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 וכן עניינים: ת7/2021מכרז 
 

 עמ'  מסמך א': הזמנה להציע הצעות למכרז 
   
 5  של מסמכי ההצעה וגם וטבלת תיזמני  לוחותטבלת  
    
 7  ה חוזה עם הזוכ טבלת תנאים לחתימה על 
    
 8  כללי  .1
     
  8 כללי  1.1 
  8 הנדרש ירות מהות הש 1.2 
  9 לזוכה ותקציב העירייה התמורה  1.3 
  9 מסמכי ההליך  1.4 
  10 שיטת הבחירה בהצעה הזוכה 1.5 
  10 למתן שירות אישי  חוזה 1.6 
  10 שמירת זכויות העירייה  1.7 
  10 ת וספה נאופציה לרכיש 1.8 
  12 עדיות היעדר בל 1.9 
  12 בוטל 1.10 
    
 12  דרותגה .2
    
 13  יקט הפרו תחולת .3
    
 14  תקופת ההתקשרות  .4
    
 14  כה זוה  ה לביןהעיריין בי  חוזה  תימתחם לאיתנ .5
     
  14 בוטל 5.1 
  14 ערבות להבטחת חיובי הזוכה )"ערבות ביצוע"(  5.2 
  15 בוטל 5.3 
  15 ם פרטי חשבון בנק לתשלו 5.4 
  15 שור ביטוחים חתום אי 5.5 
  15 ההזוכ  הצהרה בדבר תוקף ההצעה 5.6 
  15 ם יניי ענהיעדר ניגוד   –אישור יועמ"ש העירייה  5.7 
  16 טול זכייה בשל אי חתימה על חוזה בי 5.8 
    
 16  ם זמני לוחות .6
     
  16 רז מכירת מסמכי המכ 6.1 
  17 צוע רישום מוקדםיב 6.2 
  17 שאלות הבהרה  6.3 
  18 הגשת ההצעות למכרז  6.4 
  19 נוי לוחות הזמנים יש 6.5 
    
 19  הוראות כלליות  .7
     
  19 מסמכי המכרז  7.1 
  20 אישור הבנת תנאים  7.2 
  20 נוי תנאי המכרז יש 7.3 
  21 מידע המסופק למציעים  7.4 
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 21  ההצעות תשהג .8
     
  21 התאמה לתנאי המכרז  8.1 
  22 גןסודיות ההצעה ושמירה על הליך הו 8.2 
  22 הצעה חתומה  8.3 
  22 רז כי הממסמכאופן הגשת  8.4 
  23 תוקף ההצעה 8.5 
  23 בדיקת ההצעות  8.6 
  23 תפים במכרזא ומתן עם המשתשמ 8.7 
     
 24  ך יתתפות בהלהשל סףתנאי ה .9
     
  24 אזרחות או תושבות בישראל  9.1 
  25 יבורייםגופים צ  טוהיר תקפסאב רבע ןויסינ 9.2 
  26 בוטל 9.3 
  26 נימאלי ימכספי מחזור  9.4 
  27 ת "עסק חי"שום העררי דרהע 9.5 
  28 ערבות הצעה 9.6 
  29 יןפי ד -על ותכתאאסמ 9.7 
  29 דין י פ-הצהרות על 9.8 
  31 לייצור רהיטים  מורשה כדין הפעלת בית עסק  9.9 
  31 ביצוע רישום מוקדם אודות אסמכתא 9.10 
  31 אסמכתא אודות רכישת מסמכי המכרז  9.11 
  31 נאי הסף ה בתדעמי של סמכות לבחינה מחודשת  9.12 
    

 32  צעה לה יש לצרףמסמכים ונתונים ש .10
     
  32 בוטל 10.1 
  32 לבוט 10.2 
  32 יםצרמוקטלוג  10.3 
  32 פרופיל של המציע  10.4 
    

 32  מתן הבהרות להצעות והשלמת מסמכים  .11
    

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

 35  ותהבחירה בין ההצע .13
     
  35 המכרזים עת ועדתקול דיש 13.1 
  36 בחירה על דרך של הגרלה  13.2 
  36 תיקון טעויות 13.3 
  37 הצעותפסילת  13.4 
  37 מכרז הזוכה ב 13.5 
  37 הצעה יחידה  13.6 
  37 במדרג  יהמציע השנ ת עםורקשהת 13.7 
  38 םגיסיי 13.8 
  38 ם מיוחדיםסמכות ראש העיר במקרי 13.9 
  38 חוזהה 13.10 
  38 זכות העיון בהצעה הזוכה  13.11 
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 39  תנאים כלליים  .14
     
  39 החל הדין  14.1 
  39 ת חודיט יי שיפו תניית 14.2 
  39 ך הליהוצאות השתתפות ב 14.3 
  39 עתחילת ביצו ך או דחייתביטול ההלי 14.4 
  39 שיקולים תקציביים 14.5 
  40 ודדת עה בהצ -עה ההצ 14.6 
  40 קביעה נוגדת של בית משפט מוסמך 14.7 
  41 הודעותכתובות הצדדים ואופן משלוח  14.8 
     

   ת הצעוציע להם להזמנה נספחיטפסים 
 42 עה ההצוטופסי   נההזמי האתנ בנתאישור ה 1טופס מס' 
 44 ווך י תיום דמל שתאי הצהרה בדבר  2טופס מס' 
 45 תאגיד ם תימה מטעיות חר זכו שואי 3 טופס מס'
 46 יסיון עברנת  הוכחבדבר היר צת 4טופס מס' 
 48 אישור רואה חשבון  5טופס מס' 
 50 ערבות בנקאית )להצעה(  6טופס מס' 

 51 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  7 'סס מפוט
 52 רבת משפחה הרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קצה 8פס מס' וט

 59 דיני העבודה  רה עלת הספק לשמיר התחייבוהצהרה בדב 9' טופס מס
 61 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית וייפוי כוח  10טופס מס' 
 65 לות שים עם מוגב לאנ ויותזכ הצהרה לפי חוק שוויון  11טופס מס' 

 67 תנאים כספיים ת  בנהכספית ו ס הצעה טופ 12ס' ס מטופ
 76 ( )ביצוע ערבות בנקאית 13טופס מס' 

 77 לתשלום פרטי חשבון בנק  14' טופס מס
 78 דרישות ביטוח נספח  15טופס מס'

 81 ה עם העיריי חוזהלחתימה על ה  הצהרה כתנאי פסטו 16מס'  פסטו
 82 דם ום מוקטופס ריש 17מס'  פסטו
   
 83 לזוכה העירייה בין  חוזה סמך ב' מ
   

 103 כללי( שירותים )פרט מ 'ג מךמס
   

 108 )כללי(  ותיחנספח בט ' ד מךמס
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 ומעקב אחרי הגשת מסמכים טבלת תיוג  - 7/2021מכרז 
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך 
 

 ה סעיף בהזמנ שעה תאריך  האירוע מסד
 6.1.1 10:00 8.3.2021 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 17.3.2021 ם ום מוקדריש  סיום 2
 6.3.1 13:00 17.3.2021 הבהרה ות שאל משלוח ן לוחר מועד א 3
 6.1.1 13:00 22.3.2021 המכרז סיום מכירת מסמכי  4
 6.4.1 13:00 25.3.2021 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 .  רזיבוצעו במהלך הליך המכפים לשינויים שובים לעיל, כפו ם הנק הזמניוחות כי ל  מובהר בזאת

 
יגבר האמור  וף  בג   מור הא  יל לביןם לע קוביהזמנים הנ   ת בין לוחו  ירה של סת   המקר בכל   המכרז, 

 בטבלה המפורטת לעיל. 
 

 שת מסמכים טבלת תיוג ומעקב אחרי הג 
וע בלבד  נוחות  לצרכי  היא  המצורפת  הטבלה  מנת ]הדגשה:  ביד לסיי  ל  לעקוב  ע  המשתתפים  י 

בד, ובכל לבהתמצאות    ורךא לצהי  כרזמכי הממסב  תיאור הדרישה.  רזרי עמיתדם בתנאי המכאח
 כרז ולא בטבלה זו[ המפורטות במסמכי המשה דריר היגבסתירה תשל  מקרה

 
 סימון  ירוף אסמכתאות לצ סעיף  הדרישה 

מסמכי    .1 רכישת  ידי  -עלמכרז  ההוכחת 
 ₪.   1,000בסכום של המציע. 

6.1.3 + 
9.11 

מסמכי  ת ל רכישקבלה ע
 מציעם העל ש המכרז

 

 + 6.2.6 . 17.3.2021 וםלי עד קדםומ רישום עצובי  .2
9.10 

 17' מס טופס
 משלוח או  הגשה אישור

 העירייה  למזכיר

 

)ככל צירוף    .3 הבהרה  לשאלות  מענה 
 .  נשאלו וככל שניתן מענה(ש

תשומת הלב להוראות בדבר אופן הגשת  
 ופרסום המענה באתר העירייה השאלות 

העתק המענה לשאלות   6.3.6
-אושר על בהרה חתום ומהה

 . ציעי המיד

 

  1טופס מס'  7.2.2 רז המכנת תנאי אישור הב  .4
שינוי  יא  .5 קבלת  או  שור  המכרז  תנאי 

 לוחות זמנים )ככל שהיו שינויים(
פרסום שת בדבר  להוראות  הלב  ומת 

 השינוי באתר העירייה 

6.5.3 + 
7.3.4 

בכתב מטעם עה הוד
וי התנאים  העירייה על שינ

חתומה  םאו לוחות הזמני
 ע המציי יד-רת עלומאוש

 

 2טופס מס'  8.2.2 יווך קבלת דמי ת הצהרה על אי  .6
ידי  -עלומאושר  וםחת

 המציע 

 

י ההצעה  ל מסמכהגשת כ 8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה   .7
ידי המציע  -חתומים על

 במקום המיועד לכך

 

מורשי  .8 מטע  אישור  המציע החתימה    ם 
 ההצעה ותמים על וזהות הח

 3 מס'  טופס 8.3.2
 ח רו" ד אוו"י עיד-עלחתום 

 

נאמן למקור של צילום  9.1.2.1.1 יד()לתאג י שםשינותאגדות/תעודת ה  .9
תעודת התאגדות וכל  

 תעודת שינוי שם

 

תדפיס מעודכן מרשם   9.1.2.1.2 מרשם החברות )תאגיד( מעודכןתדפיס   .10
 תאגידים ה

 

למקור של צילום נאמן  9.1.2.2.1 בד(תעודת זהות )למציע יחיד בל  .11
ף צירוב ת הזהותדותע

 פח לתעודה הס

 

 פות לא רשומה(תום )ששותפי חוזה  .12
 

 

 השותפות +  חוזההעתק  9.1.2.2.2
צילום נאמן למקור של 

ירוף תעודת הזהות בצ
הספח לתעודה של כל 

 השותפים 

 

     



 

 

 

 . עיון באתר ל: ( 2021ומסגרת ) הסג" פהוט למרכז  יר: 7/2021 מכרז
 2397לא . לגלוין אומדמסגרת.  כש. ר

 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת 6עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

ניסיון    .13 של תקוה באספקה  למציע  נה 
ציבוריים  ל  ריהוט ם  גופישל  מוסדות 

 : ציבוריים
ה שבין  התקופה    -ל   7.2011.1  -במהלך 

 ייםבורצי  גופים  3  -לות  לפח  202012.13.
, ספקהל אכשל  ספי  הכ  שההיקף,  יםשונ

 .כולל מע"מ() ₪ 60,000הוא לפחות 
" המונח  הגדרת  ראה ציבוריים:  ", גוף 

 . 9.2.2בסעיף  "אספקה"" ובורימוסד צי"

 4' מס טופס 9.2.1
 ומאומת  חתום מלא תצהיר

   נוסח כי הלב תשומת

 

 לימינימא כספי זורחמ  .14
ל כב"מ(,  מע  כולל  לא)  ₪  000009,  לפחות 

  9120,  8201,  7201  הכספים  משנות  אחת
על הכספיים הדוחופי  -זאת  "ת 
 המבוקרים 

מה  רא] לגבי  המכרז  בגוף  ציע האמור 
 [ב בהגשת דו"ח מבוקרוימחינו שא

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

  להוראות הלב תשומת
  מציעים לגבי הטופס ונוסח

  מבוקר"ח דו  להם שאין 
 2019 לשנת

 

 " ת "עסק חיהיעדר הער  .15
   9201ת ר לשנכספי מבוקלפי דו"ח 

 ]ראה הערה לעיל[ 

 5טופס מס'  9.5
 ידי רו"ח -במקור על וםחת

 ילעל הערהראה 

 

ף עד  ₪ בתוק    502,41ע"ס    הצעה  ערבות  .16
   .2021 יוני  30ום לי

  6' מס טופס 9.6

  גופים ציבוריים עמידה בתנאי חוק עסקאות  
 7 ' מסטופס  9.7.2 בורייםופים ציעסקאות גלפי חוק תצהיר   .17

 ת תצהיר חתום ומאומ
 

 ן ל ספרים כדיניהו אישור 9.7.3 אישור ניהול ספרים   .18
 ה תקף למועד הגשת ההצע

 

 במקור יכוי מס נאישור  9.7.4 אישור ניכוי מס במקור   .19
 תקף למועד הגשת ההצעה 

 

עוסק  תעודת  9.7.5 לכ"ר אישור עוסק מורשה או מ  .20
 ר מלכ"/מורשה

 

 2021ת ל תקין לשנאישור ניהו  .21
לתועלת צילמ] חברה  או  עמותה  שהוא  ע 

 [ הציבור בלבד

למקור של  נאמן העתק  9.7.1
ר ניהול תקין לשנת שואי

2020 

 

בדבר    .22 עניינהצהרה  ניגוד  ו/או    יםהיעדר 
לעו  קרבת נבחר משפחה  או  עירייה  בד 

 בורצי

 8טופס מס  9.8.1
מלא, חתום במקור  תצהיר 

 עו"ד מאומת בפניו

 

 9טופס מס'  9.8.2 ובדים. ע ות מירה על זכויבדבר שהצהרה   .23
תצהיר מלא, חתום במקור  

 ת בפני עו"דומאומ

 

הרשעה רהצה  .24 היעדר  בדבר  בפלילים   ה 
 יליח לעיון במרשם הפלוייפוי כו

 10מס'  פסטו  9.8.3
קור  תצהיר מלא, חתום במ

 "דומאומת בפני עו

 

לאנ  .25 זכויות  שוויון  חוק  לפי  שים הצהרה 
 עם מוגבלות 

 11טופס מס'  9.8.4
ר מלא, חתום במקור  היתצ

 ומאומת בפני עו"ד

 

לייצור  בית  פעלת  ה  .26 רהיטים  עסק 
 המורשה כדין

 
 'חלופה א'

ב מפעיל  )מפעלהמציע  עסק  בית  , עצמו 
וכיו"ב כדין (,  נגרייה  המשמש   ,המורשה 
 . יהוטראותו לייצור ה

 
 חלופה ב' 
פ לעיל, ערטי  צירוף  עסק כאמור  מו בית 

 .  ת ריהוטבאספק  ופן שוטףהוא עובד בא

 רישיון עסק בתוקף  9.9
)א( ו/או פריט 10.16)פריט 

 )ב( 10.16
 

 פה ב'תוספת לחלו 
 צע; מו פרטי בית העסק ה

 רישיון עסק כנ"ל; 
אסמכתא לגבי אספקה 

 (;קודמת )ראה בסעיף
 חוזה בין הצדדים;

 

  'ך במסמ 8.4.1.5 חתום  חוזה  .27
לוג פיזי או הפנייה ף קטצירו 10.3 קטלוג מוצרים   .28

 שיש בו את הקטלוגלאתר 
 

  פרופיל של המציע  10.4 עסקי  פרופיל  .29
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 ית פס הצעה כספוט  .30
הגשת  לגבי  המכרז  הוראות  ראה  נא 

 ההצעות על גבי מדיה מגנטית
 

 12' טופס מס 12.2.2
]את ההצעה הכספית יש  

באופן חסוי, להגיש 
ורה  סג פרדתמעטפה נב

 ואטומה[ 

 

 
 
 עם הזוכה  חוזה ה  ה עלחתימ ים לאים מוקדמנת
 

 מועד להשלמה  אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה מסד
   5.1 .טלוב  .1
התחייבות  טחת  להב  תערבו  .2

 הזוכה )"ערבות ביצוע"( 
 

 ימים 7 13' טופס מס 5.2

   5.3 בוטל  .3
 ימים 7 14 מס'  טופס 5.4 פרטי חשבון בנק לתשלום   .4
לפי  ערוך    ביטוח  וריאיש  .5

על  תהנחיו הביטוח    המפקח 
מיום   ההון    15.5.2019ושוק 

(  2019-1-6חוזר ביטוח מס'  )
שי נוסח  כל  אושר או 

 במקומו.  

 15' טופס מס 5.5
ידי -חתום ומאושר על

 חחברת ביטו 

 ימים 7

 ימים 7 16טופס מס'  5.6 זוכה טרם חתימהרת הצה  .6
הע  .7 יועמ"ש  ירייה  אישור 

הי  נעלעניין  עניינים    יגודדר 
 חה משפו/או קרבת /

ערוכות  הצהרות  מבוסס על 5.7
 8 ' סס מטופלפי 

 ימים 7

 
 .   חוזהדה או חתימת העירייה על הדים להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבוהמוע מניין
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 הציע הצעותה לזמנמסמך א': ה
 
 ת וכלליהוראות  .1

 
 כללי  .1.1

 
)להלן: " ל זב  בדת מתכ ("הרייהעיעיריית רהט  של  , במקביל להזמנתם  נכםזמי האת 

ה ומסגרת  מרכז פסג"ל  ריהוטל  שוהתקנה  ה  אספקלהציע הצעות לנוספים,  גורמים  
כמפורט להלן  "(, והכל  הפרויקט" )להלן:   נוספת לאספקה עתידית של ריהוט כאמור

 ל את רכישת הציוד הנדרש.  הפרויקט כול . עותהצ  הציעבהזמנה זו ל
 

מכרז   את  מחליף  זה  יצ  אשר  2016/20מכרז  הפלא  אל  כולל,  ועא  הוא  ל  אולם 
 .לןכהגדרתו לה, לרבות, לעניין רכיב המסגרת ספיםמרכיבים נו

 
 ות הנדרש מהות השיר .1.2

 
הל  .1.2.1 לא  זהיך  מטרת  רהטר  פש הוא  מרכז  ל  וטריה לרכוש  העירייה    לעיריית 

וכברהט  ה"פסג רן,  ,  של  עתידיות  רכישות  דומהלאפשר  ביהוט  זאת  אופן  , 
   . ףשוט

 
וה חלק  מהוועקרונית, ה  ת כלליעל בסיס רשימת ציוד  יוגשו  ההצעות הכספיות   .1.2.2

)ס ההצעה הכסמטופ ייבחראשר  (  12מס'    טופספית    ו פריטי הריהוט מתוכה 
בטופס  ופיעה  המ  פריטיםת השיממובהר, כי רג"ה.  פס   זל למרכו בפועשיסופק 

רש   12מס'   בלבד,  יהיא  עקרונית  לצורמה  הזוכהך  ותשמש  בהצעה  ,  הבחירה 
ש  מצד  יהר  הדבמבלי  התחייבות  לרכושווה  הפרי  העירייה  מלוא  טים  את 

  מציעים, ידי ה-ורטו עלשיפ   המחיריםם ברשימה. עם זאת, מובהר כי  המפורטי
הז  יחייבו באת  לה  כלוכה  עתידיפסאנוגע  מכקה  )ראה    הסכם  ח ות  המסגרת 
   . להלן(. 

 
ויש  ,  הטכני  יהמפרטות הליך זה, כולל  שדרי  על כללענות  שיסופק    הוטי רהעל   .1.2.3

יה  העירית  ימממועד חת  ימים  (שלושים)  30בתוך    למרכז פסג"ה  לספק אותו
ק  פס הכוללת את הפריטים שיש ל  רכש ומסירת הזמנת    ה וכהז   ם ע  חוזהעל ה

חשבונו ועל  על  ה  נקפריקה והתספקה כוללת הובלה  . האבפועל למרכז פסג"ה
 [ .וכההזשל   ויות אחר

 
ההתקשרות האמורה    ופת , להאריך את תקעתשאית, מעת לתהיה ר  העירייה 

, זאת מעבר למועד  התקנה בפועלם את האספקה וההשליל   תנמעל  זאת    לעיל,
לעיה אינקוב  מועדל.  בהארכת  ל כד   כאמור  ן  זניח וית   הוותי  ו/או  כל    הור  על 

,  ריהוטה  ו/או  ציודת  ק פס אה בגין העיכובים בו/או עילה שתהיה לעירייטענה  
ר  יחוית בגין עיכוב או א א זכא יה  להכל הסעדים  מדו  , לעירייה יע הל מקרובכ

גם  ין,  כוח הדמסמכי הליך זה ובין מכוח  ן מבי  פיצוי מוסכם(,,  ותלרב ר )כאמו
    כאמור.קה אספורים בחו/או איעיכובים  מה להסכי אם

 
  .בוטל .1.2.4

 
  )לרבות,   וישת רכו/או    יהוטהייצור של הר   כולל אתהאספקה  ו הליך הרכישה   .1.2.5

וכ ייבוא   שלן,  מחו"ל(,  בפועל  הולרבו  ,ריהוטה  כל   אספקה  מרכז  ל  בלהת, 
: מחסן  )כגון  ידי המנהל-או לכל מקום אחר בתחום העיר שייקבע על,    ה"גפס

ולרבות,העירייה ב פרי  (,  הוהת  פועלקה  מן  אחד  בכל  הציוד  של    אתריםקנה 
 ות היצרן. התאם להנחיוהכל ב 

 
ע .1.2.6 אהתמורה  הצו/יהוט  רה ספקת  בור  תהיודאו  כל  מיל  בכפוף  יה ,  לוי 

הציע  ש  רלמחי  בהתאם  הוכלז ם  ולתש   היא, ו זה  הזוכה לפי הליך  ותהתחייבוי 
שאושר ולאחר  בהצעתו  ר-לע  הזוכה  העירידי  כאש  והכל    בחוזה   מפורט, 

 . זה יךהלל רףצוהמ
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 (,המסגרת  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 

האספפרט   רכשת  בהזמנ  כאמור   30  בתוךיהיו  בפועל  נה  וההתק קה  נית, 
 . העירייה מנת העבודה מןממועד הוצאת הז  (שלושים)

 
 ייה העיררשות ל  מדעוה יבוהתקצ   ורההתמ .1.3

 
תקציב  מסגרת  של    יומהקבנה  מות   , ז זהכרנשוא מהרכישה  ע  וצבי  כי   ,ובהרמ .1.3.1

מש הצעומלאה.  המציעיםכך,  לכלל    ת  ביחס  המכרז,    טיםפרייוגשו  נשוא 
ה  יתא רשתהיה  ה  והעיריי  היקף  את  ליש כרלהקטין  ו/או  מן  חל  בטל ה  קים 

כאמור,   ההרכישה  את  להתאים  מנת  ל ה  רכיש על  הגרמסבפועל  יב  קצתת 
 . מורכא שה רכיל שתאושר

 
ימבלי  ו  לשם הגילוי הנאות, ה,  חייבות כלשהי מצד העירייתהווה השהדבר 

  -כב  ךערמו  ה"מרכז פסגל  ריהוטה  ישתך רכב המיועד לצורובהר כי התקציי
 .  ע"מ(מ ולל)כ ₪ 170,000

 
ואין בהבהערכות בלבכי מדובר  ,  יובהריודגש,   כדי להוות  ד,  סון  ג מצג מכל 

   ף הרכישה הסופי שיאושר בסופו של דבר.י היק וא לגבשה
 

מוע .1.3.2 מאחובהד  כי  יהבעת ויתכן  ור  ר,  שלעירייה  מקור  יה  יד 
כל  הליך זה    רת שלפי  יב המסגרכ  מכוח   תורכישוע  ביצי לקציבהת

ממשלה  וח  מכ  זאת אז  3972מס'  החלטת  הזמנת  ,  הוצאת  כל 
  שבונות ח  ישור א  לרבות,כוחו ) מ ה  רכישע הביצו  ו/או    שרכ/עבודה

הבקרה  שלום(, מותנה בקבלת אישור משרד הפנים או חברת  לת
 . מטעמו

 
כמוו את    אויר .1.3.3 ו/או  כל    לע  מראש  תריםהמציעים  צה  ישדרטענה    וםצמבגין 

ה היק ת-איבגין    ישות רכף  של  כאמור  אישורו  תקציבים  קציב  ביטול  ו/או 
נשוא  הוקצוש העבודות  ביצוע  בכל    זה  מכרז   לצורך  שייגו/או    ם רעיכוב 
)ככלתשלב בגי  ום  הצורך לקבלשייגרם(,  הפנ   ן  אישור משרד  ו/או את  ים  את 

 .ו קרה מטעמ הבת אישור חבר
 

 ך ליהה מסמכי .1.4
 

המהו .1.4.1 מסמכי  וים  המסמכים  ")כרז  המאת  המכרז להלן:  הנם  מסמכי   ,)"
 קמן:  כדל

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

לשי  כיםוהמסמ כצורפו  תוך  מכרז לו  הוני די  ה    של 
 זה.

 
 .  כההזואספקה בין העירייה לבין  חוזה :מסמך ב' .1.4.1.2

 
 . )כללי(שירותים  רטמפ :'מסמך ג .1.4.1.3

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

 
ן  ת אופעה, א ההצ  גשתלה   םז, התנאיבי המכרלש  אתם  ימפרט  מכרז י הכממס

א  ואת  ההצעה  ההגשת  ההצעה  בחירת  כל  ופן  את  לצרף  המציע  על  זוכה. 
ה והמפ המסמכים  ולהשיהמכר  יסמכבמ  ורטיםדרושים  לז  כשהםבם    עירייה 

החתיעל    ים ומחת מורשי  לרבות מה  ידי  בנ  מטעמו,  בתוקף  ערבות  קאית 
 הלן. ט לרומפצעה( כההת  )להבטח
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 זוכה הצעה הה רתחיב תשיט .1.5
 

  זולה ביותר,כשרה הה ה ההצע פי  -זה, תעשה עלך  בהלי   הזוכה צעה  בה  ירה חבה .1.5.1
 12  ס'מ  טופס )ראה:  )  גלוימדן  על בסיס או  )באחוזים(  מתן הנחהבשיטה של  

   .הליך זה(ל ףהמצור
 

כי   באמור  יאמובהר,  זהן  מבלי  די  כב  בסעיף  מוזאת  הלגרוע  בסעיף ר  אמון 
   . לעיל .2.21

 
לג .1.5.2 מן  מבלי  להלן  הנמז הבר  מוהארוע  כי    ,זו  המצעמובהר  את  ם יעיל    להגיש 

טופס על גבי  אך ורק    דות,ונפר  ומות, אטעטפות סגורותההצעות הכספיות במ
  אחר בדיקת עמידתק לר  תחו צעה, והללו ייפ הה  ביחד עם יתר מסמכי,  12מס'  
   בתנאי הסף.עים המצי

 
   יבדקו.ולא י ף הסוגשו בצורה גלויה, ייפסלו על שי יות כספת עוהצ

 
ה  ר,הבומ .1.5.3 לבחור  ב ייחתמ  נהאיה  עירייכי  ותהי  הע צהבת  ית  ארש  הכלשהי, 

 .  .וטלהיתו ב ו שזכי רז זוכה אשלב ככל שלא הוכבכל  ל את ההליךטלב
 

ש  .1.5.4 לעצמהעירייה  הרשומרת  את  המצ  מתןו שא  מלנהל  ות  ה  במכרז,  יעים  עם 
 ובכפוף לכל דין.  ף המכרזגוב ותטרהמפות  להוראו בהתאם

 
 י רות אישיש למתן  חוזה .1.6

 
ר שירות  בגד  ן הצדדים הנהק, מובהר בזאת כי התקשרות ביכל ספהסר    עןמל .1.6.1

  של הפרת חוזה(,רופות בלחוק החוזים )ת  (2)3ח זה בסעיף  מונ  דרתשי כהגאי
 . ךידי הזוכה בהלי-ה עלתנת לאכיפננה ניאי א  יה, ןולכ  7019-התשל"א

 
דר  ם ירתמוו  ם שתתפימה .1.6.2 ו/או  טענה  על  מראש  ו/או  ישבזאת  וה    או/תלונה 

תביכוז לדר  העת  הנוגע  אבכל  שעניינו  סעד  הישת  עם  ייחתש  חוזהכיפת  ם 
 עיריית רהט.  , עלזה בהליך הזוכה

 
 העירייה   זכויות ירתמש .1.7
 

יובהר כ  כבר .1.7.1 ביותר, או    ההזול   ההצעת לבחור בבתחייאינה מהעירייה  י  עתה 
  עםמו"מ  לנהל  היא שומרת לעצמה את הרשות    מקרה,ובכל  ,  כל הצעה שהיאב

 . ף לכל דיןכפווב ת המפורטות בגוף המכרזם להוראורז, בהתאהמציעים במכ
 

מובהר,   .1.7.2 תהיהרייהעיכי  עוד  א  ה  לבטל  שלב  רשאית  בכל  ההליך  ו/או  ת  שלו 
 ה. זכייתו בוטלכה אולם ורז זהוכ אוו/רז זוכה ככל שלא הוכ

 
 המסגרת   חוזה וחמכ נוסף  ריהוטלרכישת  אופציה  .1.8

 
ך התקופה של  י, במהלי והיחידל דעתה הבלעד פי שיקוהעיריה תהיה רשאית, ל  .1.8.1

  ריהוט לרכוש מהזוכה,  זההזוכה בהליך ם ע  חוזהחתימת ה חודשים ממועד   12
הבין  נוסף,   לרשימת  ה  הצע שב  ותהכמוי   בכתב המפורטת  ציוד  בהתאם 

 . םלסוגיהציבור  מוסדותאחרים המיועדים ל טריהואו פריטי   ספיתהכ
 

כי   מכוח  כרמובהר,  בלהיע  יכולות   המסגרת   חוזהישות  או    אחת בת  שות 
, הנו  ף זהיהקבוע בסע  דיםמועעניין מניין הע לקובהמועד  ה   יעורין, כאשרלש

הזמנותמשל מועד   )ו העבו  וח  מועלדה  בא  האספקה  א פועדי  מועדי  ל  ו 
 התשלום(.  
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י ומבלי שתהיה  עדעתה הבלי שיקול ד פ-על מעת לעת ו,  רשאית  העירייה תהיה
כן  חייבת עד  לעיל  הנקובה  ה התקופ  אתעת  למעת    יךלהאר,  לעשות   ,

 .במצטבר יםספ נו חודשים( שניים עשר) 12של מום מקסיל
 

תהיה    ,(כתב הכמויותה )הצעת המחיר של הזוכופיע בוסף המנריהוט    תרכיש .1.8.2
  נוסף   וד ציכישת  הליך זה, ואילו ר  ידי הזוכה במסגרת -על  המחיר שהוצע  פי -על

  על ה,  י העיריייד -מחיר שייקבע על   י פ -ו מפורט בכתב הכמויות, תהיה עלשאינ
   ות(. כתב הכמוי הצעת המחיר )לו והמצויים במים  הדו ריהוט בסיס פריטי 

 
יון  למי)  ₪  1,100,000ו  נברכיב המסגרת שלפי הליך זה ה   לכלוסגרת ההמם  וסכ .1.8.3

מוב (₪  ף אל  ה אמו מע"מ(.  זה  )כולל  סכום  כי  פ  לול כהר,  ט  והרי ה  ריטי את 
 "ה.  למרכז פסגשיסופקו 

 
לה  העיר לתק (7) 3  תקנהראות  ובהתאם  )מכרנות  תהיה  זים(,  יות  העירייה 

להגדיל   סכורשאית  עד  המפו  רתסגהממי  את  של  בהיקף  )עשרים    25%רטים 
ההתקשרות  זים( אחו  שהוחמי תקופת  בהתאם  להאריך  בכפוף  וזאת    ,ו/או 

ב של היועץ המשפטי  ת בכת דעת  חוו  קבלתמאושר ולאחר  ב  לקיומו של תקצי
   של העירייה. 

 
  אתלעירייה  ייב לספק  מציע כי הוא מתח  היר כלך זה, מצ צעה להלישו היבהג .1.8.4

היותרהכמו   בכתב  ליםלוהכ  ריהוטהפריטי   לכל  בהצעתו,    שנקבבמחיר    יות, 
 . בתוקףיהיה סגרת המ זהוחה וזאת לכל אורך התקופה שב 

 
  מכוח   רכישות  וביצוע ,  ת סעיף זהאולהורתאם  ה בהשל העיריי  ימוש זכותהמ .1.8.5

 . ישהכ לר מאושרשל תקציב מו ראשונה בקיותנה בראש ובומ , המסגרת  חוזה
 

מכוח    ביצוע נוספת  רכישה    הזמנת  פי -על  ורק  אך  היהת ,  המסגרת  זהוח כל 
להלן(,     רכש )ראה הגדרה  בבכת  שתהיהמפורטת  כל  י-עלמה  חתוו  לבד ב  די 

החתימה העירייה  מורשי  הריהעי  )ראש  מטעם  גזבר  והחשב  יה,  עירייה 
 .המלווה(

 
כי  מובהר לה,  יהיהזוכה  ערשאי    א  שללהתבסס  רכש  הזמנת  תל    היהא 

וד  יצובמקרה שהוא יספק    ,אמור לעילהחתימה כ   מורשיידי כל  -חתומה על
על נחתמה  או שלא  רכש חלקית  הזמנת  בסיס  כל  יד-על  ,  המהחתי  רשיומי 

מן המציעים בהליך  או כל אחד  ירזו.  ישה  בגין רכ  לתמורהזכאי    יהיה  לא  הוא
מ שהסכים  כמי  ובמפורש  רזה,  והוא    הניתלאש    ל כ   לע  במפורשמוותר  זו, 

 בהתאם  בוצעו  שלא  רכש  הזמנות  ורעב  תשלום  אי  בגין  דרישהאו  /ו  טענה
 .  זה הליך להוראות

 
את   .1.8.6 לממש  העירייה  בהתזכוהחליטה  לה תה  על  זה,    סעיף  וראות אם  יחולו 

)כולל    ך זה והחוזה שנחתם עם הזוכהראות הליל הוכ  ף,וסהנ  ריהוטהכישת  ר
ו/או בהתאם לאמור    מחויביםה  שינוייםש(, כל זאת בוקמב ד האספקה העמו
 .  ניתזמנת רכש פרטל הבכ

 
ספק,    למען .1.8.7 כל  ומודגש  הסר  של העירייה מובהר  זכותה  מימוש  בהתאם    כי 

רה,  ל מקובכ  י והיחידי,דעתה הבלעד תאם שיקול  זה הנו בה  סעיף   הוראותל
זהן באמור בסאי ו/או התחייבו  עיף  להוות מצג  ה  ת כדי  עירייה  כלשהי מצד 

ות מצד כו/או כדי ליצור הסתמנוסף,    ריהוטזה לרכישת    יךה בהלוכהזכלפי  
 .ן רכישה כאמור הזוכה לעניי

 
המשתתפי .1.8.8 לב  העובדהם,  לתשומת  ה   בשל  זהילכי  מכולל    ך  של  סגרת  רכיב 

, תוקף  ים(חודשים נוספ   12  -ארכה ב אופציה לה  )עם   דשים חו  12תקופה של  ל
עימו,  שנכרת    חוזה ה י  פ להזוכה  יבויות  ום התחיחת קיט להב  ות הבנקאיתערב

 חודשים.  15 -ה לור תהי הבנקאית כאמ בותולכן, תקופת הער
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 היעדר בלעדיות  .1.9
 

י  שייחתם כד  זהוחיך זה ו/או ההר כי אין בהוראות הלען הסר כל ספק, מוב מל .1.9.1
מצהתח   תלהוו  כלשהי  העיייבות  הריהוט  ד  לרכישת  ציוד  רייה  כלול  הו/או 

ה ו/או כדי  אחר( מידי הזוכה בהליך זוד  יהוט או ציכל פריט ר  )או  זהבהליך  
וכה )בין  שיחתם עם הז  חוזהמיצוי המסגרת שלפי ה הי לת התחייבות כלשו ולה

 ובין באופן חלקי(. פן מלא באו
 

זכות  לו  ק  להעניכאמור כדי    הזוכה  םע  חוזה  באמור בחתימת  בכל מקרה, אין .1.9.2
מכל   שהובלעדיות  לכל  אסוג  ובכפוף  תד,  העירייה  לנקהין,  רשאית  וט  יה 

נ  קבלבהליכים  לשם  אחרים  או  לוספים  הצעות  ו/א ת  של  רכישה  אספקה  ו 
 ריהוט ו/או ציוד כאמור. 

 
בסעיף  ר  הוא הסכים מראש ומפורש לאמו  פים כאילוד מן המשתתיראו כל אח .1.9.3

שמ  וכמי  מווזה,  ע תר  טענ ראש  כל  ו/אל  ו/או  ה  דרישה  ו/או ו  תביעה    עילה 
 ר.  ות כאמובלעדי לומה שעניין קיב

 
 בוטל .1.10

 
 ותדרהג .2

 
ולמולמונחי .2.1 יה ם  זו,  בהזמנה  בעלישגים  משמעויו   רותהגדאותן    יו  כעולה  ואותן  ת 

מסמכי   נאממשאר  שלא  ככל  שלמונחי  רהמכרז;  הרי  הבאיםאחרת,  תהיה    ם 
 : באהה  ותמעהמש

 
כרז(,  כי המלמסמ  מסמך ב'זוכה )יע הצמל  יה העירי בין    זהוח  ":חוזהה" .2.1.1

שיבוצע בו מעת    שינויו/או כל    חוזהל  פיםמצורים הכ, כל המסמרבותל
 ה השבועית; נית העבודת תכלרבו  לעת,

 
 ": המגיש הצעה זו; המציע" .2.1.2

 
ת וכהזה" .2.1.3 שהצעתו  מי  היב ":  ועדת  ידי  על  העירייה כמחר  של    רזים 

הז  על מויו  וכה, כהצעה  עיריראל  ידה-לץ  רהט  ש  על  חתימ  םלשית  ה 
 ;  חוזהה

 
 ט;ת רה י": עירי הרייהעי" .2.1.4

 
כל "תיםוהשיר" .2.1.5 הפע:  הדרושות  ל    נה והתק  אספקהישה  כ רלשם  ולות 

פסג"ה    ריהוט  של במכמפו  נוספת,  ומסגרתבמרכז  ו/או  רט  זה  כרז 
י מכרז  בהם במהלך הליכ פת שיבוצע  וס ו תי ו/א לרבות, כל שינונספחיו,  

במידת הצורך  ,  ריהוטהת  ישכרב  טיפול או  /וט ו ה יייצור הר :ותרבול;  זה
ה   וליפט  - המכסשו  לישראל  ריהוטה   בואיי  ךליבכל  מן    ה ינטע,  חרורו 
לאחניקוי    ,הופריק   ובלה ה ההתקנההשטח  מאריזנוי  ופי   ר  צרים,  וות 

חול רכיב המסגרת שלפי  ה בה יקופ גם בת  וראות אלה, יחולו ה;  ביטוח
 ה; חתם עם הזוכהחוזה שיי 

 
ליך זה , אשר  ה בה זוכל המו ש יג מטעה(: נצכ זוהם  " )מטעאיש קשר" .2.1.6

הזר  המקש  םכגורישמש   לביןובין  יהיה  הע  כה  על  אירייה, אשר  חראי 
   ן; תקי ף וטשוופן זה, באן השירותים נשוא הליך מת

 
ה .2.1.7 שיקבע  עירייה"נציג  מי  כל  העירייה.  -לע":  לידי  עוד  נאמר  כל  א 

  יית בעיר  כשהר  נהלמד אלהוזייל, מחר  , מהעירייה   נציגישמש כרת,  חא
   ;רהט
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רכשזה" .2.1.8 נוס ":מנת  אשר  בכתב,  ייקבח מסמך  וצורתו  על עו  י  יד-ו 
יכל ואשר  ו/א העירייה,  ריהוט  של  פירוט  ציוול  שהעירייה  ו  נוסף  ד 

יב המסגרת שלפי ההסכם שייכרת  אותו במסגרת מרכוניינת לרכוש  עמ
ר שישולם עבור כל  עם הזוכה בהליך זה, את כמות של כל פריט, המחי

לפט  פרי ה)בין  כתב  שייכמויות  י  אחר  מחיר  לפי  עלובין  י  די-קבע 
ור, וכן, את  ו הציוד כאמל הריהוט ו/אאספקה שהיעד ל  תהעירייה(, א

 לנכון;  ף שהעירייה תראהדע רלבנטי נוס ימאספקה וכל עדים להמו
 

תחיל" .2.1.9 ההתקשרומועד  התת  י  מועד":  גזבר  חתמושבו  העירייה,  ר  אש 
 ; זהחוהמלווה על החשב  יה וההעירי 

 
 יאני(;  רוג נה האזרחי )גרהש לוחפי -דרי על ": חודש קלנדשוח" .2.1.10

 
חג, וכן,  לרבות ערבי    –ישראל  , חגי  תבכולל: ש  אל ים )עסק  ": יוםםוי" .2.1.11

 ית(; הדת המוסלמפי -לים ע המוכרעדים ם ומוחגי
 

הזכייה" .2.1.12 בכתב  הודעת  הודעה  הצעתו    יעמצל  תשלחאשר  ":  אשר 
החלטזהצעה  כהנמצאה   תפורט  ובה  המועת  וכה,  בדבר    כרזיםדת 

 כרז;יתו במזכי
 

 רהט; יית עיר של םהמכרזי דתע": ו ועדת המכרזים" .2.1.13
 

על  :"בדיקה  ותצו" .2.1.14 שימונה  מקצועי  המכרזי  ידי -צוות  לצוועדת  רך  ם 
הבד ריכוז  ת  הצעויקת  המלצוהממצאלמכרז,  והגשת  לוים  עדת  ו ת 

 ים; המכרז
 

ות  רבול,  1987-שמ"ח(, תכרזיםות )מרי ": תקנות העיכרזיםת המתקנו" .2.1.15
 ת לעת;  מע בהןהיה  נוי שי ן ו/או שיתיקו כל

 
מוחוזהב  גדרתוהכ":  עבודה  לתחתה  צו" .2.1.16   צו   יינתן   שלא  ל ככ  כי  בהר  . 

צו    עד מו  שבייח ,  פורמלי  עבודה  התחלת  הת  התחלמתן    מועד עבודה, 
   ;חוזההעל   העירייהימה של מורשי החתשבו יחתמו 

 
ב המפקח" .2.1.17 כהגדרתו  וחוזה ":  מטעם  לרב,  מפקח  כל    ם פניה  רדמשות, 

 ;  פרויקט צוע היבל ד ע רעם המשאשר ייפקח מט
 

ל חימהמדד  :  "המדד" .2.1.18 וי)כול   צרכןרים  פירות    שמפורסם   כפירקות(,  ל 
לעת   מירש  מדד  כל  או  ,הסטיק לסטטי   תכזיהמר  הלשכהידי  -על   מעת 

   ;אותו ליףשיח  אחר
 

חיד,  י  בלשון ורפך, והאמ לה  ן כ, ויש לראותו גם בלשון נקבה –-זכר ון בלשור האמ לכ .2.2
 .ל דבריםש הדבקםפי הקשרם ו-להפך, והכל עשון רבים ולבל גם

 
 קטהפרוית לוחת .3
 

במסבאמו  לגרועמבלי   .3.1 המכרז,  ר  אי  :ללכויקט  הפרומכי  ות  וימהרשרים  שוקבלת 
הכות  מוסמה כל  דיןכי  פ  על הנדרשים  ים  אחרהרים  שו איו/או  את    ,ל  ההכנות  וכן 

וה הפר   םישו הדרסידורים  הדרושות  )לביצוע  כליםאד  כוח  ון:כגויקט  ד,  יוהצו  ם, 
  .(וע הפרויקטם ביצץ לש י, הנחועוע ובין אר קב  ןיחר, ב וכל משאב אמשרדים, 

 
ייה, רשאית העיר  דנא,כרז  ת למעו ההצ  וגשוה   ל עוד לאי כובהר כ למען הסר ספק, מ  .3.2

דעתה  פי -על לשני עד בלה  שיקול  ל  ת ו,  או  עליו  להוסיף  הפרויקט,  תחולת  וע  ר גאת 
 רז. מסמכי המכ כל מי שרכש אתתימסר בכתב ל רוי כאמו ינה על ש ממנו. הודע
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פה של פריטים תקולים  החלו/או    ים, כולל תיקוןשירותמתן ה ך  שמה רויקט כולל  פה .3.3
שב חאו  או  למשסרים,  ורים  תקווזאת  כל  תקופת  ך  ו/או  היצרן  של  האחריות  פת 

 .  האחריות לפי כל דין )בהתאם למאוחר מבין השניים(
 
 רותופת ההתקשקת .4
 

 30, היא  ה"פסג  זמרכל  הוטיר האספקת  לעניין    חוזהה  פתיל, תקו לע   אמורם לתאבה .4.1
 .  חוזהעל ה ימת העירייה מועד חת ימים מ

 
למשך  ת,  המסגרת  חוזהמכוח  רת  המסגרכיב  לעניין  ם  יות השיר  תקופת .4.2   12היה 

 .  חתימת העירייה על החוזה. ל ממועד וא תח, והידרייםלנחודשים ק(  יים עשר)שנ
 

שת לאספקה  התקופה הנדר  ת אתיל, כוללה לע קוברות הנ שקתהה  תכי תקופ  הר,מוב
ל  עעה בכתב  משלוח הוד  לצורך  הנדרשתהתקופה    כן אתו ,  מןזוה ש  ריהוטהבפועל של  

   יל(.לע 1.8ף סעיב נוסף )כאמור ריהוט שתכיה לרצי פוהאמימוש 
 

את   .4.3 העירייה  לרכישת  מימשה  המכוח    ריהוטזכותה  ופת  תקך  ארתו,  מסגרתרכיב 
עד  ההתקשרו על   וםלתת  המוקצב  לאספק  פי-המועד  זה    הציוד של    בפועלה  הליך 

ה)  סףהנו הרכש,    ועקב לפי  קבהזמנת  בתוך  ב ובהיעדר  כאמור  מ  30יעה  ועד  מיום 
ה הרכש(זמנ מסירת  מועד,  ת  אם  יהיה  גם  תקופת  ל  זה  תום   ותההתקשראחר 

 ה לעיל. הגדרתכ
 

  לעיל   3.3  ף יעסבכאמור  , היא  שסופקו  למוצרים   אחריותה תקופת ההתקשרות לעניין   .4.4
 .  ירותיםובמפרט הש 

 
לעיל,   .4.5 בריעה כאמור  לעצמה  שומרת  לד  לבייה  הזכות,  את  ת  לעת  מעהאריך  את 

הצדדיםההתקשרות  ופת  תק על    נוספתפה  לתקו,  בין  תעלה  עשר)ש  12שלא   ( ניים 
 . "(התקופה המוארכת)להלן: " במצטבר םפיוסים נחודש

 
ות חייבתת הן בה כדי להוויא  לעיל,  לאמור  אםהתת בורקש תההרכת  אהמובהר, כי  

למ העירייה  ההאופש  מומיצד  האופציה   ל כוב,  הל  נה נתוציה  מימוש    מקרה, 
 .  ת תקצובבקבל  מותנה נוסף ריהוט שתלרכי

 
 רכת.מואה הקופהת בשינויים המחויבים עלחולו יהמצורף להליך זה,  חוזההתנאי   .4.6

 
 :זוכההמציע הלבין   ייהעירהבין  חוזהתנאים מוקדמים לחתימת ה  .5

 
 ם:  ם הבאינאיתב ניתות ז, מתה במכרצעתו זכהש  המציעבין  חוזהימת התח
 

 טלוב .5.1
 

 חוזה י ה פ -וכה עלבויות הזייטחת התחת להבבוער .5.2
 

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

  הבטחת הערבות לבת  להש קדם  ומי  תנא  תהיהירייה,  י העידל   אמורערבות כה
  .ן(ל הל  9.6יף סע  )ראה: עההצה

 
לעה .5.2.2 ע  הזוכה יבויות  התחיהבטחת  רבות    המצורף  ח לנוס  בהתאםרוכה  תהיה 

הודעת  ועד  דוע בממדד היהיא תהיה צמודה ל(.  13'  מס  טופס)  המכרז  למסמכי
 . הזכייה לזוכה
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המסגרת    זהוח לרבות מכוח  ה,  וכהזנקאית להבטחת חיובי  ב הת  והערב ם  סכו
א   :יםבמיל )  ₪  000,53  היהי  ,ציבורסדות  למונוסף    ריהוט  קתספלעניין 
   .(₪ אלףוחמישה שלושים 

 
כ .5.2.3 העמובהר,  הזו  תרבוי  התחייבויות  בלהבטחת  תהיה  למכה  כל    שךתוקפה 

  יםדש וחשלושה  משך  , ול המסגרת(  חוזהי  )לפ  פת ההתקשרות בין הצדדיםתקו
המוע  חראל סיום  הצדדים.    תוהתקשר ד  לממש  מ בבין  תבקש  והעירייה  ידה 

האופצי הנתונאת  אזהאל   הלה  ה  ההתקשרות,  תקופת  תוקף  י  רכת  הארכת 
התקשרות בין העירייה לבין  דם להארכת הקוי מתנאתהווה  הערבות האמורה  

 הזוכה.  
 

 בוטל .5.3
 

 תשלום ביצוע ן בנק לטי חשבורפ .5.4
 

  טיפר  העירייה את   תור לגזבוכה  ימסור הז,  היי זכה  ת ממועד הודע  םימי  7וך  תב .5.4.1
 (.14 מס' טופס) לומיםחשבון בנק להעברה התש

 
פרטי  כה  וזה .5.4.2 את  להגיש  ברשאי  לתשלום  הבנק  יתר  חשבון  עם  מסמכי  יחד 

 עה.  להצ ובמקרה כאמור התשלומים יבוצעו לחשבון שיצורף ו,תהצע
 

 אישור ביטוחים חתום .5.5
 

הודעת הזמימים    7בתוך   .5.5.1 הז ימסוה,  יכימועד  לגזברור  העיר וכה    אישור ייה  ת 
על  כשהוא   ביטוחים   קיום מורשית-חתום  ביטוח  חברת  ,  בישראלין  כד   ידי 

 . (15 טופס מס'קבועות בהליך זה )הות הביטוח  התואם את דריש
 

יעוץ הביטוח של העירייה  יה מדרישות הביטוח תהיה באישור  מובהר, כי סטי
 . בלבד

 
עריעצמו  הביטוחים    קיוםור  איש .5.5.2 המפק להנחיובהתאם    ך והיה  על  ת  ח 

( או כל  6-1-1920)חוזר ביטוח מס'    2019במאי    15מיום    ק ההוןושוהביטוח  
 .  מקומונוסח שיאושר ב

 
רוש  העירייה, העירייה תהיה רשאית לד  לח שבהתאם להנחיות של יועץ הביטו .5.5.3

ות  התאם להנחיעל ביפ   וכהוהז   מעת לעת, שינויים בתנאי הביטוח של הזוכה,
 ם שייקבעו יד ובמוע האל

 
 עתו צ התוקף בדבר כה ת זוהרהצ .5.6

 
מ  7בתוך   יחתום הו  עדמו ימים  הזכייה,  על  כ וזה  דעת  המצורף ה  בנוסח    הצהרה 

תו של הזוכה על  ו. יובהר, כי חתימיל מנהעות  מצבאזאת    זה,  זלמכר  61כטופס מס'  
ומהווה תנאי   ב,יימח  זהחוב  דים הצדמהותי להתקשרות  מהווה תנאי    61טופס מס'  

 ה.   עם הזוכ   חוזה ל ערייה ת העי תימלח וקדםמ
 

 ם יהיעדר ניגוד עניינר ב בדה שור יועמ"ש העיריי יא .5.7
 

  יתנ מות,  כההזו  עם   חוזהה  לע  העירייה  חתימתל,  כל האמור לעי גרוע ממבלי ל .5.7.1
  ו/או   עניינים  ניגוד  היעדר  לעניין,  העירייה  של  המשפטי  עץהיו  אישור   בקבלת

 .  בורהציחרי ב ו ני עירייה ו/א בדה לעומשפח בתקר
 

מהחכ .5.7.2 הלק  להלהגשת  זהצעות    כחלק ,  הםותיצע לה  לצרף   המציעים  על   , יך 
  משפחה   בתרקאו  /ו  עניינים  גוד י נ  היעדר   בדבר  הצהרה,  זה  זכרממ   נפרד  בלתי

 להליך זה.   8כטופס מס' בנוסח המצורף את , זציבור  נבחר או הירי יע  בדלעו
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תעש ניעניי ניגוד  בדיקה   .5.7.3 ביןם  בסיס  ה  ה  על  המרהצהיתר    )ובעלי   עצי ת 
בו,יהתפקיד  תבצע  לה  ולה  יכ  יאוה,  8'  מס  כטופסף  רוצמנוסח  ל  בתאם  ם 

 ם.  עות של המציעים השוניהצ ה קתי דמבכחלק 
 

הלב .5.7.4 שנ  תשומת  הדין  פסק  בעקבות  עלכי  ל-יתן  המשפט  בית  עניינים  ידי 
  מוטלת על המשתתפים חובת גילוי (,  48258-02-21עת"ם  שבע )באר  מנהליים ב

את    רחבה למלא  רהתויש  באופן  האחריות    וברור.   חב צהירים  כי  מובהר, 
   .כתפי המציעים בלבד ללגבי היקף הגילוי, מוטלת עהיחידה והמלאה 

 
 ימה על חוזה בשל אי חת  ביטול זכייה .5.8

 
י ל שהזוכה  כ כש, כי  גדוי קיום התנאים המוקדמים  יף זה לעניין  עמוד בתנאי סע לא 

על  לחת )לרבות,    םע  חוזההימה  ההתחהספק  מימת    16  'מס  כטופסצורפת  צהרה 
  למסור   איתרש  ירייהעהתהא  ,  ההזכיי  ודעתהח  לוים מיום משמי  14וך  תבלהליך זה(  

 ה בשל כך. ע יה ו/או תבענט  לאחר, ולא תהיה לזוכה כ  עמצי ל כל  פרויקטה  את ביצוע
 
 ת זמנים חולו .6
 

 ן: ם כדלקמ ינהזה תוכננים להליך לוחות הזמנים המ 
 

 מסמכי המכרז רת מכי .6.1
 

תתהי  ,010:0:  הבשע  1202  מרץ   8יום  ב  תחל   המכרז  מכיסמ  רתמכי .6.1.1 קיים  א 
  1202  מרץ  22  יוםים בתי ותס  00:31  -ל  ד ע  09:00ה', בין השעות    –'  א  םימיב

 . 013:0: בשעה
 

כי  תפשתמהלב  תשומת   מועדיים  הנם  לעיל  המפורטים  שעות  המועדים  ם 
  שבון כי לקחת בחתפים  תעם זאת, על המש  .עירייהמשרדי הקבלת הקהל ב

ומשרדי  תכי לן  יהיו  העירייה  אווף  רצי  באופן  ם יפתוחא  התקלכל  ופה  רך 
 . לקובה לעיהנ
 

לחלוטין   צמאי ן בלתי אמצעי ועפובא  של המשתתפים לבדוק  ם תובמחעל כן,  
ו/או קבלת הקהל במשרדי העירייה בה  ותת שעא ובמשרדו של  פתיחה  כלל 

העמזכי תשמעבפרטיה  יריר  ולא  ט  ,  מעכל  משתתףנה  ב  צד  ין  ינעכלשהו 
 .   יחה כאמורפתשעות ה

 
המכמסמ  את .6.1.2 נכי  לרהט  יתעירי   מזכיר  אצל  רכושל  יהיה ן  ית רז  זאת    ר אח, 

   .הטית ר הגבייה של עירי תק מחלתשלום דמי הרכישה ב
 

)כאלף)  1,000  הינה  מכרזמסמכי ה של  תםישרכ ם  עלות .6.1.3  ₪   "מ(, אשר ולל מע( 
ל ישול קביה(  יהגב  מחלקתת  מצעו)בא  ייה עיר מו  מסמכיבמועד  ז  כרהמ  לת 

לקב וכתנא  מובהר, לתםי  רכילע י  כ   .  מות  לא  המכ   כי סמשת  בשום  תוחזר  רז 
 .  מקרה

 
יחה של  הפת  לעיל ביחס לשעות  6.1.1תפים לאמור בסעיף  תשהמתשומת לב  

ל  ה ועתיחה של מחלקת הגבייגם ביחס לשעות הפדברים  היה.  רי עידי המשר
באופ  תפיםמשתה בלתילברר  ועאמצ  ן  חה  ית פהאת שעות  לחלוטין  צמאי  עי 

 .  בעניין זהמשתתף ל צד כטענה מל מע כולא תש ,יהבילקת הגשל מח
 

על  כי המישת מסמכר  כי  מודגש, .6.1.4 ז  ת למכרהגשת ההצעוהמציע טרם    ידיכרז 
תהי המציע  ףס  יא נא  הצעת  להצע.  להגשת  יצרף  מציע  בדבר כל  אישור  תו 

 .אמורכ המכרזסמכי מ שתרכי
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 וקדםמום רישביצוע  .6.2

 
  להירשם  םציעיעל המ  הבחו  ,זאתעם  .  מציעים  פגשיתקיים מבהליך זה לא   .6.2.1

באמצעות  זמ  אצל רהט,  עיריית  ר  וח משלכיר  מטופס  בנ ישום    וסח וקדם 
קדם, ניתן להשתמש  ישום המו הרך  לצור)  זה  להליך  17מס'  פס  כטוהמצורף  

 . (העירייהקובץ שמפורסם באתר ק מן הרף כחלבטופס המצו
 

ז זה  מסמכי מכראת  וש  ניתן לרכשבו    ועדהמ  מן  ים החל ם יתקי הרישויך  לה .6.2.2
 .  13:00בשעה   1202  מרץ 17 וםיים ביסתי והוא

 
כהבמו .6.2.3 ההלי  י ר,  המרך  בתשלום  נואיעצמו  ם  וקדישום  הכרוך  אולם  גשת  , 

ם למפורט  אבהתרז,  מכי המכה בתשלום עבור רכישת מסז כרוכההצעות למכר
    .לעיל 6.1בסעיף 

 
טופס דם )המוקטופס הרישום  לח את  ה, ישבהליך זן להשתתף  ונייע המע מצי .6.2.4

כשה17מס'   חת(  לידו-על  וםוא  עד  ה,  הקמועד  לעסופי  זאתליבוע  יר  כ זלמ  , 
 .michrazim@rahat.muni.il:: דוא"לאבו אלחסן, ל, מר עלי עיריית רהט

 
לשלו   העתקאת   יש  למס'  הטופס  לחילופ )  4860991-08 יה:מיל פקסי ח  ין,  או 

יבמסיר למשרדתדניה  מזכיו  ,  העישל  ב ר  המצוי  הרייה  ניין  לבה  כניסקומת 
  .ההמסיר עם אישורביחד להצעה  אותו  ףולצר, .עיריית רהט(

 
ם  אופן יזווב עצמומשתתף מעוניין, לברר ב בלעדית של אחריותו ה עלתו וובמח .6.2.5

ק טופסאת  המוקדם  בלת  עירייזמל  אצ ,  )המלא(  הרישום  רהט,כיר  ולא    ת 
טע  תשמע בדבכל  אינה  הטו  ר  אצל  קבלת  והאחריות  המזכיפס    היחידה ר, 

 . פיםהמשתת טלת עלוכאמור מת לרישום המקודם  דילעוהב
 

מוקדם  ת  המהוו  מוקדם ה  הרישוםביצוע   .6.2.6 כל  במכרז  להשתתפותנאי  ועל   ,
  ידה כתא המעהרישום המוקדם, עם אסמס תק טופצעתו את העף להמציע לצר

למזכהגשתעל   העיו  )הוד יר  אי  עתרייה  בפשור  דוא"ל,  ,  קסימיליהמשלוח 
 .  מת "נתקבל"(חות

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

המכר  אתאו  ו/  ועדיםמ  לשנות  וכן,  תנאי  העיריז,  של  המענה  את  יה  להפיץ 
 ז.כי המכרבות עיון במסמתעוררו בעקשיפים משתת שאלות ל
 

המכרז  מסמשת  רכיכי    הר,מוב .6.2.8 תכי  מהווה  הנאי  אינה  רישום  לביצוע 
 רז.  כ ממסמכי הקדם גם טרם רכישת המושום וניתן לבצע את הרי ,וקדםהמ

 
,  כאמורם מוקדם  ביצוע רישוה  הווה מאינז  רכמכי המכי רכישת מסש,  יודג .6.2.9

 .  וקדםם המ הרישו ע אתובכל מקרה יש לבצ
 

 שאלות הבהרה  .6.3
 

מ  כל  רשאי  ,13:00  בשעה  1202  מרץ  17  ליום  עד .6.3.1   אל  נותלפ  םהמציעי  ן אחד 
 . כי המכרז או לחלק מהםמלמס  קבלת הבהרות בנוגעל הבבקש ההעיריי

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

 םהמוקד  וםהריש  הליך  את  לבצע  משתתף  כל  על  יהא,  מקרה  לובכ,  זה  יךלהל
 .  לעיל כאמור
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  אבו  עלימר    ט,ת רהעיריי   ירזכ מל  בלבד  בכתב  שלוחל  יש  ההרהב  ות שאל  את .6.3.2
  תשאלו  העתקאת  בלבד.    ilmuni.rahat@ichrazimm.דוא"ל  ל  ,אלחסן

הוללשר  ילהעב יש    בהרההה הע  יתמשפט כה  :  לדוא"ליה  י רישל 
Legal@rahat.muni.il . 

 
לייעל  לע .6.3.3 לשאאת    מנת  המענה  ההבההליך  על   רהלות  לשמור  מנת    ועל 

ם  שלה  הת ההבהרח את שאלועל המשתתפים לשלו,  ונהפהת של  ויהדיסקרט 
וורד  וזאת  בד בל  (ordW)  בפורמט  ב,  לעמ'    ,לבדבטבלה  הפנייה  תכלול  אשר 

בחוהרל המכרבנטי  הרז,  ברת  מבילב המסמך  המכמן  נטי  הסעיף  ,  רזסמכי 
 .עמודה למתן מענה, וכן שאלת ההבהרהטי במסמך, הרלבנ

 
 :ערוכה כדלקמןתהיה  שאלות ההבהרה, בה יפורטו הטבלה 

 
 מענה  שאלה  סעיף  מךמס רת ' בחובמע מסד

1.      
2.      
 

ספ  למען .6.3.4 כל  וממובה  קהסר  העירייר  כי  לא  ודגש,  שאלה  הבהרהתקבל    ות 
ודעות  ה: ון(, כגordW)  ורדורמט ופ אינוש מטפורונה או ב באופן ש וגשואשר י

פקסדו והעירימא"ל,  שלא  ייה  יליה,  הבהרה  לשאלות  וגשו י  לאתשיב 
   . ילעל 6.3.3ר בסעיף  בהתאם לאמו

 
תה .6.3.5 רשאהעירייה  פא  על  שיקולית,  להתיי דעתה    י  או  חהבלעדי,  שלא  ס 

 . הההבהר שאלות  להתייחס ל
 

ות  אורלהתאם  בהלה  שו  יוגהרה שת ההבלשאלויה  עיריתשובת הכי    הר,מוב
יהווה שינת, מענה אלעיל, לרבו  6.3.3יף  סע ,  תנאי מתנאי המכרזל  וי ששר 

כועלי העירייה  לאתר  למשה  החובמותתפים  הודעה  לעקמשת  וב  תתפים 
י  ו לשינויים במסמכו/אהרה  בהרי המענה לשאלות החא  ושוטף  ופן רציףבא

זההלי גם  ראהו.  ך  חלה  זו  הה  מטעל  העיריודעות  לועלשי  יהעם  ר  אתו 
 . ייההעיר

 
  למסור ( !!  לא חייבת אך  )  ית רשאריה תהיה  לעיל, העימן האמור    עלגרו מבלי   

ה  מענהה  את שנמלשאלות  לכלרסהבהרה  ביים  תתפהמש  ו,  ום  רישו  צעאשר 
 ות דוא"ל בלבד.  ודע ות העצה, וזאת באמד התשובעעד למו םמוקד

 
ה  ריייעה  ה שלהמענ  למכרז אתלהצעתו    לצרףן המציעים  חד מכל אעל    חובה .6.3.6

ההבשאלל ש  ללכוה,  הרות  המענבמקרים  באתר  בהם  פורסם    ייה,העירה 
 . ידו-ל ת עומותחמאושרות וכשהן 

 
יכי  מובהר,  ען הסר ספק  למ .6.3.7 אלא    ההעיריי   חסות שליל התי תוקף לכהיה  לא 

 בלבד.ב ה בכתעדאם ניתנה בהו
 

 רז ת למכ הגשת ההצעו .6.4
 

  1202 מרץ   25ום  מי ר  יאוח לא    ,בלבד  תני יד  סירהמ בה,  למכרז תוגשנ  ות ההצע .6.4.1
ל ,  13:00השעה    עד ה תיבוזאת  לכך  רזיםכמת  בלשכת   שתיועד    ושתימצא 

  "(.תת ההצעוהגש  מועד" :ט )להלןה בבניין עיריית רהרייהעימזכיר 
 

  יםה בעניין התנא רהת ההצא  ן,לפיהזה,    ליךים להוראות העי לב המצ  תשומת
 .  עהי ההציתר מסמכ לצרף ביחד עם  שיכספיים, ה
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לא  עמו.  מטח  לית שבאמצעו בנפרד או  יע  מצ  ידי כל-עלת תהיה  ההצעות  הגש .6.4.2
בא הצעות  הגשת  משתתתתאפשר  עירימצעות  עובדי  אחרים,  או  פים  יה 

 .  רבוציחרי בנ
 

)אי ר העמזכי .6.4.3 ציעים  מות המש  שלשום  צע רילב  יה רשאימו( יהמי מטע   ורייה 
א לתהצת  שהגישו  המכעותיהם  אתהחת ול  רזים,יבת    אום  עיהמצי   ים 

 כאמור.  ל מסמך יהם עיחשל
 

שת  הצעות )לרבות, איחור בשעת הגת ההגש  ועדלאחר מ שתתקבלנה  ות  הצע .6.4.4
ותוחזרנה,  ההצעות( תיבדקנה  שהכ למציע    לא  המציע .ןמות  להעל  יערך  ים 

 .  בים לעילה הנקוד והשע ועלמעד  למותןבש הגשת ההצעותך וראם לצתבה
 

ל  ם לשיקו בהתא  ותהצעה  שתהגמועד  לעת את    יך מעתשאית להארהעירייה ר .6.4.5
הב ששל י,  לעדדעתה  עלובלבד  המציעים  -לכל  בכתבה  דעהוכך  -חה  מן  אחד 

 .יצעו רישום מוקדםהשתתפו ב אשר 
 

בזמובה י כי  את  ר  תוקףלא  כל  השי  בדבר  עהלהוד  היה  להגשת    מועדנוי 
)לרהה שצעות  שבות,  תיהה  עתינוי  אשר  או-בעלר  מסגשה(  ך  דרבכל    פה 

 .  אחרת
 

יראו  להגשת ההצעות,    ועדחלף המם  טרב  עוד ות  צע להגשת הההמועד  הוארך   .6.4.6
 אמור. רכת המועד כסכימים להאתתפים כמאת כל המש

 
 ת זמנים שינוי לוחו .6.5

 
 ך זה.  מסמרטים בופ ם הממניות הז קפיד על לוח ייה תירהע , כי מובהר .6.5.1

 
  תה על דיקופי ש  לע,  בכל עת ,  יתהעירייה רשאכל  כי    ודגשבהר ומאת, מוז  עם .6.5.2

ם  געיהנונים  לוחות הזמ נות את  של,  הת החלטק  מנ לומבלי שתידרש    בלעדי,ה
 . מך זההוראות מס ל בהתאם שתינתן בלבד,בכתב עה ודבה להליך זה, זאת 

 
הו  מובהר, .6.5.3 בענ עד כי  מות  שינוי  )ככ  ךהלישל    ועדיםיין  שזה  ו  רסמ יפו(,  יהיול 

 ותודעי האחריף  טף ורצבאופן שו  ובעקהמשתתפים ל  ובתומח,  ייהעירר הבאת
שיפויריהע כפי  לרב ייההעיר  באתרו  מסריה  ה,  לגבי  ות,  לוחות ודעות    שינוי 

 הזמנים.  
 

 ת כלליוהוראות    .7
 

 כרז י הממסמכ .7.1
 

 ה. עיל במסמך זמור ללאם בהתא תהיה  זמכי המכררכישת מס .7.1.1
 

לע .7.1.2 במסמ י ניתן  )ללאי  כין  צי   המכרז  ול זכות  אצתשלוםלא  לום  מזכ(,  יר  ל 
   אש.רמוני טלפ  תאוםפי  -ורק על יית רהט, אך ריע

 
  העיון  יתקיים  ,העירייה  לש  האינטרנט   באתר  ורסמופי  זה  מכרז  כיסממש  ככל

מסמכבלבד  נטנטרהאי  תרבא  המכרז   במסמכי העתק  כי  יובהר,  המכרז.    י 
האינם  שיפורס הע טרנט  באתר  לשם    ולא  בדלב  עיון  לצורך  הנו  יה,י ירשל 

      רזים.ת המכלתיב שתוהג
 

יע  מסרים למצם נוה  יההעירי  של ה  שורכ  הם  זהמכרמסמכי  רים וזכויות היוצ .7.1.3
השתתפותו  לש המכרז    לעשותאין    .בדבל במכרז  ם  א במסמכי  שימוש  לא  כל 

    ו.  רה זלמט
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ייה  עירהל  ושה שהם רכ  במלואם,  זההליך    יכי מסמכלמען הסר ספק מובהר,   .7.1.4
ל שמולאגם  ידי אחר  על  והמציע  ו  הע,  ים  ובנתונ  בהם   תושלע  תוכל  ירייה כי 
עדי, וזאת בין  הבל   דעתהיקול  י שפ  ל וש, עשימ כל    ם ציעית המאו בהצעו שמול
ה ובינבחר    יעמצאם  הפרויקט  את  לאו,  לבצע  אם  שן  כל  למצי מבלי  תהא  ע 

 . לכך  טענה או תביעה בקשר
 

א  ין שהול סוג ומ על שימוש מכת  סראויה  ייר כי העובהר  כל ספק, מר  למען הס .7.1.5
חל המכר  מסמכיב ב  ו אקם  ז,  בין  ובין  כולם,  אלוריןלשיעשלמות  רך  לצו   א, 

 רז זה. במכ תותתפהש
 

 ם שור הבנת תנאייא .7.2
 

מצ .7.2.1 לחא  יע כל  מסמכי  ראי  התנאים  בדיקת  וכל  העש והנסיבהמכרז  ויים  ות 
 . פרויקטביצוע הלהשפיע על הצעתו ועל 

 
יכל   .7.2.2 קיבכאשר,  מציע  המכרזת  א   לידיו  ל י  ומסמכי  קראם  הו וכ  הבינם,,  א  י 

עמק על  וא  את   צמובל  ההתחיתנאיהם  כל  נוסח    ם.בה  ורות האמ  יבויותת 
 .(1' טופס מס)  נה זולהזמ ורףמצ  ורשיהא

 
כ  אל .7.2.3 של  תישמע  טענה  הבנת  ל  לאי  באשר  ההמציע  ותנאי  לאמכרז    המציע 

   ה. חזרמסמך זי פ פה עלת כתקזו מוגדר ודתו כל ע בו מהצע יהיה רשאי לחזור 
 

מההמצי .7.2.4 ס  צעתוע  ל  -א  שהי  יבהמכל  עיריית    ה ת זכויעמדו  כל  של  רהט 
  תוב אמור, חילוט ערלפגוע ברבות ומבלי  ל  ,הרז זי מכעל פ ודין  פי    לדים עהסע

 ן(. ת )ראה להלהבנקאי 
 

 ז המכרשינוי תנאי  .7.3
 

הדעת  את שיקול  ה  רת לעצמייה שומלא נפתחה תיבת המכרזים, העיר   עודכל   .7.3.1
לסי   לעדכן, שנות,  ל  , יהבלעד תנאו  כל  מתניג  שבנה,  ההזמאי  אי    היא מידה 

 ייה. ירעה רכי ם לצדרשינמור כא גיאו סי וי, עדכון ורה כי שינ סב
 

ץ  שתופבלבד,  ייעשה בהודעה בכתב    זמכרה   איתנאו עדכון או תיקון של    שינוי .7.3.2
העירייהים  תפשתלמ באתר  פרסום  פרסום באמצעות  חלק  הווה  י  כאמור,  . 

 .  זמכרנאי התנפרד מ בלתי
 

ינוי ו/או  עות בדבר ש ד וה ת הלשלוח אבת(  חיי  לא  ית )אך תהיה רשאהעירייה  
המלתנא  עדכון רישו  שרא  תפיםלמשת רז,  כי  מוקדםביצעו  בהתאם  ם  זאת   ,

   וקדם. שום המא"ל שיימסרו במסגרת טופס הריהדותובת כ טילפר
 

כי .7.3.3 מובהר,  יהי  למען הסר ספק  כך    נהנית   א אםלא לשינוי    קףתוכל  ה  לא  על 
הע מטע  בכתב עה  ודבה מזצעובאמה,  יריים  עיריית  כית  שתתפים  המו   ,רהטר 
 .  זהן יי בענ רישהאו ד/נה וטע  לכעל  וותרים מראש מ

 
החתיחתו  המציע .7.3.4 מרשי  בחתימת  עה  ימם  כאמור  כל  ל  שלו  )בין  הודעה 

א  בדשנשלחה  וליו  העירייה( בוא"ל  באתר  שפורסמה  ק חלכ  אותה  ויצרף,  ין 
 .ועתהצ במסגרתם  ישהמוג המכרזממסמכי 

 
הקבלרו  יאשים  תפשתהמ .7.3.5 בתהודע ת  משתתף    .קבלתה  דועממ   עותש  24וך  ה 

אישר עד ההו  קבלת  שלא  הע-לעה  ועד  ה,יי ר יידי  המכרזים תהיה  רשאית    ת 
סשקיב   מיכ  לראותו להוראות  בהתאם  שניתנה  הודעה  זהל  יהיה  והוא    עיף 

 ו. ודעה לידיההמסירת  בעניין מלהעלות כל טענהמנוע 
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 ם תפימשתופק לסדע המ ימ .7.4
 

ט ו/או  פורומ   ירייה העי  דיל  ע  שתתפיםלמ  סופק המ  קצועי,מלרבות ה המידע,   .7.4.1
הינ זה  זרי מכמסמכ בכלול   ב,  ידיע  אםתהו  והעלמירב  העירייה  תה  של  רכתה 

נתונים    בו נמסרומקום    בהר כיופרסומו. עם זאת, מו  זה  כת מכרזד עריועבמ
הכמותיים,   בגדר המידע  בלבא  וא  ואומדנא  הע ד,  מייריין  למלוא    יבתתחיה 

הנתוניהיק הכמוף  האתיים  במורים  לא  ויר עעת  ם,  המכרז  בתקופת  כת  לא 
 ת. ורההתקש

 
ן  ובאופ  םצמלבדוק בע  שתתפיםמהשל    םר לעיל, מחובתומוע מן האלגר   ימבל .7.4.2

כל  עצמא את  המשפטייםנתו ה י    יםעסקי ה או    ים מקצועיוה,  יםיטכנה,  נים 
המ  אחד  לכלים  ונטי הרלו לשם  ההם,  ל  םהצעותי גשת  מכלול  וי  מילשם  או 

 . זהחוהז ו ל פי המכרז ע מכרה בת הזוכותחייבוי ה
 

תההצע .7.4.3 ותוגות  דיכות  ורא הלתאם  בהה  שניערכנה  ו  חשביי  שתתפיםמהו   ,ןל 
ת  ז והגשהשתתפות במכרהמתאים לצורך    עיקצוומ  יפט משכמי שקיבלו ייעוץ  

בחתימתו  ההצע עלות.  מציע  כל  מס  של  מכגבי  יראו  ז  רמכי  אחזה,  מן  כל  ד 
ת  א  צעיב ,  תם והבינםאו   קראז,  י המכראת מסמכ  קיבל לידיו י שציעים כממה

הב והבירכל  מקב הו  וכי  , לבררץ  חפש  וריםדיקות  א  לא  עצמו  תנעל    איהם ת 
 ת בהם. לולוהכת ואת כל ההתחייבויו 

 
 הגשת ההצעות  .8
 

 ז נאי המכרהתאמה לת .8.1
 

ומוגשות  .8.1.1 ערוכות  תהיינה  תנ   ההצעות  המכרלפי  המצ ז.  אי  חס  יי התל  יעעל 
הנדרשיהפרטלכל  צעתו  הב בתנאי  ים  הל רף  ולצ  מכרזהם  כל  את    םמסמכיה 
ח רשיםדנה ל  ובה.  המציע  ה  את  מלאעל  המופיעים  רט הפ  ו/או  םפיעיס כל  ים 

 יפים ללא מילוי. ע יר סלהותתם ואין  בהצעתו בשלמו
 

לצ .8.1.2 רשאי  להצעתהמציע  העתרף  המצו  מקוריים.  מסמכים  של  יעים  קים 
לצררש העתקים  אים  של  מיילו ציף  מקוסמם  ובמכים  שריים,  העתק  לבד  כל 

מיהי כאמור   כנאמן אושה  עו"  ל ע  ר למקו  ר  רוידי  או  העיד  ת ריי "ח.  יה  הה 
פיע  ת,אישר לאפש  קולשי  ל  למצ דעתה,  מר  אישור  לצרף  על    ח רו"/עו"דיע 

 פתיחת הצעתו. לאחר גיש, גם של המסמכים שהתאימות למקור 
 

מסכים, .8.1.3 במי  המציע  שנכי  בהצעתו  פלדה  טוי חשבונות  וי טע ו  ו/או  עויות  ת 
ן  ת לתיקו ה הכספיכלש ההתהא    טעויות,ן הלתק  ית יה רשאהא העיריפר, תסו

תיא  ול כלתצעה  הוה  הא,תאשר   לאחר  הט  קון ת  ועדת  שבוצעעויות  ידי  על  ו 
 ים. מכרזה

 
תהא    אות כל דין. העירייהם הורמתיישב עעה דבר שאינו  לא יהיה בתוכן ההצ  .8.1.4

עלרש שיק   אית,  הפי  דעתה  שכ  לפסולי,  עד בלול  הצעה  הת ל  בה  ניה,  יש 
שינו גותהסתיי  השמטפת  תוסי,  ,  ביח או  ה נת ל  סה  בכל  .  זמכראי  ההחלטה 

 העירייה.   עדי שלתה הבלול דעשיק ה לנ ל נתו הנ" םמקריהה ממקר
 

בזכל    רסן הלמע .8.1.5 מובהר  כיספק  למציע  את  להוסיף לתקןלמחוק,    יםאסור   , 
 . ההליך ז  או לשנות את מסמכי

 
כאלהקרבמ בכלאי רשרזים  מכה  ועדתתהיה  ,  ים  לראות    , מחיקהשינוי,    ת 
תיקון    ספתתו הסתיישמ   ,כאמוראו  מגות  ום  המציע  התנאשל  ו  א  הזיך  לי 
 . זהטעם מכוחו, ולפסול את ההצעה מ להיכרתור שאמ חוזהה
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 וגן ההצעה ושמירה על הליך הסודיות  .8.2
 

למבל .8.2.1 מומהאמור  גרוע  י  הדגש  לעיל,  את  רשאינו  אי   מציעכי  י  רטפ  לגלות 
בכלאל צעתו  ה במולמשתתפים    ,לחרים  זה אחרים  לבצע  ו/ארט  בפ  כרז  כל  ו 

ות  יאום הצע ת  או/וה  י הט ו  א /ונות  סכסי ו תניה ו/א שום קנויש בה מש  הל ופע
 יבורי. כללי השוויון החלים במכרז צבעת פוג ה וגנתהצעה בלתי ה  ו/או הגשת

 
  זמנה הל  (2  ס'טופס מך ) מי תיווקבלת ד  בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי .8.2.2

 ההצעה.ממסמכי  כחלק  ויגישהזו 
 

בא .8.2.3 זהסעב  מוראין  כ והמ  ע לגרו  כדי   יף  דין  ראות  החלל  ב טות  ו/או  ית  של 
ח   שפטמה של  תובבדבר  ההצע  הגילוי  במות המשפרטי  מציע  וכל  כרז  תתפות 

סמכי  רייה בעניין גילוי תוכן מנגד העידרישה כ   על כל טענה ו/אומוותר בזאת  
 . צעה שלוהה

 
 מה תוהצעה ח .8.3

 
רשי  ומ ע או של  ציהמשל  מלאה    ה בחתימהתהיה חתומיה,  כל נספח על    צעההה .8.3.1

של  יתחה המצמהמה  )כאשר  ה ציע  תיע    לתנאי תאם  הבש  תוג  יאוה,  (אגידנו 
 בצבע כחול(. לבד עט בה זו להציע הצעות )בהזמנ

 
ימציא אישור  .8.3.2 מורשיעו"ד  של    המציע  זהות  בדבר  רו"ח  מטעמו  החתימה    או 

ההצעכו יתרי  וכל  עלנ   זהמכרכי  סממ  ה  מורש-חתמו  ר  כאמוימה  החת  יידי 
 (.  3 ס'ס מטופ)

 
  ה י ההצעמכ מס תהגש  אופן .8.4

 
 ים: א בה גשה אתהת הע ב  תולהצעצרף על המציע ל .8.4.1

 
 טופס הרישום מוקדםות,  פחים והצרופות להצעתו, לרבהנסכל   .8.4.1.1

מסירתו,   אישור  שינוי  בצירוף  וכל  הבהרה  לשאלות  תשובות 
במש המבוצע  על סמכי  זה,  במסמך    מוראכ  יההעיריידי  -כרז 

כשאוהכ חתומיל,  ומלאלו  כהצה  ים;ם  תוגש  עצמה    א יהשעה 
מזוההבמעטפה    סגורה כתיבמל,  לא  זה    זררו של מכמספ  תעט 

 .הוי בלבדזי רכילצ
 

עתוגש   (12ס'  מ   טופס)  הכספיתההצעה   .8.4.1.2 יתביחד  מסמכי  ם  ר 
במילים  אטומה  במעטפה  הורסגהיא  שכצעה,  הה תסומן  אשר   ,

הבו   ,ההמעטפ .  "מחיר  עתצה" המח ה  תיפתצעת  לאחיר  רק  ר  ח 
 .המכרז של הסף  בתנאי יםתתפהמש עמידת תבדיק

 
 .  על הסף וסלייפה, ויגלורה בצוגשו כספיות שיהצעות 

 
בנקאית  בוער .8.4.1.3 ההצלהבטח ת  בה  עהת  להורתקיפה  אות  תאם 

 מכל יתר מסמכי המכרז.    מסמך זה, אשר תצורף בנפרד 
 

והאסמכתאו   כל .8.4.1.4 הדרושים  המסמכים  בתנאי  יעמ ת  להוכחת  דה 
 סף.ה

 
  ם יפצורהמ  17  עד  1'  סמ  כטפסים  יםמנ המסוסים  הטפכל   .8.4.1.5

 . םמיחתוים ומלאם זו, כשהלהזמנה 
 

זו  זהל ף  צורהמ  חוזהה .8.4.1.6 ב') מנה  ע או  די המציי-(, חתום עלמסמך 
 .  דין-רךעוידי -למאומת ע תימה מטעמו, והחתימה י החמורש
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י .8.4.2 גכל מסמכי ההצעה  )עותעדי ה כש מינוסח שנרה   ביוגשו אך ורק על  ק  ירייה 
נטית, יצורפו  דיה מגמ  ביעל גגם  ונים  תנ  שתהגצורך ב  ישו   מידה(. בלבדר במקו

)א רכהמלמסמכי  בהתאם    םתקליטורי דיגיטלי אחצעי  ו אמז  כגוןאחסון  :  ר, 
קי(אודיסק   הנתונים  ,  ן  למסמכי  קשיחעבהחתומים  בנוסף   hard)"  ותק 
copy  .)" 

 
   . תק הקשיחו הנתונים שצורפו בעומובהר כי במקרה של סתירה, יגבר .8.4.3

 
יחתום   .8.4.4 אישי  המציע  כל  באופן  מעל  הצעתועמודאחד  כלי  כאשר  העמודים    , 

וחתויהיו ממוס  ל פרים  ביחת   גידתא   יהוי; מציע שהנוזורך  צמים  ת  ו צעאמום 
  ו תאגיד נ . מציע שהמטעמו  החתימהמורשי  ת  ימף חתירוד ובציאגהתת  חותמ

 מסמך זה.  ל ת בהתאםעמו, זאימה מטמורשי החת בדברשור ו אית עהציצרף ל
 

המסמכים .8.4.5 לרבות  המצורפים,  המכרז  מסמכי  הסף   כל  תנאי  יוגשו    להוכחת 
כו  בקלסר/תיקיה ומ  נייניםע  תחפמלל  מסודרת,  רספומפורט  שר  כל    לץ 

ר  פושא את מסוצץ הנ פרד בחו סף י  אי תנכחת  להומסמך המוגש    ל ים. כד מוהע
זה,  ך  ור במסמאית כאמת הבנקזמנה זו. הערבוע במסמכי הבוכק  הסף,תנאי  

 ל יתר מסמכי המכרז.  מכתצורף בנפרד  
 

המכרז .8.4.6 לשיקול ים,  ועדת  הבלעדי  בהתאם  תהיהדעתה  לא  –  רשאית   ,    אך 
    .  ט לעילכמפור מסמכיםה האליפו צורי לאשר  פסול הצעה אל -  תבחיי

 
 ההצעה  ףקות .8.5

 
ועד  ם מן המ( ימי90תשעים ) שך למחזרה,    לא זכות ל ד בתוקפה,  תעמו  ההצעה  .8.5.1

 . תעוגשת ההצחרון לה הא
 

כא .8.5.2 ההצעות  להגשת  המועד  הארכת  על  העירייה  תעמוד  החליטה  לעיל,  מור 
למשך   בתוקפה  )ההצעה  ימי90תשעים  שנקבע   ל מכ  ם (  נדחה    גשת לה  מועד 

 ת.  עוהצה
 

להאריךאישרייה  ירהע .8.5.3 שתו  ת  זכ   הצעה  כלל  קף  במכשלא  וזאת  תה  ד  ערז, 
 במכרז.  הזוכה   צעהכה רזהשהצעתו הוכ עם המציע  הזוחתימת ח לאחר 

 
 ת ההצעות בדיק .8.6

 
העירייהכל   .8.6.1 ידי  על  תיבדק  לצורךהצעה  ת בדיקת    .  ועדת  ההצעות,  הא 

ר  בגזת  (, אפחותל ה)לכמקצועי שיכלול    ה קבדי  מנות צוותאית להמכרזים רש
הה,  יי העיר שמשפ היועץ  ונציג  העירי  מזכיר  ,ירייההעל  טי  או  אהיה  גף 

 .  טיתנלב הר המחלקה 
 

רשאית   .8.6.2 הבדיקהעירייה  את  הלבצע  של  ההצעות  טכניים  ה   טיםב יהה  של 
 .  והבלעדיעתה היחידי  פי שיקול ד-חר עלאיש מקצוע מטעמה שיב באמצעות

 
לגרוע .8.6.3 העירייהוממהא  מבלי  לעיל,  רתה  ר  עלשאיתא  דיקושי  פ-,    ה תעל 

,  וןנכ שתמצא לים כפי  ח ם ומומ עציביוות  ההצע קת  בדי   ךורלצ זר  עילה הבלעדי,  
   ם.דיכעוב ידה-על ועסקיםצוע המ אנשי מק לרבות,

 
 משא ומתן עם המשתתפים במכרז .8.7

 
על   .8.7.1 שומרת  ומכזהעירייה  משא  לנהל  בותה  המתמודדים  עם  רז,  כמתן 

 . טמשפת היב  קתלפסיין ול דלכ  מתאימות, בכפוף ו אנמצ שהצעותיהם
 

   ר.מון כאומתול משא ה ירייה לניטעם העציגים מלמנות נ  יארש ייה ראש העיר  .8.7.2
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ומת  ניהולאופן   .8.7.3 עהמשא  ייקבע  ועדיד-לן  ועדת  כרזי המת  י  כי  מובהר,  ם. 
ם  א ומתן עם המתמודדיצורה לניהול המש  ה רשאית לקבוע כלהמכרזים תהי
   קמן:כדל בועלק היה רשאיתהיא ת   ,הז ןי במכרז, ולעני

 
יתקיים  מושא  מה  כי .8.7.3.1 שהימצהכל  עם  תן    נמצאו   םצעותיה עים 

)לפי    כות ביותרוהנמושרות  הכ  ותצעי הה בעל רק עם    ו כשרות, א
הקבי לעמוכא ועדה  עת  בר  שהנו  מציע  עם  גם  לרבות,  על  יל(, 

 יחידה למכרז; 
 

ית .8.7.3.2 ומתן  המשא  מציע כי  כל  עם  בנוכחופרדבנ  קיים  או    ל כ  ת, 
רה שנמצאו  המלהליים  אוי מציעים  ועדת    ור;כאמ תן  מ ו  שאך 

ן  משא ומת ההמנהל את  לצוות  להעניק    תשאיר  יההם תרזיהמכ
את  יר עהטעם  מ לקבועייה,  הפגישת  א  הסמכות  עם מסגרת    ות 
 ם השונים;תתפימשה
 

תינתן .8.7.3.3 ומתן,  המשא  את  שינהל  לצוות  לקיים    כי  הסמכות 
הלבמ ומתן,  המשא  ההצעסגרת  מתן  של  וסופית  בטימ   היך  ית 

(Best & final,)  י  כדך  תוו  צמ ע  ותוצ תינתן ל  פיתהסועה  ההצבין ש
ה נפרד  אוב  תוגשית  עה הסופצובין שהה  ישיבה,קיום  לתיבת  פן 
לו  ם,המכרזי בהתאם  עליקבע שי ם  מועדיזאת  הצוות  -ו  ידי 

 המנהל את המשא ומתן.  
 

שתתפים  בין המ ין נציגי העירייה ל א ומתן בחילת המשכי טרם ת .8.7.3.4
ה  ,םניוש המציעים  רוניש יהיו    ועל הפ  וות צל  ישלהג   שאיםם 

 ז.   ת המכרנים אודוו ם שכיסממה, ריי מטעם העי
 

ממפגכל    םבתו .8.7.4 ו ש  העיר ן  תמשא  מי  בין  לבין  ב  ין מבייה    מכרז,המשתתפים 
פיעי ברך  ומתן  השא  ניהול  אופן  המתעתד  הצדדיםרוטוקול  פרוטוקוין  ל  . 

 רז.   מכי המכומתן יהווה חלק ממסהמשא 
 

  יה תהלא  והיא  ,  ורכאמתן  מו  אמש ל  לנה  ייבתמתחנה  ירייה אינכי הע  ,רהבומ .8.7.5
   .ים במכרזפתתהמש עם שא ומתןמשלא לנהל טתה  חלה  נמק אתייבת לח

 
 ות תאואסמכ רזשתתפות במכ נאי הסף להת .9

 
התנאי כל  על  העונים  מציעים  רק  במכרז  להשתתף  הבאיםרשאים  עמיד   ם  באחד  )אי  ה 

 : לקמןכדאת  כל ז , (על הסף  העצהה לגרום לפסילת הנאים עלולהת
 

  לראישו אזרח  ב אתוש נוה  עהמצי .9.1
 

לת ,  חברה,  עמותה:  והינ  יעמצה .9.1.1 ים  רשומ ודים  גואמה  , בורהציעלת  וחברה 
או שותפות של תושבים    ( עוסק מורשה)  ראלח ישיד תושב ואזר ח יאו  ישראל  ב

 .  ואזרחים כאמור
 

עמי .9.1.2 הוכחת  בתנלצורך  הציע  של  הדתו  ה אי  המסף  על  לצרף    םייע צנ"ל, 
 ם:   יהבא סמכיםתק המהע  את להצעותיהם

 
   שוםריד תאגמציע שהוא  .9.1.2.1

 
ת  להצעתו א  ףרצ, ישראלן ביי די פ-עלהרשום    אגיד הוא תע שמצי

 : םהמסמכים הבאי
 

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

 . ה(נתאגיד )ככל ששותעודת שינוי שם של ה
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אצתהל  ש  מעודכןתדפיס   .9.1.2.1.2 הרשםאגיד  בנטי  להר  ל 
גיד  התא   יס שלתדפה,  צעת לה  ףלצררה  על חב  )קרי,
לפי  גם  קו  ות ייבדתמוע  , נתונים שלברותם החמרש
"גיידסטאר"  רסם  המפו משרד  די  י-על באתר 

 (.   המשפטים
 

    מציע שהוא יחיד .9.1.2.2
 

שאי  .9.1.2.2.1 תאגימציע  יידרש  ננו  צילהצע  לצרףד,  לום  תו 
הזהות  תעוד וברור,    ,ולשת  קריא  שיהיה  באופן 

תעודת הזהות כאמור, בין  של    פחום הסל ילרבות, צ
 ו. וריך הוכחת מקום מגרהיתר לצו

 
שהו .9.1.2.2.2 לאשותפ   ר דבגא  מציע  רף  צי,  מהרשו   ות 

בין הוותפהש  חוזה ו את  להצעת   שהוא ים כשותפת 
עלמאו את  -מת  וכן,  עו"ד,  תעודות  ידי  צילומי 
   תפים.ל השוות שהזה

 
 גופים ציבורייםל טו היר ת באספקן ניסיו .9.2

 
ניסיון   .9.2.1 של  תקוהבאספקה  למציע  ציבורלמוסדוועד  המי   ריהוטנה  במהלך ,  ת 

זאת  ,  ם(חודשי  48)במהלך    2020  דצמבר  13  -ל  7120ר  נואי  1  -התקופה שבין ה
  ספקה ל אכשל  ספי  שההיקף הכ,  ,  יםשונ  גופים ציבוריים ( 3שלושה )לת  לפחו

  כולל מע"מ(. ) (ףאל םשישי) ₪  0,0006הוא לפחות  כאמור, 
 

  :לעניין סעיף זה .9.2.2
 
, רשות  לתיתמך ממשלתי, יחידת ס שממ  , משרדישראל  ינתמד  –  "ירציבו  ףגו"

הפציבו חועלת  רית  חוק,  מלפי  ישראל,,  משלתיתברה  משטרת  רשות    צה"ל, 
 ; מפעל הפיסלהשכלה גבוהה,  מוסד, ד עירונימקומית, תאגי

 
דים  רשהנהלה והן מ  דימשר  ן )ה  גוף הציבורים של המשרדי  –  " ציבורי  וסדמ"

תרבות, אולמות  ת  (, אולמוערנו  מועדון  )בי"ס, מתנ"ס,  וכינ ימוסד ח ,  ת(לפעילו
 ,   ומים(ים ד)או מבנ פיסות אשכול מופעים, 

 
המשמש  ו לעיל(,  ציבורי )כהגדרתגוף  ל   של ריהוט  תדדבוה  הזמנ   –"  אספקה"

צי מוסד  להפעלת  )כהגאותו  הכספי (לעיל  ו תדרבורי  י  ימאל נ המי  בהיקף 
לעילשפור) הוזמנואשר    ,(ט  הריהוט  במלופקו  וס  פרטי  בטווח בפועל    ואם 

)הנהמועדים   לעיל  ההיקףקוב  ל צרי ,  המינימאליהכספי    כלומר,  של  ך  היות 
ולא מנה/זה בודדת  תקופהלש  אספקה  ולאורך  זאת,  יעורין  עם  כי  .  מובהר 
הפרש  ל  עדו)  תאריךותו  מטעם אותו מזמין באשיצאו  ספר הזמנות בודדות  מ

   ;(, ייחשבו לעניין זה כהזמנה בודדתשל יום עסקים אחד(
 

 :זהסף אי ין תנענילן  וכחת הניסיון האופ .9.2.3
 

את  להצעתו    על המציע לצרף   זה,  ףבתנאי סע  תו של המציך הוכחת עמידורלצ
 :  יםבאה יםהמסמכ

 
 משרה  אשתצהיר נו .9.2.3.1

 
המ  אחד כל    על למן  לצרף  מ  תצהיר   הצעתוציעים  שרה  נושא 

ערושיה להלהמצו  לנוסח בהתאם    ךיה  מסכטופה  זן  רף  ,  4  'ס 
של  פירול  לויכ  אשר במהאות  סקהע ט  ה שבוצעו  ה  תקופ לך 

 לעיל.   הנקובה
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תצהל למיש   נפא  ליר  או  ל  כרד  מך מסת  םיהלעפרויקט  עבודה 
  הבאים:פרטים  את ה ל בו כלוול הצעתו למכרז המציע במסגרת

 
 ;ציודה ין אתשהזמ לקוח שם ה .9.2.3.1.1

 
 ; יהוט ומיקומו. ופק הרו סאליסוג מוסד הציבורי  .9.2.3.1.2

 
 ;  סופקוש ריהוטתיאור כללי של פרטי ה .9.2.3.1.3

 
 ;  קהאספל הזמנה/חוזהההחתימה על   עדומ .9.2.3.1.4

 
 ; וטהריפועל של ההאספקה ב מועד  .9.2.3.1.5

 
המ .9.2.3.1.6 מע"מ  לא)   קהר/עסכסכום  שמדכולל  ככל  ובר  , 

 ; ה(ברבח
 

קאי  פרטי .9.2.3.1.7 המזמין  מטעשר  ש  ליצור  עם  ניתן  מו 
 .עצי ידי המ-על  נמסרושים פרט ה תא ת קשר ולאמ

 
 בורם בוצעה העבודה הגופים ע  של תהמלצואישורים או  .9.2.3.2

 
לצרף  מוף,  וסבנ למציעים  הנ"ל,    4  מס'  טופס  לתצהירמלץ 

כל אחד    צל י אחרא ם האל הגורבכתב ש  ו/או אישורים המלצות  
 בטופסואשר פורטו    קוופירותים סשה   מהות גבי  ם לינימן המזמ 

  עסקה כל  של  הכספי    ההיקףלבנטיים,  מועדים הרה  ,"להנ  4  מס'
     צון מן העבודה שבוצעה.הר  עותשבי ידת רד ומ בנפ

 
ממל  נ לגבי  או  אישו יץ   שם אמוכ  רותן  שמו,  את  לציין  יש  ר, 

גון  ק בארעסהובו  קופה הת, ןו ארגבד, תפקידו בוון בו הוא עארגה
 ו תקשורת עמ  תיצירי ודרכ

 
העירייהבמו .9.2.4 כי  ער  רשאית,  תהיה  ד-לה  שיקול  הבלעדי,  פי  את  עתה  לאמת 

המציע-על   שהוצגו  ניםהנתו  )ב  ידי  מלכאמור  באופן  וביןין    גמי(, מד ן  ופבא   א 
ו  רטלא פו  ואשרציע,  המ   דיי-עו עלבוצם שיקט בחון מיוזמתה ביצוע פרויוכן, ל

 . ידו-על
 

 טלוב .9.3
 

 י ימאלספי מינכור מחז .9.4
 

(  ₪ אלף מאות  תשע)  ₪ 000009, ת חולפ של  ,פיסכ  רזומח ל עב להיות  המציע  על .9.4.1
ע זא  9201  ,8012,  7201  םהכספי  משנות   אחת   בכל   ,("ממע  כולל  לא) פי  -לת 

 .   לשנים אלהע  ימצהל ש המבוקרים"ת הכספיים הדוחו
 

תאגיד    יעמצ אינו  אואאשר  דיב  ומח  וינשר  יהיה  רוקמבכספי  ח  ו"בהגשת   ,
להסתמ המצויים  ךרשאי  נתונים  שחו"ת  דו ב  על  הוגשו  הכספיים  אשר  לו 

   יל.ות לעפורטהכספים המאחת משנות  כל  בגיןרשות המיסים ל
 

בון  שת בחיע, יש לקח ישוב הכנסות המצכי לצורך ח  מובהרספק,    רסה  למען .9.4.2
הכנסו הכנ  עהמצי  תאת  ללא  הנובעות  סובלבד,  גופ  תולמפעית  או ים  של 

 .  עמורים ם הקשודיתאגי
 

מך על  שאי להסת, יהיה ר9201וקר לשנת  ב כספי מדו"ח    ן בידיויא  אשר  עמצי .9.4.3
ל כספיים מבוק  "תדוחו ובנ8120,  7201,  6201  שניםרים  דו"ח  הל  , עלכךף  סו, 

 .  9201לשנת   הסקורהכספי 
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 : זהנאי סף מציע בתעמידתו של ה הוכחתאופן   .9.4.4
 

עמ  לצורך ה  ידתוהוכחת  בתנשל  סף  אמציע  לה  המציע  על,  הלא י    ו תצעלצרף 
 הבאים:  כים  את המסמ

 
 חשבון  רואה אישור .9.4.4.1

 
המציעי להצע   םעל  רואה  ש איהם  ותילצרף  של  של החש ור    בון 

המ  דתועמית  א  מאשרה יע,  המצ בתשל  המפורטים  ציע  נאי 
 (.5מס' טופס ) המכרז  צורף למסמכיבנוסח המ תא בסעיף זה, ז

 
כי   ע   5  מס'  טופסאת  מובהר,  לערוך  גב יש  פי יני  ל  של  ר  ירמה 
 .ציעון של המ בהחש משרד רואי

 
 וחו"ת כספייםלת העתק דה לקב ישדר .9.4.4.2

 
את    מנת   על במ  וניםכנלאמת  רכתבו  האמור   חשבון,הואה  של 

לצרף   תאירשיה  הת  םהמכרזי  תועד המציעים  מן  לדרוש 
שנים  בוקרים למהים  ספיוחו"ת הכת העתק הדעותיהם, אצלה

דו"ח המבוקר ו את הדין בישאי)ולגבי מציע    2019  ,2018,  2017
לשנים  קריהמבוו"ת  הדוחאת    –  2019  תנלש ,  2017,  2016ם 

   (.9120לשנת  רהסקו חאת העתק הדו"ו 8201
 

ספי של  ם לגבי דו"ח כיבימחו ם הייונ ולו בשי ף זה יחסעי  תוראהו
 קר. גשת דו"ח כספי מבובה ינו חייבשאק עוס

 
  השנתונים אל י  הרספיים,  ם לסכומים כיסתייח הסף מ  י שתנא, כי ככל  מובהר .9.4.5

 . ם מע"מליל וכ אינם
 

 חי  עסק  אזהרת או  חי  עסק תהער םשורי היעדר .9.5
 

  או   חי  סק ת עהער שומה  רא  ל  ,9201לשנת    של המציע  רבוקמה"ח הכספי  בדו .9.5.1
בו  תריע על מצכדי לה  בה  אחרת, שיש  ק חי, או כל הערה חשבונאיתעס  הרתאז
 יו.  התחייבויותב דלעמויכולתו ע ו/או ספי של המצי כה
 

הסתמך על  רשאי ל, יהיה  9201בוקר לשנת  י מכספ  דיו דו"ח שר אין ביע איצמ .9.5.2
הכספ הדו" ל  ,8201לשנת    המבוקר  יח  רואה  ובנוסף  ,  מטעמוון  חשב הכך, 

הכספי  בסיעל  כי    ןי לציש  תבקי הדו"ח  צ9201לשנת    הסקורס  לא  ה  פוי, 
 ר.   כאמור בדו"ח המבוק ה רהע ם אזהרה או להירש

 
אאיע  צמ .9.5.3 תאגישר  דו"ח  יאשר  ואד  ינו  בהגשת  מחויב  יצרף  מבוקר  פיסכנו   ,

רואישו של  שלור  החשבון  המצי אה  לפיו,  ב  ע,  מחויב  כספי הגשת  אינו    דו"ח 
ים, לא  גשו לרשות המיסשהויע  המצ  לשהכספיים  הדוחו"ת  יס  בס  לעו  מבוקר

  ה הערת עסק חי או אזהרת רשומ לא    9201דו"ח הכספי לשנת  לאשר כי ב  ניתן
ע על מצבו הכספי  רית החר, שיש בה כדי לית אנארה חשבו ו כל העחי, א  עסק

 ויותיו.  ביו/או יכולתו לעמוד בהתחי   ל המציעש
 

  אישור את  הצעתו ל ףלצרעליו ,  סף זהנאי בת עישל המצ ות כחת עמידהורך לצו .9.5.4
 .הלהליך ז 5' מס כטופס מצורףוסח ה ו, בנרואה החשבון של
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 הצעה ה ערבות  .9.6
 

ימציא .9.6.1 בלומאוטונ   קאיתבנ  ת ורבע  המציע  בנק   מותנית  תי ית    י מסחר מאת 
ולהראליש )לעיל  ה להבטח  וזאת(,  "הבנקאית  תורבהע "  לן:י  תו  ייבותחת 

ערו אית  הבנקהערבות  ;  המכרזבתנאי  דה  עמיל בנוסתהא    רף המצו  חכה 
)  למסמכי מס'  המכרז  אלף    עשר  הארבע)  ₪  502,41. יהיה  ומה  וסכ  (6טופס 
 (.  מ)כולל מע" (₪ וחמישים מאתיים

 
בתוקפה    איתנק הב  ות ברהע .9.6.2   שהעירייה   לכ כ.  1202  יוני  03  ליום   עדתעמוד 

  דרוש שאית לר  היא תהיה  ם למכרז זה,הנוגעי  םת הזמניו וי לוחל שינ יט ע תחל
הארכת  מ את  לעת  ההערבו  קף תועת  בהתקבנת  זאת  דעאית,  לשקול  תה  אם 

   הבלעדי.
 

  שונה וסח  נקאית ב ערבות בנ  עה שתוגש עםכי הצלמען הסר כל ספק מובהר   .9.6.3
למסמכנהמ שצורף  המכרז,  וסח  בסטי  מהאו  )לרסעוראות  ייה  זה    בות, יף 

סילענ העין  או  רכום  תוקומבות  תיפסל  עד  עמה  פה(,  פסיותגרור  לת את 
 .עההצה

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

(  3ה )שלוש  עדשל    נוספת  ופהלתק בכל פעם  רבות  מציע הארכת העכל  ש מלדרו
  .יעיםתה לכל המצפנ ישה זו הו, ובלבד שדרדשיםוח
 

)על סעיפי המשנה(הוראות סעי גם על  ים  ויים המחוייבנשלו, יחולו בשי  ף זה 
 ת הערבות שיימסר לעירייה.  רכהא כתבנוסח 

 
חייתה של  ת בסמוך לאחר דנקאיבת הערבוהאת  יע  י המצ ליד  חזירירייה ת עה .9.6.5

לבצע את הפרויקט  חר  שנב המציע  ם  ע  נחתם חוזה אחר שוך לבסמ  אוהצעה,  
 . ת ביצוערבוציא עהמ

 
רשאית   .9.6.6 תהא  את להציהעירייה  הב   ג  לפירע אינקהערבות  ות    את   ט ללחון 

)או  קונה   הסכום בה  ל כל  ב  שיקול  חלק ממנו(,  הפי    מקום בכל    די,בלעדעתה 
חזר  המצי  שבו מהצעתבע  ת   וו  את  קיים  לא  בדייקנוו/או  המכרז  ת  נאי 

ו/אשלמווב למת  סירב  הדא  לא ו  במת  שוירחר  זכייתו  מנו  ,  במכרזעקבות 
הה ל ברבות  הוראות  חתימת  שלאו/   חוזה דבר  במלוא ו  עמד  ותיו  התחייבוי  א 
מסמכיהורלו הצעה  לאם  תהב שסטהמ  אות  ו/או  דרךכרז  בכל  אחרת   ה 

המכראו מהו ו ת  מאו  /רז  שבבכל  ה ול התברר    ו קרה  כי  המכרזים  מציע  ועדת 
או השוויוני  גן ו/וההך  י ל רת הההפך  ב ו/או תותום לוסר  ו בח הגיש את הצעת 

המב חבמ  פיםשתת ין  שיש  מקרה  בכל  )לרבות,  לקשכרז  ניס ש  של  יון  יומה 
 ו"ב(.  וכי פיקטיבית  עה צהו/או  ייה ע טו/או ההטיה  

 
אין  .9.6.7 כי  בכמפו ייה  רהעי ות  בזכוי   מובהר,  בכסעיף  רט  לגרוע דזה,  סעד    י  מכל 

 . כל דיןי פ  מסמכי המכרז ועלם לבהתאעירייה מד לרשות האחר אשר עו 
 

ו  להוכיח קיומ, מבלי שתצטרך  תקאיהבנ  ותהערב  ה רשאית לחלט אתרייהעי .9.6.8
או  ו/שתה  דריאו לבסס  ו/ה  תשמק בקנלאו  /ו   בססואו לנגרם  נזק כלשהו ששל  

  .נקבבפני ה תהערבו  הצגת כתבבשדי אלא   יע,המצכן אל לפנות קודם ל
 

  אלא ז,  ר במכראחל  לערער על זכייה ש  ליוכ  ו, לאותו הוחזרה למציע אשר ערב .9.6.9
המצי כן  לעירי אם  ב א  לערערלבקרף  מצויה,  כישתו  המעידה  ערבות  תום    , 
הינו   החודשים    3תוקפה  סעיהיירי לע   רתה זחמיום  לעניין  ז .  "ערעור",  ף  ה, 

   משפט.בית פני פטי במש ליךיטה בהות, נק לרב
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 פי דין -לע ושות רהד  תאותכאסמ .9.7
 

להצעתה  על לצרף  אתמציע  הבאיםהאישוריכל    ו  תקפ,  ם  הגשת    עדלמו ים  כשהם 
 ההצעה: 

 
להרהצ .9.7.1 הה  בעלמפיה,  הוא  האישור   ציע  הדרושיםכל  עסק  לפי   ים  אות  חוק 

כ1976-של"ותה  ם, בורייצי  ופים ג לשם  להצציהמך,  .  יצרף  היר  תצ   עתוע 
 (. 7ס' ס מטופכרז )למסמכי המ מצורףוסח הבנה ז קלחו בהתאם

 
אות  רוה ם להתאן ביספרים כד יהול  בדבר נ  אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח .9.7.2

 . 1975-"והתשל ,מוסףוחוק מס ערך  [חדש נוסח]הכנסה   ספקודת מ
 

]נונס הכ  ת מס ת פקודלהוראו   םאהתקור בבמ  י מס ו ניכ  ף על ר תק אישו .9.7.3 סח  ה 
 .[חדש

 
ך  ערחוק מס    להוראות  שה, בהתאםסק מורודת עועת   או  לכ"ראישור מהעתק   .9.7.4

 . 1976-מוסף, התשל"ן
 

צעה  מועד הגשת ההתוקף לא בכשהו  ם, דייג אהתמעת רשם    הול תקיןאישור ני  .9.7.5
  .מכרזל

 
 ן פי די -עלהצהרות  .9.8

 
לגרוע   המש  מחובתו מבלי  ו/מסמכיה  תאלצרף  ע  יצל  האיש אם  הו    מפורטים ורים 

 ים:הבא מכיםהמסכל  אתם עתו געליו לצרף להצ מסמך זה,ב
 

 ניגוד עניינים ר  יעדבדבר ה תצהיר  .9.8.1
 

נוש  עציהמ .9.8.1.1 באמצעות  כי מטעמ   ים/בכיר הה  שרמה  י/איצהיר    ו, 
יהיה תוך  תה לא  העירייעם    חוזהת  ימ תפותו בהליך זה וחת תהש

  ע ו/או ו המצינ יב  ןי וכי א,  יםעניינ  דניגו   ימצאות במצב שלכדי ה
ה ומנבעלי  שלו  נוש /יות  בכיאו  משפח  ריםאי משרה  ה,  בו קשרי 

 להליך זה.   8מס' כטופס ורף וסח המצ נלבהתאם   וזאת
 

מס'וט)  התצהיר  לע .9.8.1.2  וצמבעהמציע    דרבנפ  יחתמו  (8  פס 
  ן, כל אחד מבין בעלי המניות ר(, וכ מוכא ה  )באמצעות נושא משר

השותפים( די)או  ח)  ריםרקטו,  נושאי  מנהל(ה  עדהו ברי  או   ,
   .מנהלים בכירים ,לנכ" מ ,משרה

 
עץ המשפטי  ו יהת אישור  יתר, לקבלבין ה,  וישמש  להא   יםריתצה .9.8.1.3

 .  עיל(ל 5  סעיף)ראה  הזוכהעם   חוזהל ה רם החתימה עעירייה טל
 

הלב .9.8.1.4 פס   תשומת  בעקבות  שניתן  כי  הדין  המשפט  -עלק  בית  ידי 
ב מנהליים  )באר  לעניינים  על  (,  48258-02-21עת"ם  שבע  מוטלת 

גילויהמשתתפים חו פן  ם באוצהירי התויש למלא את    רחבה  בת 
והמלאה    וברור.  רחב היחידה  האחריות  כי  היקף  מובהר,  לגבי 

   .כתפי המציעים בלבד הגילוי, מוטלת על
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 ים ות עובדוימירת זכבדבר שר תצהי .9.8.2
 
יצרף   .9.8.2.1 בעלי השל צעתו תצהי הלהמציע  ושל  שלו  בכתב  בו,  ר  יטה 

מסו טסמך  מכרף  המצונוסח  ב המסמכלמ  9'  פס  בכי  דבר רז, 
חובו זכובעניתיו  קיום  עלה  יות ין  הי  פ -עובדים,  ועעבודחוקי  ל  ה 

 .  לבנטייםהר ם וההסכמים הקיבוציי ההרחבה  פי צווי
 

פ שעההרל  כ  יצורפו  ריהלתצ .9.8.2.2 בדין  המצי ש  ליליות  לי  עב  ע,ל 
בו  אחר   שליטה  השליטוחברות  מבעלי  מי  בבעלות  במידה  ות  ה, 

ידי מנהל  -לה על אמ  מי  על  שהושתו  תנסוקהן כל  כ ו,  כאלהוהיו  
ודה  העב  חוקי   הפרה שלה בגין  הכלכלד  משרכיפה ב והא  סדרההה

 ההצעה.  להגשת  וןחר שנים האחרונות מהמועד האה ושבשל
 

דרישפ-על .9.8.2.3 העיי  ה יהרי ת  יצר,  מעודכן ר  שויאלהצעתו  ף  מציע 
ות דבר ההרשענהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה במ  של
 . םרהעד ומור אאכת קנסווה
 

מאיע  צמה  אם .9.8.2.4 מי  השליטה  ו  הבעלי  בשלו ורשע בו  הו  ים  שנש 
העבירות המנויות  מבין    ו יותר ת את אחלילי ירה פבעבות  האחרונ

וה  קיבחו עלת  ההצעה,  9מס'    ופסבט  ם המפורטיעבודה   יפסל 
 . הסף

 
המ .9.8.2.5 אאם  ה  וציע  מבעלי  עללשמי  נקנסו  בו  מינהל  ידי  -יטה 

והאכיפ ההסד במשרה  הה  קנס2)  בשני  הכלכלרד  או(    ר, ותי  ות 
, 7מס'  בטופס  ים  מפורט ה ה וקי העבודחב רות המנויות  ן העביגיב

האחרונות, השני  שבשלו הסף  ם  על  תיפסל  מובההצעה  ר  ה . 
מ  בזאת הכי  בגין  וסקנספר  עב ת  כקנסו   רהיאותה  ת  ייספרו 
 .  שונים

 
 ה פלילית ער הרשדער בדבר היהיתצ .9.8.3

 
בא .9.8.3.1 יצהיר  נושהמציע  משרמצעות  בכא  מה    ע המצי  כיו,  מעט יר 

שרה  אי המנושוכל אחד מ  ו לי המניות שלחד מבעכל א,  כןו  עצמו
  נה למנכ"ל, סמנכ"ל, "ל, משן, מנכדירקטוריו  י)כגון: חבר   במציע

כספים, מנעופתמנהלי    מנהל  כ ל,  אהל  אנו  דםוח  משאבי  ש  או 
לוכיו" להגשת    7  ךל במה  הורשעו  א ב(,  שקדמו  השנים  )שבע( 
למכרז  ההצ שי בעביר עה  עמה  בה,  קלון  הש  לזאת    סח נותאם 

 .  01כטופס מס' ף ורמצה
 

  " ה שיש עמה קלוןריעב, "10  מס'  טופסיין  ולענ   זה   ניין סעיףעל .9.8.3.2
פגי  בה  שיש  עבירה  כל  המיעהנם  בטוהר  וכה  עבע  ,ןדות,  ה  ריל 

 ; שע" או "עוון""פמסוג 
 

יצהמצי .9.8.3.3 יי   רףע  במ  י ופלתצהיר  בירור  לצורך  הפלילי, כוח    רשם 
המ מבעלי    אחד כל  יחתמו  עליהם    ,10  מס'  סלטופצורף  בנוסח 

 ל המציע.   רה אצי המשנושאד מ, כל אחוכןיות של המציע,  נמה
 

 גבלות עם מוזכויות לאנשים   לפי חוק שוויון רההצה .9.8.4
 

פי  אם לנדרש לתבהבכיר מטעמו,    רהות נושא משצע אמב  ,הרהש הצ יגי  המציע
זאת    ,1998-נ"ח, תשגבלותמושים עם  יות לאנלחוק שוויון זכו  9ף  יעסהוראות  

 .11' מס סכטופורף צהמ  וסחתאם לנ בה
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 רהיטים המורשה כדין ור עסק לייצהפעלת   .9.9
 

המשמש  ,המורשה כדין(,  , נגרייה וכיו"בעצמו בית עסק )מפעלהמציע מפעיל ב .9.9.1
 . יהוטראותו לייצור ה

 
ף של  צעתו רישיון עסק בתוקלהף זה, על המציע לצרף  לצורך הוכחת תנאי ס

ה כאמור,  בית  המציעעסק  שם  על  פרהרשום  לפי  וזאת  ו/או   )א(10.16יט  , 
 . 2013-לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג ()ב10.16ט פרי

 
להלחילופין .9.9.2 לצרף  יכול  המציע  פרטים  ,  לעיל,  צעתו  כאמור  עסק  בית  אודות 

ף בתנאי  . הוכחת עמידת המשתתת ריהוטבאספק  ופן שוטףעמו הוא עובד בא
  , עליו לצרף את המסמכים הבאים:ף זהס
 

בית   .9.9.2.1 עמו  פרטי  עובדהעסק  יכללו  הוא  לכל הפחות , אשר 
, העסקמס' הזיהוי של בית    עסק,בית ה  שם הנתונים:  את

 ;  בבית העסק, כתובת בית העסקהשליטה   י/בעלפרטי 
 

עסק   .9.9.2.2 בסעיף  תקף,  רישיון  על   לעיל,  9.9.1כאמור  הרשום 
 המוצע;שם בית העסק 

 
לפיה,  כתאאסמ .9.9.2.3 הר,  בעסקאות רכישת  הכלול  יהוט 

בסהמפ ה  לעיל  .1.29עיף  ורטות  הוכחת  ניסיון לעניין 
ר באספקה   של  בוצעה קודמת  ציבוריים,  לגופים  יהוט 
 ;ידי המציע-בית העסק המוצע על באמצעות

 
זה   סעיף  להוראות  בהתאם  להיות  אסמכתא  רק יכולה 

מאלה:   מס,אחת  חתומה,   חשבונית  משלוח  תעודת 
  ;ידי המזמין -של המציע המאושרת גם עלהזמנת עבודה 

 
ב חוז .9.9.2.4 ע ה  המוצע  העסק  לבית  המציע  לעניין-לין    ידו, 

הליך זה )ניתן למחוק פרטים בעלי  אספקת הריהוט נשוא  
בית העסק לספק את   בות שלאופיו מסחרי(, הכולל התחיי 

 הליך זה; למציע בהתאם להוראות הריהוט 
 

 וקדם תא אודות ביצוע רישום ממכאס .9.10
 

  למזכיר   שלחר נדם אשקוהרישום המ  ספ ף להצעתם את העתק טולצרעים  צי על המ
  דים הקבועים ה במועיכיר העירי מסירת למזה על  צירוף אסמכתא המעיד ב  ה,רייהעי

ת משלוח באמצעו  רואיש  ל,א"בדו  ור משלוחישא  רה ביד,אישור מסי  :ןכגו בהליך זה )
 קסימיליה(.פ
 

 תא על רכישת מסמכיםמכאס .9.11
 

 . זרהמכמסמכי  תש דה על רכימכתא המעים אסהצעתל  ים לצרףמציעעל ה
 

 ה בתנאי הסף דיעמשל ספת נה נולבחי סמכות .9.12
 

כרזים  ל ועדת המבאישור ש  ןיא , כי  הר ומודגשבל ספק, מוהסר כלמען   .9.12.1
משתתףפל ע  יו  הבתד  ומ מסוים  של נאי  כמכה  סף  אישור    י דרז  להוות 

 . רזכהמל הסף ש  תו של אותו משתתף בתנאיידעמבי  י ומוחלט לגסופ
 

סופיתחהלקבלתה של    עדמקרה,    לכב .9.12.2 רהמכר  ועדת  ,לטה  שאית  זים 
ובמידת  ףהס  בתנאי  יםתתפהמש  עמידת  את   מחדש  ןובחול  שובל  ,

מ  הצורך, לפסול  מציאף  זה  שטעם  נ צהעים  לפנעותיהם    כן י  בדקו 
 .נאי הסףתבדות ומע ןכי הושר וא
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 :ן ההצעותהבחירה בישיש לצרף לצורך ם יספנונתונים ו כיםמסמ .10
 

 טלבו .10.1
 

 בוטל .10.2
 

 טלוג מוצרים ק .10.3
 

ש  ףעל המציעים לצר .10.3.1 )של המציע    דכןמעו  מוצריםקטלוג  להם  להצעות 
הספ של  או  הועצמו,  ממנו  אק  רוכש  הא  מנת  ת  על  וזאת  מוצרים(, 

לשהעירי  תוכל  שימושיה  מ בקט  עשות  מנת  וצריםלוג  על  לבצע    זה 
 . ות עתידיותרכיש

 
הם  הכספית שלעה  להצצרף  דיקת ההצעות, על המציעים לת בנוחולשם   .10.3.2

 . זמנהסים לההמתייח פרט הריהוט   י טפרים של את המספרים הקטלוגי
 

קטל מפהמציעים   .10.3.3 באמצעילים  מדיוג  דיג עות  אינ  יטליתה  טרנט,  )אתר 
וכפור הזמנות  יהיו"ב(טל  רשא,  לייו  לעף את הפצרם  במדי רטים  ה,  יון 

   צרים פיזי )"הרד קופי"(. צירופו של קטלוג מו  במקום
 

 ציע מה  של פרופיל .10.4
 

 :יםהבא  םהפרטי  טויפור  ובו  ,יעצמה  לש פרופיל  להצעתו לצרף המציע על
 

וההתאגדות    רתצו .10.4.1 המציע  המצי  הפעילותבתחילת  של  ככל  של  ע. 
נמנה חעל    שהמציע  בתתאל  וליע  ת,ברואשכול  ם  ופיהגאת    מציתר 

החברים ב  האחרים  הקשר  החברות,  המצי בי ל  ינםבאשכול    , וכן  ,ען 
 מן הגופים הללו.    דום הפעילות של כל אחתח

 
של ציוד   ה ושיווק ירמכרז )המכ נשוא חום  תב  ע ציהמ של פעילותו תיאור  .10.4.2

הנדסי(מכנ הנישלרבות,    ,י  ציבוריים,  פילגו   תנים ירותים  ,  וכןם 
 (.יימיםקש )ככל ריםחא  בתחומים

 
 . במציע ותפיםש ה או  המניות י לעב  טפירו .10.4.3

 
 . המציע של השר ונושאי המ  הל(המנהגוף )או  ןוריורקט ידה  חברי  פירוט .10.4.4

 
  "ם,סמנכלי  ל,מנכ" יא,  )נש   המציע  צלא  יםר שרה הבכינושאי המ  פירוט .10.4.5

,  הבכיר  האדם  כוח  איש,  הבכיר  הכספים  שאי,  הבכיר  התפעול  איש
  או   וריוןרקטידל   ףבנוס  ההנהל  תעלפו  ילפעהמ   לשאצ)ככל    הנהלה  חברי

 (; מנהל דעו
 

ך  תו  ,נשוא המכרז  ום  תים בתח וריע שייפק המצס   הםלקוחות ל   פירוט  .10.4.6
לתן  מ )ציבוריי  גופיםדגש  שלמ(.  לעיל  9.3  ףיבסע  דרתםכהגם  יע  צככל 

לק בתח ויש  הפועלים  רהט,  חוםות  הלציי   עליו  העיר  את  גם  וחות  קלן 
 .    הפרטיים הללו

 
 ות העניין.  יבנס כון בי ולנראו ליראה  מציע שה  וסףנ  אואחר ון נת כל .10.4.7

 
  מסמכים:  מתשלהה וצעהתן הבהרות למ .11

 
שומרייירהע .11.1 עלה  ועכז  ת  דעתה  -לותה,  שיקול  לדרוהבלעפי  מן  א  למכ  שדי  חד 

אות אסמכת  ם אויכ סממ  לאמור בהצעתו, וכן, השלמתב  ת הבהרות בכ  ציעים מתן מה
ליך ה כהיך זהל   ויראו)  תההבהרו/או    ההצעה  יקתבד  עתה לצורךדרושים לד נוספים ה

לרבות,    למתן להצעה(,  הוכצולהבהרות  עמירך  המשתתחת  של נאי הסבת ם  פידת    ף 
   .(ה למכרזההצענכון למועד הגשת  יך זה )לה
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ו/או השלמת מסמש בלעשות שימוייבת  ינה חייה א ירהע .11.2 ם  ריחס  םכיהליך הבהרות 

וה מסוימת,  נתון  בהצעה  דעדבר  ה  תולשיקול  צוות  שימו של   בדיקתל  נהבדיקה 
   . העתה של ועדת המכרזים עצמול דלשיקאו   צעותהה

 
  ל פסילת יט עעדת המכרזים להחלתה של ווזכ וע מדי לגר כ  ל,עי אין באמור לך,  משכ .11.3

ת,  אזם  ע  אמור לעיל בתנאי מכרז זה;ל  םלואו ובהתאלא צורף במ  שהחומר   תועצה
פסב הצעה כאמטרם  ועדת  ילת  ת ור,  לפנרשא הא  המכרזים  למצית  נים  ושה  יעיםות 
לקבקשב ל השלמ בלת  ה  מסמכות  ו/או  נמסר  שלא  בנוסנוספיםם  יחומר  לחומר ,  ף 

 לידיה. ר מסשנ
 

יעבד וכיחים בדמסמכים המ  תלמש הלאפשר    כדי   אין באמור בסעיף זה, כי  שדגמו .11.4
התקיימו )כאשר הללו לא  עיל  טו לרושפהסף  ו של מציע מסוים בתנאי  דתימאת ע

במועב המציע  הצעתוגד  באי שגה  אולמכרז(    שת  ההערבשל    חורה  ית, בנקא ות 
 .   ך זההלי  תנאיה לפי ת פגומבנקאי ותבלרבות, תיקונה של ער

 
הווצ .11.5 המכרזיםת  ועדת  או  העניי )לפ  בדיקה  מועדיב צקי  (ןי  לשו  עמדתם  כם  של  ל ו 

   .יםת המסמכ כאמור בדרישתה להשלמיע מצ
 

 :מכרזת ההצעות שהוגש ליקבד .12
 

 לי כל .12.1
 

לא .12.1.1 בהזמ בכפוף  להציענמור  זו  המכרזיםעו ות,  עצה  ה  מבין  ר  תבח  דת 
ה  בתנאי  שעמדו  ההצע-לע  כה, זוה  הצעהה   את  ,סףההצעות  ה  פי 

 .  ביותרולה הזת  הכספי
 

בה    המוצעיוד  צה ש בהצעה  ר  יבת לבחויחה  תהי   ה לאיייר מובהר, כי הע
 . ית המפרט הטכנינו עומד בדרישוא
 

 .  היאש לקבל כל הצעה אין העירייה מתחייבת  .12.1.2
 

או    סבירה  תיבל   שהיא,  בהצעה  כלל  שבתח לה  לא  תיא רש  היי רהעי .12.1.3
בחוסר   התייחסות   חוסר  בשל  או  המכרז  שותרילד   המאהת  שהינה 

  צעה הה  הערכת  ענו מ  העירייה  עתשלד  המכרז  מסעיפי  לסעיף  טתורפמ
 . כדבעי

 
המעו .12.1.4 רשת   כרזיםדת  מאי היה  יועץ  למנות  יות  יכול  טעמה.  כאמור  עץ 

הרלבנטי  מנהל  להיות הבעירייה  תהמחלקה  לאשר  יהיה  ץיוע.    תופנ י 
הסבר ל וקבלת  פרטהשלמוים  המצי ים  ת  חוולצור   עיםמן  גיבוש  ת  ך 

 סף.  בתנאי הם ימציע ת הדבר עמידתו בדע
 

 ה הכספית צעהה מילוי אופן  .12.2
 

אומדן    אחוזים על בסיסהנחה בן  מתטה של  שיב  יינהר תההמחיות  עצה .12.2.1
  .גלוי

 
שהוא מציע  באחוזים  נחה  ההואת    יםת פרטיו המלאכל מציע ימלא א .12.2.2

פר  עבור זיטכל  ע ,  המסמך המגל  את  ף  צורהמ  12'  ס מסכטופצורף  בי 
 י המכרז.  סמכלמ

 
  בלבד, ולא   שלמיםאת ההנחה באחוזים יש לציין בקפיצות של אחוזים  

אחוז  וצע עיגול של  יב וז )במקרה כאמור,  של חלקי האח  ו הנחות יתקבל
   ההנחה המוצע בהתאם לכללי החשבון הרגילים(.
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,  במקור  אותה  הגיש, ולבעט כחול בלבדלמלא  ת יש  יפעה הכסההצ  את .12.2.3
 .  הצעה(של ה צילומי)לא יתקבל העתק  מקורכולל חתימה ב 

 
,  12  מס'  טופסכ ף  וכה בהתאם לנוסח המצורתהיה ער   תיספ צעה הכהה .12.2.4

בלבד זה  הכסובנוסח  ההצעה  טופס  כי  מובהר  כו.  כתב  את  לל  פית 
 .    הליך ז של ה הכמויות

 
כי    יעים המצ על   מבעת  לוודא  לידיהם    כיסמקבלת  יקבלו  הם  המכרז 

וריד  תן יהיה לה ני מקרה,    לכוב,  כספיתה  טופס ההצעה  בנפרד, גם את
 .  עירייההכספית מאתר הה פס ההצעאת טו

 
רף  אשר תצו  תונפרד  , אטומהסגורהוגש במעטפה  כספית תההצעה ה .12.2.5

ע המכרמסמכ  יתרם  ביחד  הצ  מובהר,.  זי  תעכי  שלא  כספית  וגש ה 
די  י-לא תיבדק על, תיפסל על הסף ורהוגס טומה וסגורה, אטפה  במע

 . העירייה ועדת המכרזים של 
 

לעעל אף האמ .12.2.6 כי ההאשרתהיה  ירייה  הע יל,  ור  ש  גתו  צעהית לדרוש 
ס , על בסיו"ב(יכור וקי, תקליט  סק אוןדיגיטלית )די  דיהם על גבי מג
אקסל  ק ערוובץ  ל ך  שיהיה  יועבר ה) כמויות  כתב  בהתאם  קובץ 

 מידי העירייה(.  למשתתפים
 

הגשתיטה  החל על  כאמעה  ההצ  העירייה  אקסל  קובץ  בסיס  ור  על 
על  לעיל,   למיהיה  לההמציע  בהתאם  הקובץ  את  זה, לא  סעיף    וראות 

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

 .  (המחיריםכתב הכמויות וידני של ללא מילוי  
 

על המו כי  גבי המדיה  מציע דגש,  על  להגיש את ההצעה  ים 
עות בצירוף  מודפהמגנטית  ייחתם  ק  )אשר  הצעתם  של  ס 

הר  בעם זאת, מוקה.  בקרה ובדילצורך  וזאת    ידי המציע( -על
במקרה  מודגו כי  האיגב  ירה,תשל סש  בקובץ  ר  י,  הפיזמור 

 .ידני של כתב הכמויות מילוי ליף ל הווה תחוא יוה
 

או  י  פלערוכה  ה  המחיר תהי   הצעת .12.2.7 רטים  המפו  ודצי ה  פריטיהמוצרים 
 .(12מס'  טופסכמויות )ה תבבכ

 
  פריטים /יםמוצרכל הל  םדי  עלצעת  הנחה המולפרט את ה   יםמציע ה  על .12.2.8

ההנחה  ,  פריטלכל    הנחה)ה  המחירת  צעבהטים  רפוהמ לאחר  המחיר 
פריטלל  הכו   מחירהכאמור,   אותו  הכמויות(  עבור  בכתב  הכמות  ,  )לפי 

   .כלל ההצעה( שלל ולכן, את המחיר הכו
 

זים שניתן לכל פריט, לבין  שיעור ההנחה באחובין  סתירה  במקרה של  
שיהמחיר   ייקבע  ההנחה,  באחוזיםלאחר  ההנחה  א  )ולשניתן    עור 

 .חר ההנחה(כתב, לאמחיר שנה
 

פבין  סתירה  במקרה של  בכפוף לאמור לעיל,     ריט המחיר שניתן לכל 
הפריטיםבודד במספר  המחיר  מכפלת  לבין  יכריע   ,  סעיף,  באותו 

ל שניתן  הבודדפריהמחיר  לאותו )ולא  ט  שנקבע  המחיר  כל  סך  חר 
 . (פריט בסעיף

 
המחיר   ת ראו א, י םימוצר מסואו  פריט ורחיר עבימלא ממציע אשר לא   .12.2.9

כפי  העירייה    קוב באומדן מטעםכמחיר הנידו לאותו פריט,  -המוצע על
 . בכתב הכמויותיע מופש
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)סוג  מן הסעיפים  ר  ו/או יות  (7)  בעהשמחיר עבור    לא ימלא  מציע אשר .12.2.10
המוצריהפריטי או  בם  יראו  הכמויות,  בכתב  הכלולים  כפגם כך  ם( 

 ים.  מכרזה ועדת  ידי -ל על יפסזו ת  עה והצ  י בהצעה,מהות
 
ו/או    וסיף לה   איןהפריטים,  עט מילוי הצעות המחיר עבור  מ למודגש, כי   .12.2.11

גבי   על  ההצעה  לכתוב  הערות סההכספית  טופס  ו/או  ו/או    תייגויות 
בק ו/או  הצע תנאים  בהתא  ותשות.  יוגשו  סעיף  שלא  להוראות  זה,  ם 

 תיפסלנה.  
 

 ות שונות הורא –ספית כה הההצע .12.3
 

שיתקיים עם  ת משא ומתן  וע בעקב כון שיבוצעד  לכ)או    12ס'  מס  טופ .12.3.1
   הזוכה. יחתם עםשי חוזהה מורה שלכנספח התהזוכה(, ישמש 

 
לזוכה   .12.3.2 שתשולם  בש התמורה  בהתתהיה  להצא"ח,    –הכספית    תוע ם 

כפיל ומתן    שתהיה   רבות,  משא  הזוכה  לאחר  עם  )אם  במכרז  שנוהל 
   ור(.אמ כ ינוהל מו"מ

 
הכספומיהסכ .12.3.3 בהצרטפוהמיים  ם  כאינ  העים  שיעור    .מע"מוללים  ם 

בהתאם  המע"מ   שיה יצורף  כפי  בדין,  המחייב  לעת,    הילשיעור  מעת 
י  ה )כלפליחיד  חיר הכולל כן המ ובמקרה של שינוי בשיעור המע"מ, יעוד

 יין(. פי הענמטה או למעלה, ל
 

של דצמההתנאי   .12.3.4 ב הביהיו    רהמוהת ה  למוגדר  ובהיעדר  החוזתאם   ,
  .המודצ יההת  לאה רומתהר, גדרה כאמוה

 
התמועד .12.3.5 ושל י  תשל ום  התמורתנאי  למום  למוגדה  בהתאם  יהיו  ר  ציע 

מסר  ית  מת אשראלא אם ייקבע אחרת בתנאי הזמנת רכש מסוי   ,חוזהב
  . הזוכה בהליך זהמעת לעת לידי 

 
  נתן י והוא יצעה הכולל הינו סופי סכום ההבהר כי ספק מו הסר כל ען למ .12.3.6

כל  את  א  טבם ויבירכיהמ  לול את כל יכו  ת,שירו תן היבי מור כל מרכעב
א רק(:  ל)אך    תעמו לרבו של המציע בנוגע להצעת המחיר מט  שיקוליםה

)  ציוד ואביזרואביזרים  ציוד  עלרבות,  שכר  מתכלים(,  שכר  ה,  בודים 
י  ביעציםומנהלים,  קבתקורהטוח,  ,  רווח  הובל,  משפטי,  לני,  ייעוץ  ה, 

ה על תשוכ  הלהנויות  הס חובהלומי  לליות,  חשמקדל,  עה,  מלים,   ים, , 
 יו"ב.  כת וונוחשב נהלת ה

 
 הבחירה בין ההצעות  .13

   
 םמרזיה  תשל ועד שיקול הדעת .13.1

 
 ת הליך זה. תהיה בהתאם להוראו צעה הזוכההבחירה בה .13.1.1

 
והזולהר המחיעת הל הצץ עמכרזים תמלי דת העוככלל,   .13.1.2 ביותר    כשרה 

 .  ןי דף לכל ת בכפודת בפניה, זאהעומ
 

  ת רהט ייעיר   דמצ  חייבות ת ה  ת וי להודכ  זהף  עיר בסבאמואין    עם זאת, .13.1.3
ת  רשאי  תהיה  ה דר, והועעם המציע בעל ההצעה הזולה ביות  שרלהתק
 . מירב היתרונותיה את עניק לעיריץ על בעל ההצעה שת להמלי 

 
ועדת מק  בכל .13.1.4 ו/כרזי המ  רה,  שוהע  ראשאו  ם  על  ירייה  שיקול  מרים 

  בעל עם    אותר  ו ה ביהזול  עם בעל ההצעה  רלהתקש   די שלאדעתם הבלע
 ו.  ה שכל הצעה



 

 

 

 . עיון באתר ל: ( 2021ומסגרת ) הסג" פהוט למרכז  יר: 7/2021 מכרז
 2397לא . לגלוין אומדמסגרת.  כש. ר

 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת  36עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

שירמסגב .13.1.5 בו קת  הזוכה,  רז  המכ  ליכיה ליה  ההצעה    ת רשאיובבחירת 
בחשלהבי  ה יהעירי  ביא  השיקולבון,  את  היתר,  שיפורטון    להלן,  ים 

מ ראיצ המן  ולדרוש  ו חתםלהוכונה  רצ  לשביעותיות  ע  לאח  זאת,,  ר גם 
 ההצעות:  פתיחת

 
ה ניסיונ  .13.1.6 של  בו  עבציב מציע  ד וע  אמ בעברומות  ודות    , שוריוכי  תו,וינ , 

ניהולי    ות, לרב חיותומומי מ וותחחיותו  מומ ת  ו/או צוו קיומו של צוות 
 . לשלילה, הן לחיוב והן המציע  אודות המלצות וכן,    םמיאיתמטכני 

 
העבו .13.1.7 מינתונ  אוים,  וצע המ  יםותהשיר או    ה דאיכות  שלהים  ם,  וחדים 

ם  דה עבעבועבר    בות, ניסיוןרל  ירייה,מות בעלמערכות הקיים  והתאמת
ללשלילה(  או   לחיוב)ע  ציהמ ני  ניין ע.  של  העסיון  זה,  )הן  לשלילה  בר 

 (3יבדק במהלך שלוש )ן ויייבחחרים(,  אוריים  בופים ציהעירייה והן ג
 .  זלמכר המו להגשת ההצעשקדים השנ

 
יכ מידבחינת   .13.1.8 הזוב  של  ולתות  לבצ על ההצעה  ביותר  ה,  ע את העבוד לה 

בחינת    ,תוולרב  ליוטל עמוה  מסהעו  ו/או  תבר העבודו צ  קתת, בדילרבו
להת יכול את לשו  בדוהעבו  ים  שנקבעו  ת  הזמנים  ללוחות  התאם 

   רויקט.פהשלמת ה ל
 

שיקול   .13.1.9 אמכל  או  בתאחר  המפורטים  מידה  חובת   22קנה  ת    לתקנות 
תשכרזימה מצייו יס נות,  לרב  ,1993-נ"ג ם,  של  עבר  בביצ ן  מסוים  וע  ע 

)לחיוברי עיעבור הקודמות  עבודות   ,  יל שליעבר  יון  יסנ   (.לילהאו לש   יה 
 קדמה להגשת ההצעה למכרז. ם ששני (3)  שלושה של חן לתקופיבי

 
 גרלה על דרך של ה  זוכהה  עהבחירת ההצ .13.2

 
שווימקרב .13.2.1 של  ביה  הצון  )לע ן  של  ות  במקרה  הצערבות  בין  ות  שוויון 

רייה רשאית  ים השונים(, תהיה העיעיהמצ  ביןמשא ומתן  ול  יה נ   לאחר
 תר. יוב  הנמוכות  הןם יהותשהצע תפיםהמשתן  בילה ך הגרלערו

 
בפנלה תתבגרהה .13.2.2 נצ צע  המיגי  בלבד(,  )נציג משתתפים  י    בנוכחותורשה 

. משתתף יהיה  ךכשם  וחד לתכנס במי תשה  בישיב   המכרזים,עדת  חברי ו
  בהגרלה,   ףשתתהו לוותר על זכות מ  וא כי ההודיע בכתב בלבד,  רשאי ל

 ו.  טעממ יגין באמצעות נצבין בעצמו וב 
 

מעט   של ך  דרעל    תהיה  להגרהה .13.2.3 מז ובת  אטומות  פונטילת  והות,  לתי 
שול  נחויו אשר   הישי על  ועדתחן  של  המע  המכרזים.   בות  פות  טבתוך 
ו במעטפה  זוכה", והן יופקד  "לאאו    "זוכה"ייכתב    םבה  פתקים,יהיה  

בתי האחת,  ישיברז מכבת  טרם  ועים  הדת  תתקיים  רזים  מכת  בה 
 ה.  ההגרל 

 
סדר   .13.2.4 ב יות  פוטע המ  בחירת קביעת  הסכם  תפים  המשת  עיםיצמין 

 בע. לת מטטהר ב סדבע הה, ייקר הסכמעדהילה. ב גרבה
 

 תיקון טעויות  .13.3
 

המכ .13.3.1 רשזרועדת  טעאי ים,  לתקן  סת  טעוי   ופרויות  חשבאו    ות איונות 
 גשו לה. שנתגלו בהצעות שהו

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

 .  טוקולעמה( וירשם בפרומט
 

 מציע.  ל  סרימת  יקוןעל הת דעהההו .13.3.3
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 ת הצעות ילפס .13.4
 

ת  י אי הסף והיא רשות בתנא נן עומדת שאיו עהצ  ול תפס  מכרזיםועדת ה  .13.4.1
תכסיסניות ו/או בלתי    שהןאו  ו/  לב  ר תוםחוס וגשו בהצעות שה  לפסול  

, הצעות שהן חסרות,  כןו  , זבמכריון  ות השווונ קר ת בעו פוגעוהוגנות ו/א
ל  ש  מוטעית  הבנ ה  עלו  ות אנכונ  תיבלת  וחהנ   ות עלוטעות, או מבוססמ

 .  אחרת הדהועה החליטת אם זול ז,כרא המנוש
 

מזכ  .13.4.2 לגרוע  כדי  באמור  העיתו אין  של  למחו ה  פרייה  על  טכנייםגמיל    ם 
 בתום לב. עה בהצ שיפלו

 
פי  -רייה עליהע  תטובלסעד העומד  כל  ע מגרובסעיף זה כדי ל ור  אין באמ  .13.4.3

 כל דין. 
 

 וכה במכרז זה .13.5
 

ז  אות מכרורלהבהתאם  וכה  ת הזא  חרתב  ייה רהעי  ל ש  יםרזמכת ה ועד .13.5.1
 . חוזהתתקשר עמו ב עירייה כי ה הי יריהע ש מליץ לרא, ותזה

 
המכרזיעו .13.5.2 אדת  תשקול  וע ההצת  ם  מ שניה ר  אחלאו  /ות  עם  לה  ו"מ 

ל  תקב   מכן   ולאחררות,  הבההם  ה מ רט לעיל ו/או קיבלהמציעים, כמפו
 ת החלטתה.  א
 

רועדת המ .13.5.3 להח כרזים    , רתו ביה  אימת מעה הההצ  תיר בחל  ליט עשאית 
ו   הצעהל  כ  לבחור  אל  יטלהחל  או להבר טבמ  ולהכשהיא,  את  ה  טיח 

   .המירב היתרונות לעיריי
 

  חל כיחידה יל( והוא  לע רתו  )כהגד  ל הפרויקטכלל  ביחסהנו  דנא    המכרז .13.5.4
 ויקט. פר ך הום מתביחס לחלקירק ות  הצעתתקבלנה אחת. לא 

 
 חידה צעה י ה .13.6

 
למכרז  ככ .13.6.1 שתוגש  שכאו  ה,  דייחהצעה  ל  הסף    תיקבדחר  אלכל  תנאי 

יתוףלגההצעות  ו  א/ו לועד ,  בכי  ם  זיכרהמת  ברר  הצעה  נותרה  פניה 
היא   בהת חתיחידה,  להוראותליט    לתקנות   )ו(22  סעיף  תקנה  אם 

 .  1987-ח תשמ" –ת )מכרזים( ריוהעי
 

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

ת שועדככל   .13.6.3 המכרזים  המפסיל  עלחליט  ת    ם יוקימ הנ  ןמכרז  ת 
פרסום  הנוגע לכל  ב  לןלה  הז   אות סעיףהור  לו חו, יף זהעיבס מפורטים  ה

 מכרז חדש.  
 

 דשרז חסום למכ ות ופרההצע  דרגבממציע השני  ת עם הורשהתק .13.7
 

  את ה  מצרת לעה שומ ירייהע   ין,ל דעפ"י כ  ות העירייהמבלי לגרוע מזכוי .13.7.1
  בצעי שמנת    על  שו, גושה צעות  ע השני במדרג הההזכות לפנות אל המצי

עפ"יו רפהת  א וצעה  יקט  עלשהוכ  לאחרם  ג  זאתתו  ר  אחה  וכז  רז 
הראשון  מכב שהזוכה  מקום  כל  עומדיא רז,  פ"י  עותיו  בהתחייבוי  נו 

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

שידורג .13.7.2 של  שהוהא  תשני    למציע  להודיע    7ת  קבלת ימים  על    לעירייה 
ע  .התהצע כלא  המשה  הי צן  שהשנ  גורמדע  או    הא ת   לה,בשליב  שיי, 
  ישי וכך לשהצעתה זו למציע שידורג    יע אתולהצ   ורחזל  יהית העירירשא

 הלאה. 



 

 

 

 . עיון באתר ל: ( 2021ומסגרת ) הסג" פהוט למרכז  יר: 7/2021 מכרז
 2397לא . לגלוין אומדמסגרת.  כש. ר

 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת  38עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

סעלהוראו  בהתאם   מציעמצא  נ  לא .13.7.3 העירייה  זה,  יף  ת  רשאית  תהיה 
 .   חדשם מכרז לפרס

 
ש .13.7.4 העיהתקשרותה  זה  ייהרל  סעיף  להוראות  בכך   בהתאם  מותנית 

זו    נהזמ בהועים  קבה  , במועדיםהייירלעא  ציימה,  ז  יף סעי  פ-לוכה עשהז
הביבהת  בוערת  א  הן ,  חוזהוב עריכת  אישור  את  והן  ח  ו טיצוע 

 . (חוזהרתם ב)כהגד
 

 גיםסיי .13.8
 

אף .13.8.1 מסמכוי,  לעילהאמור    על  לגרוע  דיןומבלי  כל  פי  על    ועדת ,  ותיה 
 כה במכרז.מציע כלשהו כזו ז עלכרילה אית שלרזים רשאהמכ

 
או  כל ל  ם איזכ  ו הייא  ל  ם עיצימה   ,כזהרה  במק .13.8.2 מאת    פיצוי  שיפוי 

 רז.  מכי המכ מס שת כיר יןג בלרבות,   ייה,ירהע
 

 ים וחד מי במקריםה ייסמכות ראש העיר  .13.9
 

ר  העי  צת ירייה ו/או של מועמסמכותו של ראש העוע  לגר  זה, כדי ליך  מור בה אין בא
 . נוסח חדש[יות ]העיר  )ג( לפקודת148 עיף ת סולהורא ט בהתאם רה

 
 זה חוה .13.10

 
א יה א  ל  ה דתחלת עבוצו הת  בל וק  חוזהה  תמעובר לחתי  יכ ,  הרוב מ  פק ר סהס  ען למ
 תוקף בין הצדדים. -בר חוזהם קיי

 
 ה וכהזן בהצעה  זכות עיו .13.11

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

ופית  סוה המכרעדשל  במכרנימב,  זים ת  הזוכה  ובהצעת  זאת ז,  וקיה 
 . רזכהמת  צאוות  על ודעההה ת בלק יום מ  30בתוך 

 
יה  כרזמבשתתף  מ .13.11.2 לא  לא  ברשאי  דת  ועת  טחלה  שלים  חלק עיין 

  לדעת עלול    ון בהםה, אשר העיצעה הזוכהה בחלקים של  , או  המכרזים
ביטחון  ב  פגוע ל  , אואו סוד מקצועים לחשוף סוד מסחרי,  יז מכרת הועד

 ר. בביטחון הציבו  החוץ שלה, בכלכלתה או ייחסבינה, המד
 
קש  ותב  כהזול ההצעה הע ברייה לה העיתפנ,  וןעיל  כותהזוש  מימם  רט .13.11.3

עמ ה  משלושה  וחריא א  )לו  תדאת  לעניין  עסקים(  על  חסיון    תלט ימי 
זו )או    ייקבע לאחר קבלת עמדה  יוןהע  היקףה, והזוכ  הען ההצקים מחל

 קבע(.  ד שנמועב בילא הגה הזוכה ההצעבעל  ם בהיעדרה א
 

י  .13.11.4 לעניתן  במסמהיה  כאיין  וף פכב  ד,לבב  יה ריהעירדי  שמב  ורמכים 
ב  ח למשלו עעד  מול  ש  ש ארמולתיאום  ון,  עיל  כתב בקשה  נציג  העיון  ם 

ובכפ )בגיןקבוום  לתשל   ףוהעירייה,  של  תהוצאו  ע  בסך   )100   ₪
חדשיםים:  במיל) שקלים  עבור  .מאה  מע"מ(,  פגכ   כולל  עיון,  ישת  ל 

   .קחוכ מרף מע"ם זה יצו; לסכובעיון העלויות הכרוכות י סוי כאת לוז
 
ה לקבש  בקשיף  תתשמ .13.11.5 צילול  המסמכ   ימ עתק  לעיון פתוח ה   יםשל    ים 

וד  עמ  ם של כלור תצלו בע  ₪ )חצי  ₪( נוסף,  0.5סך של    ייהיר לעם  ישל
 (.A4ל  י )בגודדרטסטנ

 
ה קבל .13.11.6 שאית  חומרים  של  כעתק  תהיה  מסמכים,  תשנ נם  סגד  כום  לום 

 ין. ות העניפי נסיבלעת ול יה, מעתהעיריבר  גז יבע ע" שיק
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חד  כל אל  ש  ן במסמכיםיי היה זכאי לעיה  וכ ז ה ההצעה   בעל  יכר  בהומ .13.11.7
זכותמש  מיש  יםתפתשמן המ לעיין במסמכי ההצעהאת  עיזה  ו  ון  וכה. 

 זה.  הוראות סעיף ם לבהתאה יהיה ה הזוכ ההצעל בעל כאמור ש
 

 כלליים  תנאים .14
 

 חל הן  ידה .14.1
 

כפ  .14.1.1 זה  לד הליך  ב  המכרזים  נייוף  יהחלים  במדינת  מעת  נוסחם  שראל, 
 .  תלע
 

 . דיןבהתאם לכל  השנ וגות  הנ רכתע צעותהה .14.1.2
 

תפות  אים לצורך השתשפטי מתץ מעויי ו  קיבלכמי שבו  יחשים  עיוהמצי .14.1.3
   עי אחר.עוץ מקצויי ל ן, כ, וכההצעות  והגשת  ךיהלב

 
 ייחודית  יית שיפוטנת .14.2

 
הנוגע   עניין  ל/ו   זהרז  כלמכל  בב  חו,מכו  הנכרת  חוזהאו  ורק  אך  המשפט  ית  יידון 

    שבע.ר באעיר מצוי ב  מקום מושבו רשאו ענהבבתון דות ליינעני חינה מב ך המוסמ
 

 יך הלת בפותתהשהות  וצאה .14.3
 

י כל   .14.3.1 לבדו  ימציע  רכילרבות  בהליך,  ותוהשתתפ ת  ואוצ בהשא  שת  , 
 כרז.  ע בדיקות נשוא המוביצ רז ומכי המכמס

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

 
 ט רויקהפע וביצלת חייית ת ח דו א  העירייהביטול על ידי  .14.4

 
  ל את ההליך די, לבטעהבלתה  על דוקל פי שי ת ועע כל שאית, ביה רעירי ה .14.4.1

 .  דנא
 

ע  טלבו .14.4.2 העירי-לההליך  היי ידי  תהאה,  הלבצע  ית  רשא  א  רויקט  פאת 
  ענהטים כל  למציע  שתהא   מבלי   ,עות צדדים שלישייםבעצמה או באמצ

   יעה בקשר לכך.תב או
 

 יים שיקולים תקציב .14.5
 

כהס  עןלמ .14.5.1 סר  מפקל  הזאב  ר ובה,  ביצוע  כי  נשואת  זהכרמ  פרויקט  ,  ז 
ו של  או קיומ   בי ציתנה בקבלת אישור תקמלא, מו  ופןבא   עביצולרבות  
   תקציב.

 
שומרתהעירי   כך,לפי .14.5.2 את  על    יה  לבטל  המלאה  ו/או  זכותה  המכרז 

מועלדחות   תחילאת  ביצד  העבת  חלקן(,  לן  ו)כ   דותווע  להאו  קטין  או 
היקף   מאאכתוצ  ת דוובעהע  ביצואת  התקציבאי ה  לת קבי  ה  י  שור 
)או הסיב  כלמ  האמור  אחרת  המוסמכים  הגורמי   ר ישובא   הקשור ה  ם 
 .  (נהדי מטעם המ

 
להיקפו  בהתאם    וגשוים י של המציע ההצעות  י  ורשת כבצורה מפ הר  מוב .14.5.3

יעים  המצ  את  ראו ימכרז,  עות ל שת ההצעצם הגויקט, ובלא של הפרהמ
שמסכימ  אתכמי  ומאשרים  עלימוותר   ,יללע  האמור  ים  ,  נהטע כל    ם 

ו/או דר כנגד  ישה  ובעניין    רייהעיה  תביעה  עלות  שלא לה  ם יביתחימזה 
דריש טענה,  העיריכנג  תביעה  ו או/ ה  כל  בקד  ביטשיה,  עם    ול המכרז ר 

 המכרז. ות לפי יצוע העבודעד תחילת ב יית מו ו דחו/א
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  סעיף זה, ברטות  ופהמ  ת ונסיבבטן  יוקשל המכרז    יקף הביצוע ככל שה .14.5.4
כייחשלא   הדבר  הזוכהתם  שייחה  וזהחל  שנה  הקטב  העם  יה  יעיר. 

 . תיםשירוה  לכלליחסית  , כל הניתןכ ע,להקטנת היקף הביצו  תפעל
 

וממובה .14.5.5 אתר  המגיש  מציע  כל  יראו  כי    כאילו   למכרז,הצעתו    ודגש, 
מראש הסכי מועיל לור  לאמ  ם  והזוכה  כל    בזאת ותר  ,    ו ו/א   נהטעעל 

העיכז או  ו/  תביעה  ו/אוה  רישד כלפי  בגיןות  קף  הי  תנטהק  רייה, 
 . אמורתקציב כ עדרהי לע בשהביצו

 
מובהר, .14.5.6 של  יכ  עוד  המכר  במקרה  כתוצביטול  מאז  אקב  י אה    ישור לת 

זכאים תקצ יהיו  בלבד,  זה  ומטעם    חזר ה להמכרז  מסמכי  רוכשי    יבי, 
הו,  לשף כ סונ צוי פיל יהיו זכאים  שרכשו, אולם לא  כרז מי הסמכממחיר  

 .  מועאו בקשר ציוהש רתחל הוצאה א כומכרז הכנת ה  אותהוצרבות ל
 

הצ .14.5.7 הגשת  בעצם  לעיל,  לאמור  מצימכל   עהבנוסף  כל  מתחייב  כי  רז,  ע, 
כההצעתבחר  שתירה  במק שאינ ו  מסיבה  אך  במכרז,  הזוכה    ה צעה 

ת  ריך אביצוע הפרויקט, הוא יא  לת חיועד תבמ   יהחיגרם ד בו תי  תלויה
ה  במסגרת  שהגי  תנקאיבהות  ערבתוקף  ל הצעת ש  תמלו,  כל  ורה  א 

העירישר ד  ילפ   וספת, נ שהארלוב   ,הי ית  לא  בד  כאמור,  הערבות  כת 
) ששל  ע  תעלה ח6ה  ה(  מן  הודשים  תוקףלפקון  אחר מועד  ת  ערבו  יעת 

  .ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז
 

מרכה  הזו כע   אשמוותר  טענל  ומתחייריד  ה,ל  תביעה  ו/או  שלא שה    ב 
ארכת  עם ה  יה בקשרי העירלפי  ו תביעה כ ה ו/אשדרי  ,הטענכל  להעלות  

כאמ רבעה  ףתוק במקרה ו לרבו  רוות  חל   ת  לאחר  המכרז,  ביטול    וף של 
 אמור.ת הערבות כפת הארכקות

 
מכללי   לימב .14.5.8 לעילגרוע  האמור  במסמכיות  אחר  מקום  ובכל  המכרז    ל 

רשתה   יה ריהעי  ,חוזהוה ההלחת  אייה  ערבות  את  ש  גי שהצעה  לט 
הז כולה עהצ  רתסגבמ  הכ והמציע  למכרז,  בין  חלקהאו    תו  תר  הי, 

שבמ הת  עציהמ  יפרקרה  א ותו  יב חיאת  ערבות  להאריך  של  תוקפה  ת 
 בסעיף זה. מור צעה כאהה

 
 דדת בו צעהה -ההצעה  .14.6

 
 ד למכרז.  להגיש הצעה אחת בלברשאי  כל משתתף  .14.6.1

 
הנשלט  , או הנשלט על ידו, או  ציעמבולט  שש  מיל  גם עעיל חל  האמור ל  .14.6.2

יד שגוי  על  בו.  ש השי  ילרם  גם  המונכרך  לצוולט  מוגדר  "של ך  יטה"  ח 
הכללית  זכו מ  20%-מ  עלהלמ  של   הקזכאח באסיפה  הצבעה  או  ו/יות 

 התאגיד.  המנהל את וףבג  םריחבמה  25% -ותר מלמנות י זכותה
 

 זה.  סעיף ב ד גוניו בכי הוגש  שיתברר תועדת המכרזים תפסול הצעו  .14.6.3
 

 זיםרכ המ  תדת ועלטהחהנוגדת את    קביעת בית משפט מוסמך .14.7
 

וייקב .14.7.1 עלהיה  המ  ידי  ע  ,  ("ריקוהמהזוכה  "  :לןה ל)  זוכה  כרזיםועדת 
ובעקבות בעבודתו,  יחל  בימשפט הליך    והוא  ידי  על  ייקבע  משפט י    ת 

אחר    ז זוכהרכמקורי בטלה וכי תחתיו מו הזוכה השל  תו  זכיי  כי  סמךמו
ו"האחר  הזוכה"  :להלן) מניע  או/ (  צו  שיינתן  ביצככל  להמשך    וע ה 

מתועבוד ה המקוי חת,  הזוכה  ל יב  ביצהרי  את  העפסיק    בודות וע 
שר  אי ב דכנח עדו" צוי אצלו בצירוף  המידע המכל    את ה  יריילער  יב עהול
י ל על  בוצעו  שכבר  כניול  דו,פעולות  הזוכהאפשר  לעבודה    סת  האחר 

ו בטוח  וס מבאופן  זה  ודר,  כא  יםלקיבכלל  ההנת  לו  יש  ותחי ל  ינתנו 
 ויקט.  רפה  ועיצ ל בע ת והעברת האחרי בדבר מועד  
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וי בגין  פיצ  וםלש כאי  ז  יה ה י  א א לי, הוהמקורו של הזוכה  תזכייבוטלה   .14.7.2
כאמור, זכייתו  ל  ביטול  עב תשלואלא  העם  על ור  שבוצעה  יו  יד -בודה 

 ד הפסקתה בפועל.  מועעל, עד לבפו
 

 ת ח הודעומשלו ואופן  םכתובות הצדדי .14.8
 

יתרמכ  עולגר  מבלי .14.8.1 הזה,  ל  הליך  ה  הוראות  כי  מטעו ודמובהר    ם ע ת 
ו/או  ריהע מט הודעוייה  המשתתפים  ע ת  הע ם  יירייהאל  בכתב  ו  ח לשי, 

פה או בכל  -עלו בנשנית ו מצג  תוקף לכל הודעה ו/א  יהיה כל  ולא  ד,לבב
 דרך אחרת. 

 
  , אצל לעיל  טרו כמפבמשרדי העירייה  יא  דת המכרזים הובתה של ועתכ .14.8.2

 . הרייעיה מזכיר
 

פו  ורשצ  יהםמכמסב  שנקבעהתובת  המשתתפים תיראה ככם של  ובתתכ .14.8.3
 עה.  להצ

 
ב   עדר בהי כתובתו  חשב  תי,  כתובות  פרמס  צגובו הומקרה  כתובת ו/או 

שנמסש ככתובת  המציע  בל  המוקדםרישוה  פסטורה  ככתובת    ם 
מ  המציע,  המחייבת  המצי טעם  אם  האלא  וע  בכתב  כתובת ודיע    מסר 

 חרת.  א
 

אש .14.8.4 הודעה  המכ  ידי  על תישלח    רכל  ועדת  ו/או  ירא רזיםהעירייה  ו  , 
  תאם( בההענייןה לפי  הזוכ   ום )א לה אצל המשתתפיבקו התילה כא תאו
 ם: ם הבאיינאלת

 
ראו  יואז    –  ר רשוםהודעה באמצעות דואמשלוח ה ידי  -על .14.8.4.1

כאילו   ההודעה  אצל התקבלאת  תוך ב  פיםהמשתת  ה 
   שלוח;המום  קים מיימי עס(  3)שלושה 

 
ז וא   –  או בדוא"ל   יליה סימבפק  ותח באמצע וידי משל-על .14.8.4.2

 עסקים  יום   עדה כעבור ייעה ל לו הגאי עה כדההו  ראו את י
 ; אחד

 
 סירתה. בעת מ  –ביד  רהימס  ית אואיש הרמסיבאמצעות  .14.8.4.3

 
 
 
 , ברכהבו רב בכבוד

 
 
 

 אבו סהיבאןיז  אפ
 רהט  עיריית  ראש
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 1טופס מס' 
 

 הצעה  י טפסאישור הבנת תנאי ההזמנה ו 
 

 לכבוד 
 רהט עיריית 

 
 ג.א.נ,

 
  (1202)רת מסגמרכז פסג"ה ול וטריהשל התקנה רכישה, אספקה ו 7/2021 מס' מכרזהנדון: 

 הטבר
 

קראמאשרים"מ  ח ה  ואנ .1 כי  בקפיד,  מסמכי  נו  את  רכישה,  :  שאבנו  7/2021מס'    מכרזה 
ו   את האמור  והבנולמדנו    ברהט  (2021)  סג"ה ומסגרתז פמרכל  ריהוטהתקנה של  אספקה 

ים  י, העשושפטייםים והמהפיזי תנאים והנסיבות,  את כל הדרישות, ה  בקפידה  בהם, ובדקנו
הצ על  אעתנ להשפיע  על  ו  הפביצוו  א  רויקט,ע  מוותרים  וכי  טענה  נו  כל  על  מראש  בזאת 

תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים,   ות,הבנה של דריש -ו איידיעה א-שעילתה באי 
 קט. ע הפרויו או על ביצוצעתנ על ה  השפיעהעשויים ל

 
ם  רפימצווכן במסמכים ה,  תע הצעוה להצי בהזמנ   המפורטים  כימים לתנאיםאנו הח"מ, מס .2

 ותיהם. ם וצרופל נספחיהכ  עליה וההפנ דרך על 
 
פורטים בה, על כל נספחיה,  המ   עתנו, יהוו התנאיםעם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצ .3

 מחייב מבחינתנו.  חוזה
 
מתן  /לביצוע העבודות  חוזהב  שרות עם העירייהתקלה תוקף  בלעדיו אין    כי תנאי  ,נוע ל ידו .4

זוכה  ייה לנציג הי העיראישור  קבלתינו  ההזמנה הוא  נש  קה של מוצריםפתים/אס ל שירוש
ה מנהל  ו/או  הפרויקט(  )כ)מנהל  המכעבודה  במסמכי  על  רז(הגדרתם  העירייה  אישור   ,

העו וצוות  הניסיון  בדרישות  לרבות -על  וצעי שבדים  עמידה  כ  ידינו,  המסמכים  הגשת  ל 
הכ  הדרושים על  לחתימה  בהזכאמו  החוז תנאי  להצר  למכרז,  ימנה  הצעות  חר  יאולא  ע 

ו לא  . בכל מקרה שברייה למציע על הזכייה במכרזת הודעת העיעד קבלים ממוימ  7לוף  מח
וך  בת  ם יהנדרש יוגשו כל המסמכים  רייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא  העישור  יתקבל אי

ת פ זה,  זמן  רשא רק  שיהיה  לפי  העירייה  להתקשקוית  המוחלט  דעתה  ב ל  לביצוע    החוזר 
המכוהעב נשוא  כלש   ילמפע /קבלן/ספקעם  רז  דות  ולא  אחר  לנו  הו,  ואנו  תהיה  טענה  כל 

ייה בקשר להתקשרותה עם אחר, על  עיר ו/או תביעה כלפי הל טענה, דרישה  מוותרים על כ
 אף זכייתנו במכרז.    

 
פים  לבוא למשרדכ  חייביםמת   אנו .5 רטת  המפו  ת ת הערבובידיכם אולהפקיד  תכם  דריש  על 

פוליסותכרזמל  המצורף   זה וחב את  המפויטוהב  ,  ברטו ח  כת  ואת  המסמכו  והראיות ל    ים 
 הנוספים הטעונים המצאה. 

 
למועד הקבוע בהזמנה להציע הצעות )כולל  זרה, עד  ת חזכוד בתוקפה, ללא  הצעתנו זו תעמו .6

 (. הארכה
 
ים  פתולמשתכלל,  לאחרים בלגלותם    ו/או לא  טי הצעתנו וי פרגל ת  ים למנוע או מתחייבנא .7

 ט. בפרזו רז נשוא הצעתנו כאחרים במ
 
לקיכבטחו .8 הצן  פרטיה  עתנו,ום  כל  בנקא  על  ערבות  בזאת  מצורפת  ערוונספחיה,  כה  ית, 

 הזמנה להציע הצעות. ורטים בנאים המפלת  בהתאםלפקודתכם 
 

במכרז .9 שנזכה  זהער  כתב,  ככל  לידינ   בות  לאחר  יוחזר  את  שנפקיד  ו  פוליסות  בידיכם 
 ו. בהצעתנו זלל  הנכ  חוזההנזכרים ב םסמכים האחרימהיות ו הערבויטוח, הב
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נפבמידה   .10 הער ולא  פוליסות  קיד את  ו/או את  ו/או את המבויות  סמכים האחרים  הביטוח 
כימים  7תוך    הנכלל  חוזהב  ים הנזכר יסודית,  כהפרה  הדבר  יראה  זים  החו  קחוב  מוגדר, 

  ירייה הע  אתה  העירייה,  כויותיתר ז, ומבלי לפגוע ב 1970-( תשל"אחוזהת  של הפר)תרופות ב
ערך מראש על הנזקים שנגרמו  כפיצוי קבוע ומו  ת הבנקאיתובאת סכום הער   טחלל  יתזכא

 מ. ו"ו/או במהלך המ   חוזהבשל הפרת ה  הל
 

ת  , מותנה בחתימ מכך  עתממשכל ה  אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על .11
 בודה. וקבלת צו התחלת עעל ידי העירייה  ה חוזה
 
 
 

 רב,  ודכבב
 
 
 
   

 יע מצ ת הותמחתימה וח   תאריך 
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  2מס'  פסוט
 

 7/2021 מכרז
 בדבר אי תשלום "דמי תיווך" רה הצה

 
,  1977-"ז התשל,  העונשין  חוקהדין, לרבות    החלים עלינו מכוח  ריםולאיסובות  לחו  ףוסבנ .1

______הח   אנו  בזאת  ומצהירים   מתחייבים_________  __________ _________"מ 
 : ןכדלקמ

 
ו/או    לא .1.1 לקבל,ללהציע  ו/או  ור שמיב  תת  ו/או כסף ויפין, כל טבעקאו  / ין    בת הנאה 

ין על החלטה ו/או מעשה קיפבע   ין ו/או ע במישרו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפי
עיריית   של  ")להל   רהט ו/או מחדל    עובד או  /ו   יהבעירי  תפקיד   בעל   או(  "העירייהן: 

  כל או  /ו  קשרותתה  להליך  בקשר  ,אחר  םגור  כלאו  /ו   מטעמה  מיאו  /ו  יההעירי 
 .ממנו  עיםהנובנה הזמ/ החוז

 
או /ו  יהבעירי  קיד פת  בעל  םע ,  בעקיפיןאו  /ו  במישרין,  פעולה   ףלשתאו  / ו  לשדל   לא .1.2

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

 
או /ו  בעירייה  ד קיתפ  בעל  עם  ,קיפיןעבאו  /ו  ןבמישרי ,  פעולה   ףתלשאו  / ו  לשדל   לא .1.3

 בצורה   מחירים   ע בולק  במטרה  אחר   גורם   כל או  /ו   מטעמה  מי או  /ו  העירייה  עובד
 .תחרותית לא או /ו מלאכותית

 
בפעל  לא .1.4 לאנו  במס   1.3עד    1.1"ק  בסמור  ניגוד  הליכי  לעיל  של ההתקשרגרת  ות 

 מהם.  נובעיםזמנה שחוזה/ההעירייה ו/או כל 
 

  העירייה   כי   לנו   ידוע,  לעיל  1  בסעיף  לאמור   וד יגבנ  פעלנו   יכ  סביר   חשד  ר עורוית   במידה .2
  ההתקשרות   בהליך  לשתפנו  לא,  הבלעדי  דעתה  שיקול"י  עפ  , הזכות  את  לעצמה  תשומר

"זה)בסעיף    רחא  הליך  בכלאו  /ו,  רכאמו  הפעולה  נעשתה  כי  חשד  קיים  יולגב   הליך : 
  את   שהוא  זמן  בכל  ללבט או  /ו  ותרשתק הה  בהליך  הצעתנו  את  לקבל  לא ו  א /ו"(  ההתקשרות

  מהליך   הנובעים  מנהההז/החוזה   את  שהוא  זמן  בכל  לבטלאו  /ו   ההתקשרות  ליךהב  זכייתנו
 . ההתקשרות

 
  מטעמנו   יומ  סוכנינו,  יגינוצ נ,  שלנו  נהשמ  קבלני,  עובדינו  עתדילי  זה  סעיף  תוכן  נביא  אנו .3

 . ממנו  יםהנובע ה הזמנ/זה וחאו  /ו העירייה  ל ש התקשרות  יךבהל יאשה דרך בכל המעורבים
 

כח .4 ניתנת  זו  למכהצהרה  הצעה  מהגשת  מס'  לק  רהט  די  י-עלשפורסם    7/2021רז  עיריית 
 ( ברהט. 2021) מרכז פסג"ה ומסגרתל ריהוטספקה והתקנה של רכישה, א יינו: ושענ

 
 

 ם:ל החתו באתי/באנו ע איהולר
 

 __________ שם: ___________
 

 __ ____________חתימה: _____ 
 
 _ ____________)חברה(: _ מתתוח
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 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת  45עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 3 ופס מס'ט
 

 מטעם תאגיד אישור זכויות חתימה 
 

 2021____ __ : _תאריך
 

 
 : לכבוד

 ט עיריית רה
 

 א.ג.נ.
 

 ד יגתא בשםאישור זכויות חתימה ן: הנדו
 
 
החתום/ים    ________,___ כי _________ בזאת,    __ מאשר_ _____________ני, עו"ד ____ נה

על  על שהוגשה  _ד י  ההצעה  )____ _________י   ______ " ההזמנה  "(  המציעלהלן:  במסגרת 
הצעות   של    בנושא  7/2021מס'  למכרז  להציע  והתקנה  אספקה  פסג"ה  ל   ריהוטרכישה,  מרכז 

, והיא מחייבת  חתימתו/םב  יב את המציע לחי   ך/יםמוסמ  "(המכרזן: ")להל  ברהט  (2021)  סגרתמו
 . זנוגע למכרבר ועניין בדל את המציע לכ

 
 
 
 
 

 ד רב, בובכ
 
 
 
 
 ____________ ___ 

 _______ מ.ר. _____
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 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת  46עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 4' מס טופס
 

 עבר ן  יויסבר נד ב  תצהיר המציע
 למכרז[ ע בהצעתו  יהמצסתמך מ עסקה עליהלכל   נפרדיר ]יש למלא תצה 

 
 

__________   על/תב  ____________ _"מ,  הח   אני עליי    יתשהוזהר  לאחר  _____,ת.ז.  כי 
צפוי/ה  אהיכן  אעשה  לא  וכי אם    תצהיר את האמלה בעיבועונשים הקלה  בזה /מצהיר  חוק,ם    ה 

 להלן:בכתב כד
 
משמ .1 כמנאני  התפ י/כלל   הלש  של  עול/שמנהל  _____________/חברת  ___ ותף 

ב_________ _ ח.פ.  _______  עמו /_____ _______ __ע"מ    ____ ______ ___  תהמס' 
")להלן ומוסמך  יע המצ:  תצ טמ"(  ליתן  כחלקעמה  זה  ש  היר  המהצעתו    גרת במסמציע  ל 
 "(.המכרזלהלן: "ית רהט )ידי עירי-על  סםפורש 7/2021 מס' מכרז

 
     כמפורט להלן: מוסדות ציבורהמיועד ל   ריהוטמכר  יע מצ ה כי צהיר,י מנ הנ .2
 

 ____. ______ __________ _______    ל הציוד:ש  ןמימזה שם 2.1
 

 __. __ ________________________   :יבורי ף צין הוא גוהמזמהאם  2.2
 

 __ _______________________ ____   פק: שסווד הציתיאור של  2.3
 

  __________________________________ _______________________ 
 
 .______________________ __ ___ __ : עה האספקהבוציו ל איבורי ד הצ המוס 2.4

 
  ___ _______________________________ _______________________ 

 
 _____ _________ _ ____ _ פקה: ורי אלו בוצעה האס ד הציבמוסל הש ומ מיקו 2.5

 
  __________________________________ _______________________ 

 
 . )ללא מע"מ(__________________  פק:י של הריהוט שסו כספ  היקף 2.6
. 

 _. _________________ ________  מועד הזמנה: /חוזהה חתימת  עדמו 2.7
 

 _.. ________________ ______ __  :ציודשל הבפועל  ספקהמועד א 2.8
 

 __.__________ ________  :ןאצל המזמי  ותפקידו ין עם המזממט קשראיש  שם 2.9
 

 ____ __ ____________ ________ ____________________________ ___ __ 
 

 ___________ __________  (: "לדואד, ניי) רהקש שאי עם רותהתקש דרכי 2.10
 

  ________________________ __________ ________________________ . 
 
מצור  .3 כן,  ואסמכת הפות  כמו  הבאות  המלצו/ אות  שנית  או  לבקששונות  בגית  תנו  ן  המציע 

 יל:לעה  עסקה שפורטה
 
_ ____________________________ _____ _________________ . 
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 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת  47עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 תצהירי אמת. וכןות  תיזו חתימו שמי, כי זה  אני מצהיר/ה .4
 
 
 

_______ ______ 
 ה / הירחתימת המצ

 
 שוראי

 
  'במר/ג  בפניי  ייצב/ה ת _______ ה  בזה כי ביום____, מאשר/ת  .  ______ מ.ר"ד _ ו הח"מ, ע  אני

אש___  עצמ  ר_____  בת.זיהה/תה  וא  ןופבא לי    ____/המוכר/ת_____   מס'ז.  ו/ה  לאחר  ישי, 
ה לעונשים  צפוי/תהא  /שה/תעשה כן יהאא יעאם לאמת וכי  היר את הה להצ ליו/ ו/ה כי עתי הזהרש

 יי. ה עליו בפנ/תםוחתצהירו/ה  ונותכר/ה את נשועים בחוק, איהקב
 

 ______ __________ ___ 
 ( מתת +חוימה  חת ד )עו"
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 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת  48עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 5ס' ס מטופ
 _____/____ /2021 תאריך:

 
 "ח{ורה גו של משרד מה/לופיריר  אישור על גבי ניהלהעלות את ש }י

 
  לכבוד

 המכרזים  דתוע
 רהט  עיריית

 
 .א.נ,ג
 

 "מ/ח.פ._____________ בע____ ____ ______ ברתח:  ןהנדו
 

"/חברת  לש   ןבושח  כרואי )להלן:   ____________ הצציע מהשותפות  הגשת  ובמסגרת  עת  "(, 
למכרז  המצ רהטעירייידי  -עלשפורסם    7/2021מס'  יע  אספישרכ  :שעניינו)  ת  והתקנה  ה,    שלקה 

 : לקמןדכ לדווח מתכבדים אנו, (טרהב (2021) מסגרתוג"ה  מרכז פס ל  הוטיר
 
 
לא .1 המהריני  כי  חברה/עמותה/שותפות  שר  הנו  שנרשמהציע,  רשם    רשומה  בפנקסי 

ך לציין  ן צוראי   –ה או יחיד  ות לא רשומתפ שולגבי  ]  ___תות ביום  ______העמוהחברות/ 
 [.  ועד הרישוםאת מ

 
 __ . "ר ביום __________ לכמורשה/מ עוסק שם כע נרהמצי .2

 
לא  ₪( ויותר,  אלף  מאות    תע₪ )  000009,י של  כספר  זוציע הינו בעל מחשר כי המאיני לרה .3

כספיים  דוחו"ת הפי ה-עלאת  , ז9201,  8201,  7120, בכל אחת משנות הכספים  ע"מל מלוכ
ב  יישאינו מחו  למציע  נה ה  ה זוחלופציע ]ת המהוגשו לרשויודוחו"ת כספיים ש/ריםהמבוק

 לשנים אלה.  עמצי[, של ההגשת דו"ח מבוקר
 

 : 9201מבוקר לשנת  יספדו"ח כלו  ןיע שאלמצי חלופה
לא  ₪( ויותר,  אלף  מאות    תשע₪ )  0,00009על מחזור כספי של  ו בהריני לאשר כי המציע הינ 

על,  8201,  7201,  6201ים  משנות הכספ , בכל אחת  "מכולל מע יים  כספת הפי הדוחו"-זאת 
יב מחואינו  מציע שזו הנה לחלופה  ציע ]ות המו לרשוים שהוגשכספיי  "תדוחו/בוקריםמה
 . 2019  ר לשנתוו"ח הכספי הסק פי הד-, עלשל המציע לשנים אלה, וכן [, גשת דו"ח מבוקרה
 

כי המחזור הכספי של הי לאהרינ  .4 בלבדלעיל, הן מפעילותו שמציע המפורט  שר  , ל המציע 
 ים עמו. תאגידים הקשורו ת של גופים א ת מפעילוכנסות הנובעוללא ה

 
לשנה    המבוקרהכספי    פי הדו"ח-על  9201  יע לשנתצל המפי שכסה  המחזורשר כי  לא  ניהרי .5

)ל כולזו  מע"א    כספי "ח  בדו   חייב  שאינו  יעצמ:  הערה ]  .₪  -______ _________ (:מל 
 [ זו נה לש ספיכ ה"ח בדו  נסהכה למס  שדווח הסכום  לע ידווח  וקרבמ

 
 : 8201 תלשנ מבוקר פיסכ  "חדו לו שאין למציע החלופ
פי הדו"ח הכספי המבוקר לשנה  -על  2017ע לשנת  צי המ  של  ספיהכ   המחזורר כי  לאש  יהרינ 

ר  חייב בדו"ח כספי מבוק  שאינו  : מציעהערה]  .-_______________ (:מע"מ  כולל  זו )לא
 .[2019ת לשנבדו"ח הכספי הכנסה  שדווח למסום הסכפרט את פה זו, וי תעלם מחלו י
 

  ערת עסק חי" מה "הלא רשו,  9201יע לשנת  ל המצוקר שספי המב ח הכ ר כי בדו" אשהריני ל .6
כספי  צבו העל מ  יעתר ש בה כדי להת, שי ת אחרי" או כל הערה חשבונאיאו "אזהרת עסק ח

 יו.  תו לעמוד בהתחייבויויכולת  ו ו/אות עסקי המציע להמשיך לקיים א  של
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 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 110וך מת  49עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 
 : 9201ר לשנת וקמבכספי   שאין לו דו"חע למצי חלופה

שומה "הערת עסק חי"  א ר, ל8120ת  שנל  ציעוקר של המי המב הכספ   י בדו"חהריני לאשר כ
ו הכספי  ל מצבהתריע עה כדי לת אחרת, שיש בבונאירה חשאו "אזהרת עסק חי" או כל הע

לקיש להמשיך  המציע  עסקיו  ל  את  בים  לעמוד  יכולתו  ב התחייבויותיוו/או  וכי  התאם  , 
ה המציע    ורהסקכספי  לדו"ח  צ9201נת  לששל  לא  ל,  בדו"ח  כאמהערה  ירשם  ה פויה  ור 

 .  9201ת  לשנקר  בוי המספהכ
 

 בוקר:ספי מחלופה למציע שאינו חייב בהגשת דו"ח כ
ולמי  אינו   י המציעהריני לאשר כ דו"ח כספי מבוקר,  צועית  בנתי המק טב המחויב בהגשת 

מהדו"   לא לשנתעולה  הכספי  עלהוש  2019  ח  לרידי  -גש  כיהמציע  המס  כדי  י  שויות  בו  ש 
מלהתר על  היע  מלהכספי  צבו  המציע  לעמוד  עס  את  יםלקי   יךמש של  יכולתו  ו/או  קיו 

 בהתחייבויותיו.  
 
 
 
 , רב בכבוד
 
 
 

 ח" רו__, ______________
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 110וך מת  50עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 6 טופס מס'
 

 ( )ערבות הצעה רבות בנקאית ע
 

 _____ / _____/ 2021תאריך 
 

 דלכבו
 עיריית רהט

 
 . א.ג.נ

 
 : __________ית מס' בנקא בות ער הנדון:

 
 

ב פי  )להלן:___[עמציה   שם]קשת  על  אנ המבקש "  _____   ,)"____ ___________________  ו 
בזאת כלפיכם לשלם לכם    רבים "( עיםהערב)להלן: "_____  _________ ____________  מרחוב

(  ₪  יםחמישו   מאתייםאלף    עשר  ארבעהם:  )במילי  ₪  14,250כום  ישתכם, עד לסכל סכום לפי דר
ה"  הלן:)ל ה"(תבוערסכום  של  לעמידתו  בקשר  בהכל ויותיו  בהתחייבקש  במ,  שהצעולות  הגיש  ה 

הזמנ במסג הליך  להצי רת  של  א:  ושבנ   7/2021מס'    למכרז  הצעות  עה  והתקנה  אספקה  רכישה, 
 ברהט. ( 2021) מסגרתמרכז פסג"ה ול  ריהוט

 
לכנא .1 לשלם  מתחייבים  דרישתו  לפי  הראשום,  בכתכם  סנה  כל  אשב,  יכום  באותה  ר  צוין 

תכם ם ממועד קבלת דרישימי  (7שבעה )וחר מתום  יא   לא   קרהן מיידי ובכל מ דרישה, באופ
 ערבות זה.  במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב

 
דרי .2 כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  מכלמען  לתשלום  ערשתכם  כתב  שתהיה    הז  בותוח  יכול 

התלשיע וכי  בהת  שלוםורין,  לדרייתבצע  כ אם  שסאמושתכם  ובלבד  התשלומר,  כל  ים  ך 
 בות. סכום העריעלה על   לא זה בותמכוח כתב ער

 
לפי   .3 לא  התחייבותנו  זה  ובכלל  מותנית,  בלתי  היא  זה  ערבות  להסביר,  כתב  חייבים  תהיו 

 בקש.את התשלום מאת המלה תחיאו לדרוש  יח את דרישתכם וכ לנמק, לפרט, לבסס או לה
 
 ה. אינו ניתן להסב בות זהכתב ער .4
 
 .  1202  יוני 30קפו עד ליום מוד בתות זה יע ערבוב תכ .5
 
 

 , רב דכבוב
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 רהט  עיריית

 

 

 7מס'  פסטו
 

 "י חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר עפ 
 
 

הח" ____אני  _____________מ,  שמספרה  ת.ז.  בעל  לאחר________  עליי שהוזה   ,  כי    רתי 
א צהילה וכי  האמת,  את  לאר  לעונשים  א  ם  צפוי  אהיה  כן  בכבחוק,  הקבועים  עשה  תב  מצהיר 

 ן:  הלכדל
 

 "(.המציע"______ בע"מ )להלן __ _________ __ מניות בחברתל בעכמנהל/ משמשאני  .1
 
מ .2 זה  תצהירי  עושה  התשל  האישית,ידיעתי  אני  ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  פי    -"ו  על 

")ל   1976 עסקאהלן:  ציבוריים  ות חוק  זא"(גופים  הצעת  ת  ,  מהגשת  רז  למכ  המציעכחלק 
 "(. כרז המ" )להלן: עיריית רהט  ידי-עלשפורסם  7/2021מס' 

 
פקודת  נות והרשומות שעליו לנהלם על פי  הל את פנקסי החשבונ ע מהמצילאשר כי  ני  הרי .3

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

 סףמו  ערך   סמ  למנהל  ולדווח  ויהכנסות  לע  ומהש ה  לפקיד  לדווח  הגנו  י לאשר כי המציעהרינ  .4
 . מוסף ערך מס חוק  לפי מס יהןלע  וטלמש עסקאות על

 
למוע .5 הותצהיעריכת    דעד  לא  זה  המצירי  זיקה  רשע/ה  בעל/ת  הורשע/ה  ולא  ה  / אליוע/ה 

מונח) עס   כהגדרת  בחוק  ציבורייזה  גופים  ביותר משתיקאות  עובדעביר  ם(  חוק  לפי  ים ות 
)איסור   ח  1991  -  , התשנ"אכדין והבטחת תנאים הוגנים(א  ה שלהעסקזרים   וק שכר ולפי 

 . 1987 -תשמ"ז ום, המינימ 
 
ההצהר .6 זו  אישיתי  וב ינה  ומבת  לגרוע  אחריותי,  מטעלי  כהצהרה  אף  תיראה  היא  ם  מכך 

 הצהרה זו. אותי למסור אשר הסמיך  ציע,המ
 
 אמת. -הירי חתימתי ותוכן תצ, זו  יר כי זהו שמיאני מצה  .7
 

 ____________ _ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 אישור

 
הח"מ _אני  עו"ד   ,____________  _____ כיר/אשמ  ____, מ.ר.  בזה  ביום    ת 

מר/____ _________ בפניי  התייצב/ה  זי גב'  __  אשר  עצהה/ת________________  מו/ה  ה 
____ בת.ז.   לשמספרה  אישי,________/המוכר/ת  באופן  כיולאח  י  שהזהרתיו/ה  עליו/ה    ר 

הלהצהיר   יהא/וכ אמת  את  כן  יעשה/תעשה  לא  אם  צפוי י  לעונש/תהא  הקבה  בים  חוק,  ועים 
 ניי. עליו בפ וחתם/ה תצהירו/הנות  את נכו  ישר/הא
 
 

 ________________ 
 )חתימה +חותמת( ו"ד ע
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 8ס' טופס מ
 

 קרבת משפחהוד עניינים או הצהרה בדבר ניג 
משרה, חברי ועד השאי , נויות, הדירקטוריםל אחד מבעלי המנ הרה כ להחתים על ההצ]יש 

 המציע[פעיל של  מנהל, מנהל 
 

הח  __ אני  ת.ז..___________ "מ,  שכת________ __  _  היא___,  __________  ___   ובתי 
 מאשר/ת בזאת כדלקמן:  מצהיר/ה ו

 
נ   הצהרה .1 הגשיתנת  זו  שלבמסגרת  הצעתו  ____________   ת  ח.פ./ת.ז. המציע   __

)לה _____ תקנה  רכישה, אספקה וה שעניינו    7/2021"( למכרז  המציע לן: "___________ 
 "(.  המכרז" ברהט )להלן:  (2021) גרתסמ וה ג" מרכז פסל ריהוטשל 

 
לידו .2 כיע  עניינים  י  לניגוד  בנוגע  דין  הוראות  מכל  לגרוע  האמו אז  ,מבלי  נכונות  אי  ר  י 

וככל שהמציע    ,ולהביא לפסילת ההצעהזו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז    צהרהבה
ב אימכרזיזכה  האמו  ,  זונכונות  בהצהרה  יהווה  ר  שלהפר,  יסודית  עם שיי  חוזהה   ה  כרת 

ולביטולה על  מציע  ש-החוזה  עידי  תביעה  ייכרת  זכות  כל  למציע  שתהיה  מבלי  המציע,  ם 
 מה.  רהט ו/או מי מטע יתי רכלפי עי

 
 או עובד תאגיד עירוני טפחה לעובד עיריית רההרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משהצ .3

 
חדש[,    ח ות ]נוסעירי דת ה)א( לפקו174סעיף  הוראות    הריני לאשר כי הובאו לידיעתי .3.1

 ובע כדלקמן:  אשר ק
 

מעונין, ()א . 174 או  נוגע  יהיה  לא  עיריה  של  עובד  או   פקיד 
בןידי  על    שרין או בעקיפין,במי ידי  על  זוגו -עצמו או 

או   שותפו  שנעשכנסואו  חוזה  בשום  העיריה   הו,  עם 
 המבוצעת למענה.ובשום עבודה 

 
 :[רלבנטייף ההסע סמן ולהשלים אתל נאר כי ]הריני להצהי .3.2
  

ובן .3.2.1 זוגי  /אנוכי  השייך    עובדיםאיננו  בת  עירוני  בתאגיד  או  רהט  בעיריית 
 . לעיריית רהט

 
 : או

 
ריית  שייך לעיעירוני העובדים בעיריית רהט או בתאגיד  וגי  בת זאנוכי או בן/ .3.2.2

 .רהט
 
________________________ ._______________________ 

 
 [:הרלבנטי ףאת הסעילים ולהשנא לסמן ]היר כי יני להצרה .3.3

 
א  .3.3.1 ידיעתי,  קלמיטב  לי  או  ין  רהט  עיריית  עובד  שהוא  לאדם  משפחה  רבת 

 רהט. ת לתכנון ובנייה מיו קהועדה המ
 

 ניין הצהרה זו:לע
 
זוג  –"  קרוב"  הורבן  הו ,  )סבה,  הורה  של  אח    רה  בת,  או  בן  סבתא(,    או או 

זוג של    ןינית, ב אחי  יין,, אחדודה(, דוד,  ם או חמה, הורה של בן הזוג )ח תחוא
 אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; אח או   ו אחות )גיס/ה(,אח א
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לי  לבמ .3.4 האמור  מן  החהרי   עיל,לגרוע  ידיעתי  למיטב  כי  לאשר  שייכרת  ני  בין  וזה 
או  ביני ו/  לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו כרז( לבין עיריית רהט,  מבאם יזכה  המציע )

גוע או מעוניין  ת רהט ני כי עובד עירייט ולא ידוע להיריית רבד ע ן עומציע לבי בין ה
   בחוזה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 
 חר ציבור לנב שפחהצהרה בדבר קרבת מה .4

 
דש[, לפקודת העיריות ]נוסח ח  (א)א122הוראות סעיף    הריני לאשר כי הובאו לידיעתי .4.1

 אשר קובע כדלקמן:  
 

מועצהח א. )א( 122 קרובו,בר  אסוכ  ,  שותפונו  שי   ,ו  תאגיד  ש או 
ולה על עשרה אחוזים בהונו או חלק הע  לאחד מהאמורים

מהם שאחד  או  אחראי  מנה  ברווחיו  עובד  או  לא בו,  ל 
צד  י לעניהיה  העיריה;  עם  לעסקה  או  זה, לחוזה  ן 

 ו אחות , הורה, בן או בת, אח אגובן ז –"קרוב" 
 

 [:טירלבנ את הסעיף ההשלים סמן ולל נאהריני להצהיר כי ] .4.2
 

אין    למיטב .4.2.1 לידיעתי,  משפחה  קרבת  שהולי  במועצת  אדם  ציבור  נבחר  א 
 עיריית רהט. 

 
 או
 

 כל זאת כדלקמן:    בור, ר ציחה לאדם שהוא נבחמשפ יש לי קרבת .4.2.2
 

______________________________________ ._________ 
 

 רה בסעיף זה: לעניין ההצה
 
ז  –"  קרוב" הורהוגבן  הורה,   ,  ( הורה  אשל  סבסב  בןו  או  תא(,  אח  בת,   או 
של    ית, בן זוג)חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינ  בן הזוג, הורה של  תחוא

 בת דוד/ה; ו אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, אח אה(,  אח או אחות )גיס/
 

  יזכה בין ציע )אם  לאשר כי החוזה שייכרת בין הממן האמור לעיל, הריני    עו מבלי לגר .4.3
רהטעיר  לביןהמכרז(   ניג   ,יית  יוצר  כלשה לא  עניינים  הוד  בין  לבין  ו  ביני  ו/או  מציע 

יש נגיעה כלשהי לחוזה,  רהט ור בלי כי לנבחר ציב ועדינבחר ציבור בעיריית רהט ולא 
 ן בעקיפין.  בין במישרין ובי 

 
 בר היעדר ניגוד עניינים דבהצהרה  .5

 
שלוש   .5.1 במהלך  כי  לאשר  שקהריני  לחתיהשנים  הדמו  על  כיה  זו,   צהרהמתי  תי  נ לא 

עירי כחבכראש  ו/או  רהט  במועצית  מן  ר  באחד  משרה  כנושא  ו/או  רהט  עיריית  ת 
 הט.  ניים של עיריית ררו יע התאגידים ה

 
 ניין סעיף זה:לע
 
דירק ":נושא משרה " )או  יו"ר  מנהלטוריון  אחר(,    גוף  שם  בעל  תאגיד  של 

שד המנהל  בגוף  חבר  )או  התאגידירקטור  מנכ"ל ל  משנה  (,   ,
ל או  הל תפעואחד מסגניו, מנ  נהל כספים או מ מנכ"ל,  ל, סמנכ"ל

ח  או  )פנימי  מבקר  אדם,  כוח  מנהל  מסגניו,  ראש ונ ציאחד  י(, 
 ורת; ועדת ביק
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ז  ":אגיד עירוני ת" .5.2 חוזה  חתימת  למועד  הועדה  נכון  מאלה:  אחד  קומית  מה ה, 
ת  מנהל )החברה הן הנגב"  ט"; "עידט, תאגיד המים והביוב "מי רה לתכנון ובנייה רה

י )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט  ב המערבנגב(, אשכול הנגעשייה עידן התאזור ה  את
 רהט.   ס ב ")בהקמה(, עמותת המתנ

 
לא .5.3 כ הריני  במ שר  השניםי  שלוש  הצהרה  הלך  על  לחתימתי  כיהנתי    שקדמו  לא  זו, 

במ  כראש כחבר  ו/או  רהט  באחעיריית  משרה  כנושא  ו/או  רהט  עיריית  מן  ועצת  ד 
חתימתי על  שקדמו למהלך חמש השנים  ת רהט, וכי בישל עירייים  ירונ התאגידים הע

 רטו לעיל.  שפו הצהרה זו לא הייתי מועמד לאחד התפקידים
 

 זה:עיף ין סלעני 
 
)או ":ה נושא משר" דירקטוריון  תאגיד    יו"ר  של  מנהל  אחר(,  גוף  שם  בעל 

)או מנכ"ל,    דירקטור  התאגיד(,  של  המנהל  בגוף  משנה  חבר 
ו  ו, מנהל תפעול א או אחד מסגני  ל כספיםמנה  כ"ל,למנכ"ל, סמנ

מ ראאחד  חיצוני(,  או  )פנימי  מבקר  אדם,  כוח  מנהל   שסגניו, 
 דת ביקורת; וע

 
ב  ה: תאגיד המים והביוחתימת חוזה זה, אחד מאל  נכון למועד ":י ירוניד עתאג"

הנגב"   "עידן  רהט";  התעשייה  "מי  אזור  את  המנהלת  )החברה 
ת לרהט  , חברה כלכלי ()בהקמה  ערביב המ הנגב(, אשכול הנגעידן  

 המתנ"ס ברהט.   עמותת  )בהקמה(,
 

האחרונות, השנים  שלוש  שבמהלך  המצנוש  ככל  מטעם  המשרה  כא  באחד  יהן  יע 
ות היה מועמד לאחד  לך חמש השנים האחרונ המפורטים לעיל, ו/או במההתפקידים  

  עמד לו, ה מו ו הי בו כיהן היועץ א   נא לפרט את הדברים )התפקיד  –ים הללו  התפקיד 
 מד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: היה מועכיהן היועץ או  הגוף שבו היה

 
_______________ _ ___________________ ____ ____ .__________ 

 
________________________ ___________________ .__________ 

 
לאשר   .5.4 עהריני  לחתימתי  שקדמו  השנים  שלוש  במהלך  כ כי  לא  זו,  הצהרה  י  יהנתל 

סיפק לעיריית רהט שירותים  פק אשר  יד מקצועי אצל סאו כבעל תפק  ה ושא משרכנ
קבלניות, )עבודות  שירות עבו  כלשהם  אחזקה,  בדות  שירותים    תחוםים  הרווחה, 

עמותה )לרבות,  סק(, חברה,  חיד עצמאי )עו פיננסי(, בין כספק יבתחום החינוך, ייעוץ  
   חברה לתועלת הציבור(: 

 
 ה:לעניין סעיף ז 

 
 ל; כהגדרתו לעי  :"נושא משרה "
 
כספק בעל   ": בעל תפקיד" ובין  כשכיר  שהועסק  בין  הספק,  אצל  בכיר    תפקיד 

לספק,עצמ החיצוני  ילרב  אי  תפעול,  ות  בתחומי  חיצוני  ועץ 
 ציב או כוח אדם; פיננסיים, תק

 
שלוכ שבמהלך  האחכל  השנים  התפקידיש  באחד  כיהן  המשרה  נושא  ם  רונות, 

פה בה  ש, התקו , התפקיד בו שימרים )שם הספקברט את הדלפ  נא  –המפורטים לעיל  
 כיהן(:  

 
________________________________ _ ___________________ ._ 

 
_________________________________________ .___________ 
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במהל  הריני .5.5 כי  השנילאשר  שלוש  כיהך  לא  זו,  הצהרה  על  לחתימתי  שקדמו  נתי  ם 
של רשות  עירוני  הדרום או תאגיד  מצויה במחוז  המקומית  שות  צל רכנושא משרה א

ייתי  לא האו  / ני במחוז הדרום ונוכתמקומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד  
 בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:   

 
 לעניין סעיף זה:

 
 צה מקומית, מועצה אזורית; עירייה, מוע ": מקומיתשות ר"
 
וערשות רישוי ": ונימוסד תכנ" מ,  ש  וקומית אדה  ועדה מחוזית ועדת משנה    לה, 

 ת משנה שלה; או ועד 
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
 ;כהגדרתו לעיל ": דקיפתבעל "
 
שר לרשות  הציבור(, אה לתועלת  כל תאגיד )חברה, עמותה, חבר ":ד עירוני תאגי"

מנ  בו  יש  על  מקומית  העולה  בשיעור  למנו 20%יות  הזכות  ת  , 
מ או  ו/נהלידירקטורים  זכותם  רווחים  או  תחום  לקבלת  יהיה   ,

 התאגיד אשר יהיה;סוק של העי
 

האחרונו השנים  שלוש  שבמהלך  הנ  ,תככל  מטעם  המשרה  באחד  כיה  מציעושר  ן 
שות המקומית ו/או שם  רים )שם הרהדברט את  נא לפ  –התפקידים המפורטים לעיל  

 :  יהן(שרה, התקופה בה כ יד העירוני, התפקיד שבו כיהן נושא המהתאג
 

_______ _ __________________________________ .___________ 
 

 _____________________________________________________ . 
 

לחתימ   ינירה .5.6 שקדמו  השנים  שלוש  במהלך  כי  על  לאשר  לא  תי  זו,  סיפקתי  הצהרה 
ד  עוב   יר בעירית רהט אובחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכשירותים אישיים לנ

נהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור  ו/או למנון ובנייה רהט  המקומית לתכ  ה יר בועדבכ
 רהט או מנהל בתאגיד עירוני.  רייתבעי בור או עובד בכירצי רתאגיד הקשור לנבח

 
 :עיף זהלעניין ס

 
כיהן כחבר מועצת עיריית רהט במהלך    כל אדם שהיה מועמד או ": רנבחר ציבו"

חרי ציבור  ה, לרבות, נבזל חוזה  מה עלחתילוש השנים שקדמו  ש
כ האשר  התפטרות,  הונתם  )בחירות,  שהיא  סיבה  מכל  ופסקה 

 ית רהט; עירי עצת מכהנים יותר במו  נםיאפטירה(, ו
 
ה ":עובד בכיר בעירייה " המנכ"ל,עירייהמנכ"ל  סגן  מהנדס   ,  העירייה,  מזכיר 

העירהע גזבר  העירייה,  מהנדס  סגן  גזברות  ירייה,  סגן  ייה, 
וטרינר  ת רהט,  עץ משפטי לעירייריית רהט, יוימבקר ע   ייה,העיר

האדם כוח  מנהל  בעירייה;  אגף  מנהל  הל  מנ  ,העירייה, 
 ובדים; ד העי ועהתשלומים, חבר

 
מן ":עובד בכיר בועדה" אחד  בהגדרהמנוי  כל  לעיל  בעירייה, ים  בכיר  עובד  ת 

תפקי  אשר כבעל  גם  משמש  הוא  תפקידו  בועדה  מתוקף  ד 
מנוכן  המקומית, הועד ,  תו  ההל  העוסק המקומית,  עירוני    בע 

של בתחום   עובד  שאינו  חיצוני  תובע  )לרבות,  ובנייה    התכנון 
 יחידת הפיקוח על הבנייה; נהל (, מרייה או של הועדההעי
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 לעיל;  4.2הגדרתו בסעיף ": כני תאגיד עירו"
 
כספים, ":עירוני מנהל בתאגיד " מנהל  סמנכ"ל,  מנה  מנכ"ל,  תפעול,  כו מנהל  ח ל 

   ר בתאגיד;   קם או מבאד
 

 ם יים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמלוש השנ ככל שבמהלך ש
לעיל  ה לפנ  –מפורטים  אא  שסו רט  העובד  או  הציבור  נבחר  )שם  הדברים  לו ת    פקו 

הג  מהשירותים,  השירותים,  את  שסיפק  מתן  ורם  תקופת  שסופקו,  השירותים  הות 
 ותים(: השיר

 
_______ _______________ ____________________________ .___ 

 
_ ___________________________________________________ ._ 
 

____________ ____ ____ ._________________________________ 
 

במהלך  רה .5.7 כי  לאשר  לחתימתי יני  שקדמו  השנים  כיהנתי    שלוש  לא  זו,  הצהרה  על 
ת רהט שירותים  סיפק לעיריי  רספק אש  אצל  צועי או כבעל תפקיד מקכנושא משרה  

)עכ הרוולשהם  בתחום  שירותים  אחזקה,  עבודות  קבלניות,  תים  שירו,  החבודות 
בות,  ק(, חברה, עמותה )לרעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמאי )עוס, ייינוךבתחום הח 

 :   חברה לתועלת הציבור(
 

 לעניין סעיף זה:
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה "
 
בכיר    לבע ": קידתפ בעל" שתפקיד  בין  הספק,  כאצל  כספק  הועסק  ובין  שכיר 

ח  יועץ  לרבות  לספק,  החיצוני  בתונ ציעצמאי  תפעול,  י  חומי 
 , תקציב או כוח אדם; סייםפיננ

 
שלוש שבמהלך  האחרונות  ככל  נוהשנים  התפקי,  באחד  כיהן  המשרה  דים  שא 

ופה בה  קימש, התבו שקיד  ים )שם הספק, התפנא לפרט את הדבר  –המפורטים לעיל  
 :  כיהן(

 
 __________________ .___________________________________ 

 
__________ ___________________ ________ ._______________ 

 
במהלך .5.8 כי  לאשר  ל   הריני  שקדמו  השנים  כ שלוש  לא  זו,  הצהרה  על  יהנתי  חתימתי 

של רשות    יד עירונ תאגיאו    צויה במחוז הדרום כנושא משרה אצל רשות מקומית המ
ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי    ז הדרוםהמצויה במחומית  מקו

    נ"ל:ים התפקיד לאחד הגורמל עב
 

 לעניין סעיף זה:
 
 , מועצה אזורית; ה, מועצה מקומיתירייע ": רשות מקומית"
 
או   ": כנונימוסד ת" ועדה מקומית  ורשות רישוי,  ית  מחוזעדה  ועדת משנה שלה, 

 דת משנה שלה; עאו ו
 
 לעיל;   כהגדרתו ":נושא משרה "
 
 כהגדרתו לעיל; ": בעל תפקיד"
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, חברה לתועלת הציבור(, אשר לרשות  ותהה, עמ כל תאגיד )חבר ":ני רותאגיד עי"
מנות , הזכות ל20%ור העולה על ית יש בו מניות בשיעמקומ

ום  יה תחקבלת רווחים, יהדירקטורים או מנהלים ו/או זכות ל
 יה;יה  ל התאגיד אשריסוק שהע

 
שבמה שלוככל  באלך  כיהן  המציע  מטעם  המשרה  נושר  האחרונות,  השנים    חד ש 

או שם  /נא לפרט את הדברים )שם הרשות המקומית ו  –  לעיל  תפקידים המפורטיםה
 המשרה, התקופה בה כיהן(:   ני, התפקיד שבו כיהן נושאהתאגיד העירו

 
_____________________________ _______________________ ._ 

 
__________________ .___________________________________ 

 
_________ __ __________________________ .________________ 

 
כי   .5.9 לאשר  ששבמהלהריני  שקדמוך  החודשים  לרשויות   ת  האחרונה   לבחירות 

אוקטובר    המקומיות בחודש  בתפ(2018)נערכו  שימשתי  לא  ר,  )קיד  בהתאם שמי 
ור מועמד כלשהו שהתמודד לראשות עיריית עב  ות(ת לרשויות המקומי לחוקי הבחירו

ע ו/או  לבור  רהט  בגיוס  הע   מועצתרשימה שהתמודדה  לא עסקתי  כן,  כמו  רהט;  יר 
למכספים   תרומות  גיוס  עירי ו/או  לראשות  שהתמודד  ו/ועמד  רהט  לרשימה  ית  או 

למ שהתמודדה  רהט;  כלשהי  העיר  כועצת  הרי כמו  לאשן  בעני  אני  כי  לא  ר,  צמי 
ו/א  כספים  שהתמתרמתי  למועמד  תמורה,  ללא  כלשהם  שירותים  ספקתי  לא  ודד  ו 
 עיר רהט.  רשימה כלשהי שהתמודדה בבחירות למועצת הו ל ט ו/א לראשות עיריית רה

 
לבככל שבמה לרשלך שששת החודשים שקדמו  ו/או חירות  ויות המקומיות, המציע 

ריית  , עבור מועמד לראשות עימפורטות לעילולות הת הפעק באחושא המשרה בו עסנ
שם  רים )עליו לפרט את הדבהט,  רהט ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר ר

הפעילות שבוצעה  , מהות התפקיד ו/או  המועמד או הרשימה שעבורם בוצעו הפעולות
    שא המשרה בו(:ציע או נוידי המ-על
 

_____________________________________________________ . 
 

 ___________________ .__________________________________ 
 

______________________________________ ._______________ 
 
ו/או עיריית רהט    מקומית לתכנון ובנייה רהטהריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה ה .6

נכרת מכוחו  ו/או החוזה שבמכרז  פות המציע  שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתת 
אם יתברר כי   חוזהעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת הבין המציע ל 

או  לע  רותייהצה נכונות  אינן  את יל  המונעת  מניעה  שקיימת  או  מדויקות  התקשרות    אינן 
לרבות בגין ,  עדה המקומית בחוזה בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחההעירייה ו/או הו

יווצמצב ניגוד עניינים או קרבים שבהם  ,  ת משפחה במהלך תקופת קיומו של חוזה זהר 
תביעה כנגד עיריית רהט ו/או  שה ו/או זכות ו/או דריו/או את מראש על טענה ר בזואני מוות

 ל ההתקשרות בנסיבות אלה.  ית ו/או מטעמן, בגין ביטוהועדה המקומ
 

,  מעות הנובעת מהצהרתי זו ב וכך גם המשה זו מובן לי היטהריני לאשר כי האמור בהצהר .7
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.  
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במקרה  אני .8 כי  י  מתחייב  הצחולבו  בתוכן  שינויים  להעמיד  ו  עשויות  אשר  דלעיל,  הרתי 

את  עני   מציעה  אותי/  ניגוד  של  של  במצב  המשפטית  למחלקה  המידע  את  אעביר  ינים, 
 ה. ל בהתאם להנחיותיהעירייה ואפע 

 
 
 
 המצהיר/ה   חתימת 

 
 

 אישור
 

עו"ד,אנ  ...................................... ביוםמאש  י,  כי  מר/..............  ר  בפני  הופיע  גב'  ... 
כי    ה/.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו לי אישית /נושא ת  ת/המוכר.................................  

הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה    יה/תהיה צפוי/ה לעונשיםהאמת וכי יה  ליו/ה לומר את כלע
 פני. ה בה עלי וחתם/ רתו/ה לעילהצה כן, אישר/ה נכונות 

 
 

 
 ותמת עוה"ד חתימה + ח 
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 9טופס מס' 
 

 ם העסקת עובדים ות בדבר קיום החקיקה בתחובתצהיר התחיי
 

ומר את האמת וכי  רתי כי עלי ל _____ לאחר שהוזה_ אני הח"מ __________ ת.ז. _________
 כדלקמן: זה ה ב/רצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיאהיה 

 
רז מס' כ___________ )להלן: "המציע"(, במסגרת מהיר זה מטעם ______ תצ  י נותןהננ  .1

7/2021  " של    שעניינו "(  מכרזה)להלן:  והתקנה  אספקה  פ  ריהוטרכישה,    סג"ה במרכז 
 ט. ( ברה2021) תמסגרו
 

 מטעמו.   הירי זהיע, ומוסמך לתת תצ______ אצל המצאני משמש בתפקיד __________ .2
 

המצי .3 כי  להצהיר  מהריני  כלע  את  המ   קיים  בהחובות  עליו  זכויות  וטלות  שמירת  עניין 
צווי-על  עובדים, העבודה,  חוקי  הקיבוציי  פי  וההסכמים  המציע  ההרחבה  על  החלים  ם 

ל  תצהעני כמעסיק.  "ין  זה,  החוקים  ודההעב   חוקיירי  מן  אחד  כל  הם  להלן, ",    המפורטים 
 חוקים אלה:   נו מכוחוכן, תקנות שהותק

 
 ; 1945הודעה(, משלוח יד ) ות פקודת תאונות ומחל .3.1
 ; 1946טיחות בעבודה, פקודת הב  .3.2
 ;1949 -, תש"טהחזרה לעבודה(ררים ) שוחחיילים המחוק ה  .3.3
 ; 1951-וחה, תשי"אות עבודה ומנחוק שע  .3.4
 ; 1951-י"אתש  שה שנתית,חוק חופ .3.5
 ; 1953-"גחוק החניכות, תשי  .3.6
 ;1953-תשי"ג חוק עבודת הנוער,   .3.7
 ;1954-י"ד שים, תשחוק עבודת נ .3.8
 ; 1954-קוח על העבודה, תשי"דחוק ארגון הפי .3.9

 ;1958-שי"חחוק הגנת השכר, ת .3.10
 ; 1959-תשי"ט חוק שירות התעסוקה, .3.11
 ; 1967-רום, תשכ"זחוק שירות עבודה בשעת חי  .3.12
 ; 1995-]נוסח משולב[, תשנ"ה ביטוח הלאומי חוק ה .3.13
 ; 1957-"זחוק הסכמים קיבוציים, תשי .3.14
 ; 1987-ום, תשמ"זשכר מינימ חוק .3.15
 ; 1988-, תשמ"חמנויות בעבודהן ההזדויוחוק שו  .3.16
 ; 1991-ן(, תשנ"אעובדים זרים )העסקה שלא כדיחוק  .3.17
 ;1996-"ו בדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנחוק העסקת עו .3.18
 ; 1998-ים עם מוגבלות, תשנ"חד' לחוק שוויון זכויות לאנשפרק  .3.19
 ; 1998-תשנ"ח לחוק למניעת הטרדה מינית,  8עיף ס .3.20
 ; 1957-"זים, תשיחוק הסכמים קיבוצי  .3.21
 ;2001-אלפיטורים ולהתפטרות, תשס" חוק הודעה מוקדמת  .3.22
 ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
   ;2002-תשס"ב אי עבודה(,חוק הודעה לעובד )תנ .3.24
 ; 2006-ס"וחירום, תש  שעתחוק הגנה על עובדים ב .3.25
פגיעה בטוהר המידות או במינהל  שיפת עבירות ודים )חעוב הגנה על    א לחוק 5סעיף   .3.26

 ;1997-תשנ"ז  תקין(, ה
 

וכן, כל בעל זיקה אליו  היר כי  הריני להצ .4 גופים  אוזה בחוק עסקדרת מונח  )כהגהמציע,  ת 
ים  השנ  3-יותר משתי עבירות ב"( לא הורשעו בזיקה  בעל"  )להלן:  1976-יבוריים, התשל"וצ

ממועד   האהאחרונות  ועדחרו ההרשעה  האחרון  נה  זה,   למועד  למכרז  הצעות  להגשת 
 חוקי העבודה. שעניינה הפרת  בעבירה 

 
ם בשל מים כספייצויקה אליו עיעל בעל ז  ע אוני להצהיר כי לא הוטלו על המצי כן, הריכמו   .5

אחרון  ם האחרונות שלפני המועד הי העבודה במהלך שלוש השני יותר משש הפרות של חוק
 למכרז.  להגשת 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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זהלענ הפ  יין  מספר  כהפיראו  כספי  עיצום  הוטל  שבגינן  נירות  אם  אחת,  אישור  רה  תן 
הה והממינהל  בסדרה  ההפרות  כי  התמ"ת  במשרד  עוב  וצעואכיפה  בתקופ כלפי  אחד  ה  ד 
 סיסה משתלם לו שכר. אחת שעל ב

 
לות  ביצוע העבודות הכלוציע תיבחר במסגרת המכרז ללאשר כי ככל שהצעתו של המהריני   .6

  ופת החוזה בכל תקיקיימו  מציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו  ייב )גם בשם הי להתחרינבו, ה
מ המכשייחתם  ירז,  כוח  על  שיועסקו  העובדים  לד לגבי  ביצוו  לצורך  העבודות  החוזה  ע  פי 

כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל )  חוקי העבודהת בכל אחד מדרישות החוק המפורטואת  מור,  כא
העתידי  העבודה  שיהיו  חוקי  לח)לר  קףבתוים  תיקון  בכל  בות,  וכן,  קיימים(,  עבודה  וקי 

  ככל   כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים,המציע    החלים עלהקיבוציים  ראות ההסכמים  הו
 ם אלה.י ההרחבה שהוצאו על פי הסכמילרבות צווו ו/או יתוקנ ,שייחתמו

 
רה של הפ   זה, תהווהיע כמפורט בתצהירי  הפרת ההתחייבויות של המצ  הובהר לי היטב כי

 אית לבטל חוזה זה.  ירייה תהיה רשבין המציע לבין עיריית רהט, והע החוזה שייכרת 
 

 .  תי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמזה שמ .7
 
 
  _____ ___________ ___ 
   
 

 מות חתימה יא
 

בי כי  מאשר  בפניהנני  הופיע   __________ מר/גב'    ום  עו"ד,   _________
מסת  ת/נושא  _____________________  ולאחר  _____________  __ _________   '.ז.   ,

מת  ת האלומר אזהרתיו/ה כי עליו/ה , והיר לעיל ת חתימתו/ה על התצה לו/ה את משמעוסברתי  שה
ה  /אישר/ה את נכונות הצהרתו  בועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, לעונשים הק  יהיה צפוי/ה וכי ת/

 י.   דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ 
 
 
 
 
 "ד עו ________,_______  
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 01' מסטופס 
 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי
 ציע( משרה אצל המצהרה באמצעות נושא א את ההיש למל   –הנו תאגיד )כאשר המציע 

 דבנפרנכ"ל, מנהלים( לחתום ונושאי המשרה )דירקטורים, מ בעלי המניותעל כל אחד מ, בנוסף)
 הצהרה זו( על ייפוי הכוח המצורף ל

 
_______הח"  אני ________ _____  ___מ  כדין  ת.ז.  שהוזהרתי  לאחר  עליי  _________,  כי 

ללהצהי אם  וכי  האמת  את  אעשה  ר  הקבועיםא  לעונשים  צפוי  אהיה  מצהיר  בחו  כן,  בזאת  ק, 
 :  כדלקמן
 

)להלן:  _______________    בחברת_  __________________  בתפקיד  שמשמ  אני .1
 ( ידתאג הינו המציע אשרכ "( )ימולא המציע"

 
רכישה,    עניינוש  7/2021  הצעתו של המציע למכרז פומבי מס'במסגרת הגשת    ה ניתןז  רתצהי .2

 .  "(המכרז )להלן: " ט( ברה2021) מסגרת וה  כז פסג"מר ל  ריהוטתקנה אספקה וה
 
ם  באים )יש להשליים ההם התאגידים או האנש  להצהיר כי בעלי המניות של המציע  יניהר .3

   :יחס לכל אחד מבעלי המניות(את הסעיף ב
 

 ./ח.פ. _______________ .זתגב'(: ____________ )חברה/מר/ שם .3.1
 

 .ז./ח.פ. _______________ ת_________ ___ )חברה/מר/גב'(:   שם .3.2
 

 .ז./ח.פ. _______________ ת _________ רה/מר/גב'(: ___ חב) שם .3.3
 

  הסעיף  את   להשלים )יש    הבאים  אנשיםה  הם   המציע  אצל   שרההמ   נושא  כי   להצהיר   ניהרי .4
"ל,  למנכ  משנה"ל,  מנכ,  דירקטוריון  יחבר:  "משרה  נושא. "משרהה  מנושאי  אחד  לכל  ביחס
 אנוש וכיו"ב(:  בימנהל כוח אדם או משא ,מנהלי תפעול ,כספים ל מנה"ל, סמנכ

 
 . ____ה: _____________ /ידו תפק.ז. __________ ת' ____________ גב/רמ .4.1

 
 _____________. __ ה: __/תפקידו . __________ .ז ת________ גב' ____ /מר .4.2

 
 _. ה: ________________ /תפקידו .ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.3

 
כי    הנני .5 במהלך    המציעמצהיר  הורשע  לה   ע()שב  7לא  שקדמו  ההגשהשנים  למכרז  ת  צעה 

 כי המכרז(.   מסמל  9.8.3.2ף סעי בש עמה קלון )כהגדרתה הורשעתי בעבירה פלילית שי 
 

נקלון  עמה  ישש  בעבירה  הורשע  שהמציע  ככל הבאי,  הפרטים  את  לציין  לכל  א  )ביחס  ם 
 עבירה(:  

 
 (: _____________. תיק מספראה, ערכ ) המשפט  בית תיק פרטי .5.1

 
 _________________.: רהביהע סעיפי  ותיאור ההעביר  מהות .5.2

 
 : _______________.יןד  גזר מתן מועד .5.3

 
 ________.: ______הדין רגז .5.4
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כי    הנני .6 ההצעה למכרז  ע( השנים שקדמו להגשת  )שב  7תי במהלך  שערלא הו   אנוכימצהיר 
 ה במסמכי המכרז(.  גדרתבעבירה פלילית שיש עמה קלון )כה

 
בעב   שהמצהיר   ככל ל,  רה שיש עמה קלוןי הורשע  )ביחס לכל  נא  ציין את הפרטים הבאים 
 רה(:  עבי

 
 ________. (: _____ תיק מספר)ערכאה,  טהמשפ  בית תיק פרטי .6.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי  ראויות  העבירה מהות .6.2

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .6.3
 
 ______________. :דיןה גזר .6.4
 

המניות של המציע  )שפורטו בסעיף    יבעל   ול חקירה שביצעתי מ ו מצהיר, לאחר בדיקה    הנני .7
נושאי המ  3 ומול  )שפורששרה  לעיל(   המניות  מבעלי   אחד  אף עיל(,  ל  4טו בסעיף  ל המציע 
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה    7מהלך  אצל המציע לא הורשע ב  המשרה   נושאי או  ו/

   כרז(. מירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי הבעב למכרז
 

ציין  לנא    בעבירה שיש עמה קלון,הורשע    המשרה  מנושאיאו  /ו   המניות  לימבע  חדשא  ככל
 (:  נפרדב  םאד לכל וביחסס לכל עבירה, ם הבאים )ביחאת הפרטי

 
 _______________. : המשרהנושא /המניות  לבע שם .7.1

 
 (: _____________. תיק ספרמה, )ערכא המשפט  בית תיק פרטי .7.2

 
 _____________.____: העבירה סעיפי  וראותי העבירה מהות .7.3

 
 _______________.: דין גזר מתן מועד .7.4

 
 ____.: __________ ןי הד רגז .7.5
 

כי    הנני .8 ו/או מי מבע  נגד  ועומד  תלוי  לא,  יבדיקה שביצעת  לאחרמאשר  לי המניות  המציע 
  עמה   שישאישום בגין עבירה    כתברה של המציע,  המש  או כנגד מי מבין נושאי/ושל המציע  

   רז(.מכקלון )כהגדרתה ב 
 

ו/או כנגד  יות של המציע  נ י המר ו/או כנגד אחד מבעלשכנגד המציע ו/או כנגד המצהי  ככל
כתב  אח הורגש  המשרה  מנושאי  שיש  ישאד  בעבירה  אתום  לציין  נא  קלון,  הפרטים    עמה 

 נפרד(: דם בהבאים )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל א

 
 ________. _____: __המשרהנושא /המניות  בעל שם .8.1

 
 _______. (: ______תיק מספר)ערכאה,  המשפט  יתב יקת  פרטי .8.2

 
 __________.: _______ ירההעב סעיפי  אוריות  ההעביר  מהות .8.3

 
 _____________. : __הפלילי ליךהה מצוי בו השלב .8.4
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 .אמת יל דלע תצהירי ותוכן,  חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר  הנני .9

 
 
 
 המצהיר   חתימת 
 
 

 :אישור
 

עוחה  אני  _________ מא"ד"מ  בפנ,  הופיע/ה   _________ ביום  כי  מר/גב'  שר/ת  י 
______(  __ _' ________ מס.ז.  ת  פי  עלת  /זיהיתיוית )מוכר/ת לי אישה___  ___________ 

ועים  הקב  להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשיםשהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ולאחר  
 ה עליה בפניי. /וחתםל ונות ההצהרה הנ" כ, אישר/ה את נבחוק אם לא יעשה/תעשה כן 

 
 
 "ד וע _____________,  
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 יליתיעדר הרשעה פלהדבר  נספח לתצהיר ב
 משרה על נספח זה( ואת כל נושאי ה ת ותים בנפרד את כל בעלי המני )יש להח

 
 

____ אנ ת.ז./ח.פ.   ___________________ הח"מ  כח  ____י,  ייפוי  בזה  נותן  והרשאה  ____, 
ליועץ המש  טלעיריית רה ו/או  י של פטו/או  )עו"ד שרון שטיין(  עיריית רהט    עיריית רהט  למבקר 

ידי המטה  ילי המתנהל על  פלהמידע אודותיי שמצוי במרשם  לעיין ולקבל  ר אבו האני(,  מר עא)מ
 רת ישראל, ירושלים. הארצי של משט

 
  ם, ילי ותקנות השביל לחוק המרשם הפ 12  שאה זו ניתנים על פי סעיףוהר למען הסר ספק, ייפוי כח 

 ה. , והתקנות שהוצאו מכח חוק ז1981-מ"אהתש
 
 
 
 

 חתימה   _____ _____ תאריך: ______
 
 
 
 
 

    __ ___________________ 
 מת התאגידותח     

 
 

שם יחד עם ההצעה  להגיל התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל, ו להחתים מורשי חתימה ש   יש
 למכרז. 
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 11טופס מס'  
 

 כויות לאנשים עם מוגבלותון ז וי חוק שופי -לע ירהתצ
 
 

_____________  "מהח  אני   עליי   כי  שהוזהרתי  לאחר______,  ______   שמספרה  .ז.ת  בעל , 
  בכתב  מצהיר,  בחוק  הקבועים  עונשיםל  צפוי   אהיה  כן  אעשה  אל  אם  וכי,  האמת  תא  להצהיר
 . כדלהלן
 

 "(.מציעה""מ )להלן בע___  _ _______________ב מניותבעל /מנהל/כשותף שמשמ ניא .1
 
עם מוגבלות,  כויות לאנשים  זיון  חוק שוו  ל  9אות סעיף  בהתאם להורעושה תצהירי זה    אני .2

  הצעת  מהגשת  כחלק  זאת(,  "ים עם מוגבלותון זכויות לאנשויוש  חוק)להלן: ",  1998-תשנ"ח
  סגרתמ ה ומרכז פסג"ל  ריהוטרכישה, אספקה והתקנה של  יננו  שעני   7/2021כרז  למ  המציע

 "(. מכרזה)להלן: "( ברהט 2021)
 

-"חהתשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  ת וזכוי  שוויון  לחוק  9  סעיף  וראותלה   בהתאם  רהההצ .3
1998 : 

 
 : להלן  האמורים מבין רלוונטיה הסעיף  את לסמןהמציעים  על .3.1

 
, מוגבלות  עם  לאנשים  יותזכו  שוויון  לחוק  9  יףסע  הוראות :'א חלופה  .3.1.1

 .  מציעלות על הח אינן
 :או
 

 עם מוגבלות, ת לאנשים  ושוויון זכוילחוק    9סעיף    וראותה ':ב חלופה  .3.1.2
    .אותן מקיים  והוא  מציעעל ה חלות

 
להמשיך ולסמן בחלופות המשנה   יש  -לעיל    3.1שסימן את החלופה ב' בסעיף    למציע .3.2

 הרלוונטיות להלן: 
 

 . עובדים  100-מ פחות   מעסיק מציעה ': א חלופה  .3.2.1
 

 :או
 

לפנות עובדים    001מעסיק    ציעמה : ב' חלופה  .3.2.2 מתחייב  והוא  לפחות, 
משרד   ודהעבולמנכ"ל  הרווחה  החברתיים ה  השירותים 

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  שווין    9לשם  לחוק 
הצורך  זכ ובמידת  בקשר   לשם  –ויות,  הנחיות  קבלת 
 .  ישומןלי

 
 4.2 סעיף  למילוי דגשים .3.3

 
  וחה ו הר  העבודה  דמשר "ל  למנכ  ות לפנ  רבעב  התחייב  עשהמצי  במקרה .3.3.1

לעיל(,    4.2.2אה: סעיף  ריל )( לע 2)  חלופה  הוראות  לפי  החברתיים  ותיםוהשיר 
  הוא,  חלופה  באותה  כאמור  התחייב   הוא  שלגביה  התקשרות  עמו  נעשתהוכבר  

כי   הנחי פנה  מצהיר  קיבל  ואם  חובותיוכנדרש ממנו,  ליישום  סעיף    ות    9לפי 
שווי לא ו לחוק  זכויות  הנשים  ן  מוגבלות,    פעל   גם  וא ה,1998-תשנ"ח עם 

 . ליישומן
 

)   למציע .3.3.2 החלופה  את    מתחייב   הוא(,  לעיל  4.2.2  יףסע  )ראה:  לילע (2שסימן 
העבוד  משרד  למנכ"ל  זה  מתצהיר  העתק  והשירותים  להעביר  והרווחה  ה 

בתוך  החבר ה  30תיים  ממועד  שתהיה    ככל )  העירייהתקשרותו  ימים 
 ר(.  והתקשרות כאמ 
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  מטעם   כהצהרה  אף   תיראה  היא   מכך   לגרוע   בלימו,  באחריותיו  אישית   הינה  זו  תי הצהר .4

 . זו הצהרה למסור  אותי סמיךה  אשר, המציע
 

 .ת אמ - תצהירי ותוכן  חתימתי  זו, שמי זהו כי מצהיר אני .8
 
 

 
 _____________ 

 ה / המצהיר  תחתימ
 

 אישור
 

________הח  אני עו"ד  מאשר/ת  מ_  "מ,   ,_____ ביום  ב.ר.  כי  התייצ_____ זה  ב/ה  _______ 
מ ____/ רבפניי  עצמו/ה  גב'  זיהה/תה  אשר    רהפשמס  .ז. בת____________ 
  וכי   האמת  את  להצהירה  / עליו  כיה  /שהזהרתיו   ולאחר,  אישי  באופן  לי_____/המוכר/ת  _______

ה  /ותצהיר  נכונות  אתה  / ישרא,  בחוק  הקבועים  םלעונשיה  / צפויתהא  / יהא  כן  תעשה/יעשה  לא  אם
 .פנייב ליועה  /וחתם

 
 

_____ ________ 
 "ד עוה  מתיחת
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 12טופס מס' 
 

 ת יפ פס הצעה כסטו
הההערה:  ] טופס  למעטפיש  כספית  העה  צ את  נפרלהכניס  ולצרף וסגורת  דה  ה 

הסף. הצעות    י תנא  תק ידב  רק לאחר   חטפה תפת מעה  מכי ההצעה.ה ליתר מסאות
שכ באוספיות  לפלויגפן  יצורפו  יביאו  וההצע   לעההצעה  סילת  ,  לא    ההסף  כולה 

לוו.  תיבדק ר  דו מאתהמכרז, או להוריס ביחד עם יתר מסמכי  הטופ  א קבלתדיש 
ש על גבי מדיה מגנטית, יש לצרף  גשהעירייה תחליט כי ההצעה תו ככל  .  העירייה

זה,   הקש טופס  כשהו )המודפס( יח  לעותק  ההצעה,  ח של  על א  המציע  ידי  -תום 
 [ ים()ללא מילוי המחיר

 
 בוד לכ

   זיםמכרועדת ה
 עיריית רהט 

 
 נ,ג.א.

 
 ( 1202) סגרתמוה מרכז פסג"ל ריהוטל  ש זקה אחאספקה ו רכישה, 7/2021 מס'מכרז הנדון:  

 
 
הח"מ   .1 ח.פ._____  _________ ____ אני  מגיש  ________  בע"מ  הצעה  _____,  בזאת 

)ז  מרכל   טוריהשל    אספקהל ומסגרת  רהטיריילע (  1202פסג"ה  לת,  ת  המכרז נבהתאם   אי 
 י. מ עי  חוזההרייה על העיממועד חתימת שימנו  מועדים הקבועים במכרז ת בזא, שבנדון

 
ים,  השונ  ז על מסמכיו מכרה י היטב את  תא פית זו, קרר כי טרם מילוי הצעה כס הריני לאש .2

הסעיפים   כל  ההלרבות,  בהגשת  הכסהעוסקים  חישובפ צעה  אופן  וכן,  למכרז,  הניקוד    ית 
את הדברים, אני מוותר בזאת ולאחר שקראתי והבנתי היטב  כאמור,    בגין ההצעה הכספית

, לרבות,  זרמסמכי המכ  נוגע לאופן שבו מנוסחיםו/או זכות בכל ה דרישה    וטענה ו/א על כל  
ו/או  הנ  לכ ההצעות הפרטיתונים  להגשת  הנוגעים  למכרז  ם  הוראות  הולרבות  ,  הכספיות 

של   לקיומו  לאספקה    חוזההנוגעות  שעוהתקנה  מסגרת  ו/או  ל  תידית  ציוד  ריהוט  פריטי 
 . , על בסיס הצעה כספית זונוספים

 
  אודרישה ו/  ל טענה ו/אומוותר בזאת על כני  אם,  הדברי  היטב אתי  אתי והבנת רקאחר של .3

הנוגעזכו בכל  מופלא  ת  שבו  מנון  המסחים  לרסמכי  ה כרז,  כל  הפרטים  /ונתונים  בות,  או 
 . רזמככספי לו יהיה זכאי הזוכה בהההצעות למכרז ו/או למרכיב  להגשת הנוגעים 

 
לא מחיקות  ול  רה ברורה וקריאהבצו  הכספית  ההצעהאת  למלא  הובהר לי והודגש כי עליי   .4

 סה.  הדפ  או במכונת דנים, בכתב יו/או תיקו 
 
)בהתאם לזכויות החתימה(    י לחתוםעלייקון, כאמור,  במקרה של מחיקה ו/או ת  לי כיידוע   .5

   ול את הצעתי. ועדת המכרזים לפסרת תהא רשאית חמוך למקום המחיקה/התיקון אבס
 
  בהתאם להוראות המכרז לא  ספית הזו לא תמובו הצעתי הכקרה שבמ  הובהר לי היטב כי .6

ההצע  אי)לרבות,   במלואההכ  ה מילוי  נתונים  ו/או  ספית  של  תהיהשמטה  ועדת (,  ה 
   .הצעתי זואת ול סלפשאית ם רהמכרזי

 
לי  .7 לעיל,  התמורה שתשולם בהתאם לה  כי  ידוע    כוללת מע"מ ינה  אצעה הכספית המוצעת 

 . י דיןפ -שיעורו עלתאם לבה  והמע"מ יצורף לה בנפרד
 

ביצוע    ו/או   תן השירותיםם משהדרושות ל  תאת כל העליוכוללת  כי הצעתי זו    אשרהריני ל .8
 דין.  קבוע במשלומים לעובדים שלא יפחתו תלרבות   בהתאם לחוזה, פקה העבודה ו/או האס 

 
כי   .9 לי  לעיהידוע  המפורטת  ובצעתי הכספית  ועניין,  דבר  לכל  אותי  ואזמיד ל מחייבת  כה  ה 

 ם עמי. תשייח חוזהה  ה שלפינספח התמוראת עה זו תהווה בהליך הנ"ל, הצ
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כיהר .10 לאשר  הצעני  מוגשת  י  זו  מסמכה  כל  את  שבדקתי  ללאחר  המכרז,  הי    חוזה רבות, 
נייה במסמכי המכרז, וכי פכן, כל מסמך אחר אליו יש הצורף לו ומפרט השירותים, ומה

ובחינה בדיקה  מוגשת לאחר  זו  כל טעמור,  כא  הצעתי  לי  וולא תהיה  ו/נה  דרישה  או /או 
ה בכל הנתביעה   בבוגע לחוסר  ו/אסמכי המכר מנת האמור  הם יש הפנייה  ו מסמכי אליז 

 .  שאוותר עליהם מרכרז ואני מבמסמכי המ
 

במרכז פסג"ה ומסגרת עבור עיריית    וטריה   תקנה שלהו ור אספקה  עבההצעה הכספית  להלן   .11
 : 1רהט" 

 
 ז ו ה ד ג ב א
חיר  מ כמות אור הפריט ישם/ת דמס

פריט ל
 בודד
 2בש"ח
 

הנחה  
לפריט 
 3באחוזים 

מחיר  
 פריט
 בודד

לאחר  
 4הנחה 

חיר  מ סה"כ
  לפריטכולל 

 זה

שולחן משרדי דגם מטריקס    .11.1
+ארגז מגירות נצמד   160/70

הכל עשוי בעובי  +תא לכונן.
 מ"מ.  28

4 1250    

כיסא משרדי דגם דניאל רגל   .11.2
בסיס מתכת ניקל בוכנה  

 ניקל ריפוד דמוי עור שחור 

4 580    

כיסא אורח שלד מתכת דגם    .11.3
צבע גרפיט שלד צבע   פולטק
 שחור 

2 129    

  160/70מערכת שולחן מנהל    .11.4
דגם מטריקס כולל שלוחה  

 כולל ארגז רגל מגירות   90/50

8 1480    

כיסא לתלמיד דגם סקולי    .11.5
שלד מתכת.גב ומושב  

 46פלסטיק קשיח יצוק .גובה  
 ס"מ 

80 119    

  כיסא לתלמיד דגם סקולי  .11.6
 43כנ"ל גובה  

80 119    

כיסא לתלמיד דגם    .11.7
סקולישלד מתכת גב ומושב  

לסטיק קשיח יצוק.בגובה  פ
 ס"מ  38

80 119    

מערכת שולחן דגם חלון    .11.8
  90/50ה  כולל שלוח 160/70

כולל ארגז רגל מגירות.כולל  
 מסתור לרגליים

6 1370    

מערכת שולחן דגם אלפא    .11.9
  90/50כולל שלוחה   160/70

כולל ארגז רגל  
מגירות)רגליים +קושרת  

6 1650    

 
לב    1 כי  לתשומת  הצהמציעים  והכפריטי  המפורטיוד  בטבלה  מויות  עקים  מסגרת  בלבדמהווים  קופת  לת   רונית 

ת כלשהי מצד עיריית רהט  חייבוכמויות המצורף כדי להוות התכתב האין בהן תיבחר ההצעה הזוכה.  ולפי,  ההסכם
רשה  לרכי של  )למעמינימאלית  פסיהוט  למרכז  המיועד  הריהוט  ייט  אשר  ההצעה  בחרג"ה,  זמתוך  בהיקף  ,  את 

 (. מסמכי המכרזפורט בהכספי המ
 . לכל פריט עירייהמשמש כאומדן של ה זה מחיר  2
טור  שיעור ההנחה שיינתן לכל פריט בבמקרה של סתירה,  , בקפיצות של אחוז שלם.  יש למלא טור באחוזים בלבד  3
 )טור ו'(  ההנחהאחר , יגבר על המחיר לה )טור ה'(ז
או טעות בהכפלה, יגבר האמור בטור זה    רה של סתירהלהנחה שהוצעה. במקהתאם  "ח ב מחיר בש יש לציין את ה   4

 )טור ז(.   המחיר לפריטכל  )טור ו'( על סך 
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 מתכת(
  מערכת שולחן דגם אלפא  .11.10

  90/50כולל שלוחה   180/80
 כולל ארגז רגל מגירות 

6 1780    

  מערכת שולחן דגם אלפא  .11.11
  90/50כולל שלוחה   200/80

 כולל ארגז רגל מגירות.

5 1850    

שולחן ישיבות אובלי במידות   .11.12
עם רדיוסים בפינות  360/120

השולחן .קושרות  
כפולות.הכל מבוצע בפלטות  

 מ"מ. 28בעובי  

1 4200    

ז תקשורת לשולחן  ארג  .11.13
  כולל דלת 72/60/60ישיבות  

 .טריקה שקטה +נעילה 

1 780    

רח דגם רן רגל ניקל כיסא או  .11.14
ריפוד גב+מושב דמוי עור  

 שחור 

16 279    

ס"מ דגם  65כיסא בר בגובה   .11.15
 5זמיר )דוגמאת רהיטי הכח( 

14 295    

ס"מ דגם  65כיסא בר בגובה   .11.16
 דקל )דוגמאת רהיטי הכח( 

12 349    

במידות   Tת שולחן ישיבו  .11.17
  28מיוצר בעובי  הכל  160/70

 מ"מ 

10 650    

  Tת שולחן ישיבו  .11.18
הכל מיוצר   200/70במידות

 מ"מ. 28בעובי  

6 750    

במידות   Tשולחן ישיבות   .11.19
  28הכל מיוצר בעובי  240/70

 מ"מ 

10 750    

מערכת שולחן מנהל דגם    .11.20
  200/80מטריקס במידות  

  כולל 90/50כולל שלוחה 
 מגירות ארגז רגל 

2 1650    

מטר 1.45שולחן עגול בקוטר   .11.21
ל  רגל ריבוע תואם לנ"ל .הכ 

 מ"מ  28מיוצר בעובי  

1 1450    

  3.50עמדת עבודה באורך   .11.22
מטר.רוחב פלטת שולחן עד  

סט ארגזי  -2ס"מ כולל   70
מחיצה   מגירות.כולל

אמצעית בגובה של  
  28מ.הכל מיוצר בעובי 1.20
 מ"מ 

2 3980    

כת שולחן מנהל דגם חן  מער  .11.23
כולל שלוחה  160/70במידות  

  160/50בנויה במידות 
ות.דלת.ותא  משולבת מגיר

  28לכונן.הכל מיוצר בעובי  
 מ"מ 

10 2600    

 
, ונועדה להפנות את יהוי הפריטובכדי למנוע אי הבנות לגבי ז   יצרן זה היא לצרכי נוחות בלבדההפנייה ל  5

  אין בציון זה כדי לתת עדיפות צרן זה(. באתר של י ת אותהראו המציעים לדוגמא של פריט כאמור )שניתן ל
   מכל סוג ליצרן זה. 
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שולחן עגול קוטר    .11.24
מ"מ   28מ.פלטה בעובי  1.20
 פיצה מתכת רגל 

2 690    

מ  ס" 80שולחן עגול בקוטר   .11.25
מ"מ רגל   28פלטה בעובי  
 פיצה מתכת 

2 590    

מערכת שולחן מנהל רגליי עץ   .11.26
כולל שלוחה  240/90במידות  

מגירות כולל ארגז רגל   90/50
 +תא לכונן 

10 2350    

מערכת שולחן מנהל קומפלט   .11.27
רהיטי   יבוא)דוגמאת

  160/80הכח(כולל שולחן 
מ משולבת  1.20+ארונית 

נייד על גלגלים  מגירות.ארון. 
 220דגם -

5 2470    

יבוא    מערכת שולחן מנהל  .11.28
כנ"ל דוגמאת רהיטי הכח  

 180/90במידות   220דגם 

5 2200    

ל יבוא  מערכת שולחן מנה  .11.29
כנ"ל דוגמת רהיטי הכח דגם 

 200/90במידות   220-

10 2300    

ארון מנהל נמוך במידות    .11.30
צוקל סנדויץ   160/90/40

צופה אלומיניום נגד  מ
 מים.דלתות טריקה שקטה 

1 1800    

דגם   כיסא מנהל אורטופדי  .11.31
לקסוס ריפוד דמוי עור שחור 

 סינכרוני. מנגנון 

10 950    

דוגמאת  כיסא אורח מעוצב )  .11.32
 רהיטי הכח(דגם אדלה 

2 400    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.33
 רהיטי הכח(דגם קודי 

12 275    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.34
 רהיטי הכח(דגם רגב 

10 349    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.35
 יהלי (דגם  רהיטי הכח

10 285    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.36
 רהיטי הכח (דגם מניסוטה 

10 345    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.37
 רהיטי הכח(דגם ליסבון 

24 345    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.38
 רהיטי הכח(דגם פארקר 

1 450    

ארון תיוק במידות    .11.39
צוקל סנדויץ   210/160/40

מצופה אלומיניום נגד  
.חלק תחתון דלתות  מים

טריקה שקטה.חלר עליון  
 מ"מ  28מדפים בעובי -פתוח

1 2400    

א אורח רגל ניקל  כיס  .11.40
)דוגמאת רהיטי הכח( דגם  

 ית ריפוד דמוי עור שחור גז

2 275    

דוגמאת  כיסא אורח מעוצב )  .11.41
רגל  -רהיטי הכח( דגם פוקוס

 ניקל 

4 299    
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כורסא מעוצבת )דוגמאת    .11.42
צבע  -רהיטי הכח( דגם אתי

 לפי בחירה 

3 950    

  60שולחן המתנה עגול קוטר   .11.43
רגל מתכת  -דגם מינג-ס"מ
 רה שחו

1 490    

כיסא סטודנט דגם פולטק    .11.44
מתכת.  +קלפה לכתיבה.שלד

גב +מושב יצקה פלסטי  
 +שנתיים אחריות 

1 320    

ארונית ניידת על גלגלים    .11.45
מגירה  -90/50/50במידות  

עליונה +נעילה.חלק תחתון  
 ריקה שקטה דלת ט

1 1200    

כיסא סטודנט עם    .11.46
קלפה/משטח לכתיבה דגם  

 רקפת מרופד 

60 290    

שלד  - 140/60שולחן נייד   .11.47
צבוע בתנור   40/40פרןפיל 

  28.פלטה בעובי  
 מ"מ+מעצורים בגלגלים 

2 1590    

שולחן מחשב +תא לכונן    .11.48
 מ"מ  28.הכל 160/70במידות  

1 1150    

    G 1 580כיסא מזכירה דגם סיון   .11.49
כיסא אורח פלסטי יצוק דגם   .11.50

 ( )דוגמאת רהטי הכחRאייר 
16 249    

-183דגם -מנהל יבוא ארון   .11.51
דלתות  -2כולל  21080/40

 זכוכית 

10 1100    

יבואבגובה  -ארון מנהל נמוך    .11.52
  4-  4006סמ.דגם  90

דלתות.מידות הארון  
160/90/45 

6 1100    

דלתות  210/80/40ארון תיוק    .11.53
יטרינה  עליונות ו

זכוכית.צוקל סנדויץ.טריקה  
ט עליון בעובי  שקטה.+קסק

 מ"מ.  28

10 1450    

-2- 120/130/40רון ארכיב א  .11.54
מסילה  -דלתות הזזה

 אלומיניום.+נעילה 

10 950    

-4- 210/120/40ארון ארכיב   .11.55
דלתות הזזה צוקל  

סנדויץ.מסילה אלומיניום  
 +נעילות 

10 1250    

דלתות סגור לכל   2ארון   .11.56
ובה במידות  הג

  .צוקל210/80/40
 סנדויץ+נעילות 

10 950    

ארון מנהל נמוך במידות    .11.57
דלתות   90/80/40

פתיחנ/טריקה שקטה .צוקל  
 אלומיניום  סנדויץ

10 490    

כיסא מנהל דגם    .11.58
 ספיר)דוגמאת רהיטי הכח( 

15 349    
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כיסא דגם גולף רגל מתכת    .11.59
 גב פלסטי -ניקל מושב מרופד

35 149    

ם אקטיבה )דוגמת  גכיסא ד  .11.60
רהיטי הכח( גב פלסטי מושב 

 -מרופד

48 290    

ורן גב  כיסא אורח רקפת מ  .11.61
 +ידיות מושב מרופד רשת 

36 275    

כיסא דגם רקפת ללא    .11.62
-ידיות.גב ומושב מרופדים

 צבע לפי בחירה 

10 199    

כיסא דגם גולף רגל מתכת    .11.63
צבע לפי  -מושב וגב פלסטי

 בחירה 

12 199    

+תא   140/70חשב שולחן מ  .11.64
  28לכונן הכל מיוצר בעובי 

 מ"מ 

10 790    

+תא  120/70שולחן מחשב   .11.65
  28לכונן הכל מיוצר בעובי 

 מ"מ.

10 690    

מגירות   4-ארגז מגירות נייד   .11.66
 +נעילה 

1 390    

קומות במידות   4תיקייה עץ   .11.67
+נעילה +מסילות  141/46/49

 תיקי תליה ל

10 850    

  כיסא סטודנט עם משטח  .11.68
-לכתיבה דגם אקטיבה 

 דוגמאת רהיטי הכח. 

60 390    

כיסא סטודנט עם משטח    .11.69
דוגמת  -דגם גלובללכתיבה 

 רהיטי הכח 

60 375    

כיסא סטודנט עם משטח    .11.70
דוגמת  -לכתיבה דגם פינקו

 רהיטי הכח 

60 325    

דלתות ידית   ארון מעטפת.  .11.71
אינטיגרלית במידות סטנדרט 

.מסגרת הארון  218/160/40
מ"מ.צוקל   28  בעובי

 סנדויץ.אלומיניום 

6 2750    

דלתות. ידיות  4ארון מעטפת   .11.72
 218/80/40.מידות  אינטגרלית

.מסגרת הארון בעובי  
מ"מ.צוקל סנדויץ  28

 אלומיניום 

6 2100    

דלתות   12ארון מעטפת   .11.73
נטיגרלית.מידות  ידיות אי

מסגרת הארון   218/240/40
מ"מ.צוקל סנדויץ   28בעובי  

 אלומיניום 

5 3250    

  160/70שולחן דגם חלון    .11.74
 +מסתור לרגליים 

14 950    

י מתכת שולחן דגם אלפא רגל   .11.75
 160/70כסוף במידות 

10 950    

רגלי אלפא שולחן דגם גל עם   .11.76
160/70 

10 850    

    1650 7מערכת שולחן דגם גל עם    .11.77
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רגלי אלפא במידות  
  90/50+שלוחה 160/70

 +ארגז מגירות 
גל במידות  פלטות לשולחן   .11.78

160/70 
10 300    

מערכת שולחן ארגונומית    .11.79
 160/70רגלי עץ במידות 

4 1290    

ארגונומית  מערכת שולחן   .11.80
 180/70רגלי עץ במידות 

4 1350    

מערכת שולחן ארגונומית    .11.81
 180/80רגלי עץ במידות 

5 1450    

מערכת שולחן ארגונומית עם   .11.82
רגלי מתכת חלון במידות  

160/70 

5 1650    

מערכת שולחן ארגונומית עם   .11.83
 180/70רגלי חלון במידות 

5 1550    

משולב טור   מנהלארון   .11.84
דלתות במידות  3מגירות +

90/169/42 

10 1200    

ארון מנהל משולב טור    .11.85
דלתות במידות   2מגירות +

90/120/42 

8 890    

ממ  17ארון כוורת בעובי   .11.86
 210/80/40במידות  

6 550    

וחה מדפים בלבד  כוננית פת   .11.87
 210/80מידות -מ"מ 17בעובי  

40 

36 350    

ות  ארון תיוק ויטרינה דלת  .11.88
 זכוכית בחלק העליון.במידות

 28.+קסקט עליון 210/80/40
 מ"מ.צוקל סנדויץ 

9 1450    

ארון ויטרינה דלתות זכוכית   .11.89
בחלק העליון.כנ"ל במידות  

+קסקט.+צוקל  210/160/40
 סנדויץ 

10 2850    

מזכירה  )דוגמת רהיטי   כיסא  .11.90
 הכח(דגם מדאן 

5 550    

כיסא מזכירה )דוגמת רהיטי   .11.91
 ם אריאנה הכח(דג

5 600    

כיסא מזכירה )דוגמת רהיטי   .11.92
 הכח(דגם קמפוס 

4 675    

כיסא מזכירה )דוגמת רהיטי   .11.93
 הכח( דגם פרפקט 

4 590    

    185 48 כיסא אורח דגם ויזי מרופד   .11.94
    99 48 סטי כיסא אורח דגם ויזי פל  .11.95
מקומות   4ספסל המתנה    .11.96

תוצרת -ישיבה דגם טליסימה
 ה איטלי 

3 1690    

מקומות   4ספסל המתנה    .11.97
 ישיבה דגם גולף  

3 1450    

מקומות   4ספסל המתנה    .11.98
 ישיבה דגם ויזי פלסטי 

4 1050    

ספסל המתנה דגם תלין/רשת   .11.99
 תלת -גב+מושב מרופד

4 980    

    690 4 דו ---כנ"ל  .11.100
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    450 4 ל בודד כנ"  .11.101
גם ניצן  כיסא מוסדות ד  .11.102

פלסטי יצוק מקשה אחת  /
 ס"מ  46בגובה 

120 90    

כיסא מוסדות דגם    .11.103
ניצן/פלסטי יצוק מקשה  

 ס"מ  42אחת.בגובה 

120 90    

כיסא מוסדות דגם    .11.104
ניצן/פלסטי יצוק מקשה  

 ס"מ   38אחת בגובה 

120 88    

כיסא מוסדות דגם    .11.105
ניצן/פלסטי יצוק מקשה  

 ס"מ   34ת בגובה אח

120 75    

  8-ממ  28ארון כוורת בעובי   .11.106
 170/80/40תאים במידות 

10 1650    

  12-ממ 28ארון כוורת בעובי   .11.107
 170/120/40במידות תאים 

10 1850    

    650 5 מגירות  -8-ארגז מגירות נייד   .11.108
    980 5 מגירות-10-ארגז מגירות נייד  .11.109
טור  -2-ירות בארגז מג  .11.110

  10-מגירות 20כ  מגירות סה"
מגירות בכל טור +קסקט  

 ממ. 28

4 1250    

  17ארון תליה על קיר בעובי   .11.111
  160/40/40ממ במידות 

 +מחיצות 

10 750    

ארון תליה על קיר בעובי    .11.112
 120/40/40ממ במידות 17

10 450    

ארונית תליה/קוביה על קיר    .11.113
מ במידות  מ"  17בעובי  

 ציבעונית -40/40/40

10 390    

דגם   160/70ן משרדי שולח  .11.114
 +ארגז נצמד מטריקס 

4 790    

ספסל המתנה תלת דגם מיה    .11.115
 דוגמת רהיטי הכח -מרופד

6 1450    

דגם מיה  -ספסל המתנה דו  .11.116
 מרופד דוגמת רהיטי הכח 

6 1050    

    650 5 ספסל המתנה דגם מיה בודד   .11.117
    450 6 60/60שולחן מיה    .11.118
כיסא לחדר ישיבות דגם    .11.119

דוגמת רהיטי  דנמרק +ידיות
 הכח 

24 350    

דוגמת  -כיסא דגם סטלה   .11.120
צבעים לפי  -רהיטי הכח

 בחירה 

36 189    

ארון תאים מתכת+הכנה    .11.121
 תאים -8לנעילה 

6 1650    

ה  +הכנ -ארון תאים מתכת  .11.122
 תאים. 6-לנעילה

6 1450    

קומות   4פח/מתכת  תיקייה   .11.123
 +נעילה 

10 1250    

כיסא נייד לחדר מחשבים    .11.124
וגמת רהיטי הכח ד Bדגם דין
 +ידיות 

32 290    
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כיסא מורה מרופד לחדר    .11.125
וני מחשבים דגם מירון סינכר

 ידיות מתכוננות 

15 490    

      ע"מ( "כ הצעה )ללא מסה  .11.126
      ( 17%מע"מ )  .11.127
      מ( סה"כ הצעה )כולל מע"   .11.128

 
 

הכמוי .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  דלעיל,  הריני  בטבלה  המפורטות  את  ות  כמויות הכוללות 
 .רהטב מרכז פסג"הוהתקנה בלאספקה 

 
(, כמותכולל פריטים ללא  )טים  ילכל הפררים  ת המחילמלא אעליי    שר כילא  ני, הריכמו כן .13

ה שאנקוכי  או  בומחירים  יחייבו  זו,  מבהצעתי  כחלק  ועניין  דבר  לכל  המסגרת   וזה חתי 
אס לאחר  גם  השיחול  והתפריטיפקת  בקנתם  פסגם  ל ה"מרכז  בהתאם  והכל  ה  למגב, 

שים חוד  21  -, ול סגרת(סכם מ)לעניין ה  מכרזות ל צעזמנה להציע הלה  .81האמורה בסעיף  
 ( ירייהעידי ה-מש עלתמווהכל, אם האופציה אחר מכן )ל
 

ליי .14 להכי    דוע  התקציבי  מכוח  דיות  עתירכישות  ביצוע  מקור  להגיע  ,  המכרזנוספות  יכול 
מס'    מכוח  רהטלעיריית   ממשלה  כאמור ע  ביצו  כן,-עלו,  2397החלטת  נוספות   רכישות 

וכן,  רז כהמו  2397החלטה    מכוח מוחשבונות  ה  כלשור  יא,  בקבלתלתשלום,  שור אי  תנה 
או הפנים  דר  ליתהיה    ולא,  מטעמוקרה  ברת הבח  משרד  ו/או  ו/או תלוכל טענה  נה  ישה 

ר הבקרה כאמו  חברת  שלאישור    בלתים שמקורו בקלעיכוב תשלומ  ו עילה בכל הנוגעו/א
 . ד הפניםאו משרו/
 

   ציוד יהוט ו/או  הר  כל ל של  וע ה בפק ק לאחר אספואה, תשולם לי רבמל כי התמורה    ידוע לי .15
ד  יוצהכי    יהווה אסמכתא  מחסןמנהל  רכש או  ההל  מנמטעם    בכתב)אישור  הט  ריית רלעי

לעירייה בפועל  הוא(סופק  לה  התקציבי  שהמקור  רכישה  של  במקרה  ממשלה  החלט  .  ת 
כי התשלו2397 לי  ידוע  יהיה  ,  כאמור  לם  חברת הבקרה של מאחר קברק  שרד לת אישור 

כאמע  יצולב  פניםה בתוך  יב  והוא  רוהתשלום  ימישים)שלו  30וצע  קבלמועמ  םעסקי  (   תד 
 . הבקרה אישור חברת 

 
 

 ה,כרובבב רבכבוד 
 
 
 
 
       

 המציע חתימת 
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  םי/שם החותם  ך תארי 
 ל המציע אצ
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 31טופס מס'  
 

 ( ביצוע)תב ערבות כ
 

 לכבוד: 
 עיריית רהט 

 
 

 _. ________________  שם הבנק:
   _____________.ק: __ף הבנסני

 . _ ______ ____   :סניףהל  מס' טלפון ש
 . _________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
 קאית מספר _______________ ערבות בנהנדון: 

 
בקשת   .1 _________________ _ ____לפי  זיהוי  מס'  ]הספק[  מרחוב  _   ______

מל ]כתובת  כוללא_____________________  )להמיקוד  ה  אנונערב""הלן:  [  ערבים    ( 
  שלושים :  ם)במילי   ₪  35,000של  ם עד לסך  כל סכוסילוק  י חוזר לבאופן בלת   כלפיכםבזה  

  7/2021כרז מס'  משר לבק  נערבהשתדרשו מאת    ("הערבות"סכום  להלן:  ( )₪  אלף  וחמישה
 שנכרת מכוחו.   לחוזה או

י  ל ידמפעם לפעם עא מתפרסם  שהוכן, כפי  רצד המחירים לסכום הערבות יהיה צמוד למד .2
 הצמדה שלהלן:  נאי ( בת "המדד")להלן:  הלסטטיסטיקזית הלשכה המרכ

ה  מד  יסודי""המדד  יהא  זו  ערבות  _______לעניין  חודש  בתאריךד  שהתפרסם   _____  
 (, בשיעור __________ נקודות. _ )או בסמוך לכך_______ ____

כם לפי  רישתודם לקבלת דשפורסם ק  רוןהמדד האח  אערבות זו יהלעניין  "המדד החדש"   
 זו.  ערבות

 שב כדלקמן: יח הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו .3
כ   י הצמדה בסכום השווה  סודי יהיו הפרש החדש עלה לעומת המדד הי  י המדדאם יתברר 

 למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. בין המדד החדש  ת ההפרשמכפלל
עד    שתכםם הנקוב בדריהסכושלם לכם את  היסודי נ  מדד נמוך מה  ה ימדד החדש יה אם ה 

 צמדה. י הלסכום הערבות ללא כל הפרש
הראש .4 דרישתכם  בכלפי  )ונה  מחמישה  יאוחר  לא  קב  (5תב,  ממועד  דרישתכם ימים  לת 

אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה,    ו המפורטת לעיל, בכתובתנ או    הבפקסימילי 
את  נמק  היו חייבים ל י שתהצמדה, מבל  ספת הפרשיבתוהערבות    םויעלה על סכ   ובלבד שלא 

כלפיכ לטעון  ומבלי  טדרישתכם  שיכולה  ם  כלשהי  הגנה  לחיוב  לעמוד  ענת  בקשר  לנערב 
 .  ת הנערבר מא וה את סילוק הסכום האמ או לדרוש תחיל כלפיכם

בזאת,   .5 זמובהר  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  לש  ה כי  שתהיה  וכייכול    יעורין, 
ומים מכוח כתב ערבות  התשלבלבד שסך כל  ר, ו רישתכם כאמובהתאם לד   בצע תשלום יתה

 .על סכום הערבותלה  זה לא יע
פי    ם עלכשל העברה בנקאית לחשבונידנו על דרך  לעיל, יעשה על    3בסעיף    כאמור  התשלום .6

דתכם על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקוטים שיימסרו על  הפר
 בלעדי. ם הקול דעתכישפי 

תהיה    זה   יך תאר  ולאחר   בלבד )כולל(    ____________   וקפה עד ליוםר בת זו תישא  בותער .7
כל  ומבוטל  בטלה צר ת.  זו  ערבות  פי  על  אדרישה  להתקבל  יאוחר  יכה  ולא  בכתב  צלנו 

 הנ"ל.  אריךתמה
 יתנת להעברה או להסבה. ערבות זו אינה נ  .8

 
 בכבוד רב, 

 
 

  מ בע" ________ _ בנק ______
 
 

__ וחותמת  ל ה"ה _______________________שת שיחייב בחתימה + חותמת אי  זהטופס 
 הסניף. 
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 41ס' טופס מ
 

 ן בנקטופס פרטי חשבו
 

 יך:___________ תאר
 

 לכבוד 
 זברות( עיריית רהט )ג

 
 .נ, ג.א

 
 טי חשבון בנקפרהנדון: 

 
 "( הספק"_________  )_ ______________________ שם החברה / שותפות / עסק:

  עיצוכתובת למשלוח הודעה על ב
 לום:תש

_____ עיר   רח' _________________מס'
__  ________ ון יקוד __________ טלפ_______ מ____

 פקס _________ 
 _______ ________________________   מספר עוסק מורשה:

______  יף _________ נ______ מס' סשם הבנק ______  פרטי הבנק להעברת תשלומים:
חשבון    מס' ___ובת הבנק ______________כת

 ________ 
מתחייבי שהננו  שבמידה  בזה,  בטם  כספים  יופקדו  ההעבחשבוננו  עות  הבנקאית,  באמצעות  ברה 

 ות. רהט ללא שה  נחזירם לגזברות עיריית
 

_________ ________  ________________ 
 חתימה + חותמת  שם

 
 ח"ור עו"ד / רואיש

 
עו"ד   __   /אני  _______ רו"ח  מ.ר.  מ____ __________   _  ______________________ רח' 

החתימהמא כי  היא  שר/ת,  החתימה  לעיל  מורשי  _____  חתימת  ________)"הספק"(,  מטעם 
 ת הספק.וחתימתם מחייבת א

 
__ _______________ ______  _____________ 

 תאריך  חתימה + חותמת 
 
 

 ר הבנק אישו
 . נ"להוח כפרטי חשבון הבנק של הלקטים לעיל אשרים את הפרמהננו 

 
 

 ___________  _____________ ______  _________________ __ 
 ק חותמת הבנ ק חתימת הבנ תאריך 
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 15טופס מס' 
 

 ב הגשת ההצעה ואין לערוך שינויים במסמך זהציע בשלעם מבטח המטאין להגיש מסמך מ

 
 ( 7/2021)מכרז  וח ביט דרישות  נספח

 
 : ח(ויטעל הבידי המפקח -המאושר על  סחי הנוך לפטוח )טופס הביטוח יהיה ערויהב דרישות 
 

   ביטוח רכוש .1
 

מפני אבדן או  ו באחריותו של הספק, במלוא ערכם,  נלוה בבעלותו ו/א  וכן ציוד  יטוח רכושב
 :בביטוח אש מורחב לרבות  נזק עקב הסיכונים המקובלים

 
 (; 316) אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה .1.1
 
 ( 313ע )נזקי טב .1.2
 
נוזלים .1.3 יוהתבק  נזקי  על  פגיעה  צינורות,  פעות  רכב,  כלי  עלדי  טיס,  יד -גיעה  כלי  י 

 (.  314ה )ן פריצות, נזק בזדון, וכשביתות, פרע
 

 : עיתביטוח אחריות מקצו  .2
 

העלולים  לכיסו  .2.1 הפסד  ו/או  נזק  ו/או  אובדן  בגין  דין  פי  על  הספק  של  אחריותו  י 
גוף  ו/או  אדם  לכל  לרבותכל  להיגרם  ושהו  מכלליו,  לגרוע  האממבלי  מבקש  ,  ורת 

 ו. הספק ו/או עובדי  שלדל מקצועי ממעשה ו/או מחהאישור כתוצאה 
 

 ו. ותו של הספק בגין מי מטעמ יסוי לאחריכ .2.2
 
 ר:בדבאינו כולל הגבלה  הביטוח .2.3
 

 (. 301) מסמכיםאובדן  .2.3.1
 (.327ח )אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטו  .2.3.2
 (. 303) לשון הרעצה והוצאת דיבה, השמ .2.3.3
 ( 325ם ) עובדיר של מרמה ואי יוש .2.3.4
 . (326)בפרטיות ה פגיע  .2.3.5

 
הינו  .2.4 רטרואקטיבית  הביטוח  חתימת   בעל תחולה  האישור  ההסכם    מיום  בין מבקש 

 י". אקטיב תאריך הרטרו" )להלן: לבין הספ
 

 (  309)  הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור .2.5
 
 (. 332) חודשים 12ורחבת של  הביטוח כולל תקופת גילוי מ  .2.6
 
מ  ביטוחה .2.7 את  לשפות  בג מורחב  האישור  שבקש  נזק  או  אבדן  או ין  ממעשה  נגרם 

 . (321, 304)  קני של הספמחדל רשל 
 
ו  אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבור ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח   .2.8

(328  .) 
 
 ח הביטו למקרה ובמצטבר לתקופת ₪ 3,000,000 : ותבולות האחריג .2.9
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 ר ביטוח חבות המוצ .3
 

עלין אחגב .3.1 ו/ רפי הדין היש  ריותו של היצרן  דן  או דרישה, בגין אובאלי עקב תביעה 
העל/ו נזק  להיגרם או  ה   ולים  לרבות  כלשהו  גוף  ו/או  עובדיה  ו/עירייה  לכל אדם  או 

 ו. כתוצאה ממוצר פגום של היצרן ו/או עובדי
 

תחה .3.2 מיום  רטרואקטיבית  תחולה  בעל  הינו  מבקש  ביטוח  בין  ההסכם  חתימת  ילת 
 ם. כחל בטרם נחתם ההסהיצוע העבודה אם ב ין המציע, אףור לבהאיש

 
 (.  309)  בוב כלפי מבקש האישורעל זכות שי  ל ויתורהביטוח כול  .3.3

 
את .3.4 לשפות  מורחב  וב  הביטוח  היצרן,  מחדלי  ו/או  מעשי  בגין  האישור  כפוף  מבקש 

 (. 321()304) (302) לסעיף אחריות צולבת 
 

  רו והאישור או עב ר שנערך ע"י מבקש  וח אחזה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטביטוח   .3.5
(328 .) 

 
 (. 332) ודשיםח  12חבת של  פת גילוי מורח כולל תקוהביטו  .3.6

 
   .צטבר לתקופת הביטוחלמקרה ובמ ₪ 3,000,000 :בולות האחריותג .3.7

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .4

 
אובל .4.1 בגין  דין,  פי  על  הספק  של  אחריותו  לצכיסוי  להיגרם  העלולים  נזק  ו/או  ד  דן 

 . (322ור ), מבקש האישהאמור מכלליות  גרועמבלי ל, ושי לרבותשלי
 

 מ:חבות הנובעת   הגבלה בדבר  הביטוח אינו .4.2
 

 הרעלה  .4.2.1
 ם; מוגש ככיבוד במקוכל דבר מזיק במאכל או במשקה ה .4.2.2
 י; זיהום תאונתי פתאומ .4.2.3
לו בו ו/או עליו  בשירותו פועלים או פענזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר   .4.2.4

 ח. ות מקרה הביטוקר  עתשלא במישרין ב
 (.307) משנה ועובדיהם  ין קבלנים, קבלניגבות המבוטח ב ח .4.2.5
 (. 315י )ף מצד המוסד לביטוח לאומתביעות תחלו .4.2.6
עיף אחריות צולבת לפיו  את מבקש האישור, בכפוף לסהביטוח מורחב לשפות   .4.2.7

כ הביטוח  נערךייחשב  מיחי  אילו  אחד  כל  עבור  המבוטבנפרד  ח  די 
(302()304 ()321) . 

 (. 309ר ) מבקש האישו פי ת שיבוב כל כולל ויתור על זכויטוח בה .4.2.8
ל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או  ראשוני, לכ  ביטוח זה הינו ביטוח .4.2.9

 (. 328)  עבורו
 

 (. 329' )ור ייחשב כצד גרכוש מבקש האיש .4.2.10
 

 ח. ולמקרה ובמצטבר לתקופת הביט ₪ 4,000,000 : ריותבולות האחג .4.2.11
 

 :ביטוח חבות מעבידים .5
 

דיסוי חלכי .5.1 פי  על  ידו, בגהמו   ן כלפי כלבות הספק  על  כנקוב  עסקים  בולות אחריות 
 ן. להל

 
 ר:אינו כולל הגבלה בדבהביטוח  .5.2

 
 ק. עבודות בגובה ובעומ .5.2.1
 ם. ת ורעליופיתיונ  .5.2.2
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 ק העסקת נוער כחו .5.2.3
 ח קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוט .5.2.4

 
 . (319ק ) ספדם של מי מעובדי הלמעביר הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב בקש האישומ .5.3

 
ו  י מבקש האישור או עבור חר שנערך ע"וח ראשוני, לכל ביטוח איטוח זה הינו ביט ב .5.4

(328 .) 
 

 (. 309ר ) בקש האישו זכות שיבוב כלפי מ יטוח כולל ויתור עלהב .5.5
 

 . לתובע ₪ 6,000,000  ת: גבולות האחריו .5.6
 מצטבר לתקופת הביטוח. ובמקרה  ל  ₪ 20,000,000

 
 : ביטוחיםלכל הכללי  .6
 

ו  .6.1 נדרש  במידה  ו/ ל המבוטח  רכב  כלי  העבהחזיק  לביצוע  צמ"ה  כלי  עליו או  ודות, 
חובה בביטוחי  ו  להחזיק  המשממשולמים  הרכבים  לכלל  לביצוע  תקפים  שים 

  1,000,000  -אחריות שלא יפחת מ  ודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבולהעב
₪. 

 
תפגענה  על   .6.2 לא  כי  לאשר  הספק  מחמזכויומבטחי  האישור  מבקש  מסירת  ת  אי  ת 

 ל. נ"הביטוחים ה בהגשת תביעה בגין איחור דעה על נזק ו/או וה
 

יבוטס .6.3 רבתי  רשלנות  הנ" ייג  בפוליסות  שקיים  ככל  לחול  בכפוף  של  ל,  הזהירות  בת 
 ן. המבטח עפ"י די  המבוטח ובכפוף לזכויות 

 
ו/או שי .6.4 הנ"ל  ייעשה אלא במשל ביטול הביטוחים  דעה מראש וח הונויים לרעה, לא 

 ם. ר, בדואר רשווהאיש   ם למבקשיו 60של 
 

ומבטחי הספק  לב  ע ולתשומת  כל  :  יד  מופיע  ל  הנ"ל  בביטוחים  קוד  דרישה  בסוגריים 
ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של    ע"י הממונה על שוק ההוןחריג כנדרש  כיסוי/ביטול  

נה  לציי  דה, ניתן שלאד בציל הספק. בדרישה שלא מופיע קום  ישור קיום הביטוחיאהספק ב
  סת הביטוח של הספק יג זה בפוליי/ביטול חר ש לכלול כיסואך י  טוחים, ם הביישור קיובא
 טובת המבוטח(. ה של פוליסה לבח)הר
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 61טופס מס' 
 

 ( 7/2021' מס)מכרז  רהט עיריית חוזהה  על חתימה טרם ההזוכ הצהרת
 

 _ הח"מ  ו___________  ___אנו   _____________ ת.ז.  ______ ת.ז.   ______
__  _____טעמה של ________מימה  רשי החתווכמ  _____ המשמש/ים כמנהליה_______ ____

 :   את כדלקמןרים ומאשרים בז(, מצהי"הזוכה_______ )להלן: "בע"מ ח.פ. _____ 
 
על .1 הוגשה  כי  לאשר  למכרז  י-הריני/ו  הצעה  הזוכה  ")לה  7/2021מס'  די  "  הההצעלן: 

בהתאם  "(המכרזו" _  להודעת  וכי  מיום  הזוכה  _ העירייה  של  ההצעה  לפיה   ______
 ודות נשוא המכרז. ית רהט כזוכה לביצוע העביהמכרזים של עיר  די ועדתי-על  הומלצה

 
להצ .2 כי  הריני/ו  ולאשר  ההיר  של  שהוגההצעה  כפי  בתוקף,  הינה  למכרז  עלזוכה  ידי  -שה 

בהזו אין  וכי  מכה  שחלף  הגשתזמן  שמועד  להוות  כדי  ההצעה  של  כלה  בהצעת  ינוי  שהו 
 ין. בר ועני לכל ד זוכהלמכרז הנ"ל, והיא מחייבת את ה  הזוכה

 
די  י-ם שנמסרו עלמצגים והנתוניי בכל ההצהרות, ההיר ולאשר כי לא חל שינו צהריני/ו לה .3

ב הליך המכהזוכה  במהלך  ו/או  והזוכה מתמסגרת ההצעה  ברז,  לעמוד  הצעתו חייב    תנאי 
 ללא הסתייגות. עניין ו הוגשה למכרז, לכל דבר ולמכרז, ש

 
  חוזה י לחתימת הארה זו שמהווה תנעל הצה  תי/נומחתי  ריני/ו להצהיר ולאשר כי במועדה .4

העיר  הזוכה,  בין  לבין  מיייה  ו/או  ה  הזוכה  מנהלי  זוכה  מבין  נושאי  זוכה  מבין  מי  ו/או 
עם    של ניגוד עניינים כלשהוצוי במצב  ו, איננו מלי המניות שלו מי מבין מבעהמשרה בו ו/א

ין  בינן הזוכה ו/או  ל קשר באין כ ויה,  נבחר ציבור ו/או עם עובד עירי  יית רהט ו/או עםעיר
ו/או הזוכה  ממנהלי  ה  מי  נושאי  מבין  הזוכמי  אצל  מבעמשרה  מי  ו/או  המניות  ה  שלו,  לי 

ובי ו במכרז, בין  לבין המציעים האחרים שהשתתפ תיאום  ו/או כל    ן קשר עקיףקשר ישיר 
 ולה כלשהו.ע ים ו/או שיתוף פים האחר ביני לבין המשתתפ

 
יב  החוזשוא המכרז והבודות נכי הע  צהירהריני/ו לאשר ולה .5 וצעו  שאמור להיחתם מכוחו, 

אמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינו  שנה ו/או באמצעות קבלן מידי, שלא ב-עלבאופן ישיר  
ודה ו/או  נהל העבע העבודות ו/או בזהות מבזהות מבצכל שינוי    . ידוע לי כי עובד שכיר שלי

(, יעשו אך  יובין באופן חלק  ופן מלא ין בא בנה )בודות לקבלני משנה או ספקי משעהעברת  
ומר בכתב  פקודורק  באמצעות  ל אש,  שינויים  עם    זהחות  אשרשייחתם  תאושר    הזוכה, 

 בעירייה.   רמים המוסמכיםוהגו חוזהבהתאם להוראות ה
 
כי אם יתברר כי    רתי/נו זו, והובהות הצהר ובהרה לי/לנו היטב משמעצהיר כי ההריני/ו לה .6

בהצהרה אויננו  א זו    האמור  י  נכון  מדויק,  שלהאיננו  יסודית  הפרה  הדבר    חוזה ה  ווה 
  ם הזוכה. שייחתם ע החוזלבטל את ה  הט תהיה רשאיתועיריית ר 

 
 _________ חתום ביום ___ולראיה באתי/נו על ה

 
   

מא ביוהנני  כי  הופיע  שר   __________ ם 
_____ בפנ מר/גי  עו"ד,  '  ב ____ 

  ' מס  ת.ז.  ת/נושא   ______________
שה_________________ ולאחר  ברתי  ס, 

חתי משמעות  את  התצהיר  לו/ה  על  מתו/ה 
אמת  עליו/ה לומר את הו/ה כי זהרתי לעיל, וה

צפוי/ה לעונשים ה ת/יהיה  קבועים בחוק  וכי 
ת/יעשה  א לא  אישר/הם  נכונו  כן,  ת  את 

 י.   בפנה עליה הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ 

מ  הופיע  אהנני   __________ ביום  כי  שר 
עו_____   בפני מר/גב'  ____  "ד, 

מ  ת/ נושא  ______________   ' סת.ז. 
לו/ה  רתי  סב, ולאחר שה___ __ _________

ח משמעות  לעיל,  את  התצהיר  על  תימתו/ה 
כי  מר את האמת וכי עליו/ה לו  זהרתיו/הוה

לעונשים הקבועים בחוק אם    יה צפוי/הת/יה
ת/יע אישר/הלא  כן,  נכונות  א  שה  ת 

 י ה בפניה עלהצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ 
   

 עו"ד  _______________,  ד עו" ___,____________
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 17 מס'פס  טו
 

 דם קופס רישום מוט : 7/2021מכרז 
 יית רהט  יר עירר למזכמסוש לי את טופס הרישום המוקדם]

 [ 13:00בשעה  2021 מרץ 17ליום  עד
 

 לכבוד 
 סן חאבו אללי מר ע

 עיריית רהט זכיר מ
 

 . 0486991-08ה: סימיליובפק lirg.a.olker@iumaz:בדוא"ל
 
 

 א.נ,
 

 7/2021 מכרז –שום מוקדם ופס ריט  הנדון:
 ( 2021) מסגרתמרכז פסג"ה ול ריהוטשל  התקנהספקה וא רכישה,

 
 תףת המש פרטי להלן,  שבנדון למכרז תהצעו ציעלה להזמנה   6.2 ףעיבס ורטלמפ  בהתאם

 
 _. _______ _____ ______________   תף:שתהמם ש .1

 
 _____________. ______________     .:פ.ח./ז..ת .2

 
 ___. _______ ______ _________ __  ד ראשי(: משר) כתובת .3

 
 ____. __ _____________ ___ _____   אשי: טלפון משרד ר .4

 
 ____. _____ _____ _____ ________    : אשיר משרד  פקס' .5

 
 ____. __________ _ ____________   : דוא"ל משרד ראשי .6

 
 ____. _______ ___ _______ ___ __ _  ף: תמשתה נציג של שם ה .7

 
 . ___________________________   תפקידו של הנציג:  .8

 
 . _________________ __________   :ת דוא"ל של הנציגכתוב .9

 
 __________. __________ _______  : יגהנצל לפון שטיד/ני מס'  .10
 
 
 
 
       

 חתימה   תאריך   ו פקידת  חותם השם 
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 מך ב' מס
 
 ה לחוזהריי עיש המ"ער יוואיש  
   
 י מכרזוזה הוא חלק ממסמכהח  

החושפ על זה  ורסם.  די  י-נבדק 
 מאושר לחתימה. והוא מ  הח"

   
 __, עו"ד___ _____ __ _  
   
 _ _________ תאריך:  
 

 רתמרכז פסג"ה ומסגב ריהוטה והתקנה של אספק, הרכישלוזה ח
 7/2021( י מבפומכרז ) 

 2021שנת חודש____________ _ ל____ יום  נחתם ברהט  בו שנערך
 

 ט עיריית רה בין :
 זה:  חוזה לעניין   שכתובתה

 כז מסחרי רהטיית רהט, מרעיר
 מטעמה:ורשי החתימה ידי מ-על

 והחשב המלווה  רייה גזבר העי  ייה,עיר ראש ה
 "(העירייה )להלן: "

 מצד אחד 
 ______. ______________ _______  ין:לב

 _. ________ . ____________ .זח.פ./ת
 שכתובתו היא:  

 _. ______________________ רח' _ב
 ו:מורשי החתימה מטעמ ידי-על

 . _____ ת.ז. __________ה"ה ______ 
 . __________.______ ת.ז_______ -ו

 "(הספק ן: ")להל
 מצד שני  

 
של  והתקנה  קה  אספרכישה,  ינו  שעני  7/2021  'מס (פומבי) זמכר פרסמה והעירייה הואיל:

 "(; כרזהמלהלן: ") ומסגרת ה"ג פס מרכזב  ריהוט
 

של  עתידית    אספקה והתקנהך  לצורגם  במכרז    העירייה לעשות שימוששל    הוברצונ והואיל:  
פי הפריטים  -ת עלאזוספים, ככל שהיא תראה לנכון,  נ  מבני ציבורו/או ציוד, לריהוט  

הכמויו  בכתב  ועללמכרז  צורףשת  הכלולים  על-,  שהוצע  המחיר  ה-פי  לידי  כל  ספק 
בחד  א ולראות  אלה,  כ  חוזהמפריטים  גם  והתקנה  אצורך  לת  מסגר  חוזהזה  ספקה 

 כאמור;  עתידית 
 

הצ לקבל החליטה עירייהוה,  כרז למ הצעתו הגיש  והספק  איל:והו  בהתאם הספק עתאת 
 זה ונספחיהם;  חוזההמכרז,  ילתנא

 
אתלהסדי םהצדדי צוןור והואיל: זכו  חסיהםי ר   וגעהנ בכל וחובותיהם יותיהםההדדיים, 

 ה;ז  חוזה כל זאת במסגרת וא המכרז, לאספקה המוצרים נש
 
 

 כדלקמן  הצדדים בין הוהותנ הוצהר, הוסכם לפיכך
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 מבוא .1

 
 הימנו.   חלק בלתי נפרד וויםו, מהנספחי זה, על  חוזה ל  המבוא .1.1

 
הנוחות  כותרות   .1.2 ואיאות בלבדולשם התמצהסעיפים הן לשם  לגזור,   מהן פרשנות   ן 

 . כלשהי
 
ט  הריהות  קאספ את עירייהה  מאת בזאת מקבל והספק לספק  זאתב תרמוס העירייה .1.3

 זה.  חוזהו המכרז  מסמכי לתנאי םתאציוד לעיריית רהט, בהו/או ה
 

הצעות )מסמך א'(, מובהר    להזמנה להציע  1.9  -ו  1.8פים  אמור בסעי המבלי לגרוע מן  
הט  ת ריעיריהי מצד  כלשי להוות התחייבות  זה כד  החוזל  הצדדים עכי אין בחתימת  

המסגרת   כל  ללמיצוי  ו/או  במכרז  ריהוט    הרכיש הכלולה  של  ציוד  כלשהי  ו/או 
   ל סוג שהוא.יק לספק בלעדיות מכדי להענ כאמור, או כ

 
  לאספקה  הקשורים אים התנ כל  את  מכיר הוא כי  בזאת ר מאשו מצהיר  הספק .1.4

ל ולהתקוביכולתו  הצספק  את  בין  להיוד   זה  חוזה,  המכרז במסמכי פורטמתאם 
 יהם חונספ 

 
ת על הספק,  התחייבות המוטלוה  ת המוטלות לצורך קיום כללשם ביצוע כל המטלו .1.5

ז, רמסמכי המכב ת והתנאים המפורטיםהדרישו  ב לעמוד בכלומתחיי  הספק מצהיר
 זה ונספחיהם.   חוזה

 
 שנותהגדרות ופר .2

 
 י המכרז. ם במסמכנה להנת מעות שזה, תהיה המש חוזהלמונחים ב .2.1

 
בו .2.2 ה  מקום  אח לב  ה ירייעמחויבת  פעולה  או  תשלום  והמועד  צע  זה,  חוזה  לפי  רת 

בין לפי דיני  או מועד מוכר )  שבת ם ששי,  או אותה פעולה חל ביו  יצוע אותו תשלוםבל
ובי המוסלמית  כק  ןהדת  המועד  ייחשב  ישראל(,  מועדי  העסקים  לפי  ליום  בוע 
   הראשון שלאחריהם.

 
בסדרההג .2.3 זה  ות  בנוסףעיף  המופיעולהגדרו  באות  ה  פיםיבסע  תת  של  , חוזהשונים 

 נן גורעות מהן. ואי
 

   ין מסמכיםסמכים ועדיפות במ בסתירות  .2.4
 

מקרה   .2.4.1 סתיבכל  ד רשל  או  התאמה  אי  או  כלשהי  ה  הוראה  לגבי  משמעות  ו 
ובהעמבמס החוזה,  את  המהווים  השונים  סדר  כים  של  אחרת  קביעה  דר 

   :פורט להלןמכים כמבין המסות ר העדיפסד הא י זה, זהחובהעדיפות 
 

כמויותכ .2.4.1.1 או    תב  כחלק    הכספית  מההצעה   כחלק)בנפרד  או 
 ; (רכיב המסגרת ענייןל  הזמנת רכשמ

י .2.4.1.2 אירופאיתקן  תקן  או  קייםכ  ריקאיאמ/שראלי  שלא  ן  תק  כל 
 ישראלי; 

 כל שקיים(; יוחד )כפרט ממ .2.4.1.3
 ; זמנה להציע הצעותהה .2.4.1.4
 ספקה כללי מפרט א .2.4.1.5
 ה;ז  וזהח .2.4.1.6

 
ה שבמסמך הבא  ל ההוראעדיפה עם ברשימה שלעיל  במסמך קודהוראה    כל

   .אחריו
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שנתנה .2.4.2 ל  הוראה  בכתב  ההעירייה  ולפני  המכרז  פרסום  האחרון  מו אחר  עד 
תילה של  בדרך  בין  ההצעות,  המגשת  שושינו  כרזקון  בדרך  ובין  תשובה  יו  ל 

י  סמכ ממ  חלק חשב כתי   –ם  גש מציעישובות במסגרת מפ או ת  לשאלות הבהרה
החוזה שקדמו לה    יבמסמכ  רת אותהוראה מפורשת הסותגבר על החוזה ותה

 תגבר כאמור.  ע בה במפורש שלאזולת אם נקבבזמן, 
 

ראות  מהוה אחת  תאמה או דו משמעות בין הוראתירה או אי ה ס  ספקגילה ה  .2.4.3
הוראה לבין  אחרת חוזה  ה  ,ה  שהיה  הנכוןמסופ  ספקאו  בפירושם  של    ק 

  ספקלמסר הודעה  ירייה  מטעם הע  נציג ו ש ם אמה  חלק כל  ך או  ה, מסמהורא
אשל הידעתו  כהלכה את  ספק  ן  אזי  החוזהמפרש  הי,  ל ספק  פנה  מנהל  בכתב 

יית ת ב  הוראות  ן והמנהל  לרבות  הפיוכתב,  בדבר  הצורך,  לפי  שיכניות  ש  רוש 
 פיו.  נהוג לל

 
 התקשרותתקופת ה .3

 
ההתקש .3.1 מתקופת  ל  הנהזה    חוזהכוח  רות  לבמפורט  בהתאם  ההציהזמנה  ת צעוע 

ליו אתר אהריהוט בה והתקנה של  קין אספהן לעני,  "(חוזהתקופת ה")להלן:    למכרז
מיו מ הוא  להיות  למ  קןותעד  להבהתאם  בהזמנה  למפורט  הצעות  )או  כרז  ציע 

לל לעניה,  מחסן העירייה(חילופין,  כ   חוזהין התקופה שבה  ן  סגרת  מ  חוזה זה ישמש 
   ..נוספיםציוד  או ריהוט ו/לרכישת 

 
שי-עלרשאית,   תהא ה רייהעי .3.2 ווהיחידי הבלעדי דעתה  קולפי  של  ף בכפו,  לקיומן 

זאת  ה,  ז  וזהח קופת ההתקשרות מכוח  ציביות ולהאריך מעת לעת את תהרשאות תק
 (. "תקופת האופציההלן: " )ל  ציע הצעות למכרזלמפורט בהזמנה לה  בהתאם

 
 מהות ההתקשרות   .4
 

בהתאם  והכמות    מן הסוג  ציוד  או/וריהוט    של  הקנ ספקה והתאחוזה לחוזה זה הנו   .4.1
 . זרמכי המכמסרט ב למפו

 
כןכמ כו  ישמש  זה  חוזה  ל  זהחו,  עתימסגרת  והתקנה  ריהוט  אספקה  של  ו/או  דית 
עירייה  מלד  ציו המ,  נוספיםשרדי  בסיס  עעל  שהוצעו  הספ י-לחירים  במסגרת  די  ק 

ף  כפומכרז, ובצעות ל ה להציע הלהזמנ  1.8קוב בסעיף  עד לסכום המסגרת הנ  ,המכרז
הקבלמגבל בסעות  להציהזמ להנ"ל    1.8ף  יועות  הצענה  בהתאם    ותע  והכל  כאמור, 

 .  הפים אלעיאמור בס
  

הסר .4.2 תה  למען  העירייה  כי  מובהר  עלי ספק,  רשאית,  הבלעדי  -ה  דעתה  שיקול  פי 
, לשנות  (ד החינוךאם להנחיות משרבהתגם    –וסדות חינוך  פקה למאס  ובמקרה של)

מוסד  א ו/  שרדהממיקום  את   ו/החי ו  הי,  ציבורהה  מבנ האו  נוך  יסופק  יהוט  ר אליו 
הו/ במסגרת  ציואו  הנרכש  ו/אז  חוזה ד  אתה,  לחלק  ו/אוה  ו  הנרכש  ה  ריהוט  ציוד 

 .  אחרים השייכים לעירייהאתרים   זה, בין מספר חוזהגרת במס
 
ומומוב .4.3 יהיהר  לא  כי  כלשהודגש,  בשינוי  המקום  מיקום  האו    בזהות  ה  אליו של 

המסו ו/אוהוריפק  בפצה  ט  )כאיוד  לעילועל  זה(  מור  בכדי  ,  בסעיף  סיס להוות 
, ובכל תשלום מצד הזוכה  ן ו/או תוספתקו לדרישת שינוי ו/או עדכון ו/או תי  והכלש
  במכרז, כאמור    וד הצי  או/ריהוט והו/או התקנת  לגבי אספקת  ק  ספהצעת הרה,  מק

 .הריי של העיר תאו א קוםכל מת לשונה גם ביחס לאספקתחייב אותו ככתבה וכל
 

בעצמה או  נשוא חוזה זה    ותהרכיש ן  חלק מ   צערשאית לברייה  ספק, העיען הסר  למ .4.4
שלאבאמ צדדים שלישיים  זהבמסגרת    צעות  לפי  חוזה  ה, הכל  דעתה    בלעדי שיקול 

לצורך. וכא  ובהתאם  לעיל  להבהזמור  איןמנה  הצעות,  להעניק   חוזה ב   ציע  כדי    זה 
  א.לספק בלעדיות מכל סוג שהו 
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כל    למען .4.5 מובהספקהסר  אי,  כי  באמורר  ע  ן  זה  המשנהסעיפל  בסעיף  כשלו  י  די  , 
סעיף   מהוראות  למ  12.4לגרוע  הצעות  להציע  להפחתת להזמנה  הנוגע  בכל  כרז, 

ההתקשרות  הי גרקף  או  התקציב  הפחתת  התקבשל  מן  לביצוע   המיועד  ציביעה 
 . ולות בחוזה זההכל רכישות

 
 מסגרת ה חוזההוצאת הזמנות רכש מוכח   .4.6
 

ל .4.6.1 בהזמאמובהתאם  להציר  הצעותנה  ישמ  וזהח,  ע  כזה  רת  מסג  וזה חש 
ריהוטאספל של  עתידית  והתקנה  עיריי  קה  למשרדי  ציוד  על  ו/או  נוספים,  ה 

 ידי הספק במסגרת המכרז. -ם שהוצעו על בסיס המחירי
 

המ .4.6.2 בגקסיהסכום  להוצימאלי  ניתן  הזינו  נוספות,א  רכש  סכום    מנות  הנו 
בהמסגרת   להל  1.8  סעיףהנקוב  למגבלה    פוף ובכ  למכרז,  הצעות   ציעהזמנה 

והלה הנ"ל    1.8יף  ור בסעהאמ כאמור,  הצעות  להציע  כל בהתאם אמור  זמנה 
 אלה. בסעיפים 

 
  בלילסיומו, מזה    חוזהמור לעיל, יגיע  א המסגרת כאומובהר שעם מימוש מל

ו שלספק   טענה  כל  ד/תהיה  תביעהאו  ו/או  ה  רישה  הגדלת  ו/או    חוזהבעניין 
 .  מכוחו  רותפת ההתקשכת תקו האר

 
לעיל,  ף האמואל  ע תר  להגד היה רשאהעירייה  יל את היקף ההתקשרות  ית 

זאת  מכוח ח ,  )מכרזים(  תלתקנות העיריו ( 7)3לתקנה  אות  בהתאם להרוזה, 
של היועץ קבלת חוות דעת  ק לאחר  ה רוף לכל דין. הגדלה כאמור, תהיובכפ

 .  עירייההמשפטי של ה
 

ספק  לידי ה  ה תוציאהעיריי  מסגרת,ה  החוזמכוח  נוספת  רכישה  ורך ביצוע  לצ .4.6.3
מפוהזמנת   )כה רכש  בהזרטת  למגדרתה  הצעות  להציע  תהיה  נה  אשר  מכרז(, 
יה )ראש העירייה, גזבר  מטעם העירי  הידי שלושת מורשי החתימ -על חתומה  

 (.  המלווה  חשבהעירייה וה
 

רכשהזמ הצעת   נת  על  תתבסס  למכרז,  כאמור  את    הספק  תכלול  והיא 
הכמויופריטיםה הווההתקנ  האספקה  ומועדי  היעדיםת,  ,  וכן,  ראות  ה, 

)מי בוחדות  שיש  כגון:כככל  צורך.  באס  ך  אתרים  או  למשרדים  עלי  פקה 
 ך, מבני רווחה וכיו"ב(מוסדות חינו רגישות מיוחדת, כגון:

 
פת של ריהוט  אספקה ו/או התקנה נוסלבצע    היה רשאיפק לא יהס   מובהר, כי .4.6.4

נוספי ציוד  אלא  גרתהמס  חוזה מכוח    םו/או  ה-לע ,  רכפי  כתב  בש  זמנת 
בגין אספקה ו/או  יה פטורה מתשלום  יה תההעירי לעיל, ו האמור    שנחתמה לפי

וצעו על בסיס הזמנת רכש  זמנת רכש שבהנוספת כאמור, שבוצעו ללא  התקנה  
בא לאחלקי,    ופןשנחתמה  ו תהיה    ולספק  תביעה  ו/או  טענה  דרישה  /כל  או 

 . מורהתקנה כאו/או   הניין ביצוע אספקבע
 

 ם הצדדי ייחס .5
 

כימפורש םהצדדי בין ומוצהר החוז .5.1 ולא  אין  י וכ עצמאי  ספק גדרבהנו  ספק  ה ות, 
הספק ו/או מי   לבין העירייה בין ומעביד עובד יחסי ,וצורך עניין ד, לכלבעתי ייווצרו

ואין   לו שיגרמו תאונהאו  /ו נזק כל בגין אחריות , לרבותמטעמו  ו/או מי  עובדיו  ביןמ
ד  נוהג לעוב  ין ו/אוד כל י  פ-על שהם, המגיעים זכויות או/ו םתשלו ללכ ספק זכאיה

 עירייה. ממעבידו, מאת ה
 

עלסשיוע העובדים כי בזה אשרומ מצהירהספק   .5.2 ה-קו  קיום  ספקידי  לצורך 
ח פ-על התחייבויותיו זהי  נתונים  ויהי  הם וכי בלבד הספק  של דיועוב ינםה וזה 

פיקוחולה ההוצאות   לבכ שאיי והואהספק,  של   המלאים  השגחתוו וראותיו, 
לרבותבהעסק םהכרוכי  והתשלומים התנאים -על הניכויים  בתשלום   תם,  פי 
 ין. ד כל פי  ועל החוזה במסמכי המפורטים
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 או חוק /ו  דין כל  הוראות אחר מלא ל ב מתחיי זה, הספק  חוזה ב  מהאמור גרוע ל  מבלי .5.3
 ו. דילעוב נוגענוהג ב או/ו

 
 הספק יבויותהצהרות והתחי .6
 

 כדלקמן:  תחייבמ מאשר ו ,מצהיר ספקה
 

 פיהן.  על עלויפ המנהל אותלהוריישמע כי הוא  .6.1
 
הפריטיםלספ .6.2 כל  את  לעירייה  בה  ק  הכלולים  בכתב  זאת  כנקובים  בהתאם  מויות, 

הנקו הזמנים  ולוחות  ובמפרט    ביםלמועדים  השיהאספקה  ג' רותים  מתן  )מסמך 
 כי המכרז(.  למסמ

 
תיקונים  .6.3 להחו/ לבצע  פריטאו  או  פגו  ליף  ו/א תם  זאת להשל   וקול  חסר,  פריט  ים 

כמ הוקדם  יאוח  אפשרכל  על  הודעת ממועד  עבודה  ימי -3 מ  רולא  קיומו    העירייה 
 . רפגם או חוסר כאמו

 
של הפריטים,   האספקה יצועלב לדאוג .6.4  ההגבו  עיתרמה מקצו וב ילותביעוההתקנה 

 יכזה, ו  וזהחהמכרז ומסגרת  נטל על עצמו בפק  הסיבויותיו שבהתאם להתחי   והכל
הפיקוח  חו  ליוע  החל הניהול,  המלאה והאחריבת  וללוחות  לאיכות,    ות  לכמות 
 ה. ז חוזה לדרישות והוראות  םבהתא מנים לביצוע האספקההז

 
 לא או  להשתמש מהספק שי, לדרו לעדפי שיקול דעתה הב-רשאית, על תהיה העירייה .6.5

 והספקרים  פקת המוצלשם אס מסוימים הדרושים כלים או/ו םבחומרי להשתמש
 י. שיהו אלל כזו דרישה כל חרא למלא מתחייב 

 
לע  הספק .6.6 עסקהיעביר  חשבון  דרישת    ירייה  עם  מביחד  מספר  התשלום  )או  טעמו 

שבון  וה את חילוקת המוצרים בוצעה במספר שלבים(, וקה ככל שאספ סחשבונות ע 
שיגיהעס ו/או תרשימ פירוט  בליווי  ש קה  שסופקו    הציוד  לרבות, ידו-על הפריטים   ,  
נמסר ל קום אהמי זהות    הציוד  יו  אותש יש  האאו הפריטים,  הע קיבל  ירייה  ן מטעם 

 מתאימות.   .משלוחהודות ובצירוף תע
 

רום לג העירייה, על דבר ו/או אירוע שעלולמטעם   אחר ם רגו כלל או למנהל להודיע .6.7
עלהאספ בושלשי הזמנים   דלעמו יכולתו-אי על או תקלה איחור קה,  בלוחות 

לע  לאספקה  שנדרשובכמוימוד  ו/או  עלת  מובהר  י-ו  העירייה.  בהודעה   אין  כי די 
מ  כדי  כאמור הספק  את  החולפטור  להשליכל  המוטלות  הזמנת  מלוא את םבות 

 זה.  חוזהאם להוראות תהרכש בה
 
ה  במועד להח דין כל הוראות על  לשמור .6.8 עחתימת   יחול ואשר זה   חוזהל  צדדים 

לרבו  מטעמהו/או    העירייה הוראות תבעתיד,  מדיא/ ו  מי  ישראלנ ו  ת,  )לרבו  ת 
מ ממבאמצעות  אשרד  מ שלתי  גורם  מטעמו  הנוגוסמך  בכל  זאת   של  לביצועו ע  ו(, 

 זה. חוזה
 

נות  שיו הרי זה, יש בידיו את כל   חוזהתימת  כון למועד ח נ כי   ומתחייב  מצהיר  הספק .6.9
כי ו  זה  החוזאו  / הדין ו פי על והנדרשים המתאימים והביטוחיםם ו/או  ו ההיתריו/א

 ופת מימוש ו/או בתק זה    זהחוההתקשרות מכוח   תתקופ לכ למשך ףבתוק  יהיוהללו  
 העירייה.  ידי -האופציה על 

 
 ופיקוח תיאום .7

 
ירייה  הע   נציג עם בתיאום זה חוזה נשוא ותיוהתחייבוי כל אחר למלא מתחייב הספק .7.1

 יה יורה לספק.יג העירימי שנצ או
 

ה מענ  ן מת  , לשם מטעמוסמך  מו נציג  לקבוע או  עת  בכל זמין  ותלהי  מתחייב  הספק .7.2
בא בע לפתרון לקריאות ולרבהצי ספקתיות  בציוד  וד,  טיפול  וכן,  ות,  או תקול  פגום 
 ציוד חסר. השלמת 
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 ההדרכ .8
 

 הדרכה  רבות, לציודב לשימוש בהנחיות  העירייה ובדי ע את  הדריך ל מתחייב קספה .8.1
ולהיכ  ניתראשו בל  תפעורות   הותחזוק תבטיחו והנחיות שימושה טיחותהציוד, 

 ל.  דרג מפעי טפת בשו
 

 ק. הספ טעםמ סמכים מקצוע מו אנשי   ידי לע  תועבר כהההדר .8.2
 

 עדתקנת הציוד אצל העירייה, וה מיום אחד בודהע מיום יאוחר לאר  תועב ההדרכה .8.3
 .כךל המיועדים  רייההעי ידבעו בקרב וההפעלה הידע  להטמעת

 
תועבר  כרההד .8.4 הציוד,  מקום  בה  הותקן  תה בו  לפרוהיא  היה  הזמן  ך  לצור  נדרשק 

להה   הידעהטמעת   הציוד  נדרש  הותחזוקפעלת  ביחסשוטפתו  וכן,  כללי לכל    ת, 
 וד. יהבטיחות הנדרשים להפעלת הצ

 
  ידי את כל -שיסופקו עליטי הציוד  ף לכל פרהספק יצרמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .8.5

י  אתר  פרטי ,  ק  , יצרף הספ. בנוסףידו-ק על פסושהנלווית לציוד    תהספרות המקצועי
 .שסופק. ת הציוד י אודו בהם ניתן לקבל מידע מקצועהיצרנים  ט של נטרנאי

 
 ם חלפי .9

 
פגם או  שנ ציוד  ל פים  חל של ואספקה התמיכ הלעיריי לספקכי יוכל   תחייבמ הספק .9.1

 . די העירייהליהציוד אספקת  ממועד שנים 5 של  הלתקופ, או ניזוק נשבר
 

 הספק תחייב מ,  ציודב לפה החו/או ל  תיקון ל דרושה כלשהו לק ח יחסר  הםב  םבמקרי  .9.2
 .ושירותים םמצרכי על פיקוחה  צוב כאמור לייבאו

 
ת  במסגר  שסופקו שבמתקנים םקיהחל של איכות תה באו יהיו החילוף לקיח .9.3

 לידי העירייה.  הציוד המסירה הראשונה של  
 

 חוזה  במסגרת ידו על  שסופקו  ציוד  ל ףחילו חלקי מהספק לרכוש  אית שר עירייה ה .9.4
 די.  די והיחי הבלע  קול דעתהי שיפ -על, הז

 
 ה תמיכה ואחזק שירותי .10

 
 5 של ופה תק  למשך תנייד אחזקה  שירותיירייה אפשרות להע לטובת דיעמי קהספ .10.1

 מנו במסגרת חוזה זה. ן מם, ממועד אספקת הציוד שהוזמניש
 

ר מראש את  יגדיהספק , נעתאחזקה מוו/או   תיקופם מצריך טיפול תיוד מסויככל שצ .10.2
ערכות של מ ,  של הציוד  נע מו אחזקה יפול  ט ב קשורהה ודההעב  לת וכ ות ל טיפו י ועדמ
 ת.  וונל
 

 :כוללים האחזקה שירותי .10.3
 

 דירותבתו מועדיםבן,  היצר ידי על כנדרש תטפשו ואחזקה מונע טיפול .10.3.1
להיצר  ידי  על שנקבעו   תאם בה דרשיםנ כיביםר  החלפת  רבותן, 

 .היצרן להוראות
 

 .שבר זקתאח לך במה  וא  עהמונ פולטי ה במהלך יםהנדרש  וניםהתיק  כל .10.3.2
 

ידי טכנאי מוסמך מטעמי,  -עלהספק או  ידי  -לינתנו ע י  האחזקה שירותי .10.3.3
 ן. היצר בהוראות פורט כמ גבוהה תובמיומנו  מקצועית צורהב
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מי  ו  יד על השבוצע העבודה ולאיכות לטיב אחראי יהיה הספק .10.3.4 ו/או 
ולכל  מט בצורההעבוד  ביצוע עקב גרמוי ש הנזקים עמו,  או    קויהל  ה 

 ת היצרן. הוראובניגוד ל
 

 בהתאם האחזקה רותישי את צעיב אל הספק  וב  במקרה יכ מובהר .10.3.5
 שניזוקו יבכל לחלקים הנוגעים  יםבנזק  שאיי הוא  אז כי  כאמור  לטיב

 .כאמור ואחריות יהתה וזו מכך כתוצאה
 

 ייםפוצ בלתי םליטיפו או/ו יקוניםת  ידי נציג העירייה.-ל ע עיבוצ שוטף וללטיפ  זימון .10.4
 .מראש םתיאו ללא  צורךה בעת עו יבוצ

 
הספק,   עותבאמצ שרפאה  ידתבמ תבוצע זקההאח .10.5 של  מקצוע  ו  יגיע  אשראנשי 

   הציוד. למקום בו מותקן
 

שקוייהלי כל  טויפור התיקון בהוראת .10.6   דרש יי להם בנוסףהטיפול,   במהלך גלונתם, 
 .היצרן הוראותמ תחייביםמה התיקוניםו  יפוליםהט כל  ביצוע

 
 פעילותה  בשעות הספק במוסך לבקר למפקח או/ו יההעירי יגלנצ אפשרי ספקה .10.7

 .זה במפרט למפורט  אםתבה האחזקה  שירותי ביצוע לוודאו
 

 גם האחזקה במסגרת יבוצעו ,תוהתאונו ברהש לתיקוניו שוטפת לאחזקה ףבנוס .10.8
 ת.  המוסמכו הרשויות  ידי על שיםהנדר םניותיקו  םיטיפול ,ותבדיק

 
הדבלב ייםורמקקים  בחל ש שימו עשהיי ,  םולייפבט ו/או    םיקוניבת .10.9  רכיבים. 

והו זי בתג וילו  יםהמוחלפ  והספק מידהו. בדרישת פי לע  העירייה נציג בפני יוצגוי 
יהיה  ייר ומק  לא בחלקים  להשתמש ירצה  העירייה  נציג אישור  את לקבל עליום, 

 .ובכתב אשמר
 

 של פאליניציהמו וםתח כונה, במה את שמשבית  דרך  וןלתיק  הספק  נציג צבותהתיי .10.10
 .דיעה הי בלת ק ישורמא וש שעותשל תוך עוצתב ה, יהעירי 

 
 העירייה.  ת ועל פי שיקול דעתליאופציונא זקה הינה ובהר כי האחמ .10.11

 
 ציוד ל אחריות .11

 
פק  ף לציוד המסויצרהספק  .  יה באחריותו של הספקלעירייה יהכל הציוד המסופק   .11.1

    .ריות מקוריות של היצרןידו תעודות אח-על
 

כו,  יד על  סופקשי ציוד  ל ספקה ת וריאח .11.2 את  י  מספק לו קושסופ הפריטים לכוללת 
שימש )ככל  ו  ממועד  הינה נם(,  שנה  לעירייה  הציוד  הלאספקת  כל  תקופה  משך 

 קבועה בתעודת האחריות של היצרן.  ה
 

 בעלות שאיי ספקה, או מכון  דההציוד למעב  יחתקהמחייבת לתקלה ך בככל שיש צור .11.3
 מור.  כאן מכו או בדה הובלת הציוד למע

 
 החוזה סמכימ תנאיו ותישדרה בין  התאמה אי האחריות תקופת ך במש תגלהות יהה .11.4

 לתקן בתחייה לקבלה כאמור, הספק  ריי עיה שוראי אף על  הריק,  שסופ ציוד ב למצוי
ומהעיריי בכתב  ישהרדה קבלת עם  מיד ההתאמה אי את  גרועל בלי זאתה, 

אינה  אההתאי  שה  במקר  .זה חוזה יפ על הספק יותמהתחייבו   לתיקון,   יתנתנ מה 
 ול.  התקהציוד יהיה על הספק להחליף את  

 
 ידו על חלףיות,  אחריוה תתקופ ךבמהל פעמים 3 הספק ידי על ןקיתו  אשר חלק כל .11.5

 .חדש בחלק
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 וגדרת, תחריוהא תקופת ךמהלד, בציוב םפעמי 3 החוזרת תקלה, לעיל לאמור בנוסף .11.6
 :יםהבא יקוןוהת  היענ המ צעדיב ינקוט קוהספ אפידמית  הכתקל

 
סהמקור  את לאתר  במטרה ההתקל  חקר .11.6.1 היבותיה,  ה  למניעת שיטה, 

 .הלעיריי  סרשיימ תקלה  ניתוח ח "דו וללה. כ ותיקונבעתיד 
 

 זהה מסוג פריט בכל התיקון או מונעה הטיפול של ויזום מיידי ביצוע .11.6.2
 .זה וזהח במסגרת  ה לעיריי ופקס ראש

 
 .נוספת בשנה ךראתו דמית יפ א תקלה הנתגלת בו לפריט חריותהא .11.6.3

 
תקלעי לאמור בנוסף .11.6.4  פי על ותיתבטיח כתרעבמ יתמשמעות לה ל, 

ת )גם  אפידמי לה תק  כמו פקס ה  ידי  על  תטופלה,  העיריי יג צנ של קביעה 
 חזרה על עצמה שלוש פעמים(.  אם לא 

 
 ריועב ,ריותאחוה ההאחזק מימוש בנושא קלספ העירייה ןבי דעות חילוקי יתגלו .11.7

ר  יעז )אשר יוכל לה  אי על התחוםייה האחרבעיר   ל המחלקה מנה  של ו עתכר לה הנושא 
ו  להכרעת  נושאה  בהעברת  אין ,לעיל האמור מכל לגרוע י בל.  ע מטעמו(איש מקצוב

 .הספק ידי על התיקון עביצו  את לעכב דיהמנהל מטעם העירייה כאמור, כ
 

   ציודת בתקלו .12
 

 :תקלות גיסו  הגדרת .12.1
 
ו י טחלולציוד  ה  ת א הית משב אשר תקלה   -"  משביתה תקלה" ת  שראפמ אינהן, 

 ; להשתמש בו
. 
ש בציוד, אך מאפשרת  השימו את ת משבש אשר תקלה   - "שביתהמ אינה ש תקלה"

 ;חלקי בו שימוש
 

ב .12.2 תקלה  של  האחריות  ובתקציוד  במקרה  לתיקופת  הספק  הידאג  של  אתר  בציוד  ן 
ם ייבימח)למעט תיקונים עמוקים ה  מטעמו  תאמצעות ניידת שירובאצל העירייה,  ש

 הספק(.  ך למוס  הכלית  הובל
 

 :מני תגובה להגעת טכנאיז .12.3
 

 . 'ה-'ימי עבודה אב שעות 24  עד  -ביתהה משתקל .12.3.1
 שעות. 48עד     -המשביתשאינה תקלה  .12.3.2

 
שאית  זה, רוזה  הל את ביצוע העבודות עפ"י חנ עשה כן והדבר מעכב, לדעת  המ  אל .12.4

 ש. בהוצאות שימו  הספקייב את ולח  יה להשתמש בציוד אחרהעירי 
 

 מהוותשל רהמוהת .13
 

ה בהתאם להצעתו  ים, תהייטים שונר פ  או/ היה זכאי הספק עבור ציוד ולה יורה  התמ .13.1
על שאושרה  ועדת  -כפי  ובההמכידי  שסופקורזים,  לכמויות  על   תאם  ידי  -בפועל 

 .  לאהבצורה תקינה ומ רלת הפריטים כאמופוף לאישור העירייה בדבר קבספק, ובכ ה
 

הכלולים בכתב  רים  המוצכל    פקתסתושלם או  ש שבודעד לחמישי לחודש העוקב לח .13.2
קו  עסקה ובו יפורט הציוד ו/או הפריטים שסופחשבון    לעירייה  ק ספש ההכמויות, יגי

יפיק חשבון    ספק ים, המספר שלבצעה בהמוצרים בוירייה. ככל שאספקת  ידו לע -על
 ל משלוח בנפרד.  כבור בנפרד עבור עסקה ע
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ה, והוא יאושר  יריי ל העי שפהכס   והמנהל  כשהרי  יגידי נצ-ל חשבון עסקה ייבדק עלכ .13.3
)למע רלתשלום  אב כיט  שלא  לתים  בושרו  וזאת  למועדים שלום(,  התאם 

בסעיקב המקסימאליים  ה מוסר תשלו  3ף  ועים  ,  2017-ע"ז, התש מים לספקיםלחוק 
לרכישת   שהמימון  לכך  נשוא  בשים  מימון    ה חוזהפריטים  הוא  )"מממן  חיצזה  וני 

 . הלוומנה חשב מורהט ת חיצוני"(, ולעיריי
 

לפרטי חשבון הבנק    )בהתאם  ידי הספקלל  פועב תשלום לביצוע תנאי כי אתבז רמובה .13.4
על ב -שנמסרו  הינוך הלימהלידי הספק  כדין   מס תשל חשבוני  מסירתה כי המכרז(, 

   ידי העירייה.-עלחשבון העסקה כפי שאושר  רוףבצי
 

כי    פק,למען הסר כל ס .13.5  לפיהן ככלש תביעות או/ו ת נוטע תהיינה לא לספק מובהר 
 או/ציוד ו של מחירים יותעל או/ו  יקרויותי התין  ייה ו/או מי מטעמה, זאת בגהעיר

ו/אמריאו חו/ו  תשומות   לצורך השלמת   עלהשקי ידרשי  הספק ו שכר עבודה אשרם 
לויות בספק  ן תבשל נסיבות שאינ   ת המוצרים תתעכבהפרויקט במלואו. ככל שאספק

המוצרי ביבוא  ש  אללישר ם  ו/או  מן רורחו/או  יהמכ  ם  הס,  להפרשי   ספק היה  זכאי 
 כוב.. ופת העיבגין תק דלבה בהצמד

 
 זה.  חוזה חתימת במועד ידועה מדדו הלעניין סעיף, זה, "מדד הבסיס" הנ 

 
מ עו .13.6 בכלד  כי  זה,   חוזה י פ על  העבודות  צועבי לצורך הספק יידרש בו קרהמ ובהר 

 כך.  גיןב ייפיצו או תשלום תספתו ללכ זכאי לא יהיה הוא הלילה שעותב דלעבו
 

 אחריות הספק  .14
 

כלפיבלעדי    באופן איראח יהיה הספק .14.1 הנזקי לכל  העירייה ומוחלט  ם  ההוצאות, 
)ביןהו ה  הישירים  הפסדים  שעקיפים(ובין  מהפרת  כתוצאה לעירייה יגרמו , 

כתו/ו כלפיה התחייבויותיו הספק יםחדלממ או ממעשים אהצאו  עובדיו   או/ו  של 
מפיגור    הצא כתו זה, לרבות חוזה  פי-על תיובויותחייוע הביצ , במהלךמומטע מי או/ו

הוסכם  במועדים עליהם  הזמנים  בלוחות  בעתיד,  יוסכם שעליו או  זה החוזב או 
 ם.  שיגר הפסד ונזק א כל בגין ת העירייהא ויפצה

 
במישרין   שיגרמו נזק  או/ו בדן א כל שהוא, ל כל ישי של צד  כלפי אחראי  יהיה הספק .14.2

עם  בקשר ספקה לש משלוחיו מי או/ו  מעובדיו ימ  או/ו קהספ  ידי-ל ע יפיןעק ב או/ו
 זה.   חוזה פי -השירותים והתחייבויותיו על ועביצ

 
שהספק ו/או מטעמו אחראי   ים נזק בגין שהוא  כל שלישי  צד י "ע  תתבע  והעירייה  היה  .14.3

  יד מ יהריהעי בשיפוי חייב הספק ה, יהיהז   זהחותהיה קשורה לה  הם ו/או שהתביעל
סדים  ההפ כל ר, לרבותאמוכ  בו תחויב סכום שהעירייה כל  בגין נהראשושתה  יעם דר

 . זה בעניין יה וההוצאות שיגרמו לעירי
 

כל   או העירייה  את ות לעש כדי  תתפרש  ולא בה  יןא זה חוזה  מהוראות הוראה וםש .14.4
הפועלים  או אדם או   בפיצויים לחייבם כדי או   ים,אחרא מטעמה או מהבש גוף 

ו חרא ה   פוטר פק הסת,  או  /ו ןבד א לכל  אחריות  מכל מכוחה  באים ה וכלייה  עיראת 
של   או דיועוב של או/ו קהספ לרכושו של או ופולג  העלולים להיגרם הפסד או/ו נזק
  כל  או מחדל עשה אופעולה, רשלנות, מ עמו, מחמתהפועל מט אחר גוף או אדם כל

פק  הס של ו יייבויות תחמה  וא /ו השירותים הנובעת מביצוע או  ורההקש אחרת  סיבה
 לעיל.  ורטיםהמפ יםמהמקר  קרה מל כ  לתוצאות באחריות יישא לבדו הספקו

 
 עירייהשה תשלום ו א הוצאה, הפסדנזק,   כל בגין ייההעיר את לשפות יב מתחי הספק .14.5

 או/ו קספ או/ו עובד מצד להשתוע  טענה או/ו דרישה או/ו  מתביעה ו כתוצאהתישא ב
 האחריות בסעיפי כאמור הואש  ישליש צד מכל או/ו קספשל ה אחר מטעמו אדם כל

 .דלעיל
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למוצריק  ספה .14.6 המסצרף  עלים  א-ופקים  תעודות  שלידו,  מקוריות  של  היצ  חריות  רן 
להמוצר,   אחראי  של  ויהיה  נצ עמידתו  ו/או  לתקינו היצרן  בישראל  היצרן  של  ת  יגו 

 . ידו-יות שסופקו עלאחר האמור בתעודות  ל המוצרים בהתאם
 

הסר .14.7 ספכ  למען  ומוחלט   יהיה  הספקכי  זאת  במובהר    ק,ל  בלעדי  באופן   אחראי 
נה כאמור(, ל טע)והוא מוותר על כענת הגנה מכל סוג שהוא  ו כל טי שתהיה ללמבו

ו/אבג פגם  כל  ו/א ין  חוסר  לי ו  ו/או  נזק  המוו  בגין  התאמה  אי  ו/או  ו/או קוי  צרים 
אמה  תאו אי הו/קוי  ליזה, לרבות בגין כל פגם ו/או    וזהח שמסר במסגרת    יםהפריט

ממועד סיום  ודשים  ל ארבעה חשה  ופו/או שהם נסתרים, וזאת לתקגלים  נם נשאי
 .  של המוצריםההתקנה 

 
 ביטוח .15

 
פי  מבל .15.1 על  ו/או  דין  כל  פי  על  הספק  של  מהתחייבויותיו  ו/או  מאחריותו  לגרוע  י 

של ילת אספקת הציוד ו/או ביצוען  פני מועד תחב, לייפק מתחה, הסחוזה זהאמור ב
יים על  לערוך ולק ו,  עמ ו/או מט  על ידוה,  א חוזה זנשו  השירותיםהעבודות ו/או מתן  
כל במשך  בחברת   חשבונו,  זה,  חוזה  תוקף  לפעול    תקופת  כדין  המורשית  ביטוח 

המפורטים  )  בנספח  בישראל, את הביטוחים  לחוזה  מס'  הביטוח  ה  להזמנ  51טופס 
למכ הצעות  "הלן ל  . רזלהציע  הביט:  בלתיו,  "וחדרישות  חלק   ממנו   נפרד-המהווה 

בי  אחריות  ביטוח ) שלישי,  צד  מעב כלפי  חבות  מקצועי ידטוח  אחריות  ביטוח  ת ים, 
 "(. קהספ ביטוחי" ן:ר, להלוביטוח חבות המוצר

 
, על ידו ו/או מטעמוהספק מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה   .15.2

עריכת    די המועצה אישור בדברועד חתימת חוזה זה, להמציא לייאוחר ממ  ועד לא
(, 15טופס מס'  )רף לחוזה זה  המצו ות הביטוח  בהתאם לנספח דריש   חים כנ"להביטו 

 )במקור(.   כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,ממנונפרד -המהווה חלק בלתי
 

 לא תגרע ור, לא תפגע ו/או  עריכת הביטוח כאמ  מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר .15.3
 ו פי חוזה זה, על נספחי מהתחייבויות הספק על 

 
(  15בטופס מס'  הנדרש    פיק )לוחי הספביט על הספק כי המצאת אישורי    מוסכם בזה .15.4

בח  הינה,  כאמור יסודי  יוכל  תנאי  לא  הספק  ביטוחי  אישורי  המצאת  ללא  זה.  וזה 
 ה. וא חוזה ז ו מתן השירותים נשהעבודות ו/א  הספק להתחיל בביצוע

 
העבודות  ן ביצוען של  שבונו הוא למשך כל זמף לאמור לעיל, הספק יבטח על חנוסב .15.5

דו לצורך ביצוע העבודות ו/או  אחר שהובא על י  ד וכל רכושהציוהשירותים את    ומתן
מלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אובדן אשר הספק אחראי  ם, בשירותימתן ה

 ן. על פי כל די   נאי חוזה זה ו/אולהם לפי ת
 

ה בי .15.6 בין  לכסות  יורחבו  הספק  שלטוחי  אחריותו  את  גם  ו   יתר  בגין  כלפי  /הספק  או 
קבלנ   קבלנים ומשנה  יו/או  מהאמבלי  ,  הנערכים  ,  מורלגרוע  ביטוחי החבות  יורחבו 
ידי את  על  לשפות  לכל  עירייה  ה   הספק  אחריותם  בגין  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או 

 . קחדל רשלני של הספמעשה ו/או מ
 

העבודות ם בקשר עם ביצוען של  בתוקף את כל הביטוחים הנדרשי  על הספק להחזיק .15.7
זה  ומתן חוזה  נשוא  בהשירותים  התקופה  ,  כל  יהיה  משך  עם  בה  בתוקף.  זה  חוזה 

מקצועית וחבות המוצר, על הספק להחזיק בתוקף למשך  אחריות    זאת, את ביטוחי
שוא חוזה בודות והשירותים נממועד סיומן של הענים  ש ע(שב)  7תקופה נוספת בת  

 ו. על נספחי עם חוזה זה,  בקשר שר נעשתה על ידוזה בגין כל פעילות א
 

טוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  יכת ביפק יש צורך בערעת הסהיה ולד  .15.8
הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך    תחייבמ

ף בדבר  ך מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיאו משלים אשר יערונוסף    ביטוח רכוש  כי בכל
זכות על  כלפי  ויתור  מנהליה  עירייה  ה   התחלוף  ר שהאמו  ובלבד ,  עובדיה  ו/אוו/או 

 ן. ת אדם שגרם לנזק בזדו לטוב בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול
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מן    הביטוח המתחייבים  אילמען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנ .15.9
ז  מור הא המצור בחוזה  הביטוח  דרישות  ובנספח  זה  להסכם  )פות  מה    15ס'  טופס 

הצעות(,    להזמנה  דרישה להציע  הספק  המו   מינימאלית  הינם  ועל  הספק,  על  טלת 
ול לחבויות  חשיפתו  את  ו/אולבחון  האחריות  גבולות  את  הביטוח    קבוע  תנאי 

  ה ו/או דרישה תביע מנוע מלהעלות כל    בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה 
כל  טענה  הקו/או  בכל  המועצה  האחריות  פי  לגבולות  הביטוח שור   ותנאי 

 ן. להללעיל ו  המינימאליים כאמור
 

לבטביטוחי   .15.10 רשאי  אינו  פיו המבטח  על  מפורש  תנאי  יכללו  לשנותם הספק  ו/או  לם 
בתקופת ל   לרעה  שלח  אם  אלא  רשועירייה  הביטוח,  בדואר  בכתב   60  םהודעה 

י לא יהיה תוקף בטחי הספק יתחייבו כות זאת. מלעש   אש על כוונתור מום  י (ישיםש)
שינוילביטו  ו/או  לגבי  ל  שכאלו  ו/עירייה  ה  לרעה  מנהליה  לא  ו/או  אם  עובדיה  או 

ובטר לעיל  כאמור  בכתב  הודעה  חלוף  נשלחה  משלוח יום   ישים(ש(  60ם  ממועד 
 ה. ההודע 

 
על פי    מבין ביטוחי הספק  איזהק ולתאגיד כי  בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספ .15.11

הזמנה להציע הצעות(,  ל  15ופס מס'  )ט  ספח דרישות הביטוח שנערכו לפי נ  הביטוחים
לר עומד   תו  מתחייב הספק לערוך את אועיל,  לעה או מבוטל, כאמור  להיות משונה 

חדש, לפני מועד השינוי לרעה  ביטוח    הביטוח מחדש ולהמציא למועצה אישור עריכת
 ל. עיודם, כאמור לוח הקאו הביטול של הביט

 
תנא .15.12 ייכללו  הספק  ייקבעביטוחי  פיו  על  מפורש  ראש  י  הינם  לכל  כי  וקודמים  וניים 

ה  ה   נערךביטוח  ידי  דריש ירייה  עעל  ו/או  תביעה  כל  על  מוותר  הספק  מבטחי  ה  וכי 
 59טענה או זכות כאמור בסעיף    , לרבות כלעירייהביטוחי ה  ו/או טענה בדבר שיתוף

הביטוח חוזה  תשלחוק  כלפי  לרב,  1981-מ"א,  כפל"  "ביטוח  טענת  כל    עירייה ה ות 
 . הוכלפי מבטחי

 
לגרו .15.13 חוזה  מבלי  מהוראות  הוראה  מכל  הסבתע  לעניין  בו    זה  ובמקרה  החוזה, 

ו/או חוז   העבודות  נשוא  קבלןהשירותים  ידי  על  יבוצעו  מהם  חלק  או  זה  משנה  -ה 
יועס -נילדאוג כי קבל  ם הספק, מתחייב הספקמטע על ידו בביצוען המשנה אשר   קו 

השירות במתן  ו/או  העבודות  אושל  יערכ  ים  עמם,  אףבקשר  ויקיימו  כל    ו  את  הם 
הנדרשי כמפ הביטוחים  זה  בסעיף  ולהלן ם  לעיל  וכי    ורט  ולאחריותם,  לרכושם 

אלו על    ביטוחים  והוויתורים  ההרחבות  התנאים,  כל  את  התחלוף   זכויותיכללו 
הס בביטוחי  ו הנדרשים  לעיל  כמפורט  בנספחפק,  לרבות  הביטו  להלן,  ח  דרישות 

מס'   כ.  (15)טופס  לוודא  אחראי  קבלניהספק  בידי  ידו  -י  על  המועסקים  המשנה 
נאים  תקפות בהתאם למפורט בחוזה זה, לרבות בהתאם לת   יטוחיינה פוליסות ב תה

 ח דרישות הביטוח.  ולסכומים הנדרשים בנספ
 

שה או מחדל מע בגיןעירייה י הותו על פי דין כלפכי, הספק יישא באחרי מובהר בזאת  .15.14
העבודו  בביצוען השירותיםשל  במתן  ו/או  לתא  ת  זה,  הניתנים  חוזה  עם  בקשר  גיד 

ו/אולרבו עבודות  קבלן   ת  ידי  על  יינתנו  אשר  ש-שירותים  הוא  והספק  יהיה  משנה, 
שרין נזק שייגרם לו, במיהמועצה בגין כל אובדן ו/או    אחראי לשפות ו/או לפצות את

המשנה, בין  -מקבלניהשירותים שניתנו על ידי מי    וו/א, עקב העבודות  ו/או בעקיפין
ו/או    אם באיזואובדן  מכוסה  כאמור  המפורטומהפ  נזק  ו/או  וליסות  זה  בסעיף  ת 

 ו.ובין אם לא (,  15פס מס' )טו בנספח דרישות הביטוח
 

כ .15.15 מצהיר  הספק  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  כלמבלי  לו  תהיה  לא  ו/או    י,  תביעה 
וי הספק שהוא זכאי לשיפ   בגין נזק לרכוש בבעלותעירייה  הטענה כנגד    ו/או  דרישה

וה  בזאת בגינו,  פוטר  ו/   וא  ו/או את המועצה  מנהליה  לנזק    או  עובדיה מכל אחריות 
כי    ותכאמור, לרבות בגין ההשתתפ העצמית המוטלת על הספק. אולם מוסכם בזה 

 ן. בזדולמקרה הביטוח  גרםחול לטובת אדם שהפטור כאמור לא י
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 יף זה, לרבות פוליסות המפורטות בסע יב לשלם את דמי הביטוח בגין התחיהספק מ .15.16
הביט   בנספח )טופדרישות  מס'  וח  הזמנ לה  15ס  להציע  אחר  צעות(,  ה  תשלום  וכל 

חברת ידי  על  במועד  שיידרש  להן  בקשר  הוראות   הביטוח  כל  את  ולקיים  ולמלא 
לפג ומבלי  כלשונן,  בכ הפוליסות  האמור,וע  על   לליות  הבטיחות  הוראות    לשמור 

הנכ בפו והזהירות  שקללות  ככל  הביטוח,  ולדאוגליסות  כי  יימות  הפוליסות    ולוודא 
כתהיינ במשך  בתוקף  עם  ה  בקשר  השירותים  מתן  ו/או  העבודות  ביצוע  תקופת  ל 
 .זה חוזה

 
אחריו  ביטוחי  את  כי  הספק  מתחייב  ממנו,  לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  ת  בנוסף 

עד תום ביצוע  פות ממושנים נוס )שבע( 7ך למשמוצר יחזיק בתוקף ה עית וחבותמקצו
עם חוזה זה על   תה על ידו בקשרירותים לכל פעילות אשר נעשהש   ו/או מתן   העבודות

 ו. נספחי
 

ומבלי לגרוע מהאמו  .15.17 כן  ולהלן,כמו  לעיל  ה  ר  יהיה אחראי לשפות את    עירייה הספק 
מנהליה  באופ  ו/או  עובדיה  נזק ו/או  כל  בגין  מלא  מה  ן  למי  ייגרם  איאשר  עקב  -ם 

על ידי הספק ו/או מנהליו  ו מהפוליסות  תנאי מתנאי איז   מהפרת כיסוי ביטוחי הנובע  
 ו. ים על ידאו מי מהמועסק /ו
 

בכלליות  .15.18 לפגוע  ומבלי  לעיל  לאמור  יקבע  בנוסף  הפרה    האמור  כי  הספק  בביטוחי 
ו/או לב  מתנאי-אי  בתום  תנאי  של  לב  בתום  הב   קיום  מפוליסות  ידי  איזו  על  יטוח 

לא  הספק, עובדיו  ו/או  ה  יפגעו  מנהליו  ו/א ו/אעירייה  בזכויות  מנהליה  עובדיה  ו  ו 
 ו. יטוחים אלפיצוי על פי ב לקבלת שיפוי ו/או

 
מ .15.19 יאוחר  )לא  בי (7שבעה  תום  ממועד  הס מים  לחזור  יטוחי  הספק  מתחייב  פק, 

את בסעיף  ולהפקיד  כאמור  הביטוח  עריכת  הארכת  לעיל,  זה    אישור  תוקפם בגין 
 ת.  לתקופה נוספ

 
ולהפק  הספק .15.20 לחזור  המתחייב  ביטוחי  אישור  את  במועדיםיד  מדי   ספק,  הנקובים, 

בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בחוזה זה על    מחויבעוד הינו    וכל  תקופת ביטוח
 ו. פחינס

 
ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" ו ינ כאמור בסעיף זה, ה   הספק מצהיר כי 

תהיה  ירייה  ע ל העבודות ו/או השירותים, והלתחילת ביצוען ש  םתנאי מתלה ומקדי
למנ א רשאית  הספק  מן  ה  תוע  ביצוע  המשך  ו/או  השתחילת  ומתן  ירותים עבודות 

 ם.ד המוסכהומצא במוע  במקרה שהאישור, כאמור, לא כאמור
 

ו/או בשינויי .15.21 ביטוחי הספק, המצאתם  כי, אין בעריכת  בזה במפורש  ו/או מוסכם  ם 
בדבר התאמתם של  , כדי להוות אישור  עירייהדי ה בדיקתם על י-או איו/  בבדיקתם

למוסכביטוח  הספק  או   ,םי  היקפם  תוקפם,  כד טיבם,  ו/או  לגרוע  היעדרם  י 
הספקמא של  מהתחייבויותיו  ו/או  להטיל    ו/או  חריותו  על  כדי  כלשהי  אחריות 

ל פי חוזה  אחריותו של הספק ע מ ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כדי לצמצם עירייה ה
י מהבאים  ו/או על מיה  עירי חריות כלשהי על ה ל פי כל דין ו/או כדי להטיל א זה או ע

 ה. מטעמ
 

זה על    אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף  המצאת-אי  ספק מובהר כי,  למען הסר .15.22
, לא תפגע בהתחייבויות הספק על  הקבועים בסעיף זה  יםובמועדעיפי המשנה שלו,  ס

 ו. וזה זה על נספחיפי ח 
 

א .15.23 רשאית,  ההמועצה  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  לא  אישוך  את  לבדוק  רי  בלעדי, 
שי  ל  ומצאוהביטוח  כאמור  הספק  ידי  מת  -עיל  על  או והספק  שינוי  כל  לבצע  חייב 

 ה.זה ז להתחייבויותיו על פי חו םיקון שיידרש על מנת להתאימת
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המלאה   .15.24 הביקורת  זכות  לגבי  ומתחייב  מצהיר  של  -והבלתיהספק  עירייה המסויגת 
ת  ביטוח ולהורו צה לבדוק את אישורי ההביטוח כי, זכותה של המוע  וריביחס לאיש

חובה ו/או כל   כל   האו מי מטעמ עירייה  ה אינה מטילה על   ,על תיקונם כמפורט לעיל
 להזמנה להציע   15ם )טופס מס'  הביטוחי  וקיום  לגבי אישור הביטוחאחריות שהיא  

 יעדרם, ואין בה כדי לגרוע ותוקפם, או לגבי הור, טיבם, היקפם,  אמהצעות למכרז( כ
 . ןחוזה זה ו/או על פי כל די הספק על פי  חובה שהיא המוטלת על מכל

 
כב כל סכום  עתהיה רשאית לעירייה  לגרוע מהאמור, מוסכם בזה כי ה  בנוסף ומבלי .15.25

עם חוזה    רה העומדת לזכות הספק בקשרזכאית על פי תנאי סעיף זה מהתמו  לו הינה
 מים מראש.  י ( 7ק שבעה )ספעל כך ל  י שהודיעהזה ובתנא

 
המו על  בזה  תכ  עירייהסכם  תשלום  עם  הביטוחי  ויישו  גמולי  התביעה  במלואם  ב 

ה  בהתאם ידי  על  בעירייהלמוסכם  המעוכב  הסכום  לספק  יושב  הוצאות   ניכוי, 
 . לתגמולי הביטוחקשר עם התביעה עירייה )אם נגרמו( בשנגרמו ל 

 
  הביטוח וההשתתפות העצמית חלה   אחריות לתשלום דמי ם בזה במפורש כי ה מוסכ .15.26

 ה. ו/או על מי מטעמעירייה מקרה לא על הבלבד, ובכל  על הספק
 

ל .15.27 ומבלי  ביצ בנוסף  שלבי  בכל  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  החוזה  גרוע  וע 
לב[,  י ]נוסח משווראות חוק הביטוח הלאומ למלא אחר כל דרישות וה   מתחייב הספק 

תשנ"ד בריאות    ביטוחחוק  ו  1995-שנ"הת ו1994-ממלכתי,  התקנ,  הצווים, כל  ות, 
 הנ"ל.   נו לפי החוקיםק וכדומה, שהותההוראות 

 
  סקו במתן לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועעיקר, אך מבלי  וב

י או  ו, משמשיו ואלה שיועסקו באופן מקרהשירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחי 
ות שעל פי החוקים  ופת חוזה זה, זכאים לכל הזכוי כל עת ובמשך כל תקב  זמני, יהיו

 .  ל ו/או מכוחםהנ"
 

הורא .15.28 כל  כי  בזאת  בקשמובהר  זה  בסעיף  של ה  מכוחם  לגרוע  באה  אינה  לביטוח  ר 
החוזה  כאמור בד  הוראות  יגרמו  באם  לנזקים  הספק  של  הבלעדית  אחריותו  בר 

 ן.על פי הדי  אוזה זה ו/בסעיפים אחרים בחו
 

 של יתסוד י הפרה איו, מהווה י המשנה שלו וכל תנפ ה, על סעיסעיף זפרת הוראות  ה .15.29
 . זהחוה
 

 עדים ותרופות ס .16
 

 . 1970 –ת בשל הפרת חוזה(, תש"ל החוזים )תרופות חוק וורא זה יחולו ה חוזהעל  .16.1
 

 זה  חוזה של   ם מוסכמים בגין הפרה יסודיתפיצויי .16.2
 

  יצויים פ עירייה  ם לישלפן יסודי, הוא  זה באו  חוזה הוראות  פר הספק  ה .16.2.1
ו כמקבועים  ללא  מראש,  בהוכוערכים  צורך  נל  בזקחת  של סכו,    ם 

  בכתב את תיקון   השרדה  עירייבד שה ובל(,  חמישה עשר אלף) ₪    0015,0
את  ההפרה תיקן  לא  והספק  בתוך    היסודית,  )ההפרה  ימים  7שבעה   )

 כאמור.  רישה ל לידו הודעה על דמיום שקיב 
 

גין  בייה  עיריגרם ללה  הנזקים שעלוליםשקל היטב את  ר כי  הספק מצהי .16.2.2
הינו  ל,  הנקוב לעי ם  וסכהפיצוי המ ום  סכ  כיו ה,  ז  חוזהת של  ה יסודיהפר
ו/או דרישה  ל כל טענה  ע  וא מוותר במפורשזה, וה   ה חוזר בנסיבות  סבי
 ין זה.  בעני ו תלונה ו/א
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כלמוסכם   .16.2.3 הפרת  כי  הצדדים  סעיפים    ת אח-בין  )על    6,  5.2מהוראות 
ש סעי  7(,  לוסעיפי המשנה  שלוי  פ )על  ,  10.7  ,10.3,  10.1,  9.1  (,המשנה 

שלו(,    )על   11,  10.10,  10.9,  10.8 המשנה  המשנ  )על   12סעיפי  ה  סעיפי 
סעי  14לו(,  ש שלו()על  המשנה  המשנה  15,  פי  סעיפי  )על    17שלו(,    )על 

,  קידי הפס-על  זה  חוזהל  (על סעיפי המשנה שלו)  18סעיפי המשנה שלו(,  
ה  וה הפר תהובהסכם זה,  ך המכרז והליהספק בהצהרות    נכונות כל,  וכן

באשלו.    יסודית זהאין  בסעיף  אחרמור  הוראה  מכל  לגרוע  כדי  ת  , 
 יין היותה הפרה יסודית של הסכם זה.  בהסכם זה בענ

 
לצומ .16.2.4 כי  הפ וסכם  סכום  גביית  לרך  המוסכם  ז יצוי  סעיף  תהיה  פי  ה, 

ש בטוחה  כל  לממש  רשאית  הספק העירייה  ב  מסר  בהתאבידיה,  ם  ין 
)  חוזהלהוראות   ערבוזה  הבלרבות,  ליד שמס  ועיצ ת  ובין  יה(  ירי העי  ר 
ל כל  ה בהתאם  ו שקיים  חר  א  חוזהוראות  הצדדים,  ו/או  כבין  לקזז  ן, 

המו הפיצוי  סכום  את  הכספלנכות  מן  לספק  סכם  המגיעים  מידי  ים 
מימושהספק מוו  העירייה. בעניין  ו/או דרישה  כל טענה  על  זכותה    תר 

 . וי המוסכםסכום הפיצ לגביית ל העירייהש
 

מובה כ עוד  במאיי  ר,  שותזכימוש  ן  העה  לגב ל  הפיצוי    יית ירייה  סכום 
יסודית,  בגין    סכםהמו של  כהפרה  מחובתו  כלשהי  בצורה  לגרוע  די 

  חוזה , וככל שהזה  חוזהפי  -עלא התחייבויותיו ש קיים את מלוהספק ל
על בוטל  לא  הצדדים  העיריי-בין  הפידי  עקב  עלה  הספק, יד -רתו    י 

של להש  מחובתו  את  הספק  הפביצולים  במ יקרו ע  ת  יעו שב וללואו  ט 
 העירייה.  נה המלא של  ורצ

 
הזכוספק,    הסרלמען   .16.2.5 כי  כאמ  תמובהר  מוסכם  זה לפיצוי  בסעיף  ,  ור 

ובמצטברבנ  באה   העו  וסף  אחר  סעד  הלכל  לטובת  ואין עירמד    ייה, 
כדי   שלנו,  המשנה  סעיפי  על  זה  בדרך לגבסעיף  מכ   רוע  סעד  כלשהי  ל 

 ן. יל דפי כו על  ו/א  זה  החוז ל פיערייה, רשות העיל אחר העומד ה
 

 הזמנים לוחות  ם בכמים בגין עיכוביפיצויים מוס .16.3
 

יה  הלן, יעניק לעיריהמפורטות ל  על הצדדים כי בגין איחור בביצוע המטלות  מוסכם
 כם וקבוע מראש בגין כל הפרה בנפרד:פיצוי מוסאת הזכות ל

 
 :ה עיריי הסן  מח/הציבור מבנים ל פריטיקת החור באספאי .16.3.1

 
 ור. איחום ילכל (  אות ₪מ מש וחאלף )  1,500

 
 סופקו: ומים שטי ציוד פגאיסוף פרי איחור ב  .16.3.2

 
 לכל יום איחור. )אלפיים( ₪ 2,000

 
צי  .16.3.3 רית(  מן האספקה המקו  וד חסרים )שנשמטואיחור באספקת פריטי 

ו  א   קינים שהושבו לספקאספקה חוזרת של פריטי פגומים או לא תאו ב
 : ציוד שסופקוריטי של פור בתיקון יחא
 

 איחור.ום ל יכ₪ ל ם(אלפיי)  2,000
 

  קים מעבר לקבוע יום עסעולה על  ה הביתתיקון של תקלה משר באיחו .16.3.4
  בחוזה זה:

 
 איחור.  וםל י₪ לכ ( ףלא)  0001,
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עסקים מעבר  שני ימי  ה העולה על  משבית-לא תיקון של תקלה  איחור ב .16.3.5
  חוזה זה:ב  לקבוע

 
 איחור.  וםל י₪ לכ וחמישים( מאות בע)ש 750

 
צרים  ל אספקת המוזכותה לפיצו   ימשה אתשהעירייה מ כל  כי כמוסכם   .16.3.6

, יחולו  (השירותים  ומתן ה  אספקמפרט ה )בהתאם לאמור בלוחים  למש
משלוח  ם  הפיצוייהוראות   לכל  ביחס  בנפרד  דלעיל,  המוסכמים 
 ומשלוח.  

 
לעיל  ם  טיורהמפ  פיצויים המוסמכים ומאשר כי סכום ה   היר הספק מצ .16.3.7

בנססבי  והנ ומשר  העניין  איבות  הקף  שעלות  להינזקים  גרם  לים 
  חוזה הספק כוח  ות המוטלות על  ע המטלים בביצובגין האיחור לעירייה  

לא   וכי  טענה  תזה,  כל  לו  דר היה  הפיצויים  ישו/או  גובה  בעניין  ה 
 המוסכמים. 

 
המוס .16.3.8 הפיצויים  ל כמי סכומי  המפורטים  המע"מ   עיל,ם  את    כוללים 

המחוהם    רה(,ההפם  ביוו  וריע)כש למדד  הידוע  לצ  ירים צמודים  רכן 
 . זה חוזהתימת  במועד ח

 
  כאמור לעיל,הזמנים  בלוחות    קיומו של עיכובקביעת  כי לעניין  מוסכם   .16.3.9

המנהל משום   של ב בכל פעם ופעם, תהא קביעתוך העיכווכן, לעניין מש
 ןי מ מכל   טענה  או /ו תביעה כל תהא  לא  ולספק עתמכרקביעה סופית ו

 כך. בשל רייהד העיכנג שהוא סוגו
 

מובהר  הסר מען  ל .16.3.10 גבי  ספק  הפיצוייםכי  המגיעים  המוסכמים   ית 
להוראות  ירייה  לע זה,  בהתאם  ניפרק  על דרך של  כוי או קיזוז  לרבות 

מקיום   הספק  את  המגיעים לספק מן העירייה, לא ישחררושלומים  מת
 .זה חוזה פי -עלבויותיו  חייכל הת

 
 ם וסכמים מייצופילם יסעדים נוספ  .16.4

 
הא גרועל בלימ .16.4.1 מכהעירייה   ללעי מורבכלליות  זו/או  ו/או  סעד  כות  ל 

לעירי  אחרים עלשיש  ו/א   חוזהפי  -יה  עלזה  העירייה  פי  -ו  תהיה  דין, 
קמן, זאת בנוסף למימוש כל סעד ו/או זכות  ורט כדל לפעול בהתאם למפ

 כאמור:  
 

קן  ילא ת   לאחר שהספק  זה עקב הפרתו, זאת  חוזהלבטל   .16.4.1.1
ים מועד עירייה ובהתאם לישת הלדר   בהתאםרה  הפה  את

 .  זה חוזההמפורטים ב
 

ו/ יעהמג  תשלום כל לעכב .16.4.1.2 לחללספק  הערבות  את טאו 
הר, כי  . מובחוזהשל ה  ו ביצוע להבטחת ניתנהנקאית, שהב

תשלום  להבטחת  העירייה  של  ידה  תחת  שיעוכבו   כספים 
ש  כעכבנגרהנזקים  ייחשבו  לה,  לכל-עלון  מו  דין   דבר   פי 

 ן.  ייענ ו
 

ים הפריט את קיספש חרא גורם הספק בוןחש על סיקלהע .16.4.1.3
בכל בהר, כי  זה מו  זה. לעניין  חוזהים בהציוד הכלול  ו/או
  או/ו במועדים דההעבו את ביצע  לא פקהס  בו רהמק

תהיה זה, העירייה    חוזהבהתאם להוראות   הקבוע באופן
על באופן  עדי,  הבל דעתה יקולש    פי -רשאית,  להתקשר 

 הפרויקט.   ביצוע שלמתה שםל אחרפק ס  כל םע י דמיי
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הה בהרמו כל  כי  ה ,  בהשלמוצאות  , הפרויקט  ת קשורות 
או   וינוכו הספק  על חולוותקורה, י  צאות הו   17% בתוספת 

מכליקו לסה תשלום זזו  עלמגיע  )לרבות,   חוזהפי  -פק 
 אחרת.  תוקיח דרך בכל  ממנו ן יגבושה  אחר(, או

 
הסר   .16.4.2 ספלמען  כי  מובהר   ראיה ישמשו תיהשבונווח יהריעיה ירספק, 

ומועדיה ששולמו לתשלומים וגעהנ לבכ  לכאורה  לשיעור ,םלספק 
 הוצאתן. מועדי ו שלמההה הוצאות

 
 חוזה פי על ותיהבזכוי  ההעיריי  בשימוש וירא מקרה, לאי בכל מובהר כ .16.4.3

ב  גרם לה עקהממשי שנ  נזקמוסכמים ו/או גביית ה   לגביית פיצויים זה
הע א אלא זהחוה  ולביטכזה,    חוזההפרת   כך    ירייהם  על  הודיעה 

פק,  ן הסר כל סבכתב. למענשלחה אליו    ה כאמורספק, והודע ש למפורב
ם  זה בהתא  חוזהשל  הודעת ביטול  לספק    לא נשלחה דגש כי על עוד  מו

 יפ  על  התחייבויותיו  בכל  לעמוד  חייב יהיה  זה, הספק   חוזה ות  להורא 
 חוזה.  ה

 
 ק ידי הספ-על  הוז חה תהפר נזקים בשל  ין פיצויים בג .16.5

 
מוענקים לעירייה  או התרופות הו/  עדיםזה בדבר הס  זהחות  גרוע מיתר הוראובלי למ

ה -על  חוזהההפרת    לבש בכל מקרהידי  אזי  הספק  ספק,  הזמ   שבו  את  ביצע   נתלא 
ז הרכש במועדיבמלואה  באת  הקבועים  על  חוזהם  ו/או  שנדרשו   פי-זה  הכמויות 

 חייבות כלשהיהת  חרא לאמי פק לאהסו  שברה  קסוימת ו/או בכל ממנת רכש מבהז
ו/א , תהיה העירי זה חוזה פי על תיוויוחייבהת מן התמורה לקזז    ויה רשאית לנכות 

ו לתבוע  א ו/  ספקד האמור מצו לה עקב הפרה כקים שנגרמעה לספק את כל הנזהמגי
שטרם ובלבד  כאמור,  הנזק  כ  את  את  קיזזה  או  ש  ספיניכתה  ו/או  הנזקים  נגרמו 

היעתב ה  גישהבטרם   לבית  דרשמשפטה  לתקן  ,  הספק  מן  הה  כאמור, הפראת  ה 
 .  ההודעהקיבל לידיו את  היום ש ימים מן  15רה בתוך תיקן את ההפ הספק לאו
 

 די העירייהי-על  חוזהביטול ה .16.6
 

זה על אתר, ולמנוע מן    חוזהלן תהא העירייה רשאית לבטל  שלהמקרים  מהאחד    בכל
בפק  הס המשך  וכאת  הפרויקט,  לןיצוע  הפרוי ם  ליהש,  באת  דרך  עצמה  קט  בכל 

 אחרת:
 

הספק  גשהכשהו .16.6.1 פ  כנגד  כשהבקשת  או,  או ירוק  בפירוק  נמצא    ספק 
  ם או שעשה סידור ינוס נכסיבלת נכסים או צו כ נגד הספק צו ק  כשניתן 
 )שישים( ימים. 60תוך  יו, ובקשה כאמור לא הוסרה בובת נושלט עם או 

 
העי   כשהוטל .16.6.2 אצל  כספים  קול  על    לספק שיגיעו    או ם  עימגיהעירייה 

 ם.ימי  30 קול לא הוסר תוך והעי 
 

לאחר,    מקצתו  וכולו א  חוזהחה את השיעבד או המ  הסב או  כשהספק .16.6.3
 זה.  חוזהגוד להוראות זאת בני

 
מביצוכשה .16.6.4 מסתלק  מפר  /ו  חוזהה   עספק  האו  יסודית    חוזהאת  הפרה 

ב בהתאם  היסודית  ההפרה  את  תיקן  שבו  ימים    7ך  תוולא  המועד  מן 
 . אמורה בכתב כדעהוו ה ל רנמס

 
ון את  דית, ולא תיק פרה יסוה שאיננה ה הפר  וזהחשהספק מפר את ה כ .16.6.5

 כאמור.  מסרה לו הודעה בכתבמן המועד שבו נימים  15ההפרה בתוך 
 

המובמ .16.6.6 וטיב  המידה  עלצרים  בהתאם  ידי  -סופקים  עומד  אינו  הספק, 
אינו    חוזהלהוראות   והספק  זהמש זה,  טיב  בכ  פר  הנחיות  ב  תלמרות 

 נהל. המם טעמ
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בששהספ  הוכחכש .16.6.7 אחר  אדם  או  שמק  הו  מטעל  או  נתןספק  או    מו, 
כלשהי בקשר    , או טובת הנאהדורון  ם כלשהו שוחד, מענק,הציע לאד

 . חוזהה  בר הכרוך בביצועלכל דאו   חוזהל
 

 חוזה הסבת ה .17
 

ל זכות או  יר לאחר כעבכולו או מקצתו ו/או לה  חוזההספק אינו רשאי להסב את ה .17.1
ה  במי   יופ-עלאה  נטובת   ליטהמהש  25%רת  העב כי    מובהר  בעקיפין.  ובין   שריןבין 

זכ בס )העברת  מ פק  העברת  ניהול,  מניות,  ויות  מניות,  להקצאת  זכות  מנות  תן 
חלוקמנהל  זכוים,  או  ניירות  הניית  להמרהות  שהעברהתנים  בין  נעשתה (,   כאמור 
כהסבת  תרבחלקים,   שנעשתה  ובין  אחת  בבת מכוח  אה  וה  הוות ,  זה  ה חוזהזכויות 

 . העיף ז של סהפרה 
 

יהי .17.2 לא  רשהספק  קבל אי  ה  משנה להעסיק  משנ  ני  ספקי  הספק או  מקרה,  ובכל   ה, 
וע  גע לביצהנו  עשה או מחדל יה, לכל מאה כלפי העירי והמלאחריות היחידה  יישא ב
נשוא  העבודו משנה  חוזה ת  קבלני  באמצעות  עבודות  ביצוע  לרבות,  כוחם  -באי,  זה, 

 עובדיהם. ו
 

ית של  הפרה יסוד  ווה, תה סעיפי המשנה שלו, על  הף זראות סעיהות  פרי הכמובהר   .17.3
 זה.   וזהח

 
 בויות ובטוחות ער .18
 

ביצטלהב .18.1 חיחת  מלוא  עפ"י    וביווע  הספק  אספקבלרזה,    חוזהשל  לעניין  ה  ות, 
הריהוט  והתקנ  הציוד  ת  זה,    חוזהמכוח  ו/או  העירייה  מסגרת  בידי  הספק  יפקיד 

הת  בנקאיערבות   קיומי  והכל  ויד-לע  וזהחלהבטחת  לנםבהתא,  התנאים  ,  וסח, 
להצלה  5.2  בסעיףאמור  כם  יכומ והס הזמנה  למכרז  יע  "צעות    רבות הע)להלן: 

 "(. הבנקאית
 

עה .18.2 בתוקף  תהיה  הבנקאית  לערבות  ה ד  במועד  לקבוע  הצעהזמנה  למכרזהציע  , ות 
ליד  העירי והמצאתה  של  י  לחתימתו  תנאי  עלז  חוזהיה תהווה  ו  ידי-ה  היא העירייה 

 למסמכי המכרז.  צורף סח שנוהתאם ל ב כה רוה עיתה
 

שהעכי  כם  מוס .18.3 תככל  זכותהממש  ירייה  ההתקשלהאר  את  תקופת  עלרוכת  פי  -ת 
לש )בזה    חוזה ובין  אחת  בבית  אתיעורים(ין  הספק  יאריך  התוקפה    ,  רבות  עשל 

הוא בתוך  הבנקאית בהתאם למשך התקופה שבה  זאת   7רכה תקופת ההתקשרות, 
הי מן  שבומים  הודדי ליל  קיב   מועד  את  הו  תק   העירייעת  הארכת  ופת  בדבר 

 בין הצדדים.  תשרותקפת ההתקיכה את קשרות המארההת
 

כל    ה אתרייזה, ותעניק לעי  חוזה דית של  תהווה הפרה יסו  וראות סעיף זה,קיום ה אי  
ו/או  -הסעדים המוענקים על  די זה, וכן, את הזכות לחלט באופן מיי  חוזהפי כל דין 

 פת.  ך בכל התראה נוסצורא , ללידה-ת עלזקוחהמ ית א ת ערבות הבנקא
 

   זה. זהחוהבסיס, כהגדרתו ב  דה למדדה צמואית תהיערבות הבנקה .18.4
 

ערבות באופן התוגדל    זה,  חוזה  הוראותזה, בהתאם ל  חוזהגרת של  המסהוגדל היקף   .18.5
פת(,  וסנ  והספק ימציא ערבות בנקאית )מוגדלת או  יחסי לשיעור ההגדלה שאושרה,

   ור. כאמ  חוזה היקף ה  דלתהגשור שתקבל אים יומ  מיםי  7בתוך 
 

ה,  ז  חוזה"י  יו עפ יבויותיפר התחייבות מהתחי  אם הספקר כי  פק מובהלמען הסר ס  .18.6
עניין( וזאת מבלי לגרוע מכל  הת )לפי  את סכום הערבויולממש    תהא העירייה רשאית

 זה ו/או כל דין.  חוזהזכותו עפ"י  סעד נוסף של
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תו פקע .18.7 הערבוה  של  מס  ת,אי נקהב  תקפה  לחשהיכל יבה  וזאת  הספק  וסירב    ידוש , 
רה יסודית של  הפ  דבראו חלופית, יהווה ה  ות חדשהל ערבפקדתה שרבות או לההע
 זה.   וזהח

 
 בטיחות בעבודה .19

 
הס  .19.1 על  לכך,  ויידרש  לבמידה  זהירות  סימני  להצבת  לדאוג  מיקום  פק  פריטי ביטחון 

  ו מי ירייה ו/אע וחותם של עובדי הולביטחונם ונ  ותים השירו/או  ריהוט  הו/או  ציוד  ה
של   ו/או  הציבור,  מטעמה  מקוכלל  על  ובכל  שיידרש  או ם  המפקח,  או  המנהל   ידי 

פק להגן דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הס  היה דרוש על פישי
הצבת אתר  ו/א ה  על  הריהוט  ציוד  הו  על  השירותים,  וו/או  הריהוט  ו/או  או  /ציוד 

אחר שיידרש    יי סביר ו/או כל אמצע אמצע  בכל   ,או על העובדים/ו   השירותים עצמם
 א. כל נזק שהועמה כך שלא יינזקו במטמי  עירייה ו/אוהעל ידי 

 
החובו .19.2 מילוי  בגין  המתחייבות  ההוצאות  ספק,  הסר  זה  למען  בסעיף  המפורטות  ת 

 ו.  הוצאות אל מורה נפרדת בגין  הספק, ולא תינתן כל ת חירי הצעתכלולות במ
 

מתחייהספ .19.3 בק  לנקוט  בטיחאב  במצעי  נאותים  זאת  העבודות  ביצוע עת  ות  מבלי  , 
הול בשאר  ומפגוע  מצהיר  הספק  החוזה,  בבראות  לפעול  התחייבויותיו תחייב  יצוע 

 . טעם העירייהמונה על הבטיחות  בהתאם להנחיות הממ נשוא הסכם זה
 

האמור .19.4 מכלליות  לגרוע  הסלעיל,    מבלי  לפעול  פעל  לש  באופןק  ירת  מ בטיחותי, 
ושלומ עובדרווחתם  של  אחרם  וגוף  אדם  וכל  לרביו  דין,  לכל  בהתאם  חוקי ,    ות 

ופקודת    1954-על העבודה, תשי"ד   ק ארגון הפיקוחחות בעבודה לרבות על פי חוהבטי
בעבודה  תש"לנו[  הבטיחות  חדש],  ע  1970-סח  להנחיות  ,והתקנות  בהתאם  פיהם,  ל 

במשרד   הראשי  העבודה  ובהתאם  העבוד מפקח  בטיחותבהת ה  לנספח  כללי,  ה  אם 
והנחיות הממונה    בהתאם לתדרוךממסמכי המכרז, ו  נפרד-, המהווים חלק בלתיללי

א  הספק בביצוע התחייבויותיו נשו   יינתנו בטרם יתחיל ש  כל , כעירייהת בעל הבטיחו 
 ת. חוזה זה ומעת לע

 
לפג .19.5 ומתחימבלי  מצהיר  הספק  החוזה  הוראות  בשאר  להימנעוע  עבודה   יב  מלבצע 

יעבורכלשה בטרם  בטיחות  תדרי  י  הבטיחך  על  הממונה  באצל  כל  עירייהות  ביצע   ,
הממ של  הבטיחות הוראה  על  במיכאמור  ונה  כזו,    דה,  אשר וישנה  הוראה  המהווה 

ן השירות  מת   כהוראה שיש לבצע לפני התחלתנקבעה על ידי הממונה על הבטיחות  
 .  במסגרת המכרז

 
העירייה,  -על .19.6 דרישת  כל  פי  ו/או  יחתמטעמופועל  ה  גורםהספק  הצהום  ,  רת על 

יה )ואשר תהווה חלק בלתי  פטי של העירי ידי היועץ המש-קבע עלשיייחות בנוסח  בט
   פרד מחוזה זה(.נ
 

מהווה תנאי לאישור התחלת   במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה .19.7
הציוד אספקה של  הריהו  ה  הס ט  ו/או  יכול  השירותים,  באספקה ו/או  להתחיל    פק 

אר הוראות  שלפגוע ב  , מבלי, ורק  חיובי לפי חוזה זה  ריפגע בית  , מבלי שהדברבפועל
ורק לאחר  ה רצונה המלאה  כאמור לשב  ואן את ההוראותבמלשהשלים  חוזה,  יעות 

 של העירייה.  
 

  זכות גישה קת הציוד ו/או הריהוט ו/או השירותים, הספק יוודא כי קיימת  בעת אספ  .19.8
למפקח  הן  למנהל,  ן  כאמור, ה  הוט ו/או השירותיםו/או הריקת הציוד  אספלמקום  

  כות כניסה ללת זישה כאמור כוגות  ירייה. זכ עכך על ידי הלכל אדם שהורשה לאו  /ו
ממנו חומרים, מכונות וחפצים ידי הספק, או מובאים    לכל מקום בו נעשית עבודה על

 זו. גישה  ותלאפשר זכ שהם המשמשים למתן השירות, והספק חייב כל
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לא תהיה    ,ו השירותיםו/אציוד  יהוט ו/או הר אספקת ה  תחייב כי, תוך כדיהספק מ .19.9
פגיעה או   לצורךכל  בנוחות הציבור  יה  עירי סדירה של הבפעילות ה  הפרעה שלא  או 

לצורך שלא  הפרעה,  כל  תהיה  השימושולא  בזכות  בדרך   ,  אדם  כל  של  והמעבר 
 ו. יבורי כלשהש וההחזקה ברכוש צכלשהי, או בזכות השימו

 
מקהספ .19.10 לניקיון  ידאג  השק  מתן  ומום  מפירותים  מתן  געיניעת  בעת  מיותרים  ם 

כאמורהש האמור,  ירותים  מן  לגרוע  מבלי  ממקום  הס .  יסלק  הפק  יהוט  ר אספקת 
הציוד   הו/או  עודפי  את  השירותים  והפסולתו/או  בניין,  )שאריות    חומרים  חומרי 

 לכלוך לא יותיר אחריו  , אריזות, חומרי עבודה, ציוד מתכלה וכיו"ב(
 

 וזית יישנות חהת .20
 

בכללמר .20.1 האמור  ת   ות  מיבדין,  או  לספק  שיש  כנגד    יעות  מי    העירייהמטעמו  או 
ו  א  ווצרות העילההי ד  ועם ממתום שלוש שניתיישנו בעם חוזה זה, י  מטעמה, בקשר

 דדים. בין הצ  סיום ההתקשרות םע
 

ופת  של תקרקעין וכי קביעתה  נו במקזה אישר כי עניינו של חוזה  מצהיר ומא  פקסה .20.2
כרמקוצ  התיישנות זת  בסעיף  באמור  הנה  לסעיף  ה  ה   19התאם  התיישנות,  לחוק 

 .  1958-שי"ח הת
 

בס .20.3 באמור  למנאין  כדי  זה  מן  עיף  כנג  ספקהוע  העלהגיש  שליה  ייירד  צד  י  ש הודעת 
מקוצרת תקופת ההתיישנות הה, אף לאחר  עם חוזה ז  דו בקשרנג  יעות שהוגשובבת
 זה. סעיף  לפי

 
 שונות .21
 

או    הסכמה .21.1 העירייה  המפממצד  במקרה  קח  צד  המ   מסויםלסטות  לא   חוזהתנאי 
 אחר. ממנה גזירה שווה למקרהמדו תקדים ולא ילתהווה 

 
ים קרה או במקר מב  זהוחנת לו לפי הית הנת  בזכוירייה או המפקח  שו הע לא השתמ .21.2

 . החוז י הזכויות וחובות שלפ כלשהו על ת בכך ויתור, אין לראו מסוימים
 

 העירייה.  ם ה מטעל מורש החתימכי יד-על  לתוקפו עם חתימתו זה ייכנס חוזה .21.3
 

כל סכום נכות עירייה רשאית ל זה, מובהר כי ה חוזהב אחרתע מכל הוראה מבלי לגרו  .21.4
א  שהו פק בכל זמן יגיע לסם שאו מכל סכו/וזה   החוז להוראות הם תאבהספק שיגיע ל
ה שמאת  אחרת  התקשרות  מכוח  הצדב עירייה  ו/אין  פיצוי  כל  חוב דים,  ו/או  נזק  ו 

   זה. חוזהפי -לייה עהמגיעים לעירום או תשלו/
 

ב ו/או תשלום או חווי ו/או נזק ו/ית לגבות מהספק כל פיצרשא  העירייה תהא  בנוסף,
כוללד  כלב  מור,כא הנזכבויי מימוש הערד י-על  רך אחרת  בות  זה. תשלום    וזהח רות 

ניכוייםה או  בהם    פיצויים  הספקכשלעצמאין  שחרור  משום  מהתחייבויותיו    ם 
 . חוזהחרת לפי ההתחייבות א  כלאו מ  יצוע העבודותת בשלים אלה

 
ו  תנ ו ניזה הוקנו א   חוזהמת שברשות, כי כל אימוצהר ומוסכם בזה מפו  ספק  להסיר .21.5

וח כלשהם  מכות ו/או כ סעד ו/או סו  ה ו/ארופות המפקח( תע באמצ  ירייה )לרבותלע
הכ בא  לא  הספק,  לגלפי  או  דבר  תרופה  מכל  /רוע  וגם  העומדים  שיעסעד    מדו או 

לפי ד  לעירייה  חוקיןכל  לרבות   ,  ( ההחוזים  בשל  תשל"גפרת  תרופות    1973  -חוזה( 
תשל הקבלנות  חוזהק  וחו והעירי 1974-"ד,  ת,  דעע  ל,וכ יה  שיקול  הבת פ"י  עדי, לה 

 . לנכון ות ו/או כוח כפי שימצאאו סמכו/או סעד ו/בכל תרופה הספק   דכנגלנקוט  
 

בהוצ .21.6 יישא  שלהספק  כדין  ביולו  שוע  חוזהה  אות  )ככל  ביול  ח   מוטלת ותקיו  ובת 
 מור(. כא
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בין הצדדים  פים  משק  חוזהאי התנ .21.7 שינאת המותנה  כל  כולל    חוזהה  וי שלבמלואו. 
 ם.מת הצדדיחתיבתב וכים להיעשות ביב חיו פת ל תוס

 
מ  .21.8 בזאת  הספק  ו/או  ובמפורמראש  וותר  קיזוז  של  זכות  כל  על  סוג  עכבון  ש  מכל 

. עוד מובהר,  1974-"ד, תשלחוזה הקבלנות וק  ראות ח ות, עכבון מכוח הושהוא, לרב 
המ  כי מסירת  תועבר וצריעם  העירייה,  לידי  מי  ם  בהן  הסהבעלות  לידי  די  פק 

ה  עקיב   תפיסה ו/אוו/או ל  בלהשהוא לק  סוג  מכל  תתהיה כל זכו  לא ק  ספ, ולהעירייה
 ו לעירייה.    שנמכר  לאותם המוצרים ו/או הפריטים ביחס

 
 ל.  הדין החל במדינת ישראל ה יחוז חוזהכי על הר ק, מוב מען הסר ספק כל ספל .21.9

 
  ית ק בבתתו, ידון אך ורו כריזה ו/א   חוזהעם  תגלה בין הצדדים בקשר  ך שיכל סכסו .21.10

 באר שבע.  עירו הוא בם מושבומק  ניינית ואשרע ינה חפט המוסמך מב משה
 

 כתובות והודעות  .22
 

 . חוזהפיע במבוא לזה הן כמו  חוזהרך ים לצוכתובות הצדד .22.1
 

ש לרשמן  שי  למעט הודעות  זה,  חוזהלמשנהו לפי התת  יך ל ה שצד אחד צרודע כל ה .22.2
 : אחת הדרכים הבאותד, בתינתן בכתב בלבביומן העבודה, 

 
יראו    קבלה, ואז  אישור  דכנג  ת הצד השניבי כתו מכתב רשום לפ ח  לומש .22.2.1

ה כעבור שלואת  ליעדה  כמגיעה  ימיהודעה  מזמן מסירת  שה  ה  עסקים 
 בדואר.  

 
פמצעובאמשלוח   .22.2.2 ואת  ירקסימיליה,  ליעאו  ז  כמגיעה  ההודעה  דה  את 

 ים אחד ממועד משלוחה.עסקבתוך יום 
 

 רה.  ה במועד המסיעד ליה  מגיעיראו את ההודעה כואז  במסירה ידנית,  .22.2.3
 
 

 :החתום נו על ולראיה בא
 
 
 

 פקהס  הט ית רעירי
רהט עיריית  ראש    גזבר ,  באמצעות 

 הוהחשב המלווירייה הע
מורשי    מטבאמצעות  ה"ה    מהעהחתימה 

 __________ _ ___________ ת.ז.   ___  
 _________.  ____ ת.ז. __ו__________

 
הח"מ,   מאשר  ________אני  כי    ת/עו"ד, 

רהבשם  חתם  נ   זה  וזהח ידי  -עלט  עיריית 
 חתום בשמה. להמורשים  

 

  
"מ, _____________, עו"ד, מאשר  י החאנ

בשם זה    וזהחכי   נחתם 
ע_____________________ י  "__בע"מ 

 זה.  חוזהו על לחתום בשמ   מורשיםה
   
 עו"ד  _____________,  עו"ד ,  _______________ _

 _______ _____ ______תאריך:   _________ ________ תאריך:
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 סמך ג מ
 7/2021 ( מס'מבי פוכרז ) מ

 )כללי(  ומתן שירותים  קהאספפרט מ
 

 ת. יום יהיה בהתאם למפורט בכתב כמוונותיהותכ פירוט המוצרים  .1
 
 ספקת המוצריםן אאופ .2

 
באהמ .2.1 יסופקו  סגורות  רוצרים  כשהיזות  בלבד,  בעטיפתומקוריות  עטופות  ן  ן 

 הוי.  זיתן לינו  לעיןגלוי  קוד של המוצר -והבר  וריתהמק
 

מו .2.2 תעודת  לכל  תימסר  של  אחצר  מקורית  האחריות  היצרן. ריות  הציוד   על תקופת 
בהת האחר  לתקופתאם  תהיה  בתעודת  המצוינת  הית  יוהאחריות  שתחל  צרןשל   ,

פק,  ידי הס-ורכבו עלציוד שייצורו או י  מדובר בפריטישפקה בפועל. ככל  אסממועד ה
   .ה בפועלהאספקשנתיים ממועד מ תפחת אל  אלו ציוד קופת האחריות לפריטיזי תא

 
התקנה   פו הוראותצור וש בהם מצריך הרכבה או התקנה או כיול, ילמוצרים שהשימ  .2.3

כיול ה  קנה או ההרכבה או התכאמור, תבוצע הנה  ת התקאוורמתאימות, ובהיעדר ה
 ק.  איש מקצוע מטעם הספות באמצע

 
  וצר כמסופק את המראו  י  ם,ריטיספר פכולל ערכאה המכילה מ  צר מסויםככל שמו .2.4

י אם  רק  הסובמלואו  מרכיבי  כל  מרכיבי  פקו  חלק  אספקת  במלואם.  ערכאה 
ות סעיף זה ורא. החוזהה   אספקת המוצר בהתאם להוראותמעותה אי  מש  הערכאה,

 .  ם עודפיםלקי חילוף או רכיביבגדר ח שהינם אהגם על רכיבי ערכ לויחו
 

ו  תוכנות א וראות,  עזר ו/או החומרי  גם    םליכול  כאה","רכיבי הער  –סעיף זה  לעניין   
)שיסופק  של ו התקינה  תעלבכל פורמט שהוא( שאמורות להיות חלק מהפ  וחומרות 

ימוש  הש  בו מחויב לצורך  כיב פיזי שהשימושמר  שאיננו  חרהמוצר, וכן, כל מרכיב א 
 וצר.  התקין במ

 
יטע  .2.5 יובהמוצרים  ויפרקו בנו,  ל שלמות  ע  ורשישמאופן  , בצורה בטיחותית ובראתלו 

 ולם. מוצרים וכיה
 

לם  משקפריטים או משלוחים הכוללים מוצרים ש  רב של  ללים מספרכומשלוחים ה .2.6
עול  על  הכולל  ויוע  10ה  יפרקו  הע ו  ברק"ג,  הירי לידי  אמצעי  בעזרת  עמסה  יה 

 כו'(. ת, מעליונים וים )עגלו מתאימ
 

לקח הספק  ולהיערת  על  בהתבחשבון  עליך  יהיה  שבו  למצב  לספאם  את ו   ק 
לחדומה מרצרים  שאינם  הקרים  בקומת  ה  קעצויים  בית  )של  או מספר  א'  קומה 

 .או הרמה מתאיםשינוע ו/ ורהבצ  ולשם כך להיעזר(, קומה ב'
 

ח  ף תעודות משלו , ובצירועבודה/הרכשהעתק של הזמנת ה  רוף פקו בציסו י  המוצרים .2.7
 ק. דרישות התשלום של הספרפו לות המשלוח יצווד מתאימות. העתק תע

 
או  ב שם  וצרימ .2.8 בעלחירים  או  מסוכנודים  תכונות  )אות  י  הכוללים  מוצרי  אחרות  ם 

או   חדים  או  שבירים  תבעל רכיבים  מסוי  באמכונות  בהתאם  יסומנו    ות צע כנות(, 
 הרה.  אז תוויות

 
כי  לאחר פתיחתו    היל ו/או מוצר שיתגלת המפורטות לע ואם להנחי יסופק בהתמוצר שלא   .3

שה  הוא או  שבור  או  כ פגום  הותברר  שהני  א י  או  ה זוק  כי  את  ותברר  תואם  אינו  א 
 .  זהחווראות ה לה התאםות, יוחזר לידי הספק לצורך החלפתו בב הכמוימחירון/כתה
 

 .חוזהאות הלהור התאםהעירייה ב חזר לידי פתו, יו החלק לצורך פהס  שהוחזר לידי מוצר .4
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 המוצרים ועדי אספקת מ .5
 
  ן ופק ומותקלהיות מס  ודיצאו ה הוט ו/ריאליו אמור להיות האתר  ב  ה והתקנהאספק .5.1

   ציע הצעות למכרז:הבהתאם להזמנה ל 
 

ב)כג  האספקהמועד תחילת   .5.1.1   –  ראשוניות(  דיקותב וביצוע    אתרון: התייצבות 
מן    48בתוך     חוזה מת הק הודעה על חתיהספ  עד שבו תתקבל אצל המו שעות 

העירייה.י-על אהעיריי  די  לדחות  רשאית  תהיה  תחה  מועד  ,  האספקהילת  ת 
 . למכרז ציע הצעותבהזמנה להר מום לאבהתא

 
  ם()שלושי  30בתוך    –יה  לעירי פריטים  כל ה של  ה והתקנה  מת אספק למועד הש .5.1.2

  ה. ידי העיריי-על  זהחוהל חתימת  ע ק הודעה  פשבו תתקבל אצל הסמן המועד  
כוללת  ת זו  הקופה  הזמן  פרק  להתארגאת  והעדרוש  לביצוע  נות  רכות 

הפריטיייצו  העבודות, ו/אור  הרכישת  ם  הואספ   להוב ם,  בפקת  על  ופריטים 
כך )כולל החלפת    הפעולות הדרושות לשםבפועל והשלמת כל    , התקנהיעדםל

 או חסרים(.  /פגומים ו  טיםפרי
 
 המסגרת:   זהחו פי -ים עלרפקת המוצסא .5.2

 
ב בלבד, אשר  בד, בכתמנות רכש בלפי הז -תהיה עלוצרים עתידיים  קת מ אספ .5.2.1

ח עלת תהיינה  הסיהע ם  מטע  החתימהמורשי  ידי  -ומות  ררייה.  אינו  אי  שפק 
מוצרים   חתוללספק  רכש  הזמנת  לו  לא  שתימסר  כדין,  אספקת    טרםמה 

 ל.  פועהמוצרים ב
 

את  הזמנ .5.2.2 תפרט  הרכש  ו/פהת  המוצריא ריטים  )בהתאם  הם  ו  מבוקשים 
הכמויותמפורל בכתב  ל  ט  המחיר  (חוזהשצורף  את  מוצ,  מועדי  לכל  את  ר, 

החי ה,  האספק מוסד  אלפרטי  מבונוך  ליו  המוצריק  פ סקש  פרטאת  ואת    י ם 
 החינוך.   איש הקשר במוסד

 
הואהוצאה   .5.2.3 רכש,  הזמנת  את  יספק    לספק  במועדים צריהמוויתקין    ם 

בהזמנת   נככוכ  –הרכש  הקבועים  שלא  האספקה,תב  ל  לגבי  לם  תוש   דבר 
המיום    30  בתוךההתקנה   תתקמן  שבו  אצל  ועד  הרכש  בל  הזמנת  הספק 

התאם  ב ,  האספקה  ועד תחילתמ  ת אחות  אית לד היה רשמה. העירייה תחתוה
)כג לצרכי י ן:וה  שבהם  הבמקרים  את  להתאים  למועדים  ש  חופשות  אספקה 
 בודד. ריט פשל במשלוח   רוככל שמדובו/או אם כיו"ב( , חגים ורספ מבתי

 
במועדים  אספקת כל המוצרים    ישלים הספק את ה לספק הזמנת רכש,  הוצא .5.2.4

)בין שמדובר בנה זהקבועים בהזמ ו  חדת/ בודדאספקה  ו    רבין שמודבפעמית, 
 ורין(.  לשיע קה ומסירה פס במספר מועדי א

 
התקופ  .5.2.5 כוללת  כל  לעיל,  הנקובות  הזמן  את  ות  להתארגנות  הדפרק  רוש 

ל העבבוהערכות  הפרתודו יצוע  ייצור  הובל  יטים,  רכישתם,  ואספקת  ו/או  ה 
לט הפרי בפועל  לפאלי  אתר ים  להגיע  מיועד  הוא  העבודהו  הזמנת  התק י  נה  , 

ם פגומים  יטיחלפת פר ה ת לשם כך )כולל  ולות הדרושהפעו  ת כללמהשעל ובפו
    ו/או חסרים(.

 
ם צריספקת המואתהיה רשאית לפצל את מועדי  יה  העירי   די,עתה הבלעשיקול ד  לפי .5.3

מיומיים    שלח לספק, לא יאוחרם תפקת המוצריסעל פיצול מועדי א  לעירייה. הודעה
 . הדי העירייי-על  חוזהה  מתחתי דעה עלו תתקבל אצל הספק הועד שבמן המו

 
אספקת   ירא-על  מוצריםהפוצלה  העירייה,  מוצריםידי  של  משלוח  כל  כהזמנה    ו 

מ  דתנפר תעודת משלולכל  תוכן  כאמור  נפרדת  ושלוח  עויוח  בגינה חשבון  סקה  צא 
כן ה  ,נפרדת. כמו  פיצוי מוסכם    חוזההוראות  פיגורים בלבדבר  הזמנים,  וחות  בגין 

 .  רדבנפ משלוח יחולו על כל
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 ופת אחריות קמוצרים ותיכות הא .6
 

חוחומריםה כל .6.1 האב,  גלם,  הפריטים,מרי  המוצרים,  צ  יזרים,  מיגו פו יחומרי  או  ן, י 
וחומרי השו חלקיהם  הספק"ע קו סופ י אשר ים נהעזר  באריזתם  יהיו י  חדשים, 

התקנים   לדרישות חינות הב מכל ויתאימו שומשים, מסוג משובח קורית, בלתי ממה
התקניםלדריש או יםניהעדכ ראליםהיש )במיד  ות   ישראלי תקן ואין ההאירופיים 

 (.למוצר
 

 לפי דוביעו ו להרכבה, אזי החומריםלייצור א  יםד וד המיועככל שמדובר בפריטי צי  .6.2
המקובלים לליכ מבליהמקצוע  ללאבצי או בחומר םפגמי שיהיו  ,  המיגון,  או   פוי 

 ה במשתמשפגיע עתמנש פןובאו כהלכה מעובדים בלתי חלקיםאו   םשקעי או בליטות
 . למוצרים או נזק/ו

 
הפר המוצבכל   .6.3 ו/או  לרש רים  חיבורים  בהם  שיש  החשמל,יטים  כאמו הח  ת  ר  יבור 

 ל.  ות הקיימים בישראטיחתקני הב יפ -יכלול הארקה מתאימה על 
 

 ויותרש של והתקנים דכניותהע הדרישות בכל מדויע והריהוט ותרהנג פריטי כל .6.4
על  כיבוי דרי-האש.  הפי  הרלעי  ימציא הספק  יה,רי עישת  אישורי  את  ות  באכ ייה 

 . אמורכ
 
 . ם מתאימיםחו בתנאי יםרעיל  גזים יפלטו לא ריהוטה חלקי כל .6.5

 
על .6.6 יקפיד  הע  י שפריט  כך הספק  שמקורשויציוד  מחומרים  שמדובר ים  )ככל  בעץ    ם 

ה ציוד  על בפריטי  הספ-מיוצרים  יהיו ידי  ללא לגמרי יבשים ק(,  "עיניים",  ללא   , 
ללכתמים לאיעיבק א  ,  ריק ם,  עובש,  ב סימני  או   ומכל  ותולעים  יותם מפטרי נקיון 

 םימזיק  כנגד מוקדם טיפול ברושע שיוכח  חראול אחרים מחלה ו/או מזיקים סימני
 .ןוריקבו 

 
 מיטב פייעשו ל ורי חלקי עץל צדדיהם. חיבכ ובדים ומהוקצעים מחלקי עץ יהיו מע .6.7

 זניביון ,םשיניי גרזו סין ריץוח ז זי רבחיבו ועל הספק להשתמש עית המקצו העבודה 
וללא מעולה   יםגרנ  קו בדבק סמויים מן העין, ויובד יו שיה כך  יעשו  ורים . החיב בוכיו"

 . םומהדקי שימוש במסמרים
 

  ים מצופי פורמייקה, קה, אזי ברכיביוללים רכיבי פורמי ם פריטי  ציוד הכ ישנככל ש .6.8
שמי מס' ר ראלייש קןת ישותבדר  יםהעומד פורמייקה  וחותבל רקו אך  יש להשתמש

522 . 
 
קים  חל  , קווים,אצבעות, כתמים, מריחות ותמטביע  נקיים יהיו  מייקה רהפו כל חלקי  .6.9

 יהיו שלא אוגחרים. על הספק לדם אים ופגמיקקילוף, שריטות, שברים, סד  זרים,
 ייקה. גוונים בפורמ יהבדל

 
יד  עמ   יהיה אשר  תיקני   לה, תוך שימוש בדבקמעו תבאיכו תהיה ייקההפורמ הדבקת .6.10

 .אחרים םפגמי או  בועות אללם וחום, במי
 

המב .6.11 ציוד  מתחלקי  מחלקי  היתר  בין  ישורכבים  ו/או   ליםבפרופי מששתהל כת, 
מס  חדשים  בעוצינורות  א',  )ובהי לי  ג  ישראלי  א  –עדרו  תקן  תקן  רופאי  יבעלי 

   מתאים(.
 

 וך יתבר  ובוצע וי צוע המק כללי לפי ההיקף  במלוא יהיו  ו ההלחמותכל הריתוכים ו/א .6.12
 י. חשמל

 
הב .6.13 האומיםרכל  ו/או  יהיוהטבעוו/או    גים  וחימצו ת,  תקני,  מגן  בציפוי   בוריפים 

 ומותאמים.  םנקיי יהיו יםהברג
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יו  ה , ישוניםתכת נות שיש בהם חלקי מארונות ואו השולחו הריהוט וא בכל המערכות .6.14
 נור.)אבוק אלקטרוסטטי( וקציות פלדה צבועה בתמבוצעים בקונסטר 

 
מל -םרינגחות  לו .6.15 איכותימסוג  פל   מין  ס ביותר.  מסוג  טות  הן  נדויץ  ביותר  איכותי 

 מ.מ"  17והן בעובי   מ"מ 28בעובי  
 

 ד מים. ופה אלומיניום נגמצ  ות סנדויץמפלט ל הארונות יבוצעוים שכל הצוקל  .6.16
 

לדלת .6.17 מסוצירים  ורק  אך  מתוצר ות  שקטה  טריקה   HETTIHאו    DOMICILEת  ג 
 . ותפתיח   200,000שעומדים בתקן של  

 
ל .6.18 מתכרק  -מגירות מסילות  עם  מסילות  מת  מתכת  תפס  מסבי  עם  למשקל  ותאמים 

 מעצור. 
 

בעובי    PVCט  רים עם קנו סגויהי)וכיו"ב(,    המדפיםחים ו/או  משטו/או ה  הלוחותכל   .6.19
קנט  מ"מ  1.5 במכונת  בלהמודבק  מקצועית  עבודה  בד.ים  תתקבל  הדבקת   לא  עם 

 נה ידנית. קנטים במכו
 

 ופיקוח  ניהול .7
 

עלעש י חוהפיק  .7.1 נ  העירייה,י  יד-ה  שימונהמציג  באמצעות  )להלן:    טעמה  כך  לשם 
ירייה,  של הע רכש  ידי מנהל ה-ל שה עהפיקוח יעת,  ייאמר אחר"(. כל עוד לא  המפקח"

 ידו.  -נה על בד הכפוף לו שימו וע או
  

ים שונים, ולהורות  בודות ו/או מוצרסול עו לפהחזיר לספק ו/א היה רשאי ל ח י המפק .7.2
 את קייםי שהספק טיחבה להנועד פיקוח הניהול וה  ספק. מטרתה  יד ם ליעל השבת

 לואם.  במ חוזהתנאי ה
 

עמה, אינו  טמ  מאן דהוא   ידי-לאו עי העירייה ו/ יד -ל ע פיקוח עיצו סר ספק, בלמען ה .7.3
 .  חוזהלפי ה וחלטת של הספקמותו המלאה והמאחרי מקטין 

 
ו מוצר  פגום ו/א  צרומלפת  דעתו הבלעדי, להורות על החפי שיקול  -ח רשאי, עלמפקה .7.4

 שהוא  נוי שי  כל להורות לספק על, וכן,  חוזהפי הת העירייה לודריש נו מתאים לשאי
 אם להנחיות אלה.  ת בהיב לפעול פק חי והס או במימדים,/ בע ום ו/או בצבדג

 
 ראש התכולה  תיבדק , לאיביו רכ  ד המשרדי אוהציו אספקת עדפק כי במוע לסידו .7.5

 אשר הלהתכו לבין  הרכש הזמנת בין כלשהן ותאמ תהאי   שתהיינה סופקה. לכן, ככל
 יטיםהפר את פק לס הספק חייבהחבות, מת  לשאלת  להידרש ומבלי בפועל  סופקה 

 .העירייה דרשה זאת  בון המועד שעות מש 48 תוך החסרים
 

 וד פסולת וצי נוי פי .8
 

ו ספק שמנה(, לא ישאיר כל )עובד או ספק משנה א  טעמול מ ל גורם הפוע הספק או כ  .8.1
אריזה  ו/  ת פסול הרביאו  בתוך  ברשות  או  יספיהמבנ ם  אליהם  את  ם  המוצרים,  ק 

באופן   אחראי  יהא  ויח והוא  את   ידי בלעדי  מההפס   לפנות  כאמור  ו/אחדריולת  ו  ם 
 ו סביבתם. או/המבנים  

 
 נזק כל שתמנע בצורהו וםבמק טעמו יונחומ ספק ו/או מיה של בודהע ליוכ מרחו כל .8.2

 כל אדם ו/או לרכוש.  ל
 

ו/או האחזקה  לות האריזה  עאת    ת בחובה גםמכרז, כוללעת הספק להצ  יר, כמובה .8.3
א  מור לה כא, ולכן, דרישאמוראביזרים כ ו הכאמור ו/או/או האחסנה של המוצרים  

   ו.שה כל עדבפיצוי ו/או ס פקס ה את תזכה
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 עיכובים ים וור איח .9

 
עי  בגין .9.1 או  והצ   אספקתבכובים  איחורים  )ככל    רכש/עבודה  הזמנות  בביצועאו  /יוד 

ת  ה  ,ים(לקלחולק  חשהאספקה  הוראות  פ  חוזהיחולו  איחור  יצוי בדבר  או  בגין  ים 
 . עיכובים כאמור

 
בהזמנת .9.2 כי  פיצויים  רכש/ עבודה  מובהר,  לקבוע  ניתן  בגין    פרטנית  שונים  בסכומים 

בלבד, וכן,  עניין אותה הזמנה  ו ל , אשר יחייבבמוצריםכובים בטיפול  עיאיחורים ו/או  
להוסיף   הניתן  כבכל  הור זמנה  לאמור  נוספות  עילות  לגבי  ים צוי פיתשלום  אות 

 וזה. ח מוסכמים מעבר לכתוב ב
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 ך ד' מסמ
ג"ה  רכז פסשה, אספקה והתקנה של ריהוט במירכ 7/2021מכרז 

 ברהט  (1202)  וספתנ  סגרתומ
 כללי  -בעבודה  חותבטי מפרט

 
 ליות הוראות כל .1
 

כיראו   .1.1 נפרד מהוראיהוראות נספח  וזה שנחתם עם אות החלו הן מהוות חלק בלתי 
ו/או הזמנת רכש מסויימת ו/או לגבי   יוחדות בחוזה ם יקבעו הוראות מאלא אהספק, 

 יימת. מסואספקה 
 

הבטיחוהוראו  תהפר .1.2 הכלת  ת  ולותת  זה,  יסודיתבמסמך  הפרה  החוזה   הווה    של 
 חתם עם הקבלן.  שנ

 
 ם דמיתנאים מוק .2
 

-תשמ"ח ,  בנייה(ה )עבודות  רות לו תקנות הבטיחות בעבודספק מצהיר בזה, שמוכה .2.1
תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה   על כל פרטיהן וידועים לו,  1988
 . סים לבטיחותייחהמת

 
ו ימלאו אחרי עובדי   צוותו  ו/א  הפועל מטעמו  ו/או כל גורםו  כי עצמ מתחייב  פק  הס .2.2

 ת. ימו את תקנות הבטיחוהוראות ויקי ה
 

קבלני   קספה .2.3 סוכניו,  שעובדיו,  לכך,  ו/או  ה-ידאג  בשמו  שיבוא  אדם  וכל  משנה 
יכירו את תקנות הבטיחות  ה  מטעמו,  של  הבטיחות  נוהלי  ואת    , יהירי ע של המדינה 

  והוא מתחייב   ,קובלים במקצועהמ  צעי הזהירותואת אמ  זר של העירייהוקי העחת  א
 ם.  נהגו בהתאיכי 

 
ים  ו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללעובדי   היה אחראי לקיום משמעת בקרבהספק י  .2.4

 ת בעבודה.  גהו הבטיחות והעל הוראות    ויקפידועירייה המקובלים ב
 

אה .2.5 מכיר  הוא  כי,  בזה  מצהיר  תספק  תבוצע ת  שבו  באתר  השוררים  הבטיחות    נאי 
וכי   י את הלפני שהגיש    הוא למד את הנושאהעבודה  וכי  מצעים  נקוט בכל האצעתו 

על לשמור  כדי  כנדר  הדרושים  באתר  הבטיחות  בתקנות תנאי  השונות  הבטי  ש  חות 
 ן. ועל פי כל די [נוסח חדש ן ]ובפקודת הנזיקי 

 
אותוה .2.6 שייצג  במקום,  עבודה  מנהל  ימנה  המועצכל  ספק  בפי  לענייני  ה  הנוגע  כל 

 דה.  ות בעב חויהבט
 

 ם ציוד וכלי .3
 

זמן  בדיו ישתמשו בהם בשהוא ועו  נות והכלים,כל הציוד, המכואחראי לכך ש  ספקה .3.1
תקין במצב  יהיו  הו  העבודה  כוללותואמים  הבטיחות  הרמה,    ראות  כלי  מנופים, 

אחר ציוד  וכל  הרמה  כלי  בזה.  וכיוצא  אוויר  בב  קולטי  ידי  דיקהחייבים  על  ילוו  ה 
 ה. י דריש מך ויוצגו לפ תעודת בדיקת בודק מוס

 
לה .3.2 בפיג ספק  ישתמש  כג א  ארעיים  ולומים  חביות  ויון  בפיגומים  בנים  שתמש 

ת"י  מתאימ לפי  ת"י    1139ים  ת  1143,לפי  כל   1847"י  ולפי  ישראל תק  ו/או  תקף  י  ן 
 ם. מתאי

 
הספק  ע .3.3 מטעמו,ובדי  גורם  כל  מתניי   ו/או  כלים  על  ייסעו  הותקן  עיםלא  אם  אלא   ,

 ם. תקן מתאילנוסעים או מעליהם מושב למפעיל ו
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ש  ספקה .3.4 לכך  עלאחראי  יופעל  עובדים  הציוד  רי  ידי  בעלי  תק מיומנים,  פים,  שיונות 
 ק. כנדרש על ידי החו

 
לה .3.5 יספק  בטספק  אישי  מגן  ציוד  מבצעיעובדיו  שהם  העבודה  לסוג  הדרוש   ם יחותי 

דים  , אפוקסדותמגן/  פנים, כפפות, כובעי   כות אוזניים, מס  מימשקפי מגן, אט )כגון:
 ."(. וכיוב נעלי עבודהזוהרים,  

 
תנאים נאותים   זרה ראשונה וידאג לכך שיהיו ודה ציוד לעיספק למקום העבהספק   .3.6

 ה. רוש, במקרה של תאונ ד  המאפשרים להגיש שירות
 

 ה לך העבודמה .4
 

העובדים, צדדים של ה .4.1 כל הדרוש להגנת  יספק, על חשבונו, את  ים כלשהם ישיספק 
 ש. ורכו

 
 ק. אם לחוברורים בהת ה  הר אז אותו בשלטי העבודה ויסמןספק יגדר את אתר  ה .4.2

 
יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, לא יבעירו אש גלויה ולא    יווצוות עובד  ספקה .4.3

קיבלואל אם  אישור   א  ה   לכך  של  מוסמך  מנציג  יצטייד  עירייה.  בכתב  זה  במקרה 
ם בהיתר  התנאים המפורטי  כיבוי מתאימים, לפי   כלי הספק, לפני התחלת העבודה, ב

 ה. דהעבו
 

וצוות  ה .4.4 יח ספק  לא  החשמלעובדיו  לרשת  חשמלי  ברו  לנקודות   ציוד  אלא  כלשהו, 
שו בציוד שאינו עומד  ולא ישתמ  העיריימוסמך של ה   שאושרו על ידי חשמלאיחיבור  

ור אישברשת החשמל ללא    במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון
 מטעמו.  יריית רהט או מי ישור מהנדס עא אם וללבכתב מאת מהנדס חשמל רשו

 
 ד לא באישור מנהל העבודה בלבות ריתוך, אק לא יבצע עבודספה .4.5

 
 ת. ד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודותמש בברזי הידרנטים ובציוהספק לא יש .4.6

 
מתחייה .4.7 העבספק  באתר  וניקיון  סדר  על  ישמור  עובדיו  שצוות  בזה  וידאג    ודהב 

 ה. בסיומהעבודה ו הלךלסילוק של פסולת וגרוטאות במ
 

דר  ספק לאה .4.8 הגישה לאתר  יחסום את  אם קיבל לכך היתר בכתב    העבודה, אלא כי 
אחר  מהנ בטיחות  גורם  מטעם  או  העיר  אש   ן:)כגו דס  ישראל(. או  כבאות  משטרת 
 .שא כיבוי מקרה יבטיח הספק דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד ל בכל

 
נצי .4.9 ינקוט  עבודה,  תאונת  של  הצ במקרה  את  הספק  בהג  המתבקשים  תאם  עדים 

 ת: לנסיבו
 

 ם; וידאג להעברתו לבית חולישונה לנפגע יגיש עזרה רא .4.9.1
 

 ה; העבוד ולמשרדעירייה מוסמך של ההודיע, ללא דיחוי, לנציג  י .4.9.2
 

ת והכלים  במקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה. את המכונו .4.9.3
 ה. עד בוא המשטרי,  במקומם, ללא שינו איריש

 
 ות מניעת תאונ .5

 
נצי  .5.1 או  ההמפקח  להוסיי עירייה,  ג  רשאי  העהיה  ביומן  הערות  ף,  הספק,  של  בודה 

ולתבוע הסתייג בטיחות  בנושא  אמ  ות  של  הבטיחות שיפורים  צעדים    צעי  ונקיטת 
 .ם ייתיקון הליקול מתאימים מצד הספק, במקרה זה יתחייב הספק לפעול ללא דיחוי 
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ה .5.2 נציג  או  עבודתלהפ  םרשאי  עירייההמפקח  את  הואסיק  אם  הספק  של  משוכנע    ו 
לקוישתנא הבטיחות  כיי  או  האה  ים,  או  הכלים  המכונות,  שהספק  ציוד,  ביזרים 

  משתמש בהם, אינם תקינים.
 

י  זה  לפעולבמקרה  הספק  נוספת.   ,תחייב  תמורה  ללא  המצב  לתיקון  דיחוי,  ללא 
 ו. כה את הספק בקבלת פיצוי כלשהתז כאמור, לא הפסקת עבודה 

 
חיי    טות שמסכנותו יעבדו לפי שי הספק או אנשימקרה שיה גם בכל  הר, כי כך יה מוב

 ו. צד שלישי כלשה המועצה או של אדם או שלמות הרכוש של
 

או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים  יה  העירי   נציג .5.3
עבודות  דוש הל. חיבטיחות או לפי הסדר המקובת ההוראו  של הספק, שלא יפעל לפי

 יחות כאמור.  רת מחדלי הבטיהיה רק לאחר הס כאמור
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 12טופס מס' 
 

 ת יפ פס הצעה כסטו
הההערה:  ] טופס  למעטפיש  כספית  העה  צ את  נפרלהכניס  ולצרף וסגורת  דה  ה 

הסף. הצעות    י תנא  תק ידב  רק לאחר   חטפה תפת מעה  מכי ההצעה.ה ליתר מסאות
שכ באוספיות  לפלויגפן  יצורפו  יביאו  וההצע   לעההצעה  סילת  ,  לא    ההסף  כולה 

לוו.  תיבדק ר  דו מאתהמכרז, או להוריס ביחד עם יתר מסמכי  הטופ  א קבלתדיש 
ש על גבי מדיה מגנטית, יש לצרף  גשהעירייה תחליט כי ההצעה תו ככל  .  העירייה

זה,   הקש טופס  כשהו )המודפס( יח  לעותק  ההצעה,  ח של  על א  המציע  ידי  -תום 
 [ ים()ללא מילוי המחיר

 
 בוד לכ

   זיםמכרועדת ה
 עיריית רהט 

 
 נ,ג.א.

 
 ( 1202) סגרתמוה מרכז פסג"ל ריהוטל  ש זקה אחאספקה ו רכישה, 7/2021 מס'מכרז הנדון:  

 
 
הח"מ   .1 ח.פ._____  _________ ____ אני  מגיש  ________  בע"מ  הצעה  _____,  בזאת 

)ז  מרכל   טוריהשל    אספקהל ומסגרת  רהטיריילע (  1202פסג"ה  לת,  ת  המכרז נבהתאם   אי 
 י. מ עי  חוזההרייה על העיממועד חתימת שימנו  מועדים הקבועים במכרז ת בזא, שבנדון

 
ים,  השונ  ז על מסמכיו מכרה י היטב את  תא פית זו, קרר כי טרם מילוי הצעה כס הריני לאש .2

הסעיפים   כל  ההלרבות,  בהגשת  הכסהעוסקים  חישובפ צעה  אופן  וכן,  למכרז,  הניקוד    ית 
את הדברים, אני מוותר בזאת ולאחר שקראתי והבנתי היטב  כאמור,    בגין ההצעה הכספית

, לרבות,  זרמסמכי המכ  נוגע לאופן שבו מנוסחיםו/או זכות בכל ה דרישה    וטענה ו/א על כל  
ו/או  הנ  לכ ההצעות הפרטיתונים  להגשת  הנוגעים  למכרז  ם  הוראות  הולרבות  ,  הכספיות 

של   לקיומו  לאספקה    חוזההנוגעות  שעוהתקנה  מסגרת  ו/או  ל  תידית  ציוד  ריהוט  פריטי 
 . , על בסיס הצעה כספית זונוספים

 
  אודרישה ו/  ל טענה ו/אומוותר בזאת על כני  אם,  הדברי  היטב אתי  אתי והבנת רקאחר של .3

הנוגעזכו בכל  מופלא  ת  שבו  מנון  המסחים  לרסמכי  ה כרז,  כל  הפרטים  /ונתונים  בות,  או 
 . רזמככספי לו יהיה זכאי הזוכה בהההצעות למכרז ו/או למרכיב  להגשת הנוגעים 

 
לא מחיקות  ול  רה ברורה וקריאהבצו  הכספית  ההצעהאת  למלא  הובהר לי והודגש כי עליי   .4

 סה.  הדפ  או במכונת דנים, בכתב יו/או תיקו 
 
)בהתאם לזכויות החתימה(    י לחתוםעלייקון, כאמור,  במקרה של מחיקה ו/או ת  לי כיידוע   .5

   ול את הצעתי. ועדת המכרזים לפסרת תהא רשאית חמוך למקום המחיקה/התיקון אבס
 
  בהתאם להוראות המכרז לא  ספית הזו לא תמובו הצעתי הכקרה שבמ  הובהר לי היטב כי .6

ההצע  אי)לרבות,   במלואההכ  ה מילוי  נתונים  ו/או  ספית  של  תהיהשמטה  ועדת (,  ה 
   .הצעתי זואת ול סלפשאית ם רהמכרזי

 
לי  .7 לעיל,  התמורה שתשולם בהתאם לה  כי  ידוע    כוללת מע"מ ינה  אצעה הכספית המוצעת 

 . י דיןפ -שיעורו עלתאם לבה  והמע"מ יצורף לה בנפרד
 

ביצוע    ו/או   תן השירותיםם משהדרושות ל  תאת כל העליוכוללת  כי הצעתי זו    אשרהריני ל .8
 דין.  קבוע במשלומים לעובדים שלא יפחתו תלרבות   בהתאם לחוזה, פקה העבודה ו/או האס 

 
כי   .9 לי  לעיהידוע  המפורטת  ובצעתי הכספית  ועניין,  דבר  לכל  אותי  ואזמיד ל מחייבת  כה  ה 

 ם עמי. תשייח חוזהה  ה שלפינספח התמוראת עה זו תהווה בהליך הנ"ל, הצ
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כיהר .10 לאשר  הצעני  מוגשת  י  זו  מסמכה  כל  את  שבדקתי  ללאחר  המכרז,  הי    חוזה רבות, 
נייה במסמכי המכרז, וכי פכן, כל מסמך אחר אליו יש הצורף לו ומפרט השירותים, ומה

ובחינה בדיקה  מוגשת לאחר  זו  כל טעמור,  כא  הצעתי  לי  וולא תהיה  ו/נה  דרישה  או /או 
ה בכל הנתביעה   בבוגע לחוסר  ו/אסמכי המכר מנת האמור  הם יש הפנייה  ו מסמכי אליז 

 .  שאוותר עליהם מרכרז ואני מבמסמכי המ
 

במרכז פסג"ה ומסגרת עבור עיריית    וטריה   תקנה שלהו ור אספקה  עבההצעה הכספית  להלן   .11
 : 1רהט" 

 
 ז ו ה ד ג ב א
חיר  מ כמות אור הפריט ישם/ת דמס

פריט ל
 בודד
 2בש"ח
 

הנחה  
לפריט 
 3באחוזים 

מחיר  
 פריט
 בודד

לאחר  
 4הנחה 

חיר  מ סה"כ
  לפריטכולל 

 זה

שולחן משרדי דגם מטריקס    .11.1
+ארגז מגירות נצמד   160/70

הכל עשוי בעובי  +תא לכונן.
 מ"מ.  28

4 1250    

כיסא משרדי דגם דניאל רגל   .11.2
בסיס מתכת ניקל בוכנה  

 ניקל ריפוד דמוי עור שחור 

4 580    

כיסא אורח שלד מתכת דגם    .11.3
צבע גרפיט שלד צבע   פולטק
 שחור 

2 129    

  160/70מערכת שולחן מנהל    .11.4
דגם מטריקס כולל שלוחה  

 כולל ארגז רגל מגירות   90/50

8 1480    

כיסא לתלמיד דגם סקולי    .11.5
שלד מתכת.גב ומושב  

 46פלסטיק קשיח יצוק .גובה  
 ס"מ 

80 119    

  כיסא לתלמיד דגם סקולי  .11.6
 43כנ"ל גובה  

80 119    

כיסא לתלמיד דגם    .11.7
סקולישלד מתכת גב ומושב  

לסטיק קשיח יצוק.בגובה  פ
 ס"מ  38

80 119    

מערכת שולחן דגם חלון    .11.8
  90/50ה  כולל שלוח 160/70

כולל ארגז רגל מגירות.כולל  
 מסתור לרגליים

6 1370    

מערכת שולחן דגם אלפא    .11.9
  90/50כולל שלוחה   160/70

כולל ארגז רגל  
מגירות)רגליים +קושרת  

6 1650    

 
לב    1 כי  לתשומת  הצהמציעים  והכפריטי  המפורטיוד  בטבלה  מויות  עקים  מסגרת  בלבדמהווים  קופת  לת   רונית 

ת כלשהי מצד עיריית רהט  חייבוכמויות המצורף כדי להוות התכתב האין בהן תיבחר ההצעה הזוכה.  ולפי,  ההסכם
רשה  לרכי של  )למעמינימאלית  פסיהוט  למרכז  המיועד  הריהוט  ייט  אשר  ההצעה  בחרג"ה,  זמתוך  בהיקף  ,  את 

 (. מסמכי המכרזפורט בהכספי המ
 . לכל פריט עירייהמשמש כאומדן של ה זה מחיר  2
טור  שיעור ההנחה שיינתן לכל פריט בבמקרה של סתירה,  , בקפיצות של אחוז שלם.  יש למלא טור באחוזים בלבד  3
 )טור ו'(  ההנחהאחר , יגבר על המחיר לה )טור ה'(ז
או טעות בהכפלה, יגבר האמור בטור זה    רה של סתירהלהנחה שהוצעה. במקהתאם  "ח ב מחיר בש יש לציין את ה   4

 )טור ז(.   המחיר לפריטכל  )טור ו'( על סך 



 

 

 

 הצעה בלבד פסטו : ( 2021ומסגרת ) הסג" פהוט למרכז  יר: 7/2021 מכרז
 2397לא . לגלוין אומדמסגרת.  כש. ר

 ________ ________ תימת המציע:ח
 

 
 9וך מת 3עמוד 

 ــطرهـلـديـة بـ

 רהט  עיריית

 

 

 מתכת(
  מערכת שולחן דגם אלפא  .11.10

  90/50כולל שלוחה   180/80
 כולל ארגז רגל מגירות 

6 1780    

  מערכת שולחן דגם אלפא  .11.11
  90/50כולל שלוחה   200/80

 כולל ארגז רגל מגירות.

5 1850    

שולחן ישיבות אובלי במידות   .11.12
עם רדיוסים בפינות  360/120

השולחן .קושרות  
כפולות.הכל מבוצע בפלטות  

 מ"מ. 28בעובי  

1 4200    

ז תקשורת לשולחן  ארג  .11.13
  כולל דלת 72/60/60ישיבות  

 .טריקה שקטה +נעילה 

1 780    

רח דגם רן רגל ניקל כיסא או  .11.14
ריפוד גב+מושב דמוי עור  

 שחור 

16 279    

ס"מ דגם  65כיסא בר בגובה   .11.15
 5זמיר )דוגמאת רהיטי הכח( 

14 295    

ס"מ דגם  65כיסא בר בגובה   .11.16
 דקל )דוגמאת רהיטי הכח( 

12 349    

במידות   Tת שולחן ישיבו  .11.17
  28מיוצר בעובי  הכל  160/70

 מ"מ 

10 650    

  Tת שולחן ישיבו  .11.18
הכל מיוצר   200/70במידות

 מ"מ. 28בעובי  

6 750    

במידות   Tשולחן ישיבות   .11.19
  28הכל מיוצר בעובי  240/70

 מ"מ 

10 750    

מערכת שולחן מנהל דגם    .11.20
  200/80מטריקס במידות  

  כולל 90/50כולל שלוחה 
 מגירות ארגז רגל 

2 1650    

מטר 1.45שולחן עגול בקוטר   .11.21
ל  רגל ריבוע תואם לנ"ל .הכ 

 מ"מ  28מיוצר בעובי  

1 1450    

  3.50עמדת עבודה באורך   .11.22
מטר.רוחב פלטת שולחן עד  

סט ארגזי  -2ס"מ כולל   70
מחיצה   מגירות.כולל

אמצעית בגובה של  
  28מ.הכל מיוצר בעובי 1.20
 מ"מ 

2 3980    

כת שולחן מנהל דגם חן  מער  .11.23
כולל שלוחה  160/70במידות  

  160/50בנויה במידות 
ות.דלת.ותא  משולבת מגיר

  28לכונן.הכל מיוצר בעובי  
 מ"מ 

10 2600    

 
, ונועדה להפנות את יהוי הפריטובכדי למנוע אי הבנות לגבי ז   יצרן זה היא לצרכי נוחות בלבדההפנייה ל  5

  אין בציון זה כדי לתת עדיפות צרן זה(. באתר של י ת אותהראו המציעים לדוגמא של פריט כאמור )שניתן ל
   מכל סוג ליצרן זה. 
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שולחן עגול קוטר    .11.24
מ"מ   28מ.פלטה בעובי  1.20
 פיצה מתכת רגל 

2 690    

מ  ס" 80שולחן עגול בקוטר   .11.25
מ"מ רגל   28פלטה בעובי  
 פיצה מתכת 

2 590    

מערכת שולחן מנהל רגליי עץ   .11.26
כולל שלוחה  240/90במידות  

מגירות כולל ארגז רגל   90/50
 +תא לכונן 

10 2350    

מערכת שולחן מנהל קומפלט   .11.27
רהיטי   יבוא)דוגמאת

  160/80הכח(כולל שולחן 
מ משולבת  1.20+ארונית 

נייד על גלגלים  מגירות.ארון. 
 220דגם -

5 2470    

יבוא    מערכת שולחן מנהל  .11.28
כנ"ל דוגמאת רהיטי הכח  

 180/90במידות   220דגם 

5 2200    

ל יבוא  מערכת שולחן מנה  .11.29
כנ"ל דוגמת רהיטי הכח דגם 

 200/90במידות   220-

10 2300    

ארון מנהל נמוך במידות    .11.30
צוקל סנדויץ   160/90/40

צופה אלומיניום נגד  מ
 מים.דלתות טריקה שקטה 

1 1800    

דגם   כיסא מנהל אורטופדי  .11.31
לקסוס ריפוד דמוי עור שחור 

 סינכרוני. מנגנון 

10 950    

דוגמאת  כיסא אורח מעוצב )  .11.32
 רהיטי הכח(דגם אדלה 

2 400    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.33
 רהיטי הכח(דגם קודי 

12 275    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.34
 רהיטי הכח(דגם רגב 

10 349    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.35
 יהלי (דגם  רהיטי הכח

10 285    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.36
 רהיטי הכח (דגם מניסוטה 

10 345    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.37
 רהיטי הכח(דגם ליסבון 

24 345    

כיסא אורח מעוצב )דוגמאת    .11.38
 רהיטי הכח(דגם פארקר 

1 450    

ארון תיוק במידות    .11.39
צוקל סנדויץ   210/160/40

מצופה אלומיניום נגד  
.חלק תחתון דלתות  מים

טריקה שקטה.חלר עליון  
 מ"מ  28מדפים בעובי -פתוח

1 2400    

א אורח רגל ניקל  כיס  .11.40
)דוגמאת רהיטי הכח( דגם  

 ית ריפוד דמוי עור שחור גז

2 275    

דוגמאת  כיסא אורח מעוצב )  .11.41
רגל  -רהיטי הכח( דגם פוקוס

 ניקל 

4 299    
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כורסא מעוצבת )דוגמאת    .11.42
צבע  -רהיטי הכח( דגם אתי

 לפי בחירה 

3 950    

  60שולחן המתנה עגול קוטר   .11.43
רגל מתכת  -דגם מינג-ס"מ
 רה שחו

1 490    

כיסא סטודנט דגם פולטק    .11.44
מתכת.  +קלפה לכתיבה.שלד

גב +מושב יצקה פלסטי  
 +שנתיים אחריות 

1 320    

ארונית ניידת על גלגלים    .11.45
מגירה  -90/50/50במידות  

עליונה +נעילה.חלק תחתון  
 ריקה שקטה דלת ט

1 1200    

כיסא סטודנט עם    .11.46
קלפה/משטח לכתיבה דגם  

 רקפת מרופד 

60 290    

שלד  - 140/60שולחן נייד   .11.47
צבוע בתנור   40/40פרןפיל 

  28.פלטה בעובי  
 מ"מ+מעצורים בגלגלים 

2 1590    

שולחן מחשב +תא לכונן    .11.48
 מ"מ  28.הכל 160/70במידות  

1 1150    

    G 1 580כיסא מזכירה דגם סיון   .11.49
כיסא אורח פלסטי יצוק דגם   .11.50

 ( )דוגמאת רהטי הכחRאייר 
16 249    

-183דגם -מנהל יבוא ארון   .11.51
דלתות  -2כולל  21080/40

 זכוכית 

10 1100    

יבואבגובה  -ארון מנהל נמוך    .11.52
  4-  4006סמ.דגם  90

דלתות.מידות הארון  
160/90/45 

6 1100    

דלתות  210/80/40ארון תיוק    .11.53
יטרינה  עליונות ו

זכוכית.צוקל סנדויץ.טריקה  
ט עליון בעובי  שקטה.+קסק

 מ"מ.  28

10 1450    

-2- 120/130/40רון ארכיב א  .11.54
מסילה  -דלתות הזזה

 אלומיניום.+נעילה 

10 950    

-4- 210/120/40ארון ארכיב   .11.55
דלתות הזזה צוקל  

סנדויץ.מסילה אלומיניום  
 +נעילות 

10 1250    

דלתות סגור לכל   2ארון   .11.56
ובה במידות  הג

  .צוקל210/80/40
 סנדויץ+נעילות 

10 950    

ארון מנהל נמוך במידות    .11.57
דלתות   90/80/40

פתיחנ/טריקה שקטה .צוקל  
 אלומיניום  סנדויץ

10 490    

כיסא מנהל דגם    .11.58
 ספיר)דוגמאת רהיטי הכח( 

15 349    
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כיסא דגם גולף רגל מתכת    .11.59
 גב פלסטי -ניקל מושב מרופד

35 149    

ם אקטיבה )דוגמת  גכיסא ד  .11.60
רהיטי הכח( גב פלסטי מושב 

 -מרופד

48 290    

ורן גב  כיסא אורח רקפת מ  .11.61
 +ידיות מושב מרופד רשת 

36 275    

כיסא דגם רקפת ללא    .11.62
-ידיות.גב ומושב מרופדים

 צבע לפי בחירה 

10 199    

כיסא דגם גולף רגל מתכת    .11.63
צבע לפי  -מושב וגב פלסטי

 בחירה 

12 199    

+תא   140/70חשב שולחן מ  .11.64
  28לכונן הכל מיוצר בעובי 

 מ"מ 

10 790    

+תא  120/70שולחן מחשב   .11.65
  28לכונן הכל מיוצר בעובי 

 מ"מ.

10 690    

מגירות   4-ארגז מגירות נייד   .11.66
 +נעילה 

1 390    

קומות במידות   4תיקייה עץ   .11.67
+נעילה +מסילות  141/46/49

 תיקי תליה ל

10 850    

  כיסא סטודנט עם משטח  .11.68
-לכתיבה דגם אקטיבה 

 דוגמאת רהיטי הכח. 

60 390    

כיסא סטודנט עם משטח    .11.69
דוגמת  -דגם גלובללכתיבה 

 רהיטי הכח 

60 375    

כיסא סטודנט עם משטח    .11.70
דוגמת  -לכתיבה דגם פינקו

 רהיטי הכח 

60 325    

דלתות ידית   ארון מעטפת.  .11.71
אינטיגרלית במידות סטנדרט 

.מסגרת הארון  218/160/40
מ"מ.צוקל   28  בעובי

 סנדויץ.אלומיניום 

6 2750    

דלתות. ידיות  4ארון מעטפת   .11.72
 218/80/40.מידות  אינטגרלית

.מסגרת הארון בעובי  
מ"מ.צוקל סנדויץ  28

 אלומיניום 

6 2100    

דלתות   12ארון מעטפת   .11.73
נטיגרלית.מידות  ידיות אי

מסגרת הארון   218/240/40
מ"מ.צוקל סנדויץ   28בעובי  

 אלומיניום 

5 3250    

  160/70שולחן דגם חלון    .11.74
 +מסתור לרגליים 

14 950    

י מתכת שולחן דגם אלפא רגל   .11.75
 160/70כסוף במידות 

10 950    

רגלי אלפא שולחן דגם גל עם   .11.76
160/70 

10 850    

    1650 7מערכת שולחן דגם גל עם    .11.77
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רגלי אלפא במידות  
  90/50+שלוחה 160/70

 +ארגז מגירות 
גל במידות  פלטות לשולחן   .11.78

160/70 
10 300    

מערכת שולחן ארגונומית    .11.79
 160/70רגלי עץ במידות 

4 1290    

ארגונומית  מערכת שולחן   .11.80
 180/70רגלי עץ במידות 

4 1350    

מערכת שולחן ארגונומית    .11.81
 180/80רגלי עץ במידות 

5 1450    

מערכת שולחן ארגונומית עם   .11.82
רגלי מתכת חלון במידות  

160/70 

5 1650    

מערכת שולחן ארגונומית עם   .11.83
 180/70רגלי חלון במידות 

5 1550    

משולב טור   מנהלארון   .11.84
דלתות במידות  3מגירות +

90/169/42 

10 1200    

ארון מנהל משולב טור    .11.85
דלתות במידות   2מגירות +

90/120/42 

8 890    

ממ  17ארון כוורת בעובי   .11.86
 210/80/40במידות  

6 550    

וחה מדפים בלבד  כוננית פת   .11.87
 210/80מידות -מ"מ 17בעובי  

40 

36 350    

ות  ארון תיוק ויטרינה דלת  .11.88
 זכוכית בחלק העליון.במידות

 28.+קסקט עליון 210/80/40
 מ"מ.צוקל סנדויץ 

9 1450    

ארון ויטרינה דלתות זכוכית   .11.89
בחלק העליון.כנ"ל במידות  

+קסקט.+צוקל  210/160/40
 סנדויץ 

10 2850    

מזכירה  )דוגמת רהיטי   כיסא  .11.90
 הכח(דגם מדאן 

5 550    

כיסא מזכירה )דוגמת רהיטי   .11.91
 ם אריאנה הכח(דג

5 600    

כיסא מזכירה )דוגמת רהיטי   .11.92
 הכח(דגם קמפוס 

4 675    

כיסא מזכירה )דוגמת רהיטי   .11.93
 הכח( דגם פרפקט 

4 590    

    185 48 כיסא אורח דגם ויזי מרופד   .11.94
    99 48 סטי כיסא אורח דגם ויזי פל  .11.95
מקומות   4ספסל המתנה    .11.96

תוצרת -ישיבה דגם טליסימה
 ה איטלי 

3 1690    

מקומות   4ספסל המתנה    .11.97
 ישיבה דגם גולף  

3 1450    

מקומות   4ספסל המתנה    .11.98
 ישיבה דגם ויזי פלסטי 

4 1050    

ספסל המתנה דגם תלין/רשת   .11.99
 תלת -גב+מושב מרופד

4 980    

    690 4 דו ---כנ"ל  .11.100
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    450 4 ל בודד כנ"  .11.101
גם ניצן  כיסא מוסדות ד  .11.102

פלסטי יצוק מקשה אחת  /
 ס"מ  46בגובה 

120 90    

כיסא מוסדות דגם    .11.103
ניצן/פלסטי יצוק מקשה  

 ס"מ  42אחת.בגובה 

120 90    

כיסא מוסדות דגם    .11.104
ניצן/פלסטי יצוק מקשה  

 ס"מ   38אחת בגובה 

120 88    

כיסא מוסדות דגם    .11.105
ניצן/פלסטי יצוק מקשה  

 ס"מ   34ת בגובה אח

120 75    

  8-ממ  28ארון כוורת בעובי   .11.106
 170/80/40תאים במידות 

10 1650    

  12-ממ 28ארון כוורת בעובי   .11.107
 170/120/40במידות תאים 

10 1850    

    650 5 מגירות  -8-ארגז מגירות נייד   .11.108
    980 5 מגירות-10-ארגז מגירות נייד  .11.109
טור  -2-ירות בארגז מג  .11.110

  10-מגירות 20כ  מגירות סה"
מגירות בכל טור +קסקט  

 ממ. 28

4 1250    

  17ארון תליה על קיר בעובי   .11.111
  160/40/40ממ במידות 

 +מחיצות 

10 750    

ארון תליה על קיר בעובי    .11.112
 120/40/40ממ במידות 17

10 450    

ארונית תליה/קוביה על קיר    .11.113
מ במידות  מ"  17בעובי  

 ציבעונית -40/40/40

10 390    

דגם   160/70ן משרדי שולח  .11.114
 +ארגז נצמד מטריקס 

4 790    

ספסל המתנה תלת דגם מיה    .11.115
 דוגמת רהיטי הכח -מרופד

6 1450    

דגם מיה  -ספסל המתנה דו  .11.116
 מרופד דוגמת רהיטי הכח 

6 1050    

    650 5 ספסל המתנה דגם מיה בודד   .11.117
    450 6 60/60שולחן מיה    .11.118
כיסא לחדר ישיבות דגם    .11.119

דוגמת רהיטי  דנמרק +ידיות
 הכח 

24 350    

דוגמת  -כיסא דגם סטלה   .11.120
צבעים לפי  -רהיטי הכח

 בחירה 

36 189    

ארון תאים מתכת+הכנה    .11.121
 תאים -8לנעילה 

6 1650    

ה  +הכנ -ארון תאים מתכת  .11.122
 תאים. 6-לנעילה

6 1450    

קומות   4פח/מתכת  תיקייה   .11.123
 +נעילה 

10 1250    

כיסא נייד לחדר מחשבים    .11.124
וגמת רהיטי הכח ד Bדגם דין
 +ידיות 

32 290    
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כיסא מורה מרופד לחדר    .11.125
וני מחשבים דגם מירון סינכר

 ידיות מתכוננות 

15 490    

      ע"מ( "כ הצעה )ללא מסה  .11.126
      ( 17%מע"מ )  .11.127
      מ( סה"כ הצעה )כולל מע"   .11.128

 
 

הכמוי .12 כי  לי  ידוע  כי  לאשר  דלעיל,  הריני  בטבלה  המפורטות  את  ות  כמויות הכוללות 
 .רהטב מרכז פסג"הוהתקנה בלאספקה 

 
(, כמותכולל פריטים ללא  )טים  ילכל הפררים  ת המחילמלא אעליי    שר כילא  ני, הריכמו כן .13

ה שאנקוכי  או  בומחירים  יחייבו  זו,  מבהצעתי  כחלק  ועניין  דבר  לכל  המסגרת   וזה חתי 
אס לאחר  גם  השיחול  והתפריטיפקת  בקנתם  פסגם  ל ה"מרכז  בהתאם  והכל  ה  למגב, 

שים חוד  21  -, ול סגרת(סכם מ)לעניין ה  מכרזות ל צעזמנה להציע הלה  .81האמורה בסעיף  
 ( ירייהעידי ה-מש עלתמווהכל, אם האופציה אחר מכן )ל
 

ליי .14 להכי    דוע  התקציבי  מכוח  דיות  עתירכישות  ביצוע  מקור  להגיע  ,  המכרזנוספות  יכול 
מס'    מכוח  רהטלעיריית   ממשלה  כאמור ע  ביצו  כן,-עלו,  2397החלטת  נוספות   רכישות 

וכן,  רז כהמו  2397החלטה    מכוח מוחשבונות  ה  כלשור  יא,  בקבלתלתשלום,  שור אי  תנה 
או הפנים  דר  ליתהיה    ולא,  מטעמוקרה  ברת הבח  משרד  ו/או  ו/או תלוכל טענה  נה  ישה 

ר הבקרה כאמו  חברת  שלאישור    בלתים שמקורו בקלעיכוב תשלומ  ו עילה בכל הנוגעו/א
 . ד הפניםאו משרו/
 

   ציוד יהוט ו/או  הר  כל ל של  וע ה בפק ק לאחר אספואה, תשולם לי רבמל כי התמורה    ידוע לי .15
ד  יוצהכי    יהווה אסמכתא  מחסןמנהל  רכש או  ההל  מנמטעם    בכתב)אישור  הט  ריית רלעי

לעירייה בפועל  הוא(סופק  לה  התקציבי  שהמקור  רכישה  של  במקרה  ממשלה  החלט  .  ת 
כי התשלו2397 לי  ידוע  יהיה  ,  כאמור  לם  חברת הבקרה של מאחר קברק  שרד לת אישור 

כאמע  יצולב  פניםה בתוך  יב  והוא  רוהתשלום  ימישים)שלו  30וצע  קבלמועמ  םעסקי  (   תד 
 . הבקרה אישור חברת 

 
 

 ה,כרובבב רבכבוד 
 
 
 
 
       

 המציע חתימת 
 + חותמת( ימה חת)

 ם/תפקידו  םי/שם החותם  ך תארי 
 ל המציע אצ

 


