח אחר שנערך ע"י מבקש האייטוח ראשוני, לכל ב ביטוח זה הינו ב .2.8

(328  .) 
 
 ח יטוהב למקרה ובמצטבר לתקופת ₪ 3,000,000 : תובולות האחריג .2.9
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 ר המוצבות  ביטוח ח .3
 

פי הדין גין אחריותו  ב .3.1 על  ן  ד לי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובארהיש  של היצרן 
להיגרם  נזק העלולים  גוף  ו/או  ו/או  ה   לכל אדם  לרבות  עובדיה  יה  עיריכלשהו  ו/או 

 ו. או עובדי/ל היצרן ופגום ש  כתוצאה ממוצר
 

תח  ביטוחה .3.2 מיום  רטרואקטיבית  תחולה  בעל  ההסכם    ילתהינו  מבקש  בין  חתימת 
 ם. ל בטרם נחתם ההסכח הודה אם ביצוע העב יע, אףהאישור לבין המצ

 
 (.  309)  תור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישורל ויהביטוח כול  .3.3

 
לשפ .3.4 מורחב  מעשיהביטוח  בגין  האישור  מבקש  את  מ  ות  היצרו/או  ובןחדלי  כפוף  , 

 (. 321()304) (302) יות צולבת לסעיף אחר
 

  ו ר וו עב ך ע"י מבקש האישור א, לכל ביטוח אחר שנערשוניהינו ביטוח ראזה  ביטוח   .3.5
(328 .) 

 
 (. 332) חודשים 12מורחבת של  פת גילוי הביטוח כולל תקו .3.6

 
   .ה ובמצטבר לתקופת הביטוחלמקר ₪ 3,000,000 :בולות האחריותג .3.7

 
 צד שלישי יחריות כלפביטוח א .4

 
אובכיסוי  ל .4.1 בגין  דין,  פי  על  הספק  של  העלודן  אחריותו  נזק  לצד  לים  ו/או  להיגרם 

 . (322, מבקש האישור )אמורה ליותמכל  מבלי לגרוע, וותשלישי לרב 
 

 מ:ינו הגבלה בדבר חבות הנובעת  הביטוח א .4.2
 

 הרעלה  .4.2.1
 ם; שקה המוגש ככיבוד במקור מזיק במאכל או במ כל דב .4.2.2
 ; יתי פתאומום תאונזיה .4.2.3
בו ו/או עליו  לו  בשירותו פועלים או פעאו כל אדם אחר    נזק לרכוש שהמבוטח .4.2.4

 ח. ה הביטוקרות מקר  במישרין בעתשלא 
 (.307) ן קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםי גטח ב חבות המבו .4.2.5
 (. 315י )תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומ .4.2.6
ת לפיו  בחריות צולעיף אלסשפות את מבקש האישור, בכפוף  הביטוח מורחב ל .4.2.7

הביטו כייחשב  נערךח  מיחי  אילו  אחד  כל  עבור  ח  המבוטדי  בנפרד 
(302()304) (321) . 

 (. 309ר ) בקש האישו מפי כל יתור על זכות שיבוב ביטוח כולל ו ה .4.2.8
אישור או  טוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש הביטוח זה הינו בי .4.2.9

 (. 328)  עבורו
 

 (. 329) 'כצד ג  ור ייחשברכוש מבקש האיש .4.2.10
 

 ח. ולמקרה ובמצטבר לתקופת הביט ₪ 4,000,000 : ריותבולות האחג .4.2.11
 

 :דיםמעביביטוח חבות   .5
 

דין כלפי כלכיסוי חבות הס .5.1 פי  על  כנקוב  עהמו   לפק  בגבולות אחריות  ידו,  על  סקים 
 ן. להל

 
 ר:הביטוח אינו כולל הגבלה בדב .5.2

 
 ק. ת בגובה ובעומעבודו .5.2.1
 ם. ות ורעליתיונ פי .5.2.2
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 ק כחוהעסקת נוער  .5.2.3
 ח ה וייחשבו כעובדי המבוטי משנה ועובדיהם הינלנים, קבלקב .5.2.4

 
 . (319ק ) מי מעובדי הספיה ויחשב למעבידם של ף, הינו מבוטח נוסר הבקש האישומ .5.3

 
ו  ח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבור טוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטו יב .5.4

(328) . 
 

 (. 309) ר האישו בקש  ור על זכות שיבוב כלפי מיטוח כולל ויתהב .5.5
 

 . לתובע ₪ 6,000,000  ת: ולות האחריובג .5.6
 ח. ביטוצטבר לתקופת המובמקרה  ל  ₪ 20,000,000

 
 : םכללי לכל הביטוחי .6
 

נ .6.1 והמבוטח  לביצוע  ה ל דרש  במידה  צמ"ה  כלי  ו/או  רכב  כלי  עליו חזיק  העבודות, 
חובה בביטוחי  הרכביםומשולמים    להחזיק  לכלל  לביצוע    תקפים  המשמשים 

  1,000,000  -חריות שלא יפחת מא   שי, בתוקף, בגבולירכב צד שלביטוח    ודות וכןהעב
₪. 

 
לאשר  מבטעל   .6.2 הספק  לחי  מבקשכי  זכויות  תפגענה  מסי  א  אי  מחמת  רת  האישור 

 ל. גין הביטוחים הנ"בהגשת תביעה ב עה על נזק ו/או איחור דוה
 

יבוטס .6.3 רבתי  רשלנות  בפוליסו  לייג  שקיים  לחוככל  בכפוף  הנ"ל,  הזהירותת  של    בת 
 ן. י די המבטח עפ"  לזכויות  ףוטח ובכפוהמב

 
ו/או שי .6.4 הנ"ל  י נויביטול הביטוחים  מר  יעשה ים לרעה, לא  אש אלא במשלוח הודעה 

 ם. , בדואר רשורוהאיש   יום למבקש 60של 
 

ומבט  הספק  לב  ע חילתשומת  מופיע  ו:  הנ"ל  בביטוחים  דרישה  כל  יד  קוד  בסל  וגריים 
ן המבטח של  וחסכון, אותו יציי   חביטו  ההוןעל שוק  ע"י הממונה  יטול חריג כנדרש  כיסוי/ב
לציינה    תן שלאמופיע קוד בצידה, ני  שלא  הספק. בדרישה  לם  ישור קיום הביטוחיאהספק ב

  חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק   י/ביטולאך יש לכלול כיסו  טוחים, הבי  םר קיוישובא
 ח(. טובת המבוטפוליסה לה של  בח)הר
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 61ופס מס' ט
 

 ( 21/2020' מסמכרז ) רהט עיריית וזהחה  על חתימה טרם הוכהז הרתהצ
 

 ___ הח"מ  _______ ת.______  ____אנו  ו________ז.  ת.ז.  ___________   _
_  _ מה של _____________טעשי החתימה מרמשמש/ים כמנהליה וכמו____ ה____________ 
 :   מןת כדלקאים ומאשרים בז, מצהיר "(הזוכה_________ )להלן: "בע"מ ח.פ. ___

 
לה .1 על  כי  שראריני/ו  הצעה  די י-הוגשה  מס'    הזוכה  "  הההצע":  לן)לה  21/2020למכרז 

להוד  "(המכרזו" בהתאם  העיוכי  __ עת  מיום  ה______  רייה  הזוכה  לפיה  של  הצעה 
 ביצוע העבודות נשוא המכרז. כזוכה ל יית רהטמכרזים של עיר ה  ידי ועדת-על  הומלצה

 
להצה /הריני .2 כי  ו  ולאשר  שלההיר  הינלזוכה  ה  צעה  שהוגתוקב  ה מכרז  כפי  ידי  -על  שה ף, 

בזהזו אין  וכי  מכה  שחלף  כהגשת  עד מומן  ההצעה  של  שינוי  דה  להוות  בהצעת  כלשהו  י 
 . יןכל דבר ועני להיא מחייבת את הזוכה נ"ל, ולמכרז ה הזוכה  

 
  די י-שנמסרו על  הנתוניםא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים ו אשר כי ל צהיר ולהריני/ו לה .3

ו/  מסגרת ב  הזוכה  הליך המכבמה ו  א ההצעה  והזוכה מתרזלך  בת,  לעמוד  הצעתו חייב    נאי 
 הסתייגות. וללא  לכל דבר ועניין הוגשה למכרז,רז, שמכל

 
  חוזה מת האי לחתיזו שמהווה תנ  רה י/נו על הצהתולאשר כי במועד חתימ  להצהירריני/ו  ה .4

ו  הזוכה  הזוכה,  לבין  העירייה  מי  /בין  האו  מנהלי  זוכזומבין  נמו/או  ה  כה  מבין  י  שאוי 
נים כלשהו עם  ישל ניגוד עניבמצב  י  צו , איננו מלי המניות שלומי מבין מבעו  משרה בו ו/אה
בין  ן הזוכה ו/או  ינין כל קשר באאו עם עובד עירייה, ובור ו/נבחר צירהט ו/או עם  יריית  ע

המי   אצממנהלי  המשרה  נושאי  מבין  מי  ו/או  הזוכהזוכה  מבע  ל  מי  שלו,  ת  המניו   ליו/או 
תיאום  ו כל  א /ו  קשר עקיף  קשר ישיר וביןבמכרז, בין  ו  חרים שהשתתפהא   יםעבין המציל

 הו.ולה כלשאו שיתוף פע /חרים וין המשתתפים הא בביני ל
 
מכוחו, יבוצעו  להיחתם    שאמור  החוזא המכרז והשו י העבודות נכ ריני/ו לאשר ולהצהיר  ה .5

צוני שאינו  חי  דה ומנהל עב  תאמצעוב  ה ו/אושנ מצעות קבלן משלא בא   ידי,-באופן ישיר על
ו/או  עבודה  ו בזהות מנהל ה אע העבודות ו/ ת מבצהובזכל שינוי  . ידוע לי כי  בד שכיר שליעו

ו אך  י(, יעשבין באופן חלקו  ן באופן מלא י משנה או ספקי משנה )בקבלני  בודות להעברת ע
שינוי  ורק פקודת  באמצעות  ומראש,  ל בכתב  עם    החוזים  אהז שייחתם    ר תאוש  שרוכה, 

 בעירייה.   ים המוסמכיםרמוהגו חוזהה  אותורה בהתאם ל
 
כי  יתברר  כי אם    ו זו, והובהרהרתי/נ היטב משמעות הצ  ובהרה לי/לנוכי ה  ירצה ריני/ו להה .6

א  זו  בהצהרה  אויהאמור  נכון  יא   ננו  מדויק,  הדיננו  הפרה  הווה  הבר  של    חוזה יסודית 
  ה. כם הזוע שייחתם החוזלבטל את ה רשאית  ועיריית רהט תהיה

 
 _________ ום ביום ___חתאתי/נו על הה באי רול

 
   

מא ביוכ  שרהנני  __________י  הופיע    ם 
___ מר/גב   ______בפני  '  עו"ד, 

מס  ת/נושא   _________ _____   ' ת.ז. 
שה_________________ ולאחר  סברתי  , 
מל את  התצהיר  ו/ה  על  חתימתו/ה  שמעות 

אמת  ה ומר את עליו/ה לה כי /זהרתיוהלעיל, ו
ת/יהיה כו ועים בחוק  קבה לעונשים הוי/צפ  י 

כא ת/יעשה  לא  אישר/הם  ת  נכונות  א  ן, 
 י.   ה בפנ ה עלימ ם/עיל וחתלהצהרתו/ה ד

מא  כי  הנני  _ שר  הופיע  ביום   _________
עו_בפני   מר/גב'  "________  ד, 

מס  ת/ אנוש  _________ _____   ' ת.ז. 
לו/ה  תי  סברחר שה, ולא_____ _________

משמ חאת  התצהי  תימתו/העות    עיל, ל   רעל 
כי  מר את האמת וכי עליו/ה לו  זהרתיו/הוה

ם בחוק אם  לעונשים הקבועי  י/הפו יה צת/יה
ת/  אישר/היעשה  לא  נכונו   כן,  ת  את 

 י בפנ  הה עלימ ם/תו/ה דלעיל וחתהצהר
   

 __________, עו"ד _____  ד ___, עו"____________
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 17מס' פס  טו
 

 דם קום מוופס רישט :21/2020מכרז 
 ט  ית רהיר למזכיר עירמסוש לי קדםם המוו שטופס הרי את]

 [13:00בשעה  2021 וארינ 20ליום  עד
 

 לכבוד 
 חסן בו אלאמר עלי 
 הט עיריית רמזכיר 

 
 . 0991486-08ה: סימיליובפק lla.org.iker@iumaz:א"לבדו

 
 

 א.נ,
 

 21/2020 מכרז –שום מוקדם טופס רי  הנדון:
 ( 2020)גרת(מסכולל  ) מוסדות חינוך ברהטל וט ומיחשובוד, ריהצישל  התקנהספקה וא רכישה,

 
 תתףהמש פרטי ןלהל ,  ןונדשב 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 רמ טלפון .4

 
 _. ___ _____ _____ __ ___ ________    : ראשי רדמש  פקס' .5

 
 ____. __________ __________ __ _  : אשימשרד ר  דוא"ל .6

 
 ____. _______ ___ _ _________ ___   ף: משתתה נציג של שם ה .7

 
 . ___ ____________ ____________   תפקידו של הנציג:  .8

 
 . _________ ________ __________   :ציגנהדוא"ל של  ת כתוב .9

 
 . _________________ __________  : יגל הנצש לפון טיד/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 נה  רסם.  די  י-בדק 
  .ה ושר לחתיממאוהוא מ  "הח

   
 עו"ד__, ___ _ ______ _  
   
 _ ______ ___ תאריך:  
 

מוסדות חינוך ברהט  ל   יהוט ומיחשובר  ציוד,ה והתקנה של קאספ , הרכישלוזה ח
 ( מסגרת )כולל

 21/2020(  פומבי)מכרז 
 2021שנת ____ לחודש____________ ביום _   ברהט נחתםו שנערך

 
 ית רהט עירי בין :

 זה:  חוזה ניין  לעובתה תשכ
 רהט, מרכז מסחרי רהטיית עיר
 עמה:מטרשי החתימה וידי מ-על

 וה ו והחשב המל בר העירייה גז  ה,ייעיר ה ראש
 "(ה ירייהע)להלן: "

 חד מצד א
 . ___________ _________ _______  לבין:

 ____. _____________. ____ .ז./תח.פ
 שכתובתו היא:  

 ______. _________________רח' _ב
 ו:רשי החתימה מטעממוידי -לע

 . ___________ ת.ז. __________ ה"ה
 ._____. _________ ת.ז__ _______ -ו

 "(הספק )להלן: "
 שני   מצד

 
של ה  תקנ והקה  אספישה,  כרשעניינו    21/2020'  מס (פומבי) מכרז הפרסמ רייהוהעי הואיל:

 "(; כרזהמלן: " לה) (2020)(רתסג מכולל )רהט ך במוסדות חינול ציוד, ריהוט ומיחשוב
 

של  עתידית    קנהה והת קפאסלצורך    םגבמכרז    מושירייה לעשות שיהענה של  ווברצ :  והואיל
ל אמורכ  ציוד  ו/אוריהוט   ציבור אחרים,  ,  ו/או מוסדות  ככל שהיא   , מוסדות חינוך 
הפריטי-לע בין  ן,  לנכותראה   הכמויות  פי  בכתב  הכלולים  ועל  צורףשם  פי  -למכרז, 

ריהוט ו/או ציוד יטי  ובין פר ל אחד מפריטים אלה,  לכספק  הי  יד-על  המחיר שהוצע
ך  ת לצורמסגר  זהוחזה גם כ  חוזהלראות בלשם כך,  והכמויות,    בינם כלולים בכתשא

  אמור;כ  נה עתידיתספקה והתקא
 

הצעת לקבל החליטה עירייהוה,  למכרז  עתוהצ הגיש  והספק  והואיל:  בהתאם קהספ את 
 ם; חיהזה ונספ  חוזהמכרז, ה ילתנא

 
זכו  יחסיהם את  רלהסדי הצדדים צוןור ל:והואי  הנוגע כלב םבותיהוחו תיהםיוההדדיים, 

 ה;ז  החוז את במסגרת זכל מכרז, לאספקה המוצרים נשוא ה
 

 כדלקמן  דדיםהצ בין הותנוה כםסוהוצהר, ה לפיכך
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 מבוא .1
 

 נו. הימ  ק בלתי נפרדחל ו, מהוויםנספחי זה, על  חוזה ל  המבוא .1.1
 

הנוח ל  הן  הסעיפיםכותרות   .1.2 לגזור  ,ולשם התמצאות בלבדות  שם   מהן פרשנות   ואין 
 הי. כלש

 
יוד הצ אספקת   את  יהעיריה מאת  בזאת  מקבל והספק לספק בזאת  רת סמו ירייה הע .1.3

 זה.  חוזהו  המכרז מסמכי ילתנא  תאםבה רהט, תלעיריי  ו/או הריהוט ו/או המיחשוב
 

  מובהר '(,  א)מסמך    הצעות  להציעלהזמנה    1.8  -ו  1.3פים  אמור בסעי המבלי לגרוע מן  
יית רהט  יר מצד ע  הילשת כי להוות התחייבו זה כד  חוזה  להצדדים עכי אין בחתימת  

הכל  המסגרת  כל  וול למיצוי  במכרז  ל/ה  כלשאו  ריהוט  רכישה  של  ציוד  הי  ו/או 
   יות מכל סוג שהוא.יק לספק בלעדנ או כדי להע אמור,כ
 

  ספקה אל  שוריםהק אים התנ ל כ את  כירמ הוא י כ בזאת ר מאשו מצהיר  הספק .1.4
ל ולהתקוביכולתו  הצספק  את  בהיין  לוד   זה  החוז   רז,המכ במסמכי פורטמתאם 

 פחיהם נסו
 
  ת על הספק, ייבות המוטלוהתח ך קיום כל הטלות לצורמו לשם ביצוע כל המטלות ה .1.5

רז, מסמכי המכב הדרישות והתנאים המפורטים  ב לעמוד בכלימצהיר ומתחיהספק  
 פחיהם.  זה ונס חוזה

 
 שנותהגדרות ופר .2

 
 י המכרז. ה להם במסמכננת זה, תהיה המשמעות ש חוזהם בונחימל .2.1

 
המחוי בו  מקום   .2.2 אחרת  ריעיבת  פעולה  או  תשלום  לבצע  זהלפ יה  חוזה  והמועד  י   ,

מוכר )בין לפי דיני  או מועד    שבת   ל ביום ששי,ולה חע או אותה פ  ע אותו תשלוםיצולב
ובי המוסלמית  מוהדת  לפי  ישרן  ייחעדי  כקאל(,  המועד  ליושב  קים  העס  םבוע 
 הראשון שלאחריהם.  

 
זה  ודרההג .2.3 בסעיף  בנוסףת  הבסת  פיעוהמו  רותלהגד  באות  של  שונים  , חוזהעיפים 

 רעות מהן. גוואינן 
 

   ין מסמכיםים ועדיפות בסמכסתירות במ  .2.4
 

סתיבכל   .2.4.1 של  התאמרמקרה  אי  או  כלשהי  ה  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  ה 
השובמס המה מכים  את  נים  ובהעווים  קביעהחוזה,  סדר  אחר  הדר  של  ת 

 :  להלןורט כמפמכים בין המסות סדר העדיפא הי זה, חוזהבהעדיפות 
 

כמויות .2.4.1.1 או    כתב  מה )בנפרד  כחלק    הכספית  עה הצכחלק  או 
 ; (תררכיב המסג ענייןל  מהזמנת רכש

ישראלי   .2.4.1.2 אירופאיתקן  תקן  קייםכ  ריקאיאמ/או  שלא  ן  תק  כל 
 ישראלי; 

 שקיים(;  כליוחד )כמפרט מ .2.4.1.3
 ; תיע הצעוזמנה להצהה .2.4.1.4
 ספקה כללי רט אמפ .2.4.1.5
 זה; וזהח .2.4.1.6

 
הבא    ה שבמסמךאורדיפה על הה ל עמך קודם ברשימה שלעיכל הוראה במס

   .אחריו
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המכרז  שנתנה  הוראה .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  ש מגסגרת מפ ות במשוב או תהבהרה    לשאלות 
שקדמו לה  י החוזה  מכת אותה במסותרר על הוראה מפורשת הס החוזה ותגב

 ע בה במפורש שלא תגבר כאמור. ם נקבאזולת בזמן, 
 

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  הנכוןפירושק  של    ם 

  ספקה למסר הודעטעם העירייה  נציג מם או ש כל חלק מהאו  הוראה, מסמך  
כהלכה את  ספק  ין הא  שלדעתו 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 

 ו לי אתר אהריהוט בה של  ה והתקנקספן לעניין א, ה"(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..צו איהוט ו/רישת לרכ

 
על תהא העירייה  .3.2 שיקול-רשאית,  והיחידיו  יהבלעד  דעתה  פי  של לקיומ וף כפב,  ן 

זאת    ,הז  וזהח כוח  ולהאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות מ  ציביותהרשאות 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   פקהסאחוזה להנו    חוזה זה .4.1
 . זכי המכרמסמרט ב למפו

 
כןכ חמו  כ,  ישמש  זה  לגמס  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 למכלהצ  הלהזמנ  1.8ף  וב בסעיגרת הנקעד לסכום המס  המכרז,

הקבועמגבלל בסעיות  להציזמנהלהנ"ל    1.8ף  ות  הצ ה  כאמור,ועע  בהתאם   ת    והכל 
 .  הפים אליע אמור בס

  
כי   .4.2 מובהר  ספק,  הסר  תהלמען  על  הי העירייה  ש -רשאית,  הבלעדי  פי  דעתה  יקול 

נות  , לש(החינוך  ות משרדאם להנחיבהתגם    –ובמקרה של אספקה למוסדות חינוך  )
וד ו/או  הציאליו יסופק  י,  ציבורהמבנה  המוסד החינוך ו/או    וו/א   המשרדם  יקומאת  

הציוד ו/או הריהוט    לחלק את  וה, ו/אז  חוזה  במסגרת  הנרכש  הריהוט ו/או המיחשוב
המיחשוב  במ   ו/או  מספר הז  חוזה גרת  סהנרכש  בין  השייכים  אחם  אתרי  ,  רים 

 .  עירייהל
 
בשינומוב .4.3 יהיה  לא  כי  ומודגש,  כלשהוהר  המקום  ום  מיקהאו  בזהות    י   ליואשל 

הריהוט  מסופק   ו/או  המיהציוד  )כאמו  חשובו/או  זה(בפועל  בסעיף  לעיל    י כד,  ר 
תשלום מצד ן ו/או תוספת  קואו תי /שת שינוי ו/או עדכון ולדרי  ושהכלוות בסיס  לה

הציוד ו/או הריהוט ו/או  ת ו/או התקני אספקת לגב ק ספהצעת ה , הר , ובכל מקההזוכ
קום  מכל  ת לביחס לאספקונה גם  בה וכלש תחייב אותו ככת  במכרז,אמור  כ  יחשובהמ
 .של העירייהתר א או

 
בעצמה או  וזה זה  ת נשוא חו ש ן הרכיחלק מ   עצרשאית לבק, העירייה  ען הסר ספלמ .4.4

צדד צעבאמ שלא במסגרת  ות  זהים שלישיים  לפי  חוזה  היש , הכל  דעתה    בלעדי קול 
לצורך. ובהזמכא  ובהתאם  לעיל  להצימור  ב נה  אין  הצעות,  כדי    חוזה ע  להעניק  זה 

  א.ו שה  עדיות מכל סוגלספק בל 
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מובהמען  ל .4.5 ספק,  כל  איןהסר  כי  בסעיף  ר  ע  באמור  שלוסעל  זה  המשנה  כדי  ,  יפי 
סעיף  לגר מהוראות  הנוגעלהזמנה    14.5וע  בכל  למכרז,  הצעות  להפחתת   להציע 
הההתקשרות    ףקהי גרבשל  או  התקציב  הפחתת  התקציב  מן  ליעה  ביצוע מיועד 

 . ה זהולות בחוזרכישות הכל
 

 רת המסג וזהח   זמנות רכש מוכחהוצאת ה .4.6
 

בהזמ .4.6.1 לאמור  להציעבהתאם  ישמ  וזהחהצעות,    נה  מסגרת    חוזה כש  זה 
והתאסל ריהוטפקה  של  עתידית  ציו/ו   קנה  על  או  נוספים,  עירייה  למשרדי  ד 
 ספק במסגרת המכרז. ידי ה-הוצעו על ש  םסיס המחיריב
 

המקסימא .4.6.2 בגינ הסכום  הזלי  להוציא  ניתן  רכש  ו  סכ   נוספות,מנות  ום  הנו 
הצעות לה  1.8סעיף  בב  הנקוהמסגרת   להציע  למגבלובכלמכרז,    זמנה  ה  פוף 

ל ל   הנ"ל  1.8סעיף  ור בהאמ וההזמנה  כאמור,  הצעות    אמור  ל בהתאםכהציע 
 בסעיפים אלה. 

 
לסיומו, מבלי    זה  חוזהעיל, יגיע  מור ל המסגרת כא  אום מימוש מלמובהר שע

תהש דלספק  ו/או  טענה  כל  ו/א יה  תביעהרישה  ה  בעניין   ו  ו  א/ו  חוזההגדלת 
 .  ת ההתקשרות מכוחותקופהארכת 

 
לעילל אע ל  העירייה,  ף האמור  היקף ההתקשרות  דיל את  הגתהיה רשאית 

זאתומכוח ח ,  מכרזים()  תנות העיריולתק  ( 7)3אות לתקנה  בהתאם להר  זה, 
לת חוות דעת של היועץ לאחר קבק  כאמור, תהיה רף לכל דין. הגדלה  וובכפ

   .עירייהטי של ההמשפ
 

ספק  התוציא לידי    העירייה  המסגרת,  חוזהכוח  פת מנוסכישה  ר  ורך ביצועלצ .4.6.3
מפורטת  הזמנ רכש  למבהזהגדרתה  )כת  הצעות  להציע  אמנה  תהיה  כרז(,  שר 

)רטעם העירימ  הורשי החתימ ידי שלושת מ -חתומה על  אש העירייה, גזבר  יה 
   מלווה(.העירייה והחשב ה

 
תתבסס  הזמ כאמור  רכש  הצעת נת  ל   על  תכל  מכרז,הספק  את    ול והיא 

היעדים  טים,הפרי וההתקומועדי    הכמויות,  וכן,  נהאספקה  הוראות  ה, 
שית  מיוחדו ב)ככל  כגון:כש  צורך.  למשרפאס  ך  בעלי  קה  אתרים  או  דים 

 ני רווחה וכיו"ב(ך, מב סדות חינוומ חדת, כגון:רגישות מיו
 

יהוט  פת של רקנה נוסלבצע אספקה ו/או הת   ה רשאילא יהי  מובהר, כי הספק .4.6.4
ציוד  מכ וספינ   ו/או  אלא    וזה חוח  ם  הז-לע המסגרת,  רכש  פי    כתב במנת 

קה ו/או  גין אספביה פטורה מתשלום  ה תהיוהעירי ,  פי האמור לעילשנחתמה ל 
  על בסיס הזמנת רכש וצעו  נת רכש שבמ זהבוצעו ללא  התקנה נוספת כאמור, ש

ח באופן  ולשנחתמה  לאלקי,  ו/או    ספק  טענה  כל  ו תהיה  דרי/תביעה  שה  או 
 תקנה כאמור. או ה ה ו/אספקע ניין ביצובע

 
 הצדדים  ייחס .5

 
א ול  אין  י וכ עצמאי  ספק גדרבנו  הספק  ה כימפורשות,   דיםהצד בין רומוצה החוז .5.1

ו/או מי    הספק לבין העירייה בין ומעביד בדוע יחסי ,צורךו עניין בעתיד, לכל ייווצרו
ן  ואי  לו ורמשיג תאונהאו  /ו נזק כל בגין תאחריו מטעמו, לרבות  או מי/ובדיו ומבין ע

ד  לעובנוהג  ו  א /דין ו כל פי  -על מגיעיםשהם, ה כויותז או/ו םתשלו לכל פק זכאיהס
 ירייה. ע ממעבידו, מאת ה

 
ה-על  קוסשיוע ובדיםהע  כי בזה ומאשר מצהירהספק   .5.2 קיום ל ספקידי  צורך 

חוזה-על יותיוהתחייבו ים נתונ יויה הם יוכ בלבד הספק  של דיועוב םהינ זה  פי 
פלה הספק,   המלאים  חתווהשג קוחויוראותיו,  ת  ההוצאו לבכ שאיי והואשל 

הכרוכיםוהתשלומ לקעסבה  ים  הת-על הניכויים  בתשלום   רבותתם,  נאים פי 
 . יןד כל פי  ועל החוזה במסמכי המפורטים
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 או חוק /ו  דין כל  ראותהו אחר למלא  מתחייב  הספק זה,   חוזה ב  מהאמור גרוע ל  מבלי .5.3
 ו. דיעובל בנוגענוהג  וא/ו

 
 הספקות והתחייבוי הצהרות .6
 

 : תחייב כדלקמןמ מאשר ו מצהיר, הספק
 

 פיהן.  על עלויפ המנהל ותאא יישמע להורכי הו .6.1
 
ה  לעירייה   קלספ .6.2 הפריטים  כל  באת  הנקו כלולים  בכתב  זאת  ימוכבים    בהתאם ות, 

ה ולוחות  במלמועדים  הנקובים  והאספרט  זמנים  השירותים  פקה  ג' )מסמך  מתן 
 ז(.  כי המכרלמסמ

 
תיקו .6.3 ל ים נלבצע  תהחלו/או  או  פגום  פריט  ו/א יף  פריט  וקול  זאת   להשלים   חסר, 

ה ככל  ולא  פשא מוקדם  על   דעתהו ממועד  עבודה  ימי -3 מ  ריאוחר  קיומו  העירייה 
 . רחוסר כאמו פגם או

 
 גבוהה עיתמקצו   וברמה תביעילוהפריטים,    וההתקנה של האספקה יצועלב לדאוג .6.4

 יזה, וכ  חוזהמכרז ות הצמו במסגרענטל על  פק  הסו שיבויותי ם להתחי בהתא  והכל
הניה   ליוע  החל הפיקוחובת  והאחריול,  המח  לאיכלא ות  וללוחות  ות,  ה  לכמות 
 ה. ז חוזה ראות לדרישות והו בהתאם וע האספקהנים לביצמהז

 
 לא או  להשתמש הספקמ לדרושול דעתה הבלעדי,  פי שיק-רשאית, על תהיה העירייה .6.5

 קת המוצרים והספקאספלשם   ושיםרמסוימים הד כלים או/ו םבחומרי להשתמש
 שיהוי.  ללא כזו רישהד כל אחר למלא מתחייב 

 
לע יעבי קספה .6.6 עסקהר  חשבון  עם    ירייה  מספר דרישת  ביחד  )או  מטעמו    התשלום 

וילווה    וצרים בוצעה במספרקת המ ככל שאספ   קה סחשבונות ע  ן  את חשבו שלבים(, 
שיגיש העס ש  ו/או  הציוד  תרשימ וט פיר בליווי  קה  על סהפריטים  לרבות,    דו, י-ופקו 

אל  נמסר המיקום  הפר  יו  או  זהוהציוד  האיטים,  הע תן מטעאוקיבל  ש יש  ת  ירייה  ם 
 מתאימות.   .וחמשל הדות וובצירוף תע

 
 לגרום  ירוע שעלוליה, על דבר ו/או א העירי מטעם   חרא ם רגו כלל או למנהל להודיע .6.7

עלהאספ לשיבוש ה דלעמו יכולתו-אי על וא  תקלה איחור קה,  מנים  זבלוחות 
בכמויוקה  לאספ לעמוד  שנדרשו/או  עלת  העיר-ו  מובהידי  כי ייה.    עה בהוד אין  ר 

מ  כדי  כאמור הספק  את  החוכלפטור  להשלים  בותל  נת הזמ מלוא את המוטלות 
 זה.  חוזהלהוראות  אםתהרכש בה

 
חתב החל דין כל אותהור  על  לשמור .6.8 המועד  על  ימת   יחול שרוא זה   חוזהצדדים 

ו/א ע ה הוראות תלרבו   בעתיד, מירייה  וו  מטעמה  מדינ / י  ישראלאו  )לרבות,    ת 
מבאמצ גורשרד  עות  או  הנוגמטעממוסמך  ם  ממשלתי  בכל  זאת   של  ולביצוע   עו(, 
 זה. חוזה

 
  הרישיונות  את כל   זה, יש בידיו  חוזהתימת  למועד ח   ןכונ כי   מתחייב ו מצהיר  הספק .6.9

י וכ   זה  חוזהו  א/ הדין ו פי על םוהנדרשי תאימיםהמ ם ו/או והביטוחיםהיתריו/או ה 
 ימוש קופת מבתזה ו/או    חוזהרות מכוח  ההתקש תתקופ לכ למשך הללו יהיו בתוקף

 עירייה.  הידי -האופציה על 
 
 ופיקוח תיאום .7

 
ה  נציג העיריי עם וםבתיא זה חוזה נשוא ותיותחייבויה כל אחר למלא במתחיי הספק .7.1

 ק.יג העירייה יורה לספשנצ או מי
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מענה  תן מ  לשם   ,מוסמך מטעמו נציג  ועלקב או  עת  בכל זמין  ותלהי  בק מתחייהספ .7.2
בציוד  ולרביוד,  הצ בעיות באספקת לפתרון תלקריאו טיפול  או תקפות,  וכן,  גום  ול 

 השלמת ציוד חסר. 
 

 הדרכה .8
 

 הדרכה  תרבו, לדציוב לשימוש בהנחיות  העירייה ובדי ע את  הדריך ל יבי מתח קספה .8.1
ולהיכ  ראשונית ב  לתפעורות   ותחזוקה חותבטי  הנחיותו  שימושה טיחותהציוד, 

 רג מפעיל.  שוטפת בד
 

 ק. הספ טעםמ וסמכים מ אנשי מקצוע דיי לע  ועברת  כהההדר .8.2
 

 עדוצל העירייה,  אוד  תקנת הציה םמיו אחד בודהע מיום יאוחר אלר  תועב הההדרכ .8.3
 .לכך המיועדים  ההעיריי  ידבעו בקרב וההפעלה הידע  להטמעת

 
תועבר  כרההד .8.4 הציוד,  במקום  ה  הותקן  לו בו  תהיה  לצורך היא  הנדרש  הזמן    פרק 

הידע להה   הטמעת  הציונדרש  הפעלת  ותחזוקתו  ביחסוטשד  וכן,  כללי לכל    פת, 
 יוד. שים להפעלת הציחות הנדרהבט

 
ת כל  ידי א-שיסופקו עליטי הציוד  ף לכל פרהספק יצריל,  ער ל רוע מן האמומבלי לג .8.5

י  טי אתרפר,  ק  הספ  , יצרף. בנוסףידו-ק על ופסשהנלווית לציוד    פרות המקצועיתהס
 .שסופק.  ודועי אודות הצימידע מקצ בהם ניתן לקבליצרנים  אינטרנט של ה 

 
 ם חלפי .9

 
  פגם או שנ יוד  צ ל   פיםחל של קהואספ התמיכ לעירייה לספקכל  כי יו ייבתח מ הספק .9.1

 . לידי העירייההציוד פקת אס  מועדמ שנים 5 של  הלתקופ, או ניזוק נשבר
 

 הספק  תחייבמ , ציודב החלפה ו/או ל  ןלתיקו  דרושה כלשהו לקח  יחסר הם ב יםבמקר .9.2
 .ושירותים יםרכמצ על הפיקוח צוב כאמור לייבאו

 
  ת גר במס שסופקו שבמתקנים םהחלקי של איכות ה תבאו 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
 י והיחידי.  פי שיקול דעתה הבלעד-ה, עלז

 
 זקה תמיכה ואח שירותי .10

 
 5 של ופה תק  למשך תנייד אחזקה  ותישירירייה אפשרות להע לטובת דייעמ  הספק .10.1

 מנו במסגרת חוזה זה. מ  ןהציוד שהוזמ פקת ם, ממועד אסניש
 

ת  ר מראש א יגדיהספק , ונעתאחזקה מ ו/או   תיריך טיפול תקופם מצסוייוד מצככל ש .10.2
 של מערכות וד,  של הצי  נע מו אחזקה טיפול  ב שורההק העבודה לת וותכ  פול טי  ועדי מ
 ת.  לוונ
 

 :יםכולל האחזקה שירותי .10.3
 

 רותדיבתו מועדיםבן,  היצר ידי על כנדרש תטפשו ואחזקה מונע לטיפו  .10.3.1
להיצר  ידי  על שנקבעו   בהתאם  דרשיםנ םרכיבי  ת החלפ רבותן, 

 .היצרן להוראות
 

 .שבר קתאחז במהלך  וא  המונע להטיפו מהלךב יםהנדרש  וניםהתיק  כל .10.3.2
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  ידי טכנאי מוסמך מטעמי, -על  אוידי הספק  -על  ינתנוי  קההאחז שירותי .10.3.3
 ן. רהיצ בהוראות רט פוכמ גבוהה תובמיומנו  צועיתמק צורהב

 
מי    ויד על השבוצע העבודה ולאיכות לטיב אחראי יהיה  הספק .10.3.4 ו/או 

ולכל   לקו   ההעבוד  ביצוע עקב גרמושי  הנזקים מטעמו,  או  יה  בצורה 
 היצרן.   בניגוד להוראות

 
 בהתאם האחזקה ירותיש  את יבצע אל פק הס וב  קרהבמ יכ מובהר .10.3.5

 וקוזשני יבכל חלקיםל הנוגעים  בנזקים שאיי הוא  אז כי  מור כא  לטיב
 .כאמור ואחריות יהתה וזו כךמ כתוצאה

 
 םייצפו בלתי םליטיפו או/ו יקוניםת.  ידי נציג העירייה-ע על יבוצ וטףש טיפולל  זימון .10.4

 .מראש תיאום לא ל הצורך בעת יבוצעו 
 

הספק,   צעותאמב שראפה  במידת תבוצע קהזהאח .10.5 של  מקצוע  ו  יגיע  שראאנשי 
   למקום בו מותקן הציוד.

 
שייקו הלי כל  טורויפ התיקון וראתבה .10.6   יידרש  להם בנוסףהטיפול,   במהלך גלונתם, 

 .היצרן הוראותמ מתחייביםה התיקוניםו  הטיפולים כל  ביצוע
 

 הפעילות בשעות ספקה במוסך לבקר למפקח וא/ו העירייה יגלנצ שראפי ספקה .10.7
 .זה מפרטב למפורט  אםתבה האחזקה  שירותי ביצוע דאלווו
 

 גם האחזקה במסגרת יבוצעו ,תוהתאונו רבהש לתיקוניו פתשוט לאחזקה בנוסף .10.8
 ת.  המוסמכו הרשויות  ידי על הנדרשים םנייקוות  יםולטיפ ,ותבדיק

 
הדבלב ורייםמקים  ק בחל שימוש  ייעשהם,  יבטיפולאו  /ו  םיקוניבת .10.9  יביםרכ . 

ויהו ז  בתג ילוו  לפיםהמוח  והספק מידהו. בדרישת פי לע  ייההעיר  נציג בפני יוצגוי 
יייר ומק  אל  ים בחלק להשתמש ירצה  העירייה  נציג אישור  את לקבל עליוהיה  ם, 

 .בכתבו מראש
 

 של מוניציפאליה תחוםה, בכונ מה את שמשבית  דרך  קוןלתי הספק  נציג התייצבות .10.10
 קבלת ישורמא  וש שעותלש  תוך העירייה ו העבודה של במהלך שעות  וצע תבה, העיריי
 .ההידיע 

 
 דעת העירייה.  קולת ועל פי שיליאופציונא זקה הינה כי האח מובהר .10.11

 
 ציוד ל אחריות .11

 
ף לציוד המסופק  הספק יצר.  יה באחריותו של הספקרייה יהלעיכל הציוד המסופק   .11.1

    .ות מקוריות של היצרןחריעודות אידו ת-על
 

כוללתיד על  שיסופקד  ציול הספק ת אחריו .11.2 כא  ו,  י  קמספ לו שסופקו הפריטים לת 
( שימשנה  לע אספ ממועד  הינה נם(,  שככל  הציוד  ולי יריקת  הה  כל  תקופה  משך 

 ן.  קבועה בתעודת האחריות של היצרה
 

 בעלות ישאי  ספקה ,או מכון  הציוד למעבדה  יחתהמחייבת לקתקלה ך בל שיש צורככ .11.3
   כאמור.או מכון  בדה מעהובלת הציוד ל

 
 החוזה סמכימ ותנאי ותשיהדר בין  התאמה אי האחריות פתתקו  במשך  תגלהות היה .11.4

 לתקן בתחייה לקבלה כאמור, הספק  י ריעיה אישור ףא ל ע  הריק,  סופש ציוד ב למצוי
ומהעיריי בכתב  ישהרדה קבלת עם  מיד מהההתא אי את  גרועל בלי זאתה, 

ש  .זה חוזה יפ על הספק תויומהתחייב ההתבמקרה  אאי  נ אמה  לתיקון,   יתנתינה 
 ול.  ל הספק להחליף את הציוד התקע יהיה 
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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 ורלאמ  בנוסף .11.6

 :הבאים והתיקון היעהמנ  צעדיב ינקוט קוהספ אפידמית  קלהכת
 

ההמקור  את לאתר  רהבמט התקלה חקר .11.6.1 סיבותיה,  ה  עתלמני  שיטה, 
 .הלעיריי  סריימש  להתק  ניתוח ח "דו וללה. כ ותיקונבעתיד 

 
 זהה מסוג פריט בכל תיקוןה או נעמו ה הטיפול של ויזום מיידי ביצוע .11.6.2

 .זה וזהח במסגרת  ה לעיריי ופקס אשר
 

 .נוספת שנהב ךארתו ידמית אפ  תקלה הנתגלת בו לפריט יותהאחר .11.6.3
 

תקלעי רלאמו בנוסף .11.6.4  פי על בטיחותית כתרעבמ משמעותית לה ל, 
ת )גם  אפידמי לה ק ת כמו פקהס   י די ל ע תטופלה,  יהעירי  יג צנ של קביעה 

 מים(.  שלוש פעחזרה על עצמה אם לא 
 

יריואחוה  זקה האח וש מימ בנושא לספק העירייה  ןבי  דעות  חילוקי יתגלו  .11.7 ר  ועבת, 
ר  )אשר יוכל להיעז   תחוםה  ייה האחראי על חלקה בעיר מנהל המ  של כרעתו לה א הנוש
ו  כרעתלה הנושא  ברת עבה יןא יל,  לעי  האמור מכל לגרוע י בלמ.  עמו(מקצוע מט  באיש

 .הספק ידי על התיקון  עביצו את כבלע דיכ ,המנהל מטעם העירייה כאמור  לש
 

 ת בטובין תקלו .12
 

 :ותתקל גיסו  תהגדר .12.1
 
ו טי וחל להציוד  ת  א משביתה אשר תקלה   -"  משביתה תקלה" ת  שראפמ אינהן, 

 ; להשתמש בו
. 
פשרת  אך מש בציוד, אוהשימ את ת משבש אשר תקלה   - "משביתה נה שאי תקלה"

 ;לקי בושימוש ח
 

ב .12.2 תקלה  של  לתיקות  האחריו  פת ובתקציוד  במקרה  הספק  הידאג  של  אתר  בציוד  ן 
 ונים עמוקים המחייבים )למעט תיק  מטעמו  תירודת שות נייבאמצע אצל העירייה,  ש

 (. הספק לי למוסך הכת  הובל
 

 מני תגובה להגעת טכנאי:ז .12.3
 

 . 'ה-'ה אימי עבודב שעות 36  עד  -יתהבתקלה מש .12.3.1
 שעות.  72עד   -משביתהאינה שלה תק .12.3.2

 
שאית  וזה זה, רהל את ביצוע העבודות עפ"י חנ המלדעת     עשה כן והדבר מעכב,  אל .12.4

 בהוצאות שימוש.   הספקייב את ד אחר ולח בציוהשתמש יה להעירי 
 

 מהוותשל ורההתמ .13
 

ה בהתאם להצעתו  שונים, תהי  או פריטיםציוד ו/   היה זכאי הספק עבורי  לההתמורה   .13.1
ובההמכרועדת  די  י-עלשאושרה  כפי   לכמויותזים,  על   תאם  בפועל  ידי  -שסופקו 

 לאה.  ומקינה ורה תר בצכאמוק, ובכפוף לאישור העירייה בדבר קבלת הפריטים פסה
 

הכלולים בכתב  ם  ריכל המוצפקת  סתושלם א  חודש העוקב לחודש שבו עד לחמישי ל .13.2
קו  שסופ  טים יהפר ד ו/או  הציועסקה ובו יפורט  רייה חשבון  הספק לעי  ות, יגיש הכמוי 

יפיק חשבון    ספק פר שלבים, הסמ צעה בושאספקת המוצרים ב ירייה. ככל  ידו לע -לע
 .  בנפרדשלוח כל מבור עסקה עבור בנפרד ע
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ה, והוא יאושר  יי יר י של העהכספ  ש והמנהלהרכידי נציגי  -בדק עלכל חשבון עסקה יי .13.3
)למעטלתשל ש  ום  לתרכיבים  אושרו  בלא  וזאת  להתשלום(,  מועדים אם 

בסעיקבוהליים  ימא סמקה מו   3ף  עים  ,  2017-ז"ע, התש םסר תשלומים לספקילחוק 
נשו הפריטים  לרכישת  שהמימון  לכך  הואז  חוזה א  בשים  )"מממן  ן  מימו   ה  חיצוני 

 . לווהמונה חשב ני"(, ולעיריית רהט מ חיצו
 

נק  לפרטי חשבון הב  הספק )בהתאםועל לידי  בפ תשלום לביצוע תנאי כי אתבז רמובה .13.4
ע ש הד י-לנמסרו  ב י  הינוהלי  מהלךספק  של חשבונ כי המכרז(,  ין  דכ  מס תימסירתה 

   ייה.ידי העיר -חשבון העסקה כפי שאושר על בצירוף
 

 כלשהן כלפי תביעות וא/ו טענות  תהיינה לא לספק פק, מובהר כי  ס  סר כלמען הל .13.5
 או/ויוד  צ של מחירים יותעל או/ו  יותן התייקרו זאת בגי  ייה ו/או מי מטעמה,ירהע
השלמת    ךלצור  עילהשק יידרש הספק ו שכר עבודה אשרו/א  מריםאו חו/ו  תומותש

ן תלויות בספק  ינ ות שא נסיב  בשל  תעכבהפרויקט במלואו. ככל שאספקת המוצרים ת
לישרא  ו/או  המוצרים  של  ביבוא  המכחו/או  מן  הי  ס,רורם  להפר  ספק היה  שי זכאי 

 כוב.. ן תקופת העיבלבד בגי הצמדה
 

 זה.  חוזה תחתימ במועד ידועה דדו המס" הנ בסי הדד  זה, "מ עיף,לעניין ס
 

כ מ ד  עו .13.6 ה,  ז  וזהח  פי  על  העבודות  ביצוע לצורך הספק יידרש בו מקרה בכל  יובהר 
 כך.  ןגיב פיצויי או תשלום פתתוס לכל זכאי לא יהיה הוא הלילה בשעות דבולע

 
 אחריות הספק  .14

 
בלעדי  ב  אחראי היהי  הספק .14.1 כלפיאופן  ם  הנזקית,  ווצאהה  לכל  רייההעי ומוחלט 

)ביןוה העקיפים( הישירים  הפסדים  מהפרת  כתוצאה עירייהל יגרמו ש,  ובין 
הספק חדליםממ או םממעשי צאהכתו  או/ו כלפיה התחייבויותיו עובדיו   או/ו  של 

גור  תוצאה מפי כ לרבות  זה, חוזה  פי-על תיויובוביצוע התחיי ו, במהלךמטעמ  מי או/ו
הזמנ  במועדים בלוחות  עאו  הו ים  בעתיד,  יוסכם שעליו או  זה הזחוב סכםליהם 

 ם.  שיגר הפסד נזק או לכ  בגין את העירייה ויפצה
 

במישרין   גרמושי נזק  או/ו אבדן  כל לשהוא,   כל שלישי  צד  כלפי אחראי  יהיה הספק .14.2
עם  קשרב הספק של משלוחיו מי או/ו  מעובדיו ימ  או/ו הספקידי  -ל ע קיפיןבע או/ו

 זה.   חוזה  יפ -לויותיו ע ייבהשירותים והתח ועביצ
 

שהספק ו/או מטעמו אחראי   נזקים  יןבג שהוא  כל שלישי  צד י "ע  תתבע  והעירייה  היה  .14.3
ד  מי העירייה בשיפוי יבחי הספק זה, יהיה  זהוח ורה לה קשה תהי תביעלהם ו/או שה

סדים  ההפ כל בותכאמור, לר בו תחויב סכום שהעירייה כל  ןבגי  תה ראשונהשיעם דר
 . זה יןני עב 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 אאחר מהמטע או מהבש םאו  או   פיצוייםב לחייבם כדי ים, 
  או /ו אבדן לכל  ריות אח מכל מכוחה  באים ה וכלת העירייה  א  פוטר פק אחרת, והס

של   או דיועוב של או/ו הספק שו שלכורל 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 יייבויות מהתח או/ו השירותים עהנובעת מביצו  או  ורהשהק חרת א בהסי

 לעיל.  ורטיםהמפ המקריםמ כל מקרה  לתוצאות באחריות יישא לבדו קהספו
 

 עירייהשה תשלום או  הפסד  הוצאה,נזק,   כל גיןב ייההעיר את פותלש יב תחימ קהספ .14.5
 או/ו ספק וא/ו בדעו דמצ להשתוע  טענה או/ו דרישה או/ו  מתביעה תישא בו כתוצאה

 האחריות בסעיפי ורכאמ שהוא לישיש צד מכל או/ו של הספק ר מטעמואח אדם כל
 .לעילד
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להס .14.6 יצרף  המספק  עלמוצרים  תע -ופקים  אודוידו,  שלריומק   חריותת  של  היצר  ות  ן 
של  ויהיה  המוצר,   לעמידתו  ואחראי  לתקינות  /היצרן  בישראל  היצרן  של  נציגו  או 

 . ויד-אחריות שסופקו עלהעודות  ר בת לאמו התאםהמוצרים ב
 

ספק, .14.7 כל  הסר  הספקזבמובהר    למען  כי  בלעד  יהיה  את  באופן  ומוחלט אחראי  י 
ה כאמור(, ל טענעל כ  תרומו  )והואוא  שה  ענת הגנה מכל סוגיה לו כל טומבלי שתה

כל  בג ו/א ין  חוסר  ו/או  ופגם  נזק  ו/או /ו  המוצרים  בגין  התאמה  אי  ו/או  ליקוי  או 
מה  אתאו אי הכל פגם ו/או ליקוי ו/זה, לרבות בגין    וזהח מסגרת  סר בים שמפריטה

ממועד סיום  עה חודשים  פה של ארבוזאת לתקוו/או שהם נסתרים,  ם  גלישאינם נ
 .  םל המוצרישה ההתקנ

 
 

 ביטוח .15
 

מהתחייבויותיומבל .15.1 ו/או  מאחריותו  לגרוע  הספ  י  פי  של  על  ו/או  דין  כל  פי  על  ק 
ו/או ביצוען של   עד תחילת אספקת הציודפני מוב, לפק מתחייה, הסהאמור בחוזה ז

ך ולקיים על  לערוו,  עמ ו/או מט  על ידוה,  וא חוזה זנש  מתן השירותיםדות ו/או  העבו
כ במשך  ח  לחשבונו,  תוקף  בחברת ותקופת  זה,  לפעול    זה  כדין  המורשית  ביטוח 

המפורטים ת הביטו בישראל, א )  בנספח  חים  לחוזה  מס'  הביטוח  להזמנה    51טופס 
הצעו  למכרזלהציע  "הלן ל  . ת  הביטדריש:  בלתיוהמהווה  ,  "וחות  ממנו -חלק   נפרד 

אחריותטובי) בי  ח  שלישי,  צד  חבות  כלפי  מקצומעב טוח  אחריות  ביטוח  ת עי ידים, 
 "(. קהספ ביטוחי" ן:ר, להלהמוצר תוביטוח חבו

 
תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו,   ני מועדהספק מתחייב, לפ  .15.2

בדבר עריכת  צה אישור  זה, להמציא לידי המועחר ממועד חתימת חוזה  יאו  ועד לא
(, 15  טופס מס')המצורף לחוזה זה    ות הביטוחבהתאם לנספח דריש   וחים כנ"ליטהב

 .  )במקור( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,ממנונפרד -ק בלתילהמהווה ח 
 

 ו/או לא תגרע , לא תפגע  מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור .15.3
 ו ספחי זה, על נ ויות הספק על פי חוזהמהתחייב

 
(  15בטופס מס'  הנדרש    ק )לפיפוחי הסביט ה על הספק כי המצאת אישורי  בזמוסכם   .15.4

בחת   הינה,  כאמור יסודי  הספנאי  ביטוחי  אישורי  המצאת  ללא  זה.  יווזה  לא  כל  ק 
 ה. חוזה ז  העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הספק להתחיל בביצוע

 
העבודות    שלל זמן ביצוען  וא למשך כספק יבטח על חשבונו ה נוסף לאמור לעיל, הב .15.5

ת ו/או  ורך ביצוע העבודדו לצורכוש אחר שהובא על י  ד וכלהציוהשירותים את    ומתן
או אובדן אשר הספק אחראי  נזק ו/  מלוא ערכם מעת לעת בפני כלם, בשירותימתן ה

 . ןפי כל די  על  להם לפי תנאי חוזה זה ו/או
 

יורחב .15.6 הספק  גם  ביטוחי  היתר  בין  לכסות  אחריות ו  בגי את  הספק  של  כלפי  ן  ו  ו/או 
קבלנ   קבלנים ומשנה  יו/או  מהא,  לגרוע  היורחבו  ,  מורמבלי  ערכים  נביטוחי החבות 
ידי את  על  לשפות  מנהליה  עירייה  ה   הספק  עוו/או  לכל  ו/או  אחריותם  בגין  בדיה 

 ק. מעשה ו/או מחדל רשלני של הספ
 

של העבודות   עם ביצועןיטוחים הנדרשים בקשר  החזיק בתוקף את כל הבעל הספק ל .15.7
זה  ןמתו חוזה  נשוא  בהשירותים  הת,  כל  יהיה  משך  בה  בתוקףקופה  זה  עם  חוזה   .

למשך  בתוקף    מקצועית וחבות המוצר, על הספק להחזיק אחריות    טוחייזאת, את ב 
תים נשוא חוזה דות והשירונים ממועד סיומן של העבוש ע(שב)  7תקופה נוספת בת  

 ו. , על נספחיזהבקשר עם חוזה  ה על ידון כל פעילות אשר נעשתזה בגי 
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וחים הנ"ל,  ט או משלימים לביטוחים נוספים ו/ך בעריכת ביפק יש צורעת הסהיה ולד  .15.8
ם ו/או המשלימים ולגרום לכך  הנוספי  הספק לערוך ולקיים את הביטוחים  תחייבמ

עיל ייכלל סעיף בדבר  יערוך מעבר למצוין ל  משלים אשר  נוסף או  כי בכל ביטוח רכוש
על   כויתור  התחלוף  מנהליה  עירייה  ה   ילפזכות  שהאמו,  עובדיה  ו/אוו/או  ר ובלבד 

 ן. ת אדם שגרם לנזק בזדו לטוב לא יחול על זכות התחלוףבדבר הוויתור  
 

ן  אי הביטוח המתחייבים מ בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנ  ק מובהרלמען הסר ספ .15.9
דרישותבח  מור הא ובנספח  זה  להס  וזה  המצורפות  זהביטוח  )כם  מטוה    15ס'  פס 
הצעות(,  מנלהז להציע  דרישה ה  הספק   תמינימאלי  הינם  ועל  הספק,  על    המוטלת 

חשיפ את  ולתלבחון  לחבויות  ו/אוו  האחריות  גבולות  את  הב   קבוע  יטוח  תנאי 
  רישה ה ו/או דיע תאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל תבבה

כל  טענה  לגבפי  ו/או  הקשור  בכל  האחרהמועצה  הביולות  ותנאי  ח טו יות 
 ן. להללעיל ו  המינימאליים כאמור

 
מפורשבי .15.10 תנאי  יכללו  הספק  פיו המבטח    טוחי  לבטא על  רשאי  לשנותם ינו  ו/או  לם 

בתקופת אם  הביטוח,    לרעה  ל אלא  רשועירייה  שלח  בדואר  בכתב   60ם  הודעה 
יה תוקף ספק יתחייבו כי לא יה בטחי הלעשות זאת. מ  וש על כוונתאמר ום  י (ישיםש)
שיל ו/או  לגבינו ביטול  שכאלו  לרעה  מנהלעירייה  ה  י  לא  ו/או  אם  עובדיה  ו/או  יה 

כא  נשלחה בכתב  ובטרמ הודעה  לעיל  חלוף  ור  משלוח יום   ישים(ש(  60ם  ממועד 
 ה. הודע ה

 
הספק על פי    בין ביטוחיאיזה מבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולתאגיד כי   .15.11

להזמנה להציע הצעות(,    15)טופס מס'    ח שות הביטושנערכו לפי נספח דרי  הביטוחים
תו  לערוך את או  קמתחייב הספ יל,  ע לנה לרעה או מבוטל, כאמור  להיות משועומד  

חדש, לפני מועד השינוי לרעה  ביטוח    עריכת  הביטוח מחדש ולהמציא למועצה אישור
 ל. מור לעיודם, כאהק  או הביטול של הביטוח

 
הס .15.12 מפורשביטוחי  תנאי  ייכללו  י   פק  פיו  הינם  על  כי  לכל  ראיקבע  וקודמים  שוניים 

ה  י  נערךביטוח  ה על  הספק  עירייה  די  מבטחי  תבוכי  כל  על  דריש ימוותר  ו/או  ה  עה 
 59טענה או זכות כאמור בסעיף    ות כל, לרב יהעיריביטוחי ה  ו/או טענה בדבר שיתוף

הביטוח,   חוזה  "ביט,  1981-מ"אתשלחוק  טענת  כל  ה לרבות  כלפי  כפל"    עירייה וח 
 ה. טחיוכלפי מב

 
ל .15.13 חוזה  גר מבלי  מהוראות  הוראה  מכל  לענייןוע  בו    זה  ובמקרה  החוזה,  הסבת 

ו/אוהעב חוז והשיר  ודות  נשוא  קבלןתים  ידי  על  יבוצעו  מהם  חלק  או  זה  משנה  -ה 
יועס -לדאוג כי קבלני  ם הספק, מתחייב הספקעמט יצוען על ידו בב   קוהמשנה אשר 

ו/א  העבודות  אושל  השירותים  במתן  עמם,  ב  ו  ויקיימוקשר  כל  א  יערכו  את  הם  ף 
הנדרשי זהביטוחים  בסעיף  ולהלן ם  לעיל  כמפורט  וכ   לרכושם  ה    י ולאחריותם, 

אלו והווית  ביטוחים  ההרחבות  התנאים,  כל  את  עליכללו  התחלוף   זכויות  ורים 
ו  לעיל  כמפורט  הספק,  בביטוחי  לרבות  לההנדרשים  הביטולן,  דרישות  ח  בנספח 

מס'   לוו הספק  (.  15)טופס  קבאחראי  בידי  כי  ידו  -ילנ דא  על  המועסקים  המשנה 
נאים  בות בהתאם לת ררט בחוזה זה, לתקפות בהתאם למפו  סות ביטוחיינה פוליתה

   הביטוח.ח דרישות ולסכומים הנדרשים בנספ
 

מעשה או מחדל  יןבגעירייה הכי, הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי  מובהר בזאת  .15.14
ו/או    ועןבביצ העבודות  השיר של  הניתנים  במתן  זה,  לתותים  חוזה  עם  בקשר  אגיד 
עבודות  לרבו על  ו/אות  יינתנו  אשר  קבלן   שירותים  ש  ,משנה-ידי  הוא  יהיה  והספק 

נזק שייגרם לו, במישרין כל אובדן ו/או    צה בגיןהמוע  אחראי לשפות ו/או לפצות את
ן  המשנה, בי -נו על ידי מי מקבלניהשירותים שנית   ו/אות  עקב העבודוו/או בעקיפין,  

ו/ אובדן  באיזו  אואם  מכוסה  כאמור  הממהפ  נזק  ו/או  וליסות  זה  בסעיף  פורטות 
 ו.ובין אם לא (,  15פס מס' )טו דרישות הביטוח בנספח
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מהאמור   .15.15 לגרוע  ולמבלי  כלעיל  מצהיר  הספק  ו/או  הלן,  תביעה  כל  לו  תהיה  לא  י, 
לשיפוי הוא זכאי  לרכוש בבעלות הספק ש  בגין נזקעירייה  הנגד  טענה כ  או/דרישה ו

בזאת ו  בגינו,  פוטר  ו/   הוא  מנהליהאת המועצה  לנ  או  עובדיה מכל אחריות  זק  ו/או 
י  ם בזה כ העצמית המוטלת על הספק. אולם מוסכ  ותבגין ההשתתפ  תכאמור, לרבו

 ן. דולמקרה הביטוח בז חול לטובת אדם שגרםהפטור כאמור לא י
 

ת בו בסעיף זה, לר  המפורטות  הביטוח בגין הפוליסותתחייב לשלם את דמי  מ  הספק .15.16
הביט   בנספח )טופדרישות  מס'  וח  הלה  15ס  להציע  תצעות(,  זמנה  אחר  וכל  שלום 
חברת  ששיידר ידי  במועד  על  להן  בקשר  ולקיים   הביטוח  כל    ולמלא  הוראות את 

בכ  לפגוע  ומבלי  כלשונן,  להפוליסות  האמור,  על לליות  הבטיחות  הו  שמור  ראות 
הנכוהזהירו הת  בפוליסות  ככללות  ולדביטוח,  שקיימות  כיאול  ולוודא  הפוליסות    ג 

בתהיינ בתוקף  העבודותה  ביצוע  תקופת  כל  השיר   משך  מתן  עם  וו/או  בקשר  תים 
 .זה חוזה

 
לג ומבלי  לעיל  לאמור  ממנ בנוסף  אחריות  רוע  ביטוחי  את  כי  הספק  מתחייב  ו, 

ביצוע  פות ממועד תום ים נוסשנ )שבע( 7ך תוקף למשצר יחזיק בהמו עית וחבותמקצו
בקשר עם חוזה זה על   תה על ידו שירותים לכל פעילות אשר נעשה  ודות ו/או מתן העב

 . ונספחי
 

כן ומבל .15.17 ולהלן,לגרוע מהאמו   יכמו  לעיל  יהיה אחראי לשפות  ר    רייה עיאת ה  הספק 
מנהליה  א  ו/או  נזק  כל  בגין  מלא  באופן  עובדיה  לו/או  ייגרם  אישר  עקב  מהם  -מי 

על ידי הספק ו/או מנהליו    ותאיזו מהפוליס   נאי מתנאית  ביטוחי הנובע מהפרת כיסוי  
 ו. מועסקים על ידאו מי מה/ו
 

לאמ .15.18 ומבלי  בנוסף  לעיל  בכלליות לור  יקבע  פגוע  הפרה    האמור  כי  הספק  בביטוחי 
ובת לב  הביט-אי  או/ום  מפוליסות  איזו  מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  ידי  קיום  על  וח 

עו ו/או  מנהליו  לאהספק,  בזכויו  בדיו  היפגעו  מנהליה    עירייה ת  עובדיה  ו/ו/או  או 
 ו. פי ביטוחים אל  פיצוי על לקבלת שיפוי ו/או

 
יאוחר .15.19 )מ  לא  ב  םמי י (7שבעה  תום  הס ממועד  לחזור  יטוחי  הספק  מתחייב  פק, 

אתולהפק  בסעיףא  יד  כאמור  הביטוח  עריכת  לעיל,    ישור  תו זה  הארכת  קפם בגין 
 נוספת.   לתקופה

 
אמתחיי  הספק .15.20 את  ולהפקיד  לחזור  ביטוב  במועישור  הספק,  מדי דיחי  הנקובים,  ם 

וזה זה על  חבהתאם לאמור ב  בעריכת הביטוחים  הינו מחויבעוד    וכל  תקופת ביטוח
 ו. פחינס

 
ידוע לו שהמצאת ינו כאמור בסעיף זה, ה   ביטוחי הספק"  "אישור  הספק מצהיר כי 

היה  תעירייה  השירותים, והוען של העבודות ו/או  לתחילת ביצ  תנאי מתלה ומקדים
הספ  רשאית מן  ה  אתק  למנוע  ביצוע  המשך  ו/או  ומתחילת  השירותים עבודות  תן 
 ם.ד המוסכהומצא במוע  אלאישור, כאמור, במקרה שה כאמור

 
כי, אין .15.21 בזה במפורש  ו/או   בעריכת  מוסכם  ו/או בשינויים  ביטוחי הספק, המצאתם 

אמתם של  להוות אישור בדבר הת  , כדיעירייהעל ידי ה   בדיקתם-אי  ו/או  בבדיקתם
למ ב הספק  או   ,כםוסיטוחי  היקפם  תוקפם,  ו/טיבם,  לגרוע  היעדרם  כדי  או 

ו/אומא הספק  מהתחייבויותיו  חריותו  להטיל    ו/או  של  על  כדי  כלשהי  אחריות 
פי חוזה  מאחריותו של הספק על   הליה ו/או עובדיה ו/או כדי לצמצםו/או מנ עירייה ה

מי מהבאים  ל  ו/או עעירייה  לשהי על ה ו כדי להטיל אחריות כאו על פי כל דין ו/א  זה
 ה. מטעמ

 
זה על    סעיףבהביטוח כאמור    אישור עריכת  המצאת-ר כי, איספק מובה  למען הסר .15.22

לא תפגע בהתחייבויות הספק על    ,עיף זההקבועים בס  יםובמועדעיפי המשנה שלו,  ס
 ו. פי חוזה זה על נספחי
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רשא .15.23 לפיהמועצה  חייבת,  לא  אך  הבלעדי,    ית,  דעתה  את  שיקול  אישורי  לבדוק 
ל  יומצאוש  הביטוח כאמור  הספק  ידי  או והס   -עיל  על  שינוי  כל  לבצע  מתחייב   פק 

 ה.זה ז להתחייבויותיו על פי חו םל מנת להתאימעיקון שיידרש  ת
 

מצהירהספ .15.24 והבלתי  ק  המלאה  הביקורת  זכות  לגבי  ה-ומתחייב  של  ירייה ע מסויגת 
ות  ור רי הביטוח ולהק את אישוזכותה של המועצה לבדוהביטוח כי,    לאישורי  ביחס

 חובה ו/או כל   ל כ  האו מי מטעמ עירייה  ה על ה אינה מטיל  ,על תיקונם כמפורט לעיל
 להזמנה להציע   15  ופס מס' ם )טהביטוחי  וקיום  לגבי אישור הביטוחאחריות שהיא  

 כדי לגרוע גבי היעדרם, ואין בה  וקפם, או לאמור, טיבם, היקפם, ותהצעות למכרז( כ
 . ןחוזה זה ו/או על פי כל די  פית על הספק על היא המוטלמכל חובה ש

 
כב כל סכום  עתהיה רשאית ל  עירייהבזה כי הומבלי לגרוע מהאמור, מוסכם  בנוסף   .15.25

רה העומדת לזכות הספק בקשר עם חוזה  זה מהתמוי סעיף  זכאית על פי תנא  לו הינה
 ים מראש.  מי ( 7ק שבעה )כך לספ על  שהודיעהזה ובתנאי 

 
בזה ה  מוסכם  תשלו  יהעירי על  עם  הביטוחם  כי  ויישו  תגמולי  התביעה  במלואם  ב 

ה ידי  על  למוסכם  ההעירייבהתאם  לספק  יושב  בס,  המעוכב  הוצאות   ניכויכום 
 . לתגמולי הביטוחר עם התביעה קשמו( בעירייה )אם נגרשנגרמו ל 

 
ות העצמית חלה  ם דמי הביטוח וההשתתפריות לתשלומוסכם בזה במפורש כי האח .15.26

 ה. ו/או על מי מטעמעירייה הל  בכל מקרה לא עבלבד, ו קעל הספ 
 

ומ .15.27 מקום  בנוסף  בכל  מהאמור  לגרוע  לעיל,בלי  זה  ביצ   בסעיף  שלבי  החוזה  בכל  וע 
י ]נוסח משולב[,  וראות חוק הביטוח הלאומ ישות וה למלא אחר כל דר  מתחייב הספק 

תשנ"ד בר  ביטוחק  וחו  1995-שנ"הת ממלכתי,  ו1994-יאות  הצו ,  התקנות,  וים, כל 
 הנ"ל.   נו לפי החוקיםתק הואות וכדומה, שההור

 
  סקו במתן העובדים שיוע  עיל, באופן שכלמבלי לפגוע מכלליות האמור ל עיקר, אך  וב

ו, משמשיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או  י ות שליחהשירותים נשוא חוזה זה, לרב
  פי החוקים אים לכל הזכויות שעל  כל תקופת חוזה זה, זכעת ובמשך    בכל  זמני, יהיו

 ם.  וחל ו/או מכהנ"
 

הורא .15.28 כל  כי  בזאת  זמובהר  בסעיף  לגר ה  באה  אינה  לביטוח  בקשר  של ה  מכוחם  וע 
החוזה רהו בבד  אות  לנזקים  הספק  של  הבלעדית  אחריותו  יגרמבר  כאמור אם  ו 

 ן.על פי הדי  זה זה ו/אובסעיפים אחרים בחו
 

 לש  יסודית הפרה ווה נה שלו וכל תנאיו, מה י המש זה, על סעיפ   עיף ס ת הוראות  הפר .15.29
 . זהחוה
 

 עדים ותרופות ס .16
 

 . 1970 –תש"ל  ,ה(זבשל הפרת חות החוזים )תרופוהוראות חוק זה יחולו   חוזהעל  .16.1
 

 זה  ה חוזשל   ה יסודיתם מוסכמים בגין הפר פיצויי .16.2
 

ים  צוי יפ עירייה  לישלם  זה באופן יסודי, הוא    חוזה הספק הוראות    פרה .16.2.1
  -להשווה    ם, בסכוקבהוכחת נזם מראש, ללא כל צורך  וערכיקבועים ומ

של   זים(אחו  חמישה) 5% מסות  הזמנמשוויה  של    יימתרכש  )במקרה 
ב יסודית  רכש(,  הפרה  הזמנת  אותה  של    אוגין     ₪   00060,בסכום 

מנת רכש  להזנוגעת    שאינהבמקרה של הפרה יסודית      -  ( לףאשישים  )
שהובל  ,מתמסוי ת   הדרשרייה  עיבד  את  ,  היסודית  הההפר  יקוןבכתב 

תיפהסו לא  א ק  בתוך    תקן  )ההפרה  ימים  7שבעה  לידו  מ (  שקיבל  יום 
 רישה כאמור.  דודעה על ה
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גין  בעירייה  להיגרם ל  זקים שעלוליםשקל היטב את הנהספק מצהיר כי   .16.2.2
הינו  ל,  קוב לעי הנ ם  וסכהמ   פיצויהי סכום  וכזה,    חוזהשל  יסודית  ה  הפר
ה  או דריש/ ו  הל כל טענ ע  שותר במפורוא מו זה, וה   חוזה ות  ר בנסיב סבי

 ין זה.  בעני ו תלונה או/
 

הפ מוסכם   .16.2.3 כי  הצדדים  כלבין  סעיפים    ת אח-רת  )על    6,  5.2מהוראות 
שלו סעי  7(,  סעיפי המשנה  שלו(,פ )על  ,  10.7,  10.3,  10.1,  9.1  י המשנה 

סעיפי    11,  10.10,  10.9,  10.8 שלו(,  )על  ה  המשנסעיפי    )על   12המשנה 
המשסעי)על    14שלו(,   שלו(פי  ל  )ע  17שלו(,    המשנהסעיפי    ל)ע  15,  נה 

,  ידי הפסק-על  זה  חוזהל  (י המשנה שלועל סעיפ )  18סעיפי המשנה שלו(,  
ה הפרה  ותהוהליך המכרז ובהסכם זה,  הספק בצהרות  נכונות כל ה,  וכן

בסעיףאישלו.    יסודית באמור  ל  ן  כדי  אחרזה,  הוראה  מכל  ת  גרוע 
   .של הסכם זה רה יסודיתזה בעניין היותה הפ  בהסכם

 
כ מ .16.2.4 לצווסכם  גביית י  לסכו  רך  המוסכם  הפיצוי  תה פי  ם  זה,  יה  סעיף 

ש בטוחה  כל  לממש  רשאית  הספק העירייה  בין בידי  מסר  ם  בהתא  ה, 
ה  חוזהלהוראות   ערבות  )לרבות,  ובין  העירי י  ליד   רמסש  ביצועזה  יה( 

לה בהתא שקיים    חוזהכל    וראותם  הצדאחר  ו בין  ו/או דים,  לקזז    כן, 
את ל ה  נכות  מןומה   י פיצוסכום  המגיע הכספ  סכם  לים  מידי  ים  ספק 

מימוש  פק מוותר עלהס  העירייה. בעניין  ו/או דרישה  זכותה    כל טענה 
 סכום הפיצוי המוסכם.  גבייתרייה לל העיש
 

מובהר,   אין  כ עוד  שזכמוש  יבמי  לגב ותה  העירייה  סכום  ל  פיצוי  היית 
בגין   יס המוסכם  בצוודית,  הפרה  לגרוע  של  מחובתו  כלשהי    רה כדי 

  חוזה ככל שה, וזה  חוזהפי  -יו שעלויותא התחייב ת מלוקיים אל  פקסה
על בוטל  לא  הצדדים  העיריי-בין  הפידי  עקב  עה    הספק, ידי  -לרתו 

את   להשלים  הספק  של  המחובתו  ת  שביעו ולואו  לבמ פרויקט  ביצוע 
 .  השל העיריי נה המלא רצו

 
ספק,   .16.2.5 הסר  כלמען  הזכומובהר  מוסכי  לפיצוי  בכאמם  ת  זה ור  ,  סעיף 

ובנב    הבא סעד  מצטברוסף  ה  אחר  לכל  לטובת  ואין  ייהעירהעומד   ,
כדי  בסעי שלנו,  המשנה  סעיפי  על  זה  בדרך לגף  מכל  כלשה  רוע  סעד  י 

 ן. יפי כל דעל   וא /זה ו זהחול פי ערשות העירייה, אחר העומד ל ה
 

 הזמנים ין עיכובים בלוחות  ג מוסכמים בפיצויים  .16.3
 

עירייה  יק ל הלן, יענטות להמפור  תוטלמוע הור בביצ גין איחב  על הצדדים כי  מוסכם
 בוע מראש בגין כל הפרה בנפרד:וי מוסכם וק פיצ את הזכות ל

 
 : עירייהה חסן או למ מוסד חינוכיל ריטים פקת החור באספאי .16.3.1

 
 איחור. ום לכל י(  ות ₪אמש מ)אלף וח 1,500

 
 שסופקו: ומיםפג  או ריהוט ף פריטי ציודחור באיסויא .16.3.2

 
 יחור.אכל יום ל )אלפיים( ₪ 2,000

 
פבור  איח .16.3.3 מן האספקה  חסר   יהוט ר   או  וד ציריטי  אספקת  )שנשמטו  ים 

בהמק או  לאורית(  או  פגומים  פריטי  של  חוזרת  תקינים    אספקה 
 שסופקו: יהוט או רציוד  ריטיל פיחור בתיקון ש ו אא  ו לספקשהושב

 
 ום איחור.ל י₪ לכ ם(לפייא)  2,000
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  ם מעבר לקבוע יום עסקי העולה על    הה משביתתיקון של תקלב  איחור .16.3.4
  ה זה:בחוז

 
 ום איחור. ל ילכ₪  ( ףלא)  1,000

 
עסקים מעבר  שני ימי  ה העולה על  משבית-לא קון של תקלה  תיאיחור ב .16.3.5

  בחוזה זה: לקבוע
 

 ום איחור. ל י₪ לכ חמישים(ומאות  בע)ש 750
 

  יםצר אספקת המו  לפיצולמשה את זכותה  ככל שהעירייה מי   מוסכם כי .16.3.6
  ולו (, יחירותיםהש  ומתן ה  אספקרט ה התאם לאמור במפם )בלמשלוחי

דלעיל,  יים  הפיצו   וראות ה משהמוסכמים  לכל  ביחס  לוח  בנפרד 
 ומשלוח.  

 
עיל  להמפורטים  סמכים  פיצויים המוומאשר כי סכום ה   היר הספק מצ .16.3.7

סביהנ ומשקףו  העניין  בנסיבות  שעלול  ר  הנזקים  להיגרם  את  ים 
  חוזה פק כוח  המוטלות על הס  טלותביצוע המב  יםגין האיחור רייה בלעי
וזה לא  ,  הפדרישו/או    טענה   לכ לו  תהיה  כי  גובה  בעניין  יצויים  ה 

 המוסכמים. 
 

המוס .16.3.8 הפיצויים  ל כמי סכומי  המפורטים  את  ם  כוללים  המע"מ  עיל, 
המחיר   פרה(,ההם  יוב )כשיעורו   למדד  צמודים  הידוע  יוהם  לצרכן  ם 

 זה.  זהחומועד חתימת  ב
 

ר לעיל,  אמוכהזמנים  לוחות  ומו של עיכוב בת קי יין קביעענכי למוסכם   .16.3.9
משום    המנהל של א קביעתוב בכל פעם ופעם, תהכוך העישיין מנ ע, לוכן

 ןמי  מכל טענה   או /ו תביעה כל תהא  לא  ולספק עתמכרקביעה סופית ו
 כך. בשל ד העירייהכנג אשהו וגסו

 
מובהר    ן למע .16.3.10 ספק  הפיצהסר  גביית  ם  עיהמגימוסכמים  ה וייםכי 

בהלעיריי פרה  להוראות  זה,  תאם  עלק  ניכוי  דר  לרבות  זוז  יקאו  ך של 
מקיום   הספק  את  ירייה, לא ישחררוהמגיעים לספק מן העם  שלומיתמ

 .זה חוזה פי -עלבויותיו  חייכל הת
 

 ים וסכממ םלפיצויים נוספי סעדים .16.4
 

האמו  לגרוע בלימ .16.4.1 ו לעיל רבכלליות  ו /העירייה  סעד  מכל  זכ/או  ות  או 
על  שיש  אחרים ו/או    חוזה  פי -לעירייה  תהיפי  -עלזה  הדין,  עירייה  ה 

כות  מוש כל סעד ו/או זקמן, זאת בנוסף למידל ורט כפאם למ תה ל בלפעו 
 כאמור:  

 
קן  לא תי  זה עקב הפרתו, זאת לאחר שהספק  חוזהלבטל   .16.4.1.1

דים עישת העירייה ובהתאם למום לדר בהתאה  ראת ההפ
 זה.   וזהחהמפורטים ב

 
לספל יעהמג  שלוםת כל בלעכ .16.4.1.2 ו/או  הערבות  את חלטק 

י  הר, כ ב. מוהזוחה   של ביצועו  תבטח לה ניתנהאית, שהבנק
תחת   שיעוכבו  להכספים  העירייה  של  תשלום ידה   בטחת 

ש  כעכבון  נגרהנזקים  ייחשבו  לה,  די -עלמו  לכל  פי  דבר ן 
 .  ןועניי

 
ם הפריטי  את שיספק אחר גורם הספק חשבון על עסיקלה .16.4.1.3

 זה.   חוזהם ב הכלוליו/או הציוד  
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זה   כי  מובהלעניין   את  צעבי לא פקהס בו רהבכל מקר, 
להור הקבוע ןבאופ  וא/ו יםד מועב העבודה אות בהתאם 

העיריי  חוזה עלה  זה,  רשאית,   דעתה  יקולש   פי-תהיה 
באופהבל להתקשר  מיידעדי,   לשם  ר אחק  פס כל עם י ן 

 הפרויקט.   ביצוע שלמתה
 
ההומ כל  כי  הקשורות  ובהר,  , הפרויקט  מת בהשלצאות 

או   וכווינ הספק  על חולוותקורה, י  ות הוצא   17% וספת בת
עללסמגיע  ה תשלום מכליקוזזו   )לרבות,   חוזה  פי-פק 

 אחרת.  תוקיח דרך בכל  ממנו יגבון שה  אחר(, או
 

מובהר   .16.4.2 ספק,  הסר  ספרלמען   ראיה ישמשו ונותיהשבוח יההעירי יכי 
ומ  שולמוש לתשלומים נוגעה  בכל לכאורה  לשיעור ,הםועדילספק 

 הוצאתן. עדי ומו ההשלמה אותהוצ
 

 חוזה פי על ותיהוי בזכ הי העירי שימובש 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  אאל  הזחוה  ביטולזה,  כך  אם  על  הודיעה  ירייה 
ר כל ספק,  ן הסבכתב. למע  אליוכאמור נשלחה    רש לספק, והודעהובמפ
ם  אזה בהת  וזהח ביטול של    דעתהולספק    לא נשלחה ש כי על עוד  מודג
 יפ  על  התחייבויותיו  ל בכ לעמוד  חייב יהיה  זה, הספק   חוזה ות  רא להו

 חוזה.  ה
 

 הספק ידי -על  חוזהה הפרתל  נזקים בשפיצויים בגין  .16.5
 

יה  המוענקים לעיריפות  ו/או התרו  דיםזה בדבר הסע  וזהח בלי לגרוע מיתר הוראות  מ
הל הפרבש ה -על  וזהחת  בכל מקר ידי  אזי  הספק  ש  הספק,  הז  עביצלא  בו   נתמ את 
ז כשהר במועבמלואה  בדיאת  הקבועים  עלז  חוזהם  ו/או  שנדרשו   פי-ה  הכמויות 

 התחייבות כלשהי חרא מילא ק לאפהסרה שבו  בכל מקמנת רכש מסוימת ו/או  בהז
ו/א ייה רשאית לנכוהעירזה, תהיה   וזהח פי על בויותיויהתחי  התמורה   ז מןו לקזת 
ע  ו לתבוא ו/  ספקמצד האמור  כהפרה    בעק  ם שנגרמו לה קי זעה לספק את כל הנהמגי

וב כאמור,  הנזק  שטרםאת  כ  לבד  את  קיזזה  או  ו/או    ספיניכתה  שנגרמו  הנזקים 
ה תב בטרם  המשפטלבי  ה יעגישה  את ת  לתקן  הספק  מן  דרשה  כאמור,   ,  ההפרה 

 .  ההודעהבל לידיו את  שקי  היום ים מןימ  15פרה בתוך ת ההספק לא תיקן אוה
 

 יהי עירידי ה-על  זהחוהביטול   .16.6
 

זה על אתר, ולמנוע מן    חוזההעירייה רשאית לבטל  לן תהא  שלהמהמקרים  אחד    לבכ
הפרויקפק  הס ביצוע  המשך  וכןאת  להשליט,  הפאם  ,  בת  דרך  רויקט  בכל  עצמה 

 אחרת:
 

הספק  הכש .16.6.1 כנגד  אווגשה  פירוק  כשבקשת  בפיר,  נמצא  או הספק    וק 
  ר ה סידוששע  וס נכסים אוינ כ בלת נכסים או צו  גד הספק צו קתן נכשני
 )שישים( ימים. 60תוך  שה כאמור לא הוסרה ביו, ובקובת נושו לט עם א

 
כעי   כשהוטל .16.6.2 על  העירייה  אצל  הקול  לספק שיגי  או מגיעים  ספים    עו 

 ימים.  30 והעיקול לא הוסר תוך 
 

אחר,  תו לו מקצולו אכ  חוזהמחה את האו ההסב או שיעבד  כשהספק   .16.6.3
 . זה חוזהגוד להוראות זאת בני

 
מביצ למסת כשהספק   .16.6.4 מפר  /ו  זהחוה   עוק  האו  יסודית    זהחואת  הפרה 

בולא   בהתאם  היסודית  ההפרה  את  שב  7ך  תותיקן  המועד  מן  ו  ימים 
 . ב כאמורבכת הדעה לו הונמסר
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קון את  א תירה יסודית, ולהפרה שאיננה הפ  החוזכשהספק מפר את ה  .16.6.5
 כאמור.  תבמסרה לו הודעה בכ המועד שבו נ  ם מןימי 15תוך ההפרה ב 

 
המודה  יבמ .16.6.6 עלצרים  וטיב  בהתאםהסידי  -המסופקים  עומד  אינו    פק, 

אינו    חוזהלהוראות   והספק  הנחי מש זה,  למרות  זה  טיב  בכתפר  ב  ות 
 הל. נ הממטעם 

 
בשמ  כשהוכח .16.6.7 אחר  אדם  או  מטעמ  ושהספק  או  הספק  או  של  נתן  ו, 

כלשהי בקשר    או טובת הנאהון,  דור   מענק,  דם כלשהו שוחד,ע לאהצי
 . החוזה  עבביצו ךכרולכל דבר הו א  החוזל

 
 חוזה הסבת ה .17
 

יר לאחר כל זכות או  עבכולו או מקצתו ו/או לה  חוזהת הפק אינו רשאי להסב אהס .17.1
הנט עלובת  כ  בעקיפין.ובין    במישריןבין    יופ-אה   יטהמהשל   25%העברת    ימובהר 

)העב זבספק  הרת  ניהול,  מ כויות  הקניותעברת  מ,  מניות,  לצאת  זכות  מנות  תן 
נייהל מנ חלוקת  זכ  תירום,  היואו  להמרהות  ביןניתנים  נעשתה שהעברה  (,   כאמור 

מכותרבחלקים,   שנעשתה  ובין  אחת  בבת הזכויות  כהסבת  ות   חוזה ח  אה  ה  ו הוזה, 
 . עיף זהרה של סהפ

 
יהיה   .17.2 לא  קבלנרהספק  להעסיק  ספקשאי  או  משנה  משי  מקרה,י  ובכל   הספק   נה, 

ביצוע  וגע להנ  חדל מאו    ה, לכל מעשהיי אה כלפי העירוהמלריות היחידה  א באחייש
נשוא  העבודו ביצ  חוזה ת  לרבות,  משנהזה,  קבלני  באמצעות  עבודות  כוחם  -באי,  וע 

 ועובדיהם. 
 

ת של  הווה הפרה יסודית, על סעיפי המשנה שלו,  הסעיף זאות  רהוכי הפרת  ובהר  מ .17.3
   זה. חוזה

 
 רבויות ובטוחות ע .18
 

חי  ביצועטחת  להב .18.1 עפ"י    וביומלוא  הספק  אספילענ   בות,לרזה,    זהחושל  ה  קין 
המיחשובתקנת  וה ו/או  הריהוט  ו/או  הספק  זה,    מסגרת   חוזהמכוח    הציוד  יפקיד 

, לנוסח,  ם, והכל בהתאויד-זה על חוומי ה להבטחת קיבנקאית  ערבות  בידי העירייה  
והס לה  5.2בסעיף  כאמור  ים  מכוהתנאים  למכרז  צלהזמנה  הצעות  הלן: )ל יע 

 "(. בנקאית הבות רהע"
 

תה .18.2 הבנקאית  ל  יההערבות  עד  הצעבהזמנקבוע  ה   מועדבתוקף  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 הערוכה ב  יהתה
 

כי  ומ .18.3 שהעיסכם  להאראת  תממש    ייהר ככל  תקופתזכותה  י  פ -על  תההתקשרו  כת 
וביןזה    חוזה אחת  בבית  יש ל  )בין  א  אריךיעורים(,  תוק הספק  הת  של  רבות  עפה 

הוא  הבנקאית בהתאם למשך התקופה בתוך  שבה  זאת   7רכה תקופת ההתקשרות, 
ה מן  שבומועימים  לידי ק  ד  ה  ויבל  הודעת  תקופ   עירייהאת  הארכת    ת בדבר 

  בין הצדדים. שרותתקת תקפת ההה אכ יההתקשרות המאר
 

כל  את    הירייניק לעע, ותזה  חוזה של    יתדאות סעיף זה, תהווה הפרה יסורם הואי קיו
 זה, וכן, את הזכות לחלט באופן מיידי   חוזהאו  פי כל דין ו/-הסעדים המוענקים על

   .פתצורך בכל התראה נוסא ידה, לל-על תת המוחזקאיהבנק  ת ערבותא
 

 זה.   חוזהתו בלמדד הבסיס, כהגדר דההיה צמות תיהערבות הבנקא  .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 שים מיום ימ  7וך בת
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זה,    חוזה"י  עפ   ויותי מהתחייבו  הספק יפר התחייבות  אםבהר כי  מו  קלמען הסר ספ .18.6
עניין( וזאת מבלי לגרוע מכל  פי הות )להערבוי  סכוםלממש את    יתשא תהא העירייה ר

 זה ו/או כל דין.  חוזהזכותו עפ"י  ף שלסעד נוס
 

תו  .18.7 של  פקעה  מסיבה    הבנקאית,ת  הערבוקפה  לחכל וזאת  הספק  וסירב  ש  ויד שהי, 
י  ותשל ערב  דתהקהערבות או להפ יסודית של    ההפר   הווה הדברחדשה או חלופית, 

 זה.   חוזה
 

 עבודהבטיחות ב .19
 

וי במיד .19.1 עליה  לכך,  ל  דרש  זהירות  סימני  להצבת  לדאוג  מיקום  הספק  פריטי ביטחון 
המיחשוב  ו/או  הריהוט  ו/או  ו   ירותיםהש ו/או    הציוד  עובדי ולביטחונם  של  נוחותם 

ש על ידי המנהל או  כל מקום שיידרובציבור,  כלל ה  מטעמה ו/או של  ירייה ו/או מיעה
 ת כלשהי. על כמוסמה מצד רשות  או על פי הורא  שיהיה דרוש על פי דין  המפקח, או

ו/או הריהו   הספק להגן על אתר הצבת ו/או השירותים, על   ט ו/או המיחשוב הציוד 
ו/או  הציו וד  המיחשוב/הריהוט  עצמ  או  השירותים  העובדים/ו  םו/או  על  בכל או   ,  

עמה כך שלא  מטו/או מי    עירייהה   ידי  לאחר שיידרש ע   עי צעי סביר ו/או כל אמצאמ
 א. ו בכל נזק שהויינזק 

 
ההוצ .19.2 ספק,  הסר  המתחייבלמען  באות  החגות  מילוי  זה  ין  בסעיף  המפורטות  ובות 

 ו.  ה נפרדת בגין הוצאות אל מורכל ת א תינתן הספק, ול חירי הצעתכלולות במ
 

מתחייהס .19.3 בפק  לנקוט  בט ב  באמצעי  נאותים  העבודותביצועת  יחות  זאת  ע  בלי  מ, 
בש מצהירלפגוע  הספק  החוזה,  הוראות  התחייבויותיו   אר  בביצוע  לפעול  ומתחייב 

 . טעם העירייהמהממונה על הבטיחות  אם להנחיות  תבה הנשוא הסכם ז 
 

מכלליו  .19.4 לגרוע  האמורמבלי  הסעלעיל,    ת  באופןפל  לפעול  ל  ק  ירת  שמ בטיחותי, 
עו של  ושלומם  אחרווחתם  וגוף  אדם  וכל  די בדיו  לכל  בהתאם  לרןר,  חוקי ,    בות 

  ופקודת   1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד   הבטיחות בעבודה לרבות על פי
בעבודה יהבט תש"ל[  חות  חדש],  ע  1970-נוסח  להנח ,והתקנות  בהתאם  פיהם,  יות  ל 
העבודהמפק העבוד   ח  במשרד  ובהתאם  הראשי  בטיחותבהה  לנספח  הכללי,    תאם 

תדרוך והנחיות הממונה  ובהתאם לרז,  כממסמכי המ  נפרד-לי, המהווים חלק בלתיל
נשוא  חייבויותיו  תוע ההספק בביצ  ל יינתנו בטרם יתחיכל ש, כעירייהיחות בעל הבט 

 ת. חוזה זה ומעת לע
 

לפג .19.5 החומבלי  הוראות  בשאר  הספקוע  ו  זה  עבודה מתחימצהיר  מלבצע  להימנע  יב 
יעבורכלש בטרם  בטיחו  הי  הבטיתדריך  על  הממונה  אצל  בת  ביעירייהחות  כל צ,    ע 

ש הבטיחות הוראה  על  הממונה  אשר   במידה,  כאמור  ל  הוראה  המהווה  כזו,  וישנה 
ן השירות  מת   ות כהוראה שיש לבצע לפני התחלתנה על הבטיחוהממ  קבעה על ידינ

 .  כרזבמסגרת המ
 

דר-על .19.6 כל  פי  ו/או  הספק  העירייה,  הגורישת  יחתום  מטעמופועל  ם  ה,  צהרת על 
י  העירייה )ואשר תהווה חלק בלתשפטי של  ץ המעידי היו-יקבע עלשי יחות בנוסח  בט

 נפרד מחוזה זה(.  
 

מהווה תנאי לאישור התחלת   ועהראה אשר ביצותן הל הבטיחות נבמידה והממונה ע .19.7
של  אספקה ו/אוה  ו ה  הציוד  המיחשוב /ריהוט  הספק   או  יכול  השירותים,  ו/או 

ביתר  , מבליבפועל  להתחיל באספקה יפגע  זחי  שהדבר  חוזה  לפי  ורק  ובי    , מבלי ה, 
בשל הורפגוע  האר  לאחר  אות  ורק  ההוראות  שהשלים  חוזה,  את  כאמור  במלואן 

 ייה.  רהעי  נה המלאה שליעות רצולשב
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ה אספקת  בעת   .19.8 ו/או  המיחשוב הציוד  ו/או  הש  ריהוט  כי  ו/או  יוודא  הספק  ירותים, 
גישהקיימת   האספקת  למקום    זכות  ו/או  המיחשובהציוד  ו/או  ו/או    ריהוט 

כאמור,   שהאו  /ו למפקח  הן  למנהל,  הן  השירותים  אדם  ילכל  על  לכך  די  ורשה 
די  י  בודה על ע  כות כניסה לכל מקום בו נעשיתכוללת ז  ישה כאמור גות  עירייה. זכה
מובאסה או  חומפק,  ממנו  מכים  כלרים,  וחפצים  למתן  ונות  המשמשים  שהם 

 זו. ישה ות גלאפשר זכ יבהשירות, והספק חי 
 

אספקת  הספק   .19.9 כדי  תוך  כי,  המיחשובהמתחייב  ו/או  הריהוט  ו/או  או ו/  ציוד 
עירייה ה של הת הסדיר בפעילו  ה או הפרעה שלא לצורך תהיה כל פגיע  לא   ,השירותים

והמעבר של כל   בזכות השימוש ורך, לצ רעה, שלא פכל הר ולא תהיה או בנוחות הציבו
 ו. זקה ברכוש ציבורי כלשהש וההחבדרך כלשהי, או בזכות השימואדם 

 
לניקיהס .19.10 ידאג  ומפק  השירותים  מתן  מקום  מפון  בעת  געניעת  מיותרים  מתן  ים 

הציוד ו/או סלק ממקום אספקת  הספק י  . מבלי לגרוע מן האמור,כאמורהשירותים  
המיחשוב ו/או  עודפ  תיםושיר הו/או    הריהוט  החואת  והפסולת י  )שאריות   מרים 

 לכלוך  לא יותיר אחריו בודה, ציוד מתכלה וכיו"ב(, חומרי בניין, אריזות, חומרי ע
 

 ות חוזית יישנהת .20
 

בכ .20.1 האמור  דין,  למרות  לספקתבל  שיש  מטעמו    יעות  מי  מי    רייההעי  כנגדאו  או 
  ו א  העילהות  רוצוי נים ממועד הש ש תום שלוקשר עם חוזה זה, יתיישנו במטעמה, ב 

 ין הצדדים. ב יום ההתקשרותעם ס
 

ופת  של תק  עין וכי קביעתהזה אינו במקרק   יינו של חוזהשר כי ענ מצהיר ומא  ספקה .20.2
מקוצהתיי בסעיף  שנות  כאמור  הנה  רת  לסעיף  בזה  ההתיישנו  19התאם  ת,  לחוק 

 .  1958-ח תשי"ה
 

באמור .20.3 מן    אין  למנוע  כדי  זה  כ להגי  ספקהבסעיף  העירייהש  צעודה   נגד  שלית  י  ש ד 
רת מקוציישנות התקופת ההת בקשר עם חוזה זה, אף לאחר    נגדו  ות שהוגשובתביע

 . 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 למדולא יתהווה תקדים ו

 
ים ה או במקר במקר   זהוחפי הו לל ת  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 תאחר וראהי לגרוע מכל המבל .21.4
א  יע לספק בכל זמן שהום שיגו מכל סכוה ו/אז החוז ה אותרהול  לספק בהתאם  גיעשי

ה מכמאת  אעירייה  התקשרות  שוח  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  אא רשה תהבנוסף, העיריי
ב  בויותמימוש הערידי  -על  כולל  חרתאך  רדכאמור, בכל   זה. תשלום    וזהח הנזכרות 

אה ניכוייםפיצויים  כשלעצמם  אי  ו  בהם  הספן  שחרור  מהתחייבויותימשום  ו  ק 
 . חוזהלפי ה חרתל התחייבות אכת או מולהשלים את ביצוע העבוד



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ  105עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

או ניתנו    קנוזה הו  חוזהמפורשות, כי כל אימת שבמוצהר ומוסכם בזה    קר ספלהסי .21.5
וח כלשהם  ו סעד ו/או סמכות ו/או כ ו/ארופה  המפקח( ת  מצעותבא  לרבותה )ירי יעל
לכ הספק,  לגרולפי  הדבר  בא  אוא  תרופה  מכל  ו   ע  העומדים  שיעמדו  סעד  /או  גם 

ל דפלעירייה  כל  חוקי י  לרבות  )תרופות  הח  ן,  תשל"ג  הפרתבשל  וזים    1973  -חוזה( 
תשל   חוזהוחוק   ו1974-"דהקבלנות,  תוכל,  העי,  דעשיק   "יפערייה  י, הבלעד ה  ת ול 

 שימצא לנכון.  ו/או כוח כפיות  או סמכהספק בכל תרופה ו/או סעד ו/  כנגדלנקוט  
 

בהו .21.6 יישא  כדי הספק  ביולו  הצאות  של  )ככל  חוזהן  ביול    שמוטלת   ועותקיו  חובת 
 (. מורכא

 
בין הצדד   קפיםמש  החוזתנאי ה .21.7 שינוי שלאת המותנה  כל  במלואו.  ל  כול   חוזהה  ים 

 ם.מת הצדדייובחת  תבכשות בהיעלם יב וספת לו חיית
 

מראש  ה .21.8 בזאת  מוותר  זובמפורספק  כל  על  קיזוזש  של  מכ   כות  עכבון  סוג  ו/או  ל 
הר,  . עוד מוב 1974-ד"ת, תשלוח הוראות חוק חוזה הקבלנבות, עכבון מכו שהוא, לר

מסי עם  הכי  תוימוצררת  העירייה,  לידי  הסם  מידי  בהן  הבעלות  לידי  עבר  פק 
ה  או לתפיסה ו/או עקיב /ובלה  שהוא לק  גכל סומ  תל זכוה כ י תה  א יה, ולספק לירי הע

 לעירייה.    פריטים שנמכרו וצרים ו/או הלאותם המ  ביחס
 

 ת ישראל.  הדין החל במדינ לזה 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 בקיוך ש סכס  כל .21.10
 עיר באר שבע. מושבו הוא ב םמקו  ינית ואשרה עניינ חמך מב מוסהט פשהמ

 
 ודעות כתובות וה .22
 

 . זהחוופיע במבוא לזה הן כמ חוזה ת הצדדים לצורך כתובו .22.1
 

ש לרשמן  ת שיודעוזה, למעט ה  זהחולמשנהו לפי ה  תתריך ל צכל הודעה שצד אחד   .22.2
 ות: הבא אחת הדרכים ה, תינתן בכתב בלבד, בביומן העבוד

 
אישור קבלה, ואז יראו    כנגד  הצד השניתובת  י כום לפ רש   בכתמ  משלוח .22.2.1

כמגיאת ה כעבהודעה  ליעדה  עעה  ימי  מזמן מסירור שלושה  תה  סקים 
 בדואר.  

 
באמש .22.2.2 פקסימיליה,  לוח  ירומצעות  כמגי  אואז  ההודעה  ליעדה  את  עה 

 .ים אחד ממועד משלוחהעסק יום בתוך
 

   רה.המסי ועדמב הד כמגיעה ליע דעהיראו את ההובמסירה ידנית, ואז   .22.2.3
 

 החתום: נו על לראיה באו
 

 פקהס  עיריית רהט 
עיריית באמצע ראש  גזבר  ,  רהט  ות 

 לווהוהחשב המרייה העי
מ  מטעבאמצעות  החתימה  ה"ה  ורשי  מה 

________ ת.ז.   _______ __________  
 ___.  __________ ת.ז. ___________ו_

   
 אימות חתימה   מות חתימה אי

ש שרון  הח"מ,  עו"יי ט אני  כי  ,  דן  מאשר 
עלריית  עיבשם  נחתם    הז   החוז ידי  -רהט 

 . שים לחתום בשמההמור
 

ד, מאשר  ________, עו""מ, _____אני הח 
בשםזה    החוזכי    נחתם 

ע  _______________________ "י  בע"מ 
 זה.  חוזהם בשמו על ם לחתושיהמור

   
 _, עו"ד ____________  עו"ד יין, ן שטשרו

 _________ ___ ______ תאריך:   _______ __ ________ תאריך:
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 מסמך ג 
 

 21/2020( מס' מבי פו) מכרז 
 כללי( ) שירותים   ומתן אספקהפרט מ

 
 ם יהיה בהתאם למפורט בכתב כמויות. תיהונופירוט המוצרים ותכ  .1
 
 יםופן אספקת המוצרא .2

 
י .2.1 בארסהמוצרים  בלבדומקוריורות  סגויזות  ופקו  בעת  עטופות  כשהן  ן  טיפת, 

 .  זיהויל ןית לעין וני  וגלר המוצ קוד של-והבר  המקורית
 

מקומו  לכל .2.2 אחריות  תעודת  תימסר  של  צר  האחר   היצרן. רית  הציוד   על יותתקופת 
בהתאם   האחריות    ופתלתק תהיה  בתעודת  המצוינת  שתחל    שלהאחריות  היצרן, 

פק,  י הסיד-או יורכבו על  ייצורוציוד ש  ריטיבפ  מדוברל. ככל שעאספקה בפו עד הממו
ת לא   ודיצ  טילפרי   אחריותהקופת  אזי  ממומשנת חתפת  אלו   האספקהעד  יים 

 לעירייה.   
 

אות התקנה הורפו  ה או התקנה או כיול, יצור מצריך הרכבוש בהם  ם שהשימ למוצרי .2.3
ל הכיו  הרכבה או ההתקנה או  צע התקנה כאמור, תבוהת  מתאימות, ובהיעדר הוראו

 מטעם הספק.  מקצוע  ות איש אמצעב
 

  ופק וצר כמסאת המו  אירריטים,  פ  ר ספמ  מכילה רכאה העכולל  צר מסוים  שמו  ככל .2.4
מ כל  יסופקו  אם  רק  הבמלואו  ברכיבי  אספערכאה  מרכיבי  מלואם.  חלק  קת 

 הוראות סעיף זה   . חוזהאי אספקת המוצר בהתאם להוראות ה תה  מעוהערכאה, מש
 .  או רכיבים עודפיםחילוף  בגדר חלקי  ינםאה שהכיבי ערכרלו גם על יחו

 
תוכנות או  וראות,  ו העזר ו/אחומרי    םג  כוללים  ",הכאעריבי ה"רכ  –  הסעיף זלעניין   

( נה של תקי תו ה שאמורות להיות חלק מהפעלרמט שהוא(  ו בכל פושיסופק חומרות 
ש  השימו   ב לצורךיהשימוש בו מחונו מרכיב פיזי שנשאיהמוצר, וכן, כל מרכיב אחר  

   תקין במוצר.ה
 

יובהמו .2.5 יטענו,  ויפרקו בל צרים  שלמות    על  שישמורן  פאו ובותית  ה בטיח ר, בצואתרו 
 ולם. וכימוצרים  ה

 
משקלם  ם הכוללים מוצרים שאו משלוחי  רב של פריטים  רמשלוחים הכוללים מספ .2.6

על  לל  הכו ויוע  10עולה  יפרקו  לידיק"ג,  א  ברו  בעזרת  העמסה  העירייה  מצעי 
 . יונים וכו'(מעל ת, ים )עגלו ימאמת

 
לקחת  על   למצולהיער  בחשבוןהספק  בהתאם  י  בך  עשבו  את ספלו  ליהיה  ק 

לחדרוצמה שאינרים  מים  בית  ם  של  הקרקע  בקומת  א'הצויים  )קומה  או   מספר 
 .ו/או הרמה מתאים נועבצורה שי  ולשם כך להיעזר(, 'קומה ב

 
ות משלוח  עודף ת, ובצירוכשרזמנת העבודה/הצירוף העתק של הביסופקו    המוצרים .2.7

 ק. ספשל ה התשלום רפו לדרישותלוח יצוות המשהעתק תעוד   אימות.מת
 

או  רבישוצרים  מ .2.8 או  חים  )א בעלדים  אחרות  מסוכנות  תכונות  הכולל  וי  ים  מוצרים 
או  רכיבים   חדים  או  תכונשבירים  באמות  בעלי  בהתאם  יסומנו  צעות  מסוכנות(, 

 ות אזהרה.  י תוו
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כי  פתיחתו  לאחר    וצר שיתגלהו/או מורטות לעיל  מפות האם להנחי התר שלא יסופק במוצ .3
פגום   שבור הוא  הוא כ   רתברשהאו    או  שהזני  י  או  כוק  ה תברר  את  י  תואם  אינו  וא 
 .  חוזהה אות התאם להורספק לצורך החלפתו בזר לידי הב הכמויות, יוח תהמחירון/כ

 
 .חוזהה להוראות התאםב  לידי העירייה חזרך החלפתו, יו ורהספק לצ  מוצר שהוחזר לידי .4
 
 המוצרים ת י אספקמועד .5

 
ן  ותקופק ומ להיות מס  ודיאו הצו/  הוט ריהות  מור להי אתר אליו אב  והתקנה  האספק .5.1

 ת למכרז:  בהתאם להזמנה להציע הצעו
 

ב)כג  ספקההאתחילת    מועד .5.1.1   –  ראשוניות(  בדיקותע  ביצוואתר  ון: התייצבות 
  וזה ח הודעה על חתימת  ק הבל אצל הספן המועד שבו תתקמ  שעות  48בתוך  

תהיה    ה.העירייידי  -על מועדהעירייה  את  לדחות  ,  קההאספילת  תח  רשאית 
 . למכרז עותציע הצהזמנה להבר ם לאמותאהב

 
  )שלושים(  30בתוך    –יה  ירי לעפריטים  כל ה והתקנה של    הלמת אספק מועד הש .5.1.2

  העירייה. ידי  -על  חוזהת הימק הודעה על חתפעד שבו תתקבל אצל הסהמו   מן
את  קופת כוללת  זו  הדרופר ה  הזמן  להתאק  לב רגש  והערכות  יצוע  נות 

ייצו ו/הפריטי  רהעבודות,  הוב שתירכ  אום  הואספ   להם,  ועל  בפ  פריטיםקת 
כך )כולל החלפת    לשםהדרושות    שלמת כל הפעולותבפועל וה  , התקנהיעדםל

 ם ו/או חסרים(.  גומיפריטים פ
 
   המסגרת: חוזהפי -לפקת המוצרים ע סא .5.2

 
אשר    בד, בכתב בלבד,בלת רכש  פי הזמנו-עלה  ים עתידיים תהיוצראספקת מ  .5.2.1

חת  הסיהע מטעם    מהיהחתי  מורשידי  -עלומות  תהיינה  אינרייה.  רפק  שאי  ו 
מוצרים   הזמנת לספק  כדין  ללא  חתומה  שתימסר  רכש  אספקת    טרםלו  , 
   המוצרים בפועל.

 
את  ה .5.2.2 תפרט  הרכש  המ פהזמנת  ו/או  )ברים  וצריטים  התאם  המבוקשים 

בלמפור שצט  הכמויות  לורכתב  אחוזהף  המחי(,  מר  ת  את  מוצר,  ועדי  לכל 
מהאספק פרטי  החי ה,  לסבומיו  אלנוך  וסד  המוצריאק  פ קש  ואת  ת  י  פרטם 

 החינוך.   איש הקשר במוסד
 

הז  .5.2.3 לספק  רכש,  הוצאה  את  יספק    הואמנת  דים  במועהמוצרים  ויתקין 
בהזמנת   של  –הרכש  הקבועים  הא  וככל  לגבי  דבר  לם  תוש אספקה,  נכתב 

המועדום  י   30בתוך  ההתקנה   ת  מן  הזתקשבו  הספק  אצל  הרכש  בל  מנת 
בהתאם  ,  ההאספק  עד תחילתומ  ת חות אלד   איתרשהיה  ירייה תחתומה. העה

)כגון:לצרכי להתאיבמקרי ה  יש  שבהם  הם  את  למועדים  אספ ם  חופשות  קה 
 בודד. ריט של פח  לווככל שמדובר במשו/או אם ם וכיו"ב( חגי  ,מבתי ספר

 
  המוצרים במועדים   פקת כל אסהספק את    יםהזמנת רכש, ישלהוצאה לספק   .5.2.4

ז ו  חדבודדת/ ה  ק אספב  דובר)בין שמו  הקבועים בהזמנה  ר  ודבבין שמ פעמית, 
 ורין(.  ה לשיע ספקה ומסירבמספר מועדי א

 
התקופ  .5.2.5 כוללת  וכל  לעיל,  הנקובות  פר ת  הזאת  הדק  להתארגנות  מן  רוש 

לביצוע ה עבודותה   והערכות  ייצור  רפר,  ו/או  ויטים  הובלה  פקת  אסכישתם, 
מ  אתר ל  בפועל   יםהפריט  הוא  הזמנאליו  לפי  להגיע  העבודיועד  ההת  נה  תק , 

טים פגומים  יות לשם כך )כולל החלפת פר רושלות הדהפעו  כל  ת למעל והשפוב
    חסרים(.  ו/או
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צרים מוה  יה תהיה רשאית לפצל את מועדי אספקתעירי עתה הבלעדי, ה שיקול ד  לפי .5.3
ם  לא יאוחר מיומיי  לספק,  ם תשלח מוצריה  ספקתול מועדי אהודעה על פיצ  לעירייה.

 ה. ריידי העיי-על  וזהח ה  חתימת על  דעההוספק ל אצל העד שבו תתקבמן המו
 

המוצרים אספקת  העירייה,  -לע   פוצלה  מיראידי  כל  מוצריםו  של  כהזמנה    שלוח 
נפולכ  נפרדת תעודת משלוח  תוכן  כאמור  בגינה חת  רדל משלוח  שבון עסקה  ויוצא 

כןנפר בגין פיבר פיצבד  חוזהות הרא, הודת. כמו  בלוי מוסכם  ,  וחות הזמניםגורים 
 .  בנפרד וחלמש  כלעל  יחולו

 
 קופת אחריות ות  מוצריםיכות הא .6

 
האב,  החומרים כל .6.1 גלם,  המויחומרי  הפריטים,זרים,  צי  צרים,  מ פוי  חומרי  יגון, או 

וחומרי השונים  חלקיהם  הספ"ע סופקו י שרא העזר  באריזתם   חדשים, יהיו קי 
ים  התקנ  ותלדריש  חינות הב מכל וויתאימ  סוג משובח שים, מ, בלתי משומיתמקורה
התק לדריש או יםהעדכני םיראלישה )במידה  ניםות   ישראלי ןתק ואין האירופיים 

 .(למוצר
 

 פיל יעובדו ר או להרכבה, אזי החומריםייצוים לוד המיועד דובר בפריטי צי ככל שמ .6.2
המ לליכ מבליהמקצוע  המ   בציפוי או רומבח םפגמי שיהיו  קובלים,  ללאאו   יגון, 

 משה במשתפגיע עמנתש ובאופן הככהל םובדימע בלתי או חלקים םשקעי או בליטות
 למוצרים.  ו/או נזק

 
הפר המבכל   .6.3 ו/או  ביוצרים  שיש  לרש טים  חיבורים  החשמל,  הם  כהחיב ת  אמור  ור 

 בישראל.   טיחות הקיימיםהבי פי תקנ -יכלול הארקה מתאימה על 
 

 רשויות של והתקנים העדכניות דרישותה בכל יעמדו ריהוטוה רותהנג פריטי כל .6.4
עהא יבויכ העירידפי  -ל ש.  הכבאלעי  ימציא הספק  ה,ירי שת  אישורי  את  ות  רייה 
 ור. אמכ

 
 מים. מתאיחום  בתנאי יםרעיל  גזים פלטוי  לא יהוטרה חלקי כל .6.5

 
על .6.6 יקפיד  ציו כך הספק  מחומריםהעד  שפריטי  )  שויים  בעץ  שמדובר שמקורם    ככל 

המיויטבפר ציוד  ע י  יהי-ל צרים  הספק(,  ללא   יבשים ו ידי  ל"עינייםלגמרי,   לא ", 
ללא  יםמכת לאעייבק ,  עובש,  ריקסימני   ם,  או   ומכל  ותולעים  תיונקיים מפטרבון 

 מזיקים כנגד מוקדם טיפול שעברו יוכחחר שולא אחרים ה ו/או מזיקיםמחל סימני
 .ןבו יקור
 

 מיטב יעשו לפי עץחלקי    יהם. חיבורידדכל צמהוקצעים מהיו מעובדים וחלקי עץ י .6.7
 זניביון ,םניישי גרזו סין יץר וח זיז  רבויבח משלהשתל הספק  וע  המקצועית  העבודה 

לה וללא מעו  גריםנ  קו בדבק מן העין, ויובדסמויים   ו ישיה כך  ים יעשוורוכיו"ב. החיב 
 ומהדקים.  שימוש במסמרים

 
פורמייקה,  מצופי  זי ברכיבים  א  יקה,כיבי פורמי יוד הכוללים רישנם פריטי  צש  כלכ .6.8

' שמי מסר ראלייש קןת ישותדר ב יםמדהעו ורמייקה פ בלוחות רקו אך  תמשיש להש
522 . 

 
ם  חלקי, קווים,  כתמים, מריחות  אצבעות,  תומטביע  נקיים יו יה  הפורמייקה  כל חלקי  .6.9

 יהיו שלא ספק לדאוגם אחרים. על המיפגים, קילוף, שריטות, שברים, סדקים וזר
 ה. ים בפורמייקונגו יהבדל

 
יד  עמ   יהאשר יה י  נ תיק קבדב  ך שימושמעולה, תו תבאיכו יהתה  הפורמייקה בקתהד .6.10

 .אחרים פגמים או  בועות לאל, ם וחוםבמי
 

המ .6.11 ציוד  בין ובחלקי  מת  רכבים  מחלקי  ישהיתר  ו/או   ופיליםבפר שתמשלה כת, 
א' מסוג  חדשים  ישראליבע,  צינורות  תקן  א  –)ובהיעדרו    לי  תקן    אי ירופבעלי 

 מתאים(.  
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 וך תיבר  בוצעווי צוע מקה ליכל  לפי ההיקף  במלוא יהיו  ותתוכים ו/או ההלחמכל הרי .6.12
 י. חשמל

 
ו/או  הב  כל .6.13 האומים  ו/או  יהיוהטברגים  בציפוי  פימצו עות,  וחים  תקני,   בורימגן 

 ומותאמים.  קייםנ יויה יםהברג
 

ריהו .6.14 המערכות  ו/וט  בכל  הארונות  שי או  /או  מתכ  ששולחנות  חלקי  , שונים  ת בהם 
 . סטטי(קטרואבוק אלקציות פלדה צבועה בתנור.)ים בקונסטרו היו מבוצע י
 

סנדו מל מסוג  -ריםנג  לוחות .6.15 פלטות  ביותר.  איכותי  ביותמין  איכותי  מסוג  הן  יץ  ר 
 מ"מ.  17והן בעובי   מ"מ 28בעובי  

 
 . מים  יניום נגדדויץ מצופה אלומסנל הארונות יבוצעו מפלטות הצוקלים שכל  .6.16

 
לדל .6.17 ורק  תוצירים  אך  טריקהת  מתוצרת  מסוג   HETTIHאו    DOMICILE  שקטה 

 . חותפתי  200,000ל  קן שמדים בתשעו
 

מסב-מגירות ל  מסילות  .6.18 עם  מתכת  מסילות  למשקרק  מותאמים  מתכת  עם  י  תפס  ל 
 מעצור. 

 
  בעובי   PVCם קנט  ע  יהיו סגורים)וכיו"ב(,    המדפיםו/או  חים  ו/או המשט  הלוחותכל   .6.19

קנהמודמ"מ    1.5 במכונת  מקצועיתטיבק  עבודה  לא    בלבד.  ם  הדבקת תתקבל  עם 
 דנית. קנטים במכונה י

 
 וח ק ופי לניהו .7

 
עליעש  חקוהפי .7.1 נציג  י  יד-ה  באמצעות  )להמטעמ העירייה,  כך  לשם  שימונה  לן:  ה 

,  יהשל העירירכש  ידי מנהל ה-ל וח יעשה עהפיקייאמר אחרת,  "(. כל עוד לא  המפקח"
 ידו.  -ה על לו שימונ ובד הכפוףאו ע

  
ות  להורונים, ובודות ו/או מוצרים שול עו לפסספק ו/א י להחזיר להיה רשאי   קחהמפ .7.2

 את יקיים שהספק בטיחנועדה לה הניהול והפיקוח   רתהספק. מט   ייד בתם להש  על
 לואם.  במ זהחוי התנא

 
ו  טעמה, אינדהוא מן  ידי מא -לאו עי העירייה ו/ יד -קוח על ע פיסר ספק, ביצו למען ה .7.3

 .  וזהח ספק לפי החלטת של ה מוותו המלאה והאחרי מקטין מ 
 

ו מוצר  א/צר פגום ו ומ  החלפתל  עורות  , לההבלעדי  פי שיקול דעתו-רשאי, על  מפקחה .7.4
 שהוא  נוי שי  כל הורות לספק עללכן,  , וחוזהעירייה לפי הות ה שאינו מתאים לדריש 

 ות אלה.  תאם להנחיעול בהלפפק חייב והס או במימדים,/ או בצבע ום ו/בדג
 

 אשר התכולה  תיבדק לא  יביו,רכ  י אוציוד המשרדה אספקת דועפק כי במ ע לסידו .7.5
 שרא לההתכו לבין  הרכש הזמנת בין ןכלשה אמותתה  אי נהייה שת כלן, כפקה. לכסו

 הפריטים תא פק לס הספק חייבהחבות, מת  לשאלת  דרשלהי יומבל  בפועל  סופקה 
 דרשה זאת.העירייה   עד שבומועות מן ה ש 48 תוך החסרים

 
 ד יופסולת וצנוי פי .8

 
ל כ   רישאי  , לא ק שמנה()עובד או ספק משנה או ספ טעמו  ל מ הפוע ו כל גורם  הספק א  .8.1

אריז  לת פסו המבנ ה  ו/או  בתוך  או  הרבים  א ברשות  את  ים  יספק  ם,  המוצריליהם 
באופן  וה אחראי  יהא  ויחידי וא  הפס לפנ  בלעדי  את  מהות  כאמור  ו/או  חדריולת  ם 
 . או סביבתםנים ו/מבה

 
 נזק כל שתמנע צורהוב וםבמק נחומטעמו יו יפק ו/או מהס  של בודהע ליוכ רחומ כל .8.2

 וש.  לרכ  דם ו/אולכל א
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  ו/או האחזקה האריזה    עלותמכרז, כוללת בחובה גם את  ל  הצעת הספק  כיבהר,  מו .8.3
א  מור לה כא, ולכן, דרישרים כאמוראביזכאמור ו/או ההאחסנה של המוצרים    ו/או 

   ו.שה כל די ו/או סעבפיצו ספקאת ה הזכת
 

 עיכובים ו וריםאיח .9
 

עיכובים    בגין .9.1 או  ו/או  הצ   אספקתבאיחורים  )ככל    רכש/הד עבו  זמנותה  ביצועביוד 
ה  ,ים(לקלחולק  תחשהאספקה   הוראות  פ  חוזהיחולו  או  איחור  בגין  יצוי בדבר  ים 

 . עיכובים כאמור
 

כ .9.2 בהמובהר,  עבודהי  פי   רכש/ זמנת  לקבוע  ניתן  ש  צוייםפרטנית  בגין  בסכומים  ונים 
וכן,    עניין אותה הזמנה בלבד,, אשר יחייבו ל בים בטיפול במוצריםעיכוורים ו/או  איח

להוסינ הב  ףיתן  ככל  הוזמנה  לאמור  נוספות  עילות  לגבי  ים צוי פיתשלום  ראות 
 וזה. ח ר לכתוב במוסכמים מעב
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 ך ד' מסמ
 

ות חינוך  מוסד ל  ציוד, ריהוט ומיחשובאספקה והתקנה של   רכישה 21/2020ז רכמ
 מסגרת(  )כולל ברהט

 
 לליכ -בעבודה חות בטי מפרט

 
 כלליות  הוראות  .1
 

נפרד מהוראיל פח כראות נסהויראו   .1.1 אות החוזה שנחתם עם ו הן מהוות חלק בלתי 
גבי  או ל/וו/או הזמנת רכש מסויימת   ת בחוזה חדויומם יקבעו הוראות אלא אהספק, 

 אספקה מסויימת. 
 

ההוראו  תהפר .1.2 הכלבטיחות  בת  תהווולות  זה,  החוזה   הפרה  ה מסמך  של    יסודית 
 ן.  שנחתם עם הקבל

 
 ם מוקדמיתנאים  .2
 

-תשמ"ח ,  ה )עבודות בנייה(ות לו תקנות הבטיחות בעבוד, שמוכרהיר בזהמצ ספק  ה .2.1
המדינה חוקי    נאי העבודה כמפורט ברישיונות וגםת  ום לעל כל פרטיהן וידועי ,  1988

 . המתייחסים לבטיחות
 

י עובדיו ימלאו אחר  צוותו/או    עמועל מט ואו כל גורם הפ ו ו/כי עצמ תחייב  מפק  הס .2.2
 . תהבטיחות יקיימו את תקנוההוראות ו 

 
קבלני   ספקה .2.3 סוכניו,  שעובדיו,  לכך,  ו/או  -ידאג  בשמו  שיבוא  אדם  וכל  המשנה 

יכי נוה  תקנות הבטיחות את  רו  מטעמו,  ואת  הבטלשל המדינה  הי  של    , עירייהיחות 
, והוא מתחייב  במקצועבלים  וקהמ  י הזהירותואת אמצע  העירייהזר של  וקי העחת  א

 התאם.  נהגו ביכי 
 

ו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים  עובדי ת בקרב  ום משמעקיק יהיה אחראי להספ .2.4
 ת בעבודה.  גהו וה  חותבטיהעל הוראות    ויקפידועירייה המקובלים ב

 
בזה .2.5 מצהיר  השוררים  כי,    ה ספק  הבטיחות  תנאי  את  מכיר  תבוצע  הוא  שבו  באתר 

וכי הואה האמצעים    י ינקוט בכלצעתו וכלפני שהגיש את ה  ת הנושאלמד א  עבודה 
לש  ים הדרוש על  כדי  כנדרמור  באתר  הבטיחות  בתקנות תנאי  השונות    ש  הבטיחות 

 ן. כל דיפי על ו [נוסח חדש ן ]ובפקודת הנזיקי 
 

בה .2.6 עבודה  מנהל  ימנה  המועצקום,  מספק  כלפי  אותו  בשייצג  הנוגע  ה  לענייני  כל 
 דה.  ובעב חות יהבט

 
 ם וכלי דציו .3

 
מן  בהם בז  ישתמשו  יובד ים, שהוא ועומכונות והכלספק אחראי לכך שכל הציוד, הה .3.1

תקין במצב  יהיו  כולל  העבודה  הבטיחות  הוראות  הרמה,    ותואמים  כלי  מנופים, 
ציואוו טי  קול וכל  הרמה  כלי  בזה.  וכיוצא  ידי    אחר  ד יר  על  ילוו  בבדיקה  החייבים 

 ה. יש רויוצגו לפי ד  בדיקת בודק מוסמךתעודת 
 

ארעייםה .3.2 בפיגומים  ישתמש  לא  חביות  ספק  וי  כגון    פיגומים ב  שתמשולבנים 
ת"י  מתאימי לפי  ת"י    1139ם  ת"י    1143,לפי  כל   1847ולפי  ישראל תק  ו/או  תקף  י  ן 

 ם. מתאי
 

מטעמו,הספק  די  ובע .3.3 גורם  כל  ייס  ו/או  על  עלא  הותקן  ו  אם  אלא  מתנייעים,  כלים 
 . םמתאי וסעים או מתקןמושב למפעיל ולנ עליהם
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יופעלה .3.4 שהציוד  לכך  אחראי  עוב  ספק  ידי  בעל  מיומנים,  ריעלדים  תקפשיוי  ים,  נות 
 ק. כנדרש על ידי החו

 
בטה .3.5 אישי  מגן  ציוד  לעובדיו  יספק  לסוגספק  הדרוש  מבצעיבודהע  יחותי  שהם   ם ה 

ם  , אפודיקסדותמגן/  פנים, כפפות, כובעי   וזניים, מסכות א   מיטאמשקפי מגן,   )כגון:
 .וכיוב"(.  העבוד  יזוהרים, נעל 

 
תנאים נאותים שיהיו    דאג לכךוילעזרה ראשונה    העבודה ציודהספק יספק למקום   .3.6

 ה. דרוש, במקרה של תאונ  המאפשרים להגיש שירות
 

 ה לך העבודמה .4
 

ה  פק, יס  ספקה .4.1 כל הדרוש להגנת  , צדדים שלישיים כלשהם ובדיםעעל חשבונו, את 
 ש. ורכו

 
 ק. ברורים בהתאם לחוהרה  אז טיו בשלת בודה ויסמן אוק יגדר את אתר העספה .4.2

 
עסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, ה ולא יאש גלויו  לא יבעיר  ובדיוספק וצוות עה .4.3

קיבלו אם  אישור   אלא  ש   לכך  מוסמך  מנציג  ה בכתב  יצטייד  ייה.  עירל  זה  במקרה 
בהיתר  התנאים המפורטים    העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, לפי   התחלת   הספק, לפני

 ה. העבוד
 

הח  ספקה .4.4 לרשת  יחברו  לא  עובדיו  חשוצוות  ציוד  אלאמלי  שמל  נקודות ל   כלשהו, 
שו בציוד שאינו עומד  ולא ישתמ  עירייהמוסמך של ה   אושרו על ידי חשמלאיחיבור ש

החשמל ללא אישור ברשת    התאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקוןת ביחובמבחן הבט 
 או מי מטעמו.   ת רהטיור מהנדס עיריא אישם וללמל רשובכתב מאת מהנדס חש

 
 ד ה בלבל העבוד נה, אלא באישור מבודות ריתוךספק לא יבצע עה .4.5

 
 ת. תמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודוהספק לא יש .4.6

 
סדר    ביימתחספק  ה .4.7 על  ישמור  עובדיו  שצוות  וידאג  ניקיוו בזה  העבודה  באתר  ן 

 ה. מוהעבודה ובסי ךלת וגרוטאות במהללסילוק של פסו
 

הגישה לאה .4.8 תב  היתר בכך  אלא אם קיבל לכתר העבודה,  ספק לא יחסום את דרכי 
אחר  מהנד בטיחות  גורם  מטעם  או  העיר  אש   )כגון:ס  ישראל(. או  כבאות  משטרת 

 ש.כיבוי איוד לות הצדספק דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקו ח הבטימקרה י בכל
 

עב .4.9 תאונת  של  נציג  במקרה  ינקוט  הצעדיודה,  את  בהתאם  המתב  םהספק  קשים 
 ת: לנסיבו

 
 ם; ולילבית ח  תוגע וידאג להעבר ראשונה לנפ יגיש עזרה .4.9.1

 
 ה; העבוד ולמשרדעירייה מוסמך של ההודיע, ללא דיחוי, לנציג  י .4.9.2

 
והכלים    תכונומיודיע, ללא דיחוי, למשטרה. את ה  ית,טלנבמקרה של תאונה ק .4.9.3

 ה. עד בוא המשטרי,  ישאיר במקומם, ללא שינו
 

 ות מניעת תאונ .5
 

ה  המפקח .5.1 נציג  לה עירייה,  או  רשאי  ביומןיהיה  הספ   וסיף,  של  הערות    ק,העבודה 
ולתבוע הסתייגו בטיחות  בנושא  הבטיחות   ת  אמצעי  של  צעדים    שיפורים  ונקיטת 

 ם.יקון הליקוייתל וי חקרה זה יתחייב הספק לפעול ללא די במ פק,מתאימים מצד הס
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ה .5.2 נציג  או  שלהפסי  םרשאי  רייהעיהמפקח  עבודתו  את  משוכנע    הספק  לק  הוא  אם 
ל הבטיחות  כשתנאי  או  המכונ  יקויים,  הכליםותהציוד,  האב   ,  שהספק  או  יזרים 

 משתמש בהם, אינם תקינים. 
 

י  זה  לפעולבמקרה  הספק  דיחו  ,תחייב  נוספת.  לתיי,  ללא  תמורה  ללא  המצב  קון 
 ו. וי כלשהכאמור, לא תזכה את הספק בקבלת פיצ עבודה הפסקת

 
נות חיי  שיטות שמסכ  מקרה שהספק או אנשיו יעבדו לפי  ם בכלג, כי כך יהיה  מובהר

 ו. צד שלישי כלשה המועצה או שלכוש של למות הרש אדם או
 

ל אדם מצוות העובדים  ל כו ש או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודת יה  העירי   נציג .5.3
ודות  דוש העב ל. חימקובהוראות הבטיחות או לפי הסדר ה  לפי  יפעל  אשל הספק, של

   יחות כאמור.לאחר הסרת מחדלי הבטה רק יכאמור יה



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 לעיון  :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 115וך ת מ  114עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 

 רהט  יתעירי

 

 

 ' הך מסמ
 

ות חינוך  מוסד ל  ציוד, ריהוט ומיחשובנה של קה והתקאספ  ישהרכ  21/2020ז רכמ
 )כולל מסגרת(  ברהט

 

סמל   
 מוסד

 שם בית הספר 

 בית ספר מקיף אלראזי  648048 1

 בית ספר מקיף אלנור  648113 2

 בית ספר מקיף אלתקווא 648329 3

 בית ספר מקיף דאר אלקלם 648238 4

 בית ספר יסודי אלסלאם  618480 5

 די אלזהרא ספר יסובית  618264 6

 בית ספר יסודי אלגזאלי  618629 7

 בית ספר יסודי אלחג סלמאן  615336 8

 בית ספר יסודי אבן חלדון  618231 9

 בית ספר יסודי אלפרדוס  618744 10

 בית ספר יסודי אבו עוביידה  618368 11

 בית ספר יסודי אלרסאלה 630145 12

 אוי בית ספר יסודי חמיס אלקרנ 618579 13

 בית ספר חינוך מיוחד אלחנאן  627000 14

15  
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 ושמו סמל גן 

סמל   מס
 מוסד 

 כתובת 

 בי"ס אבו עוביידה  237925 1

 2מתחם  629998 2

   2מתחם  629980 3

 5מתחם  629659 4

 5מתחם  472613 5

 5מתחם  527564 6

 4מתחם  622993 7

 22שכונה  623256 8

 15שכונה  629667 9

 14שכונה   10

 14שכונה   11

 20שכונה   12

 34שכונה   13

 34שכונה   14

 29שכונה   15

 גנים  3בי"ס אלהלאל  חינוך מיוחד    16

 שני גנים חדשים  2מתחם   17

 שני גנים חדשים  5מתחם   18

 

 



 

 

 

  
 

 11ך תומ  1וד מע

 طهـــر  بـلـديـة

 רהט  ייתעיר

 

 

 12ס' טופס מ
 

 1הצעה כספית פס  טו
הה] טופס  את  למעטפיש  הכספית  עה  צ הערה:  נפרלהכניס  ולצרף וסגורת  דה  ה 

הסף. הצעות    י תנא  תק ידב  רק לאחר   חטפה תפת מעה  מכי ההצעה.ה ליתר מסאות
באוכ שיצורפו  לפלויגפן  ספיות  יביאו  וההצע   לעההצעה  סילת  ,  לא    ההסף  כולה 

לוו.  תיבדק דו מאתר  המכרז, או להוריס ביחד עם יתר מסמכי  הטופ  א קבלתדיש 
ש על גבי מדיה מגנטית, יש לצרף  גככל שהעירייה תחליט כי ההצעה תו .  העירייה

זה,   הקש טופס  כשהו )המודפס( יח  לעותק  ההצעה,  ח של  על א  המציע  -תום  ידי 
 [ ים()ללא מילוי המחיר

 
 בוד לכ
   זיםמכרדת הוע

 יית רהט עיר
 

 נ,ג.א.
 

במוסדות  ו/או  ל בציוד, ריהוט ומיחשול ש  זקהאחאספקה ו שה,רכי  21/2020 מס'מכרז  הנדון: 
 ( 2020) מסגרת(   ל לכו) וך ברהטחינ

 
 
_   אני .1 ______ _____  ____________הח"מ  ח.פ.  ב_בע"מ  מגיש  הצעה  ______,  זאת 

ריהוט ומאספקה של  ל חינוךל  יחשוב ציוד,  בהתאם  ,  (2020)רת(  גמסכולל  )  ברהט  מוסדות 
המכרז  שנקבב  ת זא,  דוןשבנ  לתנאי  שימנו  מועדים  במכרז  על  עיה ימת  חתממועד  עו  רייה 

 י.  עימ  חוזה ה
 

  ונים, סמכיו השמכרז על מה י היטב את  תא מילוי הצעה כספית זו, קר  לאשר כי טרם  הריני .2
ה הסעיפים  כל  ללרבות,  הכספית  ההצעה  בהגשת  שקראתימכרז,  עוסקים  הבנתי  ו   ולאחר 

פן  דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאו  וטענה ו/א ל  על כ  אתהדברים, אני מוותר בז  את היטב  
נוגעים להגשת ההצעות  טים הו/או הפרהנתונים    ל , לרבות, כזר שבו מנוסחים מסמכי המכ

למכרז ההוראהכספיות  ולרבות  הנוגעות ,  של  לקי   ות  לאספקה    חוזהומו  קנה  התו מסגרת 
 . זו ית , על בסיס הצעה כספפיםנוס שובו/או מיח  ריהוטאו  /ו  פריטי ציודל עתידית ש

 
  אודרישה ו/  ול טענה ו/אוותר בזאת על כמני  אהדברים,    היטב אתאתי והבנתי  רקאחר של .3

בכל   לאזכות  שהנוגע  מופן  מנובו  המכסחים  לרסמכי  ו/או  רז,  הנתונים  כל  הפרטים  בות, 
 . רזמככה בזוכיב הכספי לו יהיה זכאי המרות למכרז ו/או לההצעלהגשת  געיםהנו

 
יקות  לא מחבצורה ברורה וקריאה ול  הכספית  ההצעהת  אמלא  ל   בהר לי והודגש כי עלייהו .4

 הדפסה.    או במכונת דיו/או תיקונים, בכתב  
 
ימה(  החת  אם לזכויותעליי לחתום )בהת קון, כאמור,  קרה של מחיקה ו/או תיבמכי  ידוע לי   .5

   הצעתי.  ול אתרזים לפסמכועדת הון אחרת תהא רשאית יקלמקום המחיקה/הת מוך בס
 
להוראות המכרז    בהתאםבו הצעתי הכספית הזו לא תמולא  קרה שבמ  ב כייטהובהר לי ה .6

ההצע  יא)לרבות,   ב  ה מילוי  ו/הכספית  השמלואה  נתוניםאו  של  תהיה מטה  ועדת   (, 
   .הצעתי זות אלפסול ם רשאית המכרזי

 
לי  .7 בה  כי  ידוע    מע"מ   כוללתינה  אל,  עיהצעה הכספית המוצעת לאם להתתמורה שתשולם 

 . פי דין-שיעורו עלתאם לבה  נפרדב  והמע"מ יצורף לה

 
 



 

 

 

  מוסדות חינוך ברהטל ציוד, ריהוט ומיחשוב שת רכי : 21/2020 זמכר
 טופס הצעת מחיר :( 2020)( תגר)מס

 ________ תימת המציע: ________ח
 

 
 11וך תמ  2עמוד 

 ـطـ رهــة بـلـدي 
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צוע  או ביו/רותים  ם מתן השישהדרושות ל  תוכוללת את כל העליצעתי זו  כי ה  הריני לאשר .8
ו/או האספ לרבות תשלומקה  העבודה  קבוע  ן המיפחתו    שלא  ים לעובדיםבהתאם לחוזה, 

 בכל דין.  
 

הי .9 כי הצעתי הכספית  לי  לעימפדוע  ועניל מחיורטת  דבר  לכל  אותי  וביןיבת  ואזיד מ,  כה  ה 
 ם עמי. תחשיי חוזהה שלפי הפח התמוראת נסבהליך הנ"ל, הצעה זו תהווה 

 
כיהר .10 לאשר  זני  הצעה  מוגי  כלו  את  שבדקתי  לאחר  ה  שת  לרבות,  המכרז,    חוזה מסמכי 

רז, וכי מכאליו יש הפנייה במסמכי ה  חרוכן, כל מסמך א  תים,ט השירוומפרהמצורף לו  
בדיקה    הצעתי מוגשת לאחר  ומור,  כא  חינהובזו  כל טענה  לי  ו/א/ולא תהיה  דרישה  ו או 

ו/או מסמכי המכר מנת האמור בבה בכל הנוגע לחוסר  תביעה   אליהם יש הפנייה  סמכי  ז 
 .  ראשכי המכרז ואני מוותר עליהם מבמסמ

 
ומיחשוב  של  נהתקהו אספקה    ,רכישהעבור  פית  צעה הכסההן  להל .11 ריהוט    מוסדות ל   ציוד, 

   עיריית רהט: של ך חינו
 
 דגם כמות  פריט מק"ט עזר סדמ

 מוצע
מחיר  
מוצע 

 לפריט

סה"כ 
 לפריט

11.1.  MHE118+(133,7
7,66,65,34) 

  -חכם צמוד קיר  מחשב 
כולל נעילה של המקלדת  

,  מפרט  BHB3000והעכבר 
,  6דור   I5מעבד מבוקש:  

, דיסק קשיח  8GBזיכרון 
480GB  אנטי וירוס מנוי ,

לשנה לא חינמי(, מערכת  
, מקלדת  10הפעלה חלונות 
 , 240ועכבר לוג'יטק 

140    

 BHBתוספת לדגם חדש      .11.2
CT5000 לוח  ל:  ל,  הכו

, חריטת    I5  10ומעבד דור 
 מקלדת בערבית 

140    

  CT5000תוספת  לדגם חדש     .11.3
  ,  ויזיולייזר טרנספורמר

משופר כולל תאורה, כולל  
תוכנת הגדלה ושיפרים  

 נוספים 

140    

תוספת מיקרופון קונדנסר      .11.4
להקלטת המורה מרחוק  

   CT5000לדגם חדש 

140    

תוכנת  הוראה חדשנית      .11.5
  מורה  כולל הקלטת מערךל

השיעור ושליחה לתלמידים 
   CT5000לדגם חדש 

140    

11.6.  MHG30   נקודת חשמל למחשב
 מנקודה קרובה 

140    

11.7.  MHF05 כולל  התקנת המחשב בקיר ,
חיבור והתאמת הכבלים  

מהמקרן והרמקולים  
 למחשב.

140    

11.8.  MHF20   הרחבת אחריות לשלוש
 באתר הלקוח שנים 

140    

11.9.  MHE115+(77,66,
351,133,47,30) 

 I5מחשב זעיר  /   
HP600G5 / NUC / 

LENOVO M920      מפרט
,  8דור   I5מעבד מבוקש:  

, דיסק קשיח  8GBזיכרון 
480GB  תוכנת הגנה ,

מקצועית )לא חינמית(, אנטי  
וירוס מנוי לשנה מערכת  

, מקלדת  10הפעלה חלונות 
 ועכבר, חריטה בערבית,  

180    
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11.10.  MHE347 ר  עי נעילה למחשה זעיצאמ
 כולל התקנה 

180    

11.11.  MHF05  שעת עבודה טכנאי רשת  
לצורך חיבור והגדרת הנייח  

לרשת האלחוטית, פתיחת  
תוכנת ההגנה לצורך שמירת  
ההגדרות כולל מתן עדיפות  
גלישה במידת הצורך, כולל  

בדיקת איכות הגלישה  
ובדיקת תקינות רשת  

  התקשורת האלחוטית,
 .  הסגירת תוכנת ההגנ

180    

11.12.  MHE07 24סך מ Samsung / 
ViewSonic  /Philips / 

ACER   

180    

11.13.  MHF20   הרחבת אחריות לשלוש
 שנים באתר הלקוח 

180    

11.14.  MHE352 20 -תוכנת שליטה ל  
 משתשמשים 

6    

11.15.  MHE353  60 רשיון נוסף לתוכנת שליטה    

11.16.    Tablet Lenovo M10 10", 
32GB WiFi, LTE 4G 

200    

 BENQ SMARTמקרן     .11.17
Android   EX600 

3600ANSI ,XGA    

47    

11.18.  MHF20   הרחבת אחריות לשלוש
 שנים באתר הלקוח 

47    

 BHB  זוג רמקולים מוגברים    .11.19
CR160M  " 6.5צבע לבן  ,

60W2-, כניסה ל 
מיקרופונים חוטיים,  

אפשרות חיבור זוג רמקולים  
 נוסף. 

התקנה: כולל מתקן תלייה,  
ר  ים, חיבול חיבור בין הרמקו

לקופסת החיבורים כבל  
, כולל  Soundמיקרופון וכבל 

 כבלים תעלות ועבודה. 

47    

11.20.  MHE154   תליית מקרן שתכלול
אספקה והתקנה של מתקן  

תלייה למקרן. קופסת  
חיבורים משודרגת )פריט  

 (MHE153חליפי לפריט 

47    

11.21.  MHE155   חיווט בין הקופסא למחשב
בכיתה כולל תוספת לכבלים  

 מטר  10

47    

11.22.  MHG30   נקודת חשמל בודדת, הזנה
 מנקודה סמוכה 

94    

11.23.  MHF05  47 שעת עבודה טכנאי רשת    

11.24.  MHE194   לוח הקרנה נגלל ידני עלייה
 מטר כולל התקנה   1.8איטית 

47    

 BHBמסך מגע שולחני      .11.25
TOUCH 32 "  

CAPASITIVE 
TECHNOLOGY - 

Industrial Grade 24/7   
הרך:   ל לומדות לגי 50

חשבון, לימוד אותיות  
עברית, אנגלית, ערבית,  

כולל מחשב   זיכרון ועוד.
מבוסס מערכת הפעלה   

, דיסק קשיח  7.1אנדרואיד 
32GB 4, זיכרוןGB  ,

75    
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 רמקולים איכותיים. 
שעות   3-כולל התקנה ו

 הדרכה בכל בית ספר. 
כולל שנה אחריות ושירות  

 באתר הלקוח.
כיתה חכמה להקלטת      .11.26

שיעור מראש או בזמן    ימערכ
                 אמת ברמת  מקצועית

BHB Smart System    
,  86מסך מגע "הכוללת,  
להקלטת   BHB  4kמצלמת 

מערך השיעור כולל זום  
וצידוד כלפי מטה ומעלה,  

סט מיקרופונים קונדנסרים  
להקלטה איכותית ברדיוס  

 מטר, ר  6של 
 4K, Contrastרזולוציה 

1:3,000, 500NITS , 
  -וכנת לימוד מורה חכמה  ת

White-Board   כולל
תוכנות לימוד ליסודי ותיכון,  

כולל שיעורים וניסויים 
בגאומטריה, מתטמתיקה,  
פיסיקה, כימיה, מוסיקה  

וגאוגרפיה, גופים תלת  
 מימד ועוד. 

2XUSB, HDMI. VGA, 
LAN, Audio in, Audio 

out ,Speakers 2x5w 
כולל מחשב מבוסס מערכת  

 רואיד  דנהפעלה  א 
כולל מתקן קיר, התקנה,  

למחשב חכם צמוד  חיובר 
שעות הדכה בכל   3-קיר ו

כולל שנה אחריות  . בית ספר
 ושירות באתר הלקוח. 

30    

מערכת לימוד בזום הכוללת      .11.27
בעלת    BHB FHDמצלמה 

בהירות ואיכות גבוהה  
לקליטת המורה ממרחק,  

כוללת מיקרופון מובנה  
מטר מעמדת    5להקלטה עד 

מוגבר      USB-3רה, כבל והמ
מטר, התקנה בכיתת   10

 לימוד 

350    

  קונדנסר  BHBמיקרופון     .11.28
נוסף לכיתות גדולות רדיוס  

 מעלות   360מטר  6הקלטה 

30    

ערכת מציאות מדומה      .11.29
VROOM   ותכני למידה

יחודיים  הערכה כוללת:  
מקצועיים    VRמשקפי 

OCULUS  מחשב מקצועי ,
I7 10700, 16GB, 1TB SSD 

NVME  כרטיס מסך גרפי ,
GTX 3060 6GB DDR5  ,

,  10מערכת הפעלה חלונות 
עכבר קולר  מקלדת + 

  27מסטר, מסך מקצועי "
144Hz  ליווי ואפיון  ,

ההטמעה בבית הספר  
)פגישה עם צוות מוביל(,  
הכרת המרחב להטמעה  

ובדיקת תשתיות, התקנת  
אפליקציות ותכנים קיימים  
  4ברשת, הדרכה והטמעה עד 

2    
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עבודה באתר הלקוח   שעות
)צוות מורים ותלמידים  

 נבחרים(, שנה אחריות 
ערכת מציאות מדומה     .11.30

VROOM   ותכני למידה
יחודיים  הערכה כוללת:  

משקפי   8מזוודה יעודית, 
VR, 8   ,שלטים, כבלי טעינה

מנוי לשנה עבור פורטל  
תכנים רחב, בנייה של מערכי  
למידה, תכני למידה הניתנים  

ן חופשי עם  ופלהוספה בא
תרגום ע"י גוגל, בתחומים  

גאוגרפיה, מדעים, אנטומיה,  
געה, אמנות, חלל, ועוד.  ביולו

שעתיים הדרכה, שנה  
 אחריות. 

2    

תוספת מנוי לשנה עבור     .11.31
 הפורטל תכנים

2    

מרחב למידה אינטראקטיבי     .11.32
,   של חברת דינמיקלאס

ריצפת מגע כולל התקנה  
ת  נייחת בבית הספר או נייד 

גלגלים, המערכת מייצרת   לע
משטח למידה דינאמי  

מבוסס טכנולוגיה  
אינטראקטיבית חדשנית. על  

גבי המשטח הנבחר, רצפה,  
או קיר, הקרנת תכני למידה  
בצורת משחקים שונים אשר  
פותחו ע"י אנשי חינוך ומדע.  

התלמידים נעים במרחב  
המגיב לתנועות  המשחק 

הגוף שלהם באמצעות  
מנוי    , ועהחיישני זיהוי תנ

לפורטל  ענק של תכנים  
מבוססי ענן, הדרכה,  

 התקנה, אחריות לשנה. 

2    

תוספת מנוי לשנה עבור     .11.33
 הפורטל תכנים

2    

מערכת הגברה ניידת     .11.34
   BHB PRO 18מקצועית 

 RMS 250Wהספק נקי:  
     18+ "  1.5רמקול :  "

מיקרופנוים אל חוטיים   2
 מקצועיים מתכתיים

 ,FM, Blue-Toothרדיו 
USB, SD 

 ,4XRCA Gradeיצאות: 
Rec, Line, DVD/MP3 

כניסות: אפשרות לחיבור  
רמקול מקצועי פאסבי ללא  

חשמל וללא  מגבר או  
 מיקסר נוסף 

מערכות    2אפשרות לחיבור 
 במקביל.

 הדרכה, שנה אחריות 

18    
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  BHB V6Eמערכת הגברה      .11.35
ניידת איכותית לגיל הרך  

.  W.  60הספק . בצורת דובי 
 ,FM, Blue-Toothו ידר

USB, SD .2    מיקרופונים על
 ,RCA Inכניסות:  חוטיים

Wired Mic ,  כולל כפתורי
 ,Volume - Masterשליטה 

Bass, Treble MIC 
Volume   ,MIC Echo   , 

  \ אפשרות עבודה חשמל 
,  12V/7Ahסוללה פנימית 

אפשרות חיבור סוללה  
 הדרכה . 12Vחיצונית 

75    

 יזה רכ  מפרטים: מערכת   .11.36
שופרים מקצועיים גם  5

חיצוני   -למוסיקה בחצר 
   50Wאטום למיים הספק 

, חמישה  350Wמגבר כריזה 
  שעון צלצולים   איזורים.

כולל   6Uארון תקשורת 
 מנעול ודלת זכוכית 

, כבל  2.5גידים  2כבל נחושת 
מתכת להעברה בין בניינים,  

מטר, תעלות חוץ   2תרנים 
ופנים, עבודה התקנה  

ריות ושירות  חא.  והדרכה
 לשנה באתר הלקוח 

7    

מפרטים מצלמות אבטחה:     .11.37
   IP POE 5MPמצלמות  20
  10, 3.6מצלמות פנים  10

-2.8מצלמות חוץ זום אופטי 
12 ,IR-60m , 

NVR 32 -  מצלמות   32עד
   6TBכולל דיסק קשיח 

, כבל מתכת  CAT-7כבל 
  3תרנים   3לתשתית עילית, 

מטר, תעלות פנים וחוץ לפי  
  10Uארון תקשורת . ךורהצ

כולל מנעול ודלת זכוכית,  
   POE HP 16PORTמתג 

התקנה מלאה, התקנת  
וכנה כולל שליטה מרחוק  ת

אחריות ושירות  .  והדרכה
 לשנה באתר הלקוח 

7    

 מפרטים:  הרחבה   .11.38
   -חוץ  IP POEמצלמת   4
5MP     מצלמות מחברות

BHB / Hikvision   
NVR 5M -  מצלמות   8עד

   4TB כולל דיסק קשיח 
, כבל מתכת  CAT-7כבל 

לתשתית עילית, תעלות פנים  
 וחוץ לפי הצורך 

כולל   6Uתקשורת ארון 
מנעול ודלת זכוכית, מתג  

POE HP 16PORT   
התקנה, התקנת תוכנה כולל  

 שליטה מרחוק והדרכה 
אחריות ושירות לשנה באתר  

 הלקוח 

10    

      תשתיות    
11.39.  MHG05   ,נקודת תקשורת קומפלט

   CAT7, כבל  Cat5eשקע 
441    

11.40.  MHG07  תוספת לסעיףMHG05  לכל ,
 מ'    50מרחק  מטר נוסף מעל 

3000    
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 רהט  יתעירי

 

 

11.41.  MHG15    קישור נחושתCAT 7  
  50בהתקנת חוץ מחיר עד 

מטר כולל התקנה מחוץ  
 לבנין 

5    

11.42.  MHG16   אספקה והתקנה כבל נחושת
משוריין להתקנות חוץ  

CAT7 -    מחיר למטר מעבר
 לנדרש  

100    

עמודי   2תוספת עבור עמוד  בה חהר  .11.43
מתכת + כבל תייל + לסעיף  

MGH15 

12    

11.44.  MHG20  10ארון תקשורת בגודלU 31    

11.45.  MHG30   נקודת חשמל בודדת  לנתב
אלחוטי ,למקרן/נתב  

אלחוטי/רמקולים הזנה   
 מנקודה סמוכה. 

31    

11.46.  MHG37   / מדף קבוע מתאים לארונית
 ארון התקשורת  

31    

 HP 1820 ורתמתג תקש   .11.47
1GB 24PORT   

37    

 CAT-7פאנל התקנה מלא     .11.48
24PORT 

37    

כבלים מגשרים בין הפאנל     .11.49
 למתג  

441    

    441 מטר למחשב  2כבל רשת    .11.50
סידור ארון וסימון נקודות     .11.51

 בארון ובנקודת הקצה 
31    

11.52.  MHG38   40קידוח  בקיר בטון )מעל  
ס"מ(, לצורך העברת כבילה  

 מעבר קומה.   וא\ קיר ודרך   

14    

11.53.  MHG33  נקודת חשמלN4     לעמדת
 מחשב הזנה מנקודה סמוכה 

225    

11.54.  MHG34  נקודת חשמלN4   לעמדת
מחשב הזנה מלוח חשמל  

 כולל מאמט. 

216    

ארון חשמל לכיתת מחשבים      .11.55
 כולל התקנה  

16    

מפרט: ריהוט לכיתת     
 מחשבים  

     

, שלד 240/70שולחנות     .11.56
, צבוע  40/40ופיל רמתכת, פ

מ"מ,   28בתנור, עובי פלטה 
   PVCמ"מ  1.5קנט 

36    

כיסאות תלמיד תקן משרד       .11.57
ס"מ,   46החינוך גובה 

 שנתיים אחריות דגם הייטק. 

216    

עמדת מורה בצורת ר       .11.58
+   160/70הכוללת שולחן 

+ ארז רגל   90/50שלוחה 
 מגירות. 

6    

ה אורטופדי כולל  כיסא מור     .11.59
ידיות מתכוננות,    \יווניםכ 3

ריפוד לפי בחירה דגם סיוון  
G/ 

6    

    6 הובלה והתקנה     .11.60

מפרט: ריהוט וציוד     
 לכיתת מדעים  

     

אספקה והתקנה של שולחן      .11.61
  120/140מעבדה במידות

ס"מ.שלד   76גובה כללי 
השולחן עשוי מתכת  

צבוע    40/40מפרופיל 
ונה בעובי  בתנור.פלטה עלי 

24    
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 פוי פרומייקה יצ -מ"מ 28

  כיסא לתלמיד דגם פונטו    .11.62
שלד מתכת מצופה ניקל גב  

—ומושב יצוק פלסטי קשיח
 צבע ע"פ בחירה 

144    

שולחן מורה=מערכת שולחן      .11.63
 160/160מורה במידות 

-90/50בצורת ר כולל שלוחה 
כולל ארגז מגירות+תא לכונן  

  -2-אפשרות לשלב ב-מחשב
 צבעים.

4    

אורטופדי נייד    הכיסא מור    .11.64
קלצים לכיוונים.ידיות  -3

 עולות יורדות 

4    

נייד  -ארון לאיחסון מפות    .11.65
-ס"מ  60גובה  80/70במידות

מחולק לריבועים בגודל  
 סמ.10/10

8    

—צהוב —ארון חומרים    .11.66
+נעיולת  210/80/40במידות 

+פתחי איורור צוקל סנדויץ  
 כסוף נגד מים 

4    

---כחול---ון חומריםאר    .11.67
+נעילות   210/80/40במידות 

+פתחי איורור צוקל סנדויץ  
 כסוף נגד מים 

4    

ארון איחסון מתכת +נעילה      .11.68
בצבע  -193/86/43במידות 

 לבן)צבוע בתנור( 

8    

אספקה והתקנה של שולחן      .11.69
אורך כללי  -לעמדות מחשב

-6מטר.מחולק ל5.5של עד 
תאים לכונן.גובה   6עמדות +

סמ.השלד של   76י כלל
לחן עשוי מתכת  והש

צבוע    40/40מפרופיל 
בתנור.פלטה עליונה בעובי  

-ממ .מצופה פרומייקה28
 צבע לפי בחירה 

4    

  וילון וניצאני אלומינים    .11.70
  150/150ממ במידות 25

 לפי בחירה -צבעים 2משולב ב

10    

אספקה והתקנה של עמדת      .11.71
כיור ומים הכוללת:ארון  

רמייקה  סנדויץ מצופה פו
.כולל   120/90/40במידות 

כיור ושייש בהתקנה  
במידות  -שייש קיסר-שטוחה
+קנטים +ברז פרח   124/63

 ניקל 

4    

ארון תצוגה למעבדה      .11.72
בחלק  -210/80/40במידות 

ובחלק  -התחתון דלתות עץ
 העליון דלתות זכוכית 

4    

ארון תצוגה למעבדה      .11.73
בחלק  - 240/210/40במידות

ובחלק  -התחתון דלתות עץ 
 זכוכית  תהעליון דלתו 

4    

שולחן עבודה מתקפל      .11.74
פלטה  -נייד -/160/70במידות 

מתקפלת לצד.שלד השולחן  
 מתכת כסוף+גלגלים

8    
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שולחן עבודה עם חומרים      .11.75
שלד מתכת מפרופיל   160/70

-צבוע בתנור +גלגלים  40/40
משטח עליון טרספה חסין  

 בפני חומרים.

8    

  8-ניידתעגלת מגירות      .11.76
-90/40/40ות דמגירות במי

 משטח עליון טרספה 

4    

מערכת ארונות מרכזית      .11.77
למעבדה באורך של  

-2המערכת כוללת -מטר5.70
ארונות תצוגה בגובה של  

מ עם דלתות זכוכית  2.10
בחלק העליון.שאר הארונות  

סמ   90עד גובה 
דלתותעץ...גמר הארונות  

בחלק העליון קסקט בעובי  
לים מסנדויץ  ממ.כל הצוק 28

ופה אלומיניום נגד  צכסוף מ 
בעים  צ  -2-מים.הכל משולב ב

 לפי בחירה 

4    

-ארונית ניידת למורה     .11.78
בחלק    90/50/50במידות 

התחתון דלת +נעילה מעל  
הדלת מגירה +נעילה.  

 צבעים   2-משולב ב

4    

צביעת קיר תצוגה במידות      .11.79
 -מטר.צבע לפי בחירה 4/3

4    

    4 הובלה והספקה     .11.80

      י מדעים רציוד לחד   
    10 דגם שלד גוף האדם    .11.81

  100מזרק פלסטיק נפח     .11.82
 סמ"ק 

100    

  3מיקרוסקופ כולל תאורה     .11.83
 4X/10X/40Xאוביקטים 

5    

מלקחיים למעבדה      .11.84
 ס"מ  25מנירוסטה אורך 

100    

    100 מספריים      .11.85

    30 חושף חוטים     .11.86

    20 אמבט לאלקטרוליזה     .11.87

נמאייר  לבקבוק אר    .11.88
 ס"מק  100

20    

בקבוק ארלנמאייר      .11.89
 ס"מק  1000

20    

בקבוק ארלנמאייר      .11.90
 ס"מק  250

20    

בקבוק ארלנמאייר      .11.91
 ס"מק  500

20    

הגדלות   3מיקרוסקופ     .11.92
כולל תאורה   40/100/400

במה מכנית סט פרפרטים  
וצמצם רציף מזוודת נשיאה  

 תוצרת גרמניה 

10    

, חיבור   חיישן טמפרטורה     .11.93
USB  לא תוצרת סין   -ישיר

כולל תוכנה חינם    -!!! 
בעברית , )ללא צורך  

 בממשק( 

10    

  USBחיישן לחות חיבור     .11.94
   -לא תוצרת סין !!!  -ישיר 

כולל תוכנה חינם בעברית ,  
 )ללא צורך בממשק( 

10    
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חיישן לחץ אוויר )ברומטר(      .11.95
לא   -ישיר  USBחיבור 

תוכנה   ל כול  -צרת סין !!! תו
חינם בעברית )ללא צורך  

 בממשק( 

10    

  USBחיישן מרחק, חיבור     .11.96
   -ישיר  לא תוצרת סין !!! 

כולל תוכנה חינם בעברית ,  
 )ללא צורך בממשק( 

10    

ישיר   USBחיישן קול חיבור     .11.97
   -למחשב  לא תוצרת סין !!! 
כולל תוכנה חינם בעברית ,  

 ק( )ללא צורך בממש

10    

אנרגיה בראש אחר"  "ערכת     .11.98
באישור משרד   -אורגינלית  -

 האנרגיה בבלעדיות !!! 

5    

 Legoערכת רובוטיקה     .11.99
Mindstorms Education 

EV3  10כולל מטעןV NXT 
EV3  

20    

    "מ(: עסה"כ )ללא מ 
    (: 17%מע"מ ) 
    ל מע"מ(: סה"כ )כול 
     
 : הוראות מחייבות(הר, כי מדובר ב יוב)  נדרש לעילדגשים והנחיות לגבי הציוד ה 
 1,2,9,12,16,17,25,26פים: ציוד המפורט בסעיצרף אישור ספק מורשה לל חובה 

 

 .1,2,9,12,16,17,25,26,27,28,32,34,35סעיפים: ציוד המופיע בציוד לגבי ה
. לאישור  מכרזהצעה ללפני הגשת הזהים חליפיים  ניתן לשלוח מפרטים  לדגמים  

,  2016-2019לספק חשבוניות מכירה לשלוש רשויות לפחות, בשנים    מוצרים אלו יש
 לכל רשות.  הנ"ל )לאותו פריט( בהיקף אשר אינו פוחת מכתב הכמויות 

בנוסף יש לצרף איש קשר ברשות והמלצות מהלקוחות. לאחר קבלת אישור  
רשות  יומיים, לזאת בתוך   ריטשל הפ א דוגמ ציג בפני העירייההנתונים יש לה

 תאימות ואישור סופי.  לבדיקת

 
תוגש בצירוף כל המסמכים הנלווים עד  לעיל,  , כאמורחליפיבקשה להספקת ציוד  

 ז.  למכר  הבהרה  תאריך אחרון להגשת שאלות

 

. לחברה ולדגם אשר מבוקש במפרטמציע לרשום בעמודה את התחייבות ה חובה
הגשת הצעת  חשב כאי י  ,בכתבמראש אי רישום הדגם או שינוי הדגם ללא אישור 

כרז בעניין אי מילוי כל  ההצעה )ראה הוראת המ לפסילת    מחיר לפריט זה, ועלול 
 סעיפי ההצעה(  

 
הגשת הצעת המחיר לא יהיו בקשות לשינוי מפרטים, חברות או   לאחרמובהר, כי  

 דגמים, ולא יתנהל משא ומתן בנושא זה. 
 

הכמויו .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  המפוהריני  דלעיבטבות  רטת  אל,  לה  הכוללות  ות כמוית 
 . ף לתנאי המכרזבכפו ,ת רהטיירעי ו/או מחשבים של והתקנה ב קה אספ ,רכישהל

 
(, מותכולל פריטים ללא כ )טים  יים לכל הפררלמלא את המחיכי עליי  לאשר  ני  כמו כן, הרי .13

ש  המחירים  אותי  בואנקוכי  יחייבו  זו,  מ  בהצעתי  כחלק  ועניין  דבר  המסגרת   וזה חלכל 
 ל , והכרשימת המוסדות המפורטת במכרזם בנתקהתפריטים ופקת ה חר אסלא  גםל  שיחו

לבה בסעיף  ה  למגב תאם  הזלה  .81האמורה  להציע  לצעמנה  הסכ  מכרזות  ם )לעניין 
 ( ירייהעידי ה-תמומש עלציה והכל, אם האופשים לאחר מכן )דחו  21 -, ולמסגרת(
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לי י .14 ה  דותתקציבי לביצוע העבור הקומהכי    דוע  ט  יריית רהעגיע ללה  רומאיקט  ופרנשוא 
מס'  ה  מכוח ממשלה  וכן,  כרזהמ  חוכמ  תודו בעה  עוציב כן,  -עלו,  9732חלטת    ל כאישור  , 

מוחשבונות  ה בקבלתלתשלום,  הפנים  אי  תנה  משרד  הבח  אושור  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/מוהבקרה כא  חברת שלר ישולת אבבק
 

הציוד ו/או הריהוט   כל ל של עו לם לי רק לאחר אספקה בפתשוואה, במל כי התמורה לי  וע די .15
רלעי  המיחשוב  ו/או  ע מנהל התק  בכתב מטעם)אישור  הט  ריית  בעיריית רהט  ל בסיס  שוב 

בפד  יוהצכי    יהווה אסמכתאל משרד החינוך,  אישור מוקד הבקרה ש ,  (ייהירועל לע סופק 
לו קברק  אישואחר  שלת  הבקרה  חברת  ה ר  משרד  יצוע  בל  ( 2397  הטל חה  י פל)   פניםל 

בתוך    תשלוםה  .רמואכהתשלום   י שים)שלו  30יבוצע  מ(  קבלמועמים  חברת   תד    אישור 
 . הבקרה

 
 

 ה,רכובברב בכבוד 
 

 
 
 
       

 המציע ימת חת
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  ים/שם החותם  ך ארית 
 ציע ל המאצ

 
 


