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 חבל מודיעיןהמועצה האזורית 
 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה 

 03-9722816; פקס: 03-9722888טל: 

 16/2020מס' מסגרת פומבי  מכרז 

 בתחום שיפוט המועצה   "מודיעיםוציוד לבית הספר "לאספקת ריהוט 
   

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 

 טבלת מועדים
 שעה יום תאריך 
להגשת  מועד אחרון 

 שאלות הבהרה 
 12:00עד השעה  א' 31/5/2020

מועד אחרון הגשת  
 הצעות

 15:00עד השעה  ב' 15/6/2020

 16:00 ב' 15/6/2020 פתיחת מעטפות
 

מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות, מציע המעוניין  –פתיחת ההצעות תעשה במשרדי המועצה 
להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את המועצה בהתאם להנחיות למשלוח שאלות הבהרה. בכל מקרה, 
 יבוצע צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.  

 

 כללי .1

מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות   (המזמיןו/או  המועצה    -  )להלןחבל מודיעין  המועצה האזורית   .1.1
 בנושא המכרז. מספקים 

 במשרדי מזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות"מרחוק" או מסמכי המכרז, ניתן לרכוש  את .1.1
 1000 , בתמורה לתשלום של בתיאום מראש ובכפוף למגבלות תנועה/ הנחיות משרד הבריאות –

אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט   ש"ח
הבהרות /בשינויים להתעדכן יש  /region.muni.il-https://www.modiinשל המועצה בכתובת 

 . האינטרנט מאתר המכרז מסמכי גבי לע הצעה להגיש אין. באתר, למכרז בנוגע

 

בכפוף להנחיות משרד הבריאות, את תנאי המכרז, המסמכים  - רכישה מרחוק של מסמכי המכרז .1.2
 1000הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של   

* בשעות העבודה הרגילות, 3106או  ₪03-9722836 שלא יוחזר לרוכש, במחלקת גזברות בטלפון 
-einava@modiinיו תצורף הקבלה בגין הרכישה, למייל  כאשר לאחר הרכישה יש לשלוח מייל אל

region.muni.il עם קבלת המייל והקבלה המצורפת, יישלחו מסמכי המכרז במייל חוזר לרוכש ,
  המכרז.

 
יש לצרף  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -תשומת לב המציעים 

לא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו/או להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע ש
 באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 
ירכוש את מסמכי  –מציע שמסיבה כלשהי לא יכול לבצע רכישה מרחוק של מסמכי המכרז 

 המכרז במשרדי המועצה, בתיאום מראש. 

     

https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
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 נשוא המכרז   .2

במועצה.  "מודיעים" ספר יתלב וציודמכרז לקבלת הצעות לאספקת ריהוט  הינומכרז זה הינו  .2.1
 .(הציוד ו/אוהשירותים  -)להלןריהוט השירותים כוללים רכישה, אספקה והרכבה של 

  -כתב הכמויות כולל מספר פרקים של ציוד   .2.2

 פרק א': ריהוט וציוד כיתות אם;  .2.2.1

 פרק ב': ריהוט וציוד חדר מורים; .2.2.2

 פרק ג': ריהוט וציוד חדרי מנהלה;  .2.2.3

כל כתב כמויות ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מבין הפרקים הכלולים בכתב הכמויות.  .2.3
  ייבחן בנפרד וההצעה הזולה ביותר באותו פרק תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז.

 .דרשת באופן מיידישאספקתו נ בשלב ראשון יוזמן היקף הציוד המודגש הכלול בכתבי הכמויות .2.4

תהיה המועצה רשאית להזמין מהזוכים ציוד נוסף בהתאם למסגרת  -בהמשך תקופת ההסכם  .2.5
 ש"ח )לא כולל מע"מ( לשנה ביחס לכל כתבי הכמויות. 100,000תקציבית של עד 

המועצה לא מתחייבת להיקף כלשהו והיא תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף הציוד  .2.6
 המוזמן. 

לכל 15/8/2020עד לתאריך יסופק לבית הספר  מודגש, שדרוש למועצה באופן מיידי,ה הציוד .2.7
 . המאוחר

לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של וכן  לבי"ס מודיעים  המציע הזוכה יספק את הציוד .2.8
המועצה, כפי שתורה לו המועצה ו/או מי מטעמה מעת לעת בהתאם לפרטי ההזמנה וזאת ללא כל 

 בגין כך. הציוד יסופק במועד ובשעה שייקבעו לכך על ידי המועצה.תשלום נוסף 

חודשים. למועצה תהיה שמורה האופציה   12ההתקשרות בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה  של   .2.9
 12תקופות נוספות, בנות עד  2להאריך את תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד 

 חודש כל אחת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  חודש מראש למציע הזוכה.

 פקת ציוד בנוסח המצורף למסמכי המכרז.ייחתם הסכם לאסים /עם הזוכה  .2.10
 

   –תנאי סף להשתתפות במכרז   .3

או  רשויות מקומיות 3עבור לפחות לבתי ספר  / ציוד משרדי אחר  המציע סיפק כסאות ושולחנות .3.1
שקדמו למועד האחרון  השנים 3במהלך  המפעילים בתי ספראחרים או גופים ציבורים או גופים 

 להגשת ההצעה למכרז. 

 
  .2ד' להוכחת האמור,  על המציע למלא את הטבלה המצורפת לתצהיר בנספח

 -מהשנים הבאות  ₪  )לא כולל מע"מ( בכל אחת   500,000בהיקף של לפחות  למציע מחזור הכנסות   .3.2
2016  ,2017 ,2018. 

 
אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח למסמכי להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה 

 המכרז.

המציע  - בהתאם להצעתו המציע בעל יכולת לספק את כל הציוד הדרוש למועצה באופן מיידי  .3.3
 ימלא הצהרה בנוסח הכלול בטופס הצעת המחיר.

המציע ימלא הצהרה בנוסח הכלול  -הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות המפרט הטכני  .3.4
 הצעת המחיר.בטופס 

המציע הינו בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק  .3.5
, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית 1968 –ח "רישוי עסקים, תשכ

בעל אישור מאת הרשות  מציעאו שה ,ממכר ציוד/ריהוט לבתי ספר של המשתתף בתחום
 -ח"( אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכמציעמית, לפיו הוא )ההמקו
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ממכר  , וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום1968
  ציוד/ריהוט לבתי ספר. 

ח כנספ  ב"בנוסח המצ  תצהירלצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו  
וכן העתק של רישיון עסק תקף במועד האחרון  באשר למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור  3ד'

להגשת הצעות למכרז. לחלופין, וככל שהעסק אינו טעון רישיון, על המציע לצרף להצעתו אישור 
בנוסח   מהרשות המקומית בה מצוי מקום עיקר הפעילות העסקית בדבר היעדר צורך ברישיון עסק

 למסמכי המכרז.  4כנספח ד' המצורף

המציע צירף להצעתו הצהרה והתחייבות של המציע לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של  .3.6
 למסמכי המכרז. 5כנספח ד'בנוסח המצ"ב  2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 המציע צירף להצעה ערבות / ערבון כמפורט להלן.  .3.7

להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח  -המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצה  .3.8
 המצורף למסמכי המכרז.  

 .קבלה לצרף המציע על, האמור להוכחת, המכרז מסמכי את רכש מטעמו מי או המציע .3.9

 מסמכים שיש לצרף להצעה   .4

האישורים   סמכים/המובנוסף להם את כל    חתומים,  -  את כל מסמכי המכרזהצעתו  לצרף לעל המציע  
 הבאים:

 

 לעיל. 3כל המסמכים והאישורים הנדרשים בסעיף  .4.1

 -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .4.2
 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.  

 קטלוג בנוגע לציוד המוצע.  .4.3

אור המציע, ותק המציע, פרוט ייש לכלול במסמך זה פירוט בנוגע למציע, כולל, ת -פרופיל המציע  .4.4
גמת הציוד המבוקש במכרז, פרוט מרכז שירות/מכירות ניסיון המציע בייצור ו/או שווק ציוד דו

 .של המציע

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.5

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.6

 .או פטור מכך אישור ניכוי מס במקור .4.7

אישור מאת רואה חשבון בדבר  – שורים מתאימיםיש לצרף אי -הצעה של טובין מתוצרת הארץ  .4.8
 .שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה

אישור מאת רו"ח של בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז, באישור יש לציין את המחזור הכספי  .4.9
 באותה שנה.

למסמכי המכרז, כאשר   1ו'תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל במסגרת נספח   .4.10
 הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד. 

למסמכי המכרז, כאשר הוא   4ו'תיאום הצעת במכרז, בנוסח הנכלל במסגרת נספח    תצהיר בדבר אי .4.11
 חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד.

 הודעות הבהרה ומענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה חתומים על ידי המציע, ככל שהיו. .4.12
 

 :ידי תאגיד או שותפות-גשת עלהצעה המו
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ידי מורשי החתימה מטעם -היה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, תיחתם ההצעה במכרז על .4.13
 המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:

החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז נחתמה   אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי .4.13.1
 –ע"י מורשי החתימה של המציע, במקום המיועד לכך בשולי הצעת הספק וכתב כמויות 

 ' למסמכי המכרז. זנספח 

 העתק של תעודת התאגדות של המציע.  .4.13.2

היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על ההצעה, בכל  .4.14
 דרשת חתימת המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:מקום בו נ

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז נחתמה  .4.14.1
 –ע"י מורשי החתימה של המציע, במקום המיועד לכך בשולי הצעת הספק וכתב כמויות 

 למסמכי המכרז.  ז'נספח 

 ישום השותפות.העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר ר .4.14.2

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  - עסק בשליטת אישהמציע הינו במידה ו .4.15
 מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה   

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  –"עסק בשליטת אישה" 
( של 2)-( ו1ד שהתקיימו הוראות פסקאות )נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלב

 ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

 הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;זוג של              

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  –סק" "ע
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

  !תהיה המועצה רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 
 

ס לבחינת עמידת המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביח
 המציע בתנאי הסף.

 הצעת המציע  .5

 מפניה  נפרד  בלתי  כחלק  המצורף  המחיר  הצעת  טופס  גבי  על  ותוגש  לכתב הכמויות  תתייחס  ההצעה .5.1
 .  זו

ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מבין  -ציוד  ריהוט וכתב הכמויות כולל מספר פרקים של  .5.2
 ע"פ הוראות המכרז.  כל כתב כמויות ייבחן בנפרדהפרקים הכלולים בכתב הכמויות. 

 יש למלא את כתב הכמויות.  -בהתייחס לכל פרק לגביו מוגשת ההצעה  .5.3

 יש למלא מחיר לכל אחד מרכיבי כתב הכמויות וכן סה"כ מחיר )יחידה כפול כמות(..

 . וכלול במחיר "0"-מחירו יחשב כ –עיף בכתב הכמויות שלא מולא ס
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 הכרוכות אלו, השאר ובין, המציע הוצאות כלל את יכללו המציע בהצעת המוצעים המחירים .5.4
 אתר"ב, פריקתו, מסירתו, הובלתו, הציוד אספקת אחריות יצרן, בביצוע, בהליך בהשתתפותו

 . המכרז תנאי כלל קיום לצורך -  ב"וכיו הציוד על האחריות(, המועצה לדרישת בהתאם" )הלקוח

. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו ה כפולהעל המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפ .5.1
 של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל. .5.2

המצורף כחלק בלתי נפרד הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .5.3
 ממסמכי המכרז.

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת את   -המציע   .5.4
 כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

חתומים ומלאים חים והמסמכים הנוספים הנדרשים,  וביחד עם כל הנספ  ,היעל נלוות  ,את ההצעה .5.5
מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך מעטפה סגורה סגורה, , כשהיא באופן ידני יש להגישכנדרש, 
 משרדי המועצה. ב ,מהמועד האחרון הנקוב בריישת מסמך זה  לא יאוחר, ולא מזוהה היטב

בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת לעיל,  פקיד את ההצעה יש לה  . אין לשלוח את ההצעה בדואר 
 כשעליה רשום מספר המכרז. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון. 

 יש להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל" ממזכירות המועצה.    - טרם הגשת ההצעה  

 .להגשת הצעותהאחרון המועד מימים  90לתקופה של  ,תוקפהההצעה תעמוד ב .5.6

את למציע שיב תקבלת הצעתו ו-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על איתצה המוע .5.7
המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם  .במסגרת הצעתו ושנמסרה על יד ןהערבו

 מהמועצה. 

ציע יהיו תקפים עד לסיום אספקת השירותים, לרבות אספקה, התקנה ידי המ-המחירים שיוצעו על .5.8
 חודשים מיום ההתקנה.  36ואחריות לתקופה של 

 הכרוכות אלו, השאר ובין, המציע הוצאות כלל את יכללו המציע בהצעת המוצעים המחירים .5.9
 תרא"ב, פריקתו, מסירתו, הובלתו, הציוד אספקת אחריות יצרן, בביצוע, בהליך בהשתתפותו

 .המכרז תנאי כלל קיום לצורך -  ב"וכיו הציוד על האחריות(, המועצה לדרישת בהתאם" )הלקוח

במקרה של סתירה בין המחירים שהוצעו ביחס לאותו המוצר, המחיר שייקבע יהיה המחיר הזול  .5.10
  יותר.

במקרה של סתירה בין מחיר היחידה לבין סה"כ עלות היחידה, המחיר שייקבע יהיה מחיר  .5.11
 היחידה. 

 שקלול ההצעות / בחירת הזוכה   .6

בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד  .6.1
 בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה, להורות על השלמת מסמכים. 

 .בנפרד פרקיבחנו בהתייחס לכל  ההצעות .6.2

  -ההצעות הכשרות יבחנו בהתאם לאמות המידה כמפורט להלן  .6.3

תקבל את הניקוד המירבי, יתר  פרק בכלההצעה הכשרה הזולה ביותר  %70  - הצעת מחיר .6.3.1
 ידורגו בהתאמה.  פרק באותוההצעות הכשרות 

  –ע"פ הפרמטרים הבאים  %30  - איכות ההצעה .6.3.2
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 יניקוד מקסימאל קריטריון מס'

1 

התרשמות ועדה מקצועית מטעם המועצה מהציוד 
ריהוט המוצע ע"י המציע והתאמתו לצרכי ביה"ס /

ובכלל זאת נראות, מגוון צבעים, עיצוב, התאמה 
 למרקם ביה"ס  וכיו"ב. 

 
 יש לצרף תמונות וקטלוג של המוצרים המוצעים.  

 
 
 

 נקודות  20עד 

2 

המועצה תבחר ע"פ שיקול  -שביעות רצון משירותי המציע 
ממליצים ממליץ אחד מבין ה דעתה הבלעדי והמוחלט 

שהוצגו בהצעת הספק לגביהם סיפק המציע שירותים 
 ויתקיים סקר שביעות רצון  מול הממליצים הרלבנטיים. 

ככל שהמציע סיפק בעבר שירותים עבור  -למרות האמור 
תבחן שביעות הרצון מהשירותים שבוצעו עבור   -המועצה 
 .  המועצה

   -במסגרת הסקר תבחן שביעות הרצון בהיבטים הבאים 

 קצועיות הספק.מ -

 רמת השירות והתנהלות בשטח. -

 אמינות. -

 עמידה בלו"ז.  -

 ביצוע השירותים תוך יישום הנחיות המזמין -
מובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על צנעת הפרט  

ואובייקטיביות הסקר, מוותר בזה המציע מראש על קבלת 
מידע בדבר זהות לקוחותיו שדרגו את שביעות רצונם 

לשאלות הנ"ל. המציע יהיה רשאי, אם יפנה, לקבל  באשר 
את הדרוג המפורט אך לא את שמות המדרגים, תפקידם 

 והארגון בו הם עובדים. 
 

מובהר בזאת כי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, רשאית 
המועצה להוריד נקודות למציע ואף ליתן לו ניקוד שלילי 

מהאופן  נקודות, בשל היעדר שביעות   רצון 10עד למינוס 
בו המציע ביצע התקשרויות קודמות עם המועצה או עם 

 רשויות אחרות.

 נקודות 10עד 

 נקודות  30  סה"כ ניקוד מקסימאלי 

  –שקלול איכות /מחיר  .6.4
 בשקלול 70% -רכיב מחיר 
 בשקלול  30% –רכיב איכות 

 הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. 
 הבאה: השקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסח

A  =  סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר 
B    = סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות  

  A+Bציון משוקלל =



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד 

 

 28.4.2020נוסח אחרון מיום  -לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר מודיעים   - 16-2020מכרז 
 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות  המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים, אשר לא .6.5
רצונה של המועצה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים 

 או מספקים לביצוע העבודה, להנחת דעתה.

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות יהמועצה תהיה רשאית להתחשב בנ .6.6
 ם אחרים למציע.ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופי

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .6.7

שווה   המובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן היית .6.8
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי  -והטובה ביותר 

 לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות. שתמצא לנכון, עד

קיבלו תוצאה משוקללת זהה למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר  .6.9
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   שהיא התוצאה הטובה ביותר,

  הגשתה, אישור ותצהיר.האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת 

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  .6.10
 גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

לקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב יבשיקולי המועצה י .6.11
ל המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל סיונו שיהעבודה של המציע, לרבות נ

 ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  .6.12
יעים ישתף פעולה עם מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמצ

המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש 
 וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או  .6.13
בהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה נתון ו/או ה

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .6.14
 ההצעה מונע הערכת ועצההמ שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

 

 הזמנת פריטים  .7

בהיקף האמור בכתב הכמויות, הנדרשים למועצה באופן   המודגשים  פריטיםהבשלב ראשון יוזמנו   .7.1
, אולם מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית במהלך תקופת ההסכם לבצע הזמנת עבודה מיידי

 לרכישת ציוד נוסף ויחולו ההוראות להלן. 

בהתאם לצרכי המועצה בפועל, תהא  -לאחר ביצוע ההזמנה הראשונית ובמהלך תקופת ההסכם  .7.2
לל בכתבי הכמויות נוספים )כמויות נוספות של ציוד( הנכרשאית המועצה להזמין פריטי ציוד 

 השונים. 

בשים לב למחיר   -המועצה תהא רשאית לפנות אל הזוכה לקבלת הצעת מחיר עדכנית  במקרה כזה,   .7.3
קבלת הצעת מחיר /  הליך המו"מ -השוק של הרכיב הרלבנטי, במועד ביצוע ההזמנה )להלן

חיר העדכני מבאו שהוצע ע"י המציע במכרז (. התמורה תשולם ע"פ מחירי כתב הכמויות עדכנית
 .הכל כמפורט בהסכם - שיוצע, הזול מביניהם

לא תעלה המסגרת התקציבית של הזמנת ציוד נוסף על סך  -במקרה של הזמנת ציוד נוסף כאמור  .7.4
  . לשנה ₪, לא כולל מע"מ 100,000של 

המועצה תהיה רשאית להגדיל או  אין המועצה מתחייבת להיקף ציוד כלשהו שיוזמן על ידה. .7.5
 להקטין את היקף הציוד שיוזמן על ידה. 
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 הסכם וחובות מציע זוכה .8

 מציע שייקבע כזוכה במכרז, יידרש לחתום על הסכם עם המועצה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  .8.1

 . תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .8.2

ימים  7ת כי מציע שייקבע כזוכה  ולא יחתום על הסכם עם המועצה לא יאוחר מתוך מובהר בזא .8.3
 ממועד ההודעה בדבר קביעת המציע כזוכה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבון להצעה. 

 שאלות ובירורים .9

לקבל הבהרות לגבי המכרז לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או מציעים יוכלו  .9.1
יועברו לידי מנהלת מחלקת מכרזים שאלות ובקשות להבהרות הנספחים למסמכי המכרז. ו

עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון ,  עו"ד עינב אבוחצירה, במועצה
לא יתקבלו פניות טלפוניות בלבד.  n.muni.ilregio-einava@modiinבדוא"ל  למסמכי המכרז.

ו/או  03-9722805ו/או  03-9728979מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו  או אחרות.
מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או שגיאות או  באמצעות דוא"ל חוזר.

 אי התאמות כלשהן וכיו"ב.

מכרז פומבי כדלקמן:    שם ומספר המכרזמחלקת מכרזים תישא בכותרתה את  ל  כל פנייהיובהר כי,   .9.2
ולאחר מכן נושא לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר "מודיעים" בתחום שיפוט המועצה      -  16/2020
 הפנייה.

 

 :בפורמט WORDאת שאלות ההבהרה יש להגיש בפורמט הבא בלבד בקובץ  .9.3
פירוט  מס' סעיף מס' עמוד מס"ד

 השאלה/הבהרה 
 

 
    

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .9.4
הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אימסמכי המכרז. 
 ת.והצעהמועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזההמכרז ו/או ב

ר שאלות ורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .9.5
באופן ובמועד כאמור,   ,שלא יפנה לקבלת הבהרות  מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 התאמות וכיו"ב.-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי

בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לכל רוכשי המכרז / מתעניינים, פרוטוקול מסודר  .9.6
  בכתב, הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.

הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים הלמועד האחרון להגשת  עובר  בכל עת,    המועצה  רשאית, .9.7
והודעות  , פרוטוקוליםהבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

בלתי חלק יחייבו ויהוו ( '/ דוא"למכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-עלבכתב שיישלחו 
   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ ,ממסמכי המכרזנפרד 

 .המועצה , לא תחייבנה אתבאמצעות הטלפוןאו  פה-בעלוהודעות שתינתנה, הבהרות  .9.8
 
 

 ביטוח .10

בהסכם , ביטוח כמפורט ההתקשרותיהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת  הזוכהעל המציע  .10.1
מורשית כדין על ידי משרד ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח  -יערכו עלי. הביטוחים  המכרז

 . האוצר של מדינת ישראל 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד 

 

 28.4.2020נוסח אחרון מיום  -לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר מודיעים   - 16-2020מכרז 
 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

בהתאם   ,למועצה את אישור המבטחהמציע הזוכה  ימציא  הסכם המכרז  החתימה על    ימים לפני  14 .10.2
  .(ג'נספח ) נספח אישור הביטוחלנוסח 

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  .10.3
בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה  גנספח ביטוחים )

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב 
לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה 

 ה כלפי המועצה.  יסודית של התחייבויות הזוכ
 

 בטחונות .11
 

 ערבות הצעה 

ערוכה בלתי מותנית או ערבות של חברת ביטוח להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף במכרז  .11.1
ערבות תהיה ה ₪, 0,0001של בסכום  ,מסמכי המכרזל 1ה'דוגמת נספח בנוסח  לטובת המזמין,

 (.הערבות הבנקאית להצעה - )להלן עם ההצעה במכרזחלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה 

המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שתהיה בלתי מותנית, כאשר סכום הערבות ותוקפה 
 יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף זה ולהלן. 

לדרוש המזמין רשות בידי ה 30/8/2020עד ליום לפחות  ,בתוקף אהערבות הבנקאית להצעה תה .11.2
לעשות  חייב יהיה והמציעחודשים נוספים  3למשך הבנקאית להצעה ערבות התוקף  ה שלהארכ

 .כן

₪ לטובת המועצה,  0,0001, בסך של שיק של המציעאו  שיק בנקאייצרף המציע להצעה  לחלופין, .11.3
 מועד פרעון מיידי  ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

נועדה להקל על המציעים לאור המצב  –מובהר בזאת כי מתן אפשרות להגשת שיק חלף ערבות  .11.4
הקיים ולאפשר הגשת הצעות במועד גם במקרה של סגירה סניף בנק כלשהו. המועצה תהיה רשאית 

להמיר בהמשך את השיק לערבות בנקאית ובמקרה כזה יהיה   –לדרוש ממציע שצירף להצעתו שיק  
 ימים ממועד קבלת הדרישה.   7עביר למועצה ערבות כנדרש לא יאוחר מתוך מחויב המציע לה

ידרש יימים מיום ש 7תוך    המכרז תקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזההמשתתף במכרז שהצעתו   .11.5
ולמסור  שיק/הערבות הבנקאית להצעה המזמין לחלט את מלוא סכום, רשאי המזמיןידי -לכך על
 למציע אחר. ותהעבודביצוע את 

או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא  שיק/המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות .11.6
יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו 

 הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .11.6.1

 ועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.הוא מסר לו .11.6.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .11.6.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .11.6.4
 ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.

החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י אם לא יחתום המציע הזוכה על  .11.6.5
המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי 
מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום 

 ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.
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 ערבות ביצוע 

₪ תישאר בידי המועצה עד לאחר אספקת הציוד הנדרש באופן  10,000ערבות ההצעה בסך של  .11.7
מיידי וזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו של המציע ע"פ ההסכם. הערבות תוארך ע"פ 

 דרישת המועצה עד לאחר מועד האספקה.

₪ והיא תהיה בתוקף  5,000לסך של  לאחר אספקת הציוד הנדרש באופן מיידי, תוקטן הערבות .11.8
 לכל תקופת ההסכם. 

 חלקית הצעה הגשתהסתייגות ואיסור  .12

תהיה ועדת המכרזים רשאית  -יה ממנו ייגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטשמציע  .12.1
 לפסול את הצעתו.

 הצעתו.להביא לפסילת עלולה  מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .12.2

 למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן.על המציע  .12.3

 שונות .13

המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתאם  .13.1
 לדרישות ולתנאי המכרז.

ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מבין  -ציוד  ריהוט וכתב הכמויות כולל מספר פרקים של  .13.2
 ע"פ הוראות המכרז. הפרקים הכלולים בכתב הכמויות. כל כתב כמויות ייבחן בנפרד 

 . למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאית לבחור מספר זוכים

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.3

ביצוע השירותים נשוא המכרז, טרם ביצוע השירותים יידרש מובהר בזאת כי לנוכח מיקום  .13.4
המציע הזוכה למסור לידי המועצה אישור משטרת ישראל ביחס לכל אחד מהעובדים שיועסקו 
על ידו במתן השירותים, לפיו אין מניעה להעסקת אותו עובד בהתאם להורות חוק למניעת 

 .  2001-העסקה של עברייני מין במוסדות, תשס"א

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף הבמקר .13.5
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו
 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו

לנכון.  כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות
 מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא כן
ייחשב  המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור לקניינה
 או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה לפגוע, בזכות

בהצעה הזוכה,  להוראות הדין, קיימת זכות עיוןמובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם  .13.6
המסמכים / נתונים  בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
תו של המציע והמחיר שהוצע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתוב  מבלי לגרוע  משתתפים אחרים.

בסמכות ועדת   מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהעל ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.  
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה

, ומכאן הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים
 שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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, כל עוד מחיריהם אינם מתוצרת הארץכמו כן, מובהר בזאת כי תנתן עדיפות לרכישת טובין 
ממחיר הטובין המיובאים ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות   15%-גבוהים ביותר מ

 המזמין. 
 

 יש לתמוך במסמכים המצביעים על כך! -הצעה של טובין מתוצרת הארץ 
 

 מסמכי המכרז .14

 
 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה

 ".'אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .14.1

 ".1'בנספח " -חוזה המכרז  .14.2

 ".2ב'נספח " - טכנימפרט  .14.3

 ".גנספח " -נוסח אישור עריכת ביטוח  .14.4

 ."1'ד"נספח  –תיאור המציע  .14.5

   ."2'ד"נספח  –תצהיר בדבר ניסיון  .14.6

 ."3"ד'נספח  –רישיון עסק –הצהרת המשתתף  .14.7

  ".4"ד'נספח  –אישור הרשות המקומית בדבר העדר צורך ברישיון עסק  .14.8

תצהיר והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  .14.9
 ". 5"ד'נספח  – 2001-התשס"א

 ".'2ה'" -" 1ה'נספחים " -( ולחוזה נוסחי הערבויות )להצעה .14.1

 ."1'ו"נספח    -  1976-ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועמידת המציע בהוראות חותצהיר בדבר   .14.2

 "2ו'נספח " -הצהרה בדבר העדר זיקה חבר מליאה או עובד מועצה  .14.3

 ".3'ונספח " -הצהרת משתתף ואישור רו"ח  .14.4

 ".4ו'נספח " -תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .14.5

 ".זנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .14.6

 
 ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 

 

     
 ,בכבוד רב 

 שמעון סוסן 
 חבל מודיעיןראש המועצה האזורית                       
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  1'נספח ב          
 
 

   "מודיעיםוציוד לבית ספר "ריהוט לרכישת ציוד ו –מסגרת  הסכם
 

 2020יום _________ לחודש _____________ שנת בשנערך ונחתם בחבל מודיעין 

 

 -ב  י  ן      -

 

 

 מועצה האזורית חבל מודיעיןה

 73100מרכז שהם , ד.נ רמלה 

 03-9722816; פקס: 03-9722888טל: 
 (המזמין ו/אוהמועצה - )להלן 

 
   -לבין-

   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  (ספקה- )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (ספקה- )להלן       
 

 
בית ספר לציוד  וריהוט  לאספקת    16/2020מס'    מסגרת פומביוהמועצה פרסמה מכרז   הואיל:

 ( .  המכרז -)להלן" מודיעים"
 

בהתאם להחלטת ועדת כזוכה והספק הגיש הצעה מטעמו במכרז והצעתו נקבעה  והואיל:
__________________, שאושרה בהחלטת ראש המכרזים של המועצה מיום 
  –בפרק   המועצה מיום ____________

 אם כיתות ציודו ריהוט': א פרק; 

  מורים חדר ציודו ריהוט': ב פרק; 

  מנהלה חדרי ציודו ריהוט': ג פרק; 
  
 

קבלן עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחוזה זה  -והספק   והואיל:
 ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המועצה, הכל כמפורט בחוזה זה;

 
והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים  והואיל:

תניות והתנאים והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, ה
 המפורטים בחוזה זה;

 
וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה  והואיל:

 זה לעיל ולהלן;
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 
 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד 

 

 28.4.2020נוסח אחרון מיום  -לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר מודיעים   - 16-2020מכרז 
 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

  ואו מי מטעמ  למנהל הרכש במועצהבביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף הספק, בין היתר,   .1.2
 (.   המפקחו/או  המנהל -)להלן

 המועצה תהיה רשאית להגדיל את הציוד שיידרש על ידה, בהתאם להוראות כל דין. .1.3

 הגדרות  .2

 בחוזה זה תהיה משמעות ההגדרות שתצוינה להלן, כמפורט בצידן:

, הכול כמפורט במסמכי המכרזאספקה והתקנה של ציוד ריהוט    –" ו/או  השירותים" ו/או ""הציוד .2.1
 ( הציודו/או  השירותים - )לעיל ולהלן .ובמפרט בנספחיו

 . חבל מודיעין המועצה האזורית -" המועצה" .2.2

המחיר שנכלל ע"י הספק במסגרת הצעתו במכרז,   -"  מחיר המכרז" " ו/אומחיר שהוצע במכרז" .2.3
 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

 
 התחייבויות הספק .3

 -בדרישות המפרט הטכני )להלן  הציוד שהוצע על ידו, העומדהספק מתחייב לספק ולהרכיב את  .3.1
( ובמחיר שהוצע על ידו במכרז, במסגרת טופס הצעת המחיר, המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם הציוד
 זה. 

מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות, התעודות, הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון    ספקה .3.2
 ת השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.אוהמקצועיות הדרושים ליתן 

 ל כל האישורים הנדרשים לאספקת הציוד.הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בע .3.3

 במחיר הנקוב בהצעתו.  -הספק מתחייב לספק את הציוד שיוזמן למועצה  .3.4

ידי המפקח. -בהזמנת העבודה או עלשנקבע לכך מהמועד לא יאוחר רותים יכל השלסיים את ביצוע  .3.5
 בכתב אחרת., אלא אם הוסכם  בימי שבת וחגיורשה לבצע עבודות כלשהן  לא    ספקהלמען הסר ספק,  

הספק מתחייב להודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום לשיבוש  .3.6
 מהלך העבודה ובכל מקרה מתחייב הספק  לסיים את  העבודה בשלמות.

 לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים של עובדיו ושל צדדים שלישיים. .3.7

מטרדים, לשמור על כללי בטיחות קפדניים באתר, לשמור ולא לפגוע על להקפיד על מניעת הפרעות/ .3.8
 לפי דרישות המפקח והוראות הדין. –התשתיות והמערכות הקיימות 

הספק יפנה השרותים גמר ב ם.שתמש בההשלא לדאוג לניקיון האתר ולסילוק כל פסולת/חומרים  .3.9
 עשה לאתר מוסדרייפסולת הפינוי  במצב נקי ומסודר. ראתהאתר מכל אדם וחפץ וישאיר את האת 

 בהתאם להוראות הדין ויהווה תנאי לתשלום התמורה.

 לשאת בתשלומים כדין לעובדיו ולמלא בקפידה אחר חוקי העבודה השונים. .3.10

הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות המועצה, בכל  .3.11
 ו של הסכם זה.הנוגע לביצוע
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הספק מצהיר ומתחייב כי הובהר לו שלנוכח מיקום ביצוע  -ככל שבמועד הרלבנטי ביה"ס יפעל  .3.12
העבודות, הוא יעסיק בביצוע השירותים עבור המועצה אך ורק עובדים אשר לגביהם מסר למועצה 

דות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסלפיו אין מניעה להעסקתם לפי  -אישור משטרה 
 . 2001-מסוימים, תשס"א

 פיקוח:  .4

הספק מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה באספקת הציוד ו/או התקנתו מיד עם היוודע  .4.1
 לו עליה. 

לעיונו,  -הספק מתחייב להישמע להוראות המפקח ולהעמיד את כל המידע, המסמכים והציוד  .4.2
 בדיקתו ואישורו.

 ולמסמכים המצויים בידי הספק.למפקח תתאפשר גישה תמידית לאתר  .4.3

 לפי שיקול דעתו הבלעדי. -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע/מתן השרותים  .4.4

המפקח הוא הפוסק הבלעדי ביחס לאיכות הציוד ומקורו וכן ביחס לשירותים שבוצעו או צריכים  .4.5
 להתבצע.

  . המזמיןכלפי ל הספק ש אחריות/מכל התחייבות ותאו מפחיתסמכויות הפיקוח אינן גורעות  .4.6

 תקופת ההסכם:  .5

( קרי תקופת החוזה -חודשים מיום חתימת החוזה )להלן  12חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של  .5.1
  מיום _________________ ועד ליום _________________.

במהלך תקופת ההסכם תהיה רשאית להוציא לספק הזמנות עבודה נוספות לאספקת ציוד,  .5.2
כמפורט להלן. כמו כן מובהר בזאת כי כל ציוד שיסופק במהלך תקופת ההסכם יסופק עם אחריות 

 חודשים ממועד אספקתו, כמפורט בהסכם זה.  36 -יצרן ל

פי שיקול דעתו -עלההסכם קופת תהיה למזמין האופציה להאריך את ת ההסכםתקופת   בתום .5.3
, בכפוף להודעה בכתב של המזמין חודשים כל אחת 12תקופות נוספות בנות עד  2 -בעד  ,הבלעדי
הוראות הסכם זה תחולנה על התקופות הנוספות, בשינויים   .ההסכםיום לפני תום תקופת    30תוך  

 המחויבים.

 .להסכםלבצע את העבודות בהתאם יהיה מחויב להמשיך ו ספקבמידה וניתנה הודעה כאמור, ה .5.4

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה  .5.5
ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט זכותו   10מראש של  

עד לתאריך סיום  -ה לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למועצ
 החוזה, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם.  

 הליך מו"מ / פניה לקבלת מחיר עדכני : .6
בהתאם   נוסף מוסכם בזאת כי במהלך תקופת הסכם זה, המועצה תהא רשאית להזמין מאת הספק ציוד

 למנגנון , כדלקמן:

היקף האמור בכתב הכמויות, הנדרשים למועצה באופן מיידי, אולם בשלב ראשון יוזמנו פריטים ב .6.1
מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית במהלך תקופת ההסכם לבצע הזמנת עבודה לרכישת ציוד 

 נוסף ויחולו ההוראות להלן.

בהתאם לצרכי המועצה בפועל, תהא  -לאחר ביצוע ההזמנה הראשונית ובמהלך תקופת ההסכם  .6.2
 נוספים )כמויות נוספות של ציוד( הנכלל בכתב הכמויות. זמין פריטי ציוד רשאית המועצה לה
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לא תעלה המסגרת התקציבית של הזמנת ציוד נוסף מכל  -של הזמנת ציוד נוסף כאמור  במקרה .6.3
 ₪, לא כולל מע"מ.   100,000הספקים הזוכים במכרז על סך של 

בהתאם לצרכי המועצה בפועל ובשים לב למחיר השוק במועד הרלבנטי, תהא במקרה כזה,  .6.4
המועצה רשאית לבצע הליך של פניה לקבלת הצעת מחיר עדכנית מול הספק באמצעות פנייה 

הפניה בהליך - )להלן וסוג המוצרים הנדרשיםלקבלת הצעת מחיר ספציפית עם פרוט הכמויות, 
 .(מו"מ / קבלת הצעת מחיר עדכני

נערכה פניה כאמור, מתחייב הספק להגיש למועצה הצעת מחיר ספציפית בהתאם להנחיות  .6.5
 (. הצעת המחיר הספציפית- המפורטות בפניה )להלן

 
לא יעלה על המחיר שהוצע על ידו במסגרת  -מובהר ומוסכם על הספק כי המחיר שיוצע על ידו 

 . המכרז
 על ידו במכרז, לא תתקבלנה. ידוע לספק כי הצעות מחיר הגבוהות מהמחיר שהוצע 

ככל שהצעת הספק תהיה זולה יותר במסגרת הליך המו"מ קבלת הצעת מחיר עדכני, יספק הספק  .6.6
למועצה את הציוד המבוקש ע"י המועצה ע"פ המחירים שינקבו על ידו בהצעת המחיר הספציפית, 

 ובלבד שהמחיר לא יעלה על המחיר שהוצע על ידו במכרז ביחס לאותו ציוד.

 יודצ .7

כאלה מבוצעת האספקה וההתקנה להיות והקצב בהם האופן  ספק,השל כח האדם  ,הציודעל  .7.1
 .יניחו את דעת המפקחש

ללא  לקםלא יס ספקשל המזמין וה וחשבייהנמצאים באתר  , התוכניות והמסמכיםציודהכל  .7.2
 בכתב של המפקח.  ההסכמ

ואולם, אין באמור כדי להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או שימוש בציוד זה   .7.3
 והאחריות בגין כך תהיה של הספק בלבד. 

גניבה או  ,בדןואמ כתוצאהישא לבדו בכל העלויות  והוא אחראי על רכוש המזמין באתר ספקה .7.4
 .זההשחתה של רכוש 

 והרכבה של ציוד מוזמן , הובלהאספקה .8

של היום   13:00הינו כמפורט בהזמנת העבודה ועד לא יאוחר מהשעה    המוזמן  ציודהספקת  אמועד   .8.1
 הנקוב בה.

מבלי לגרוע מחובת הספק, כאמור לעיל, הספק יתאם עם המועצה ועם המפקח את מועד האספקה,  .8.2
את מקום/ות הפריקה ואת סוגי וכמויות הציוד שיפורקו ויותקנו בכל מקום, הכול בהתאם 

 עצה.לקביעת המו

שעות  24בכל מקרה של שינוי שירצה לבצע הספק במועד שנקבע לאספקה, יודיע על כך הספק  .8.3
  מראש למפקח. 

 מובהר בזאת, כי ספק שלא יודיע על שינוי, כאמור לעיל, יראו בו כמו שאיחר בביצוע האספקה. 

צה, כפי הספק יספק את הציוד נשוא המכרז לכל לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המוע .8.4
 שיורו לו המועצה ו/או מי מטעמה, וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך.

 .באופן שיקבע המזמיןובמיקום  ,מועדהספק יספק וירכיב את הציוד המוזמן ב .8.5

  .  ותעודת אחריות , בצירוף תיעוד מלאלמזמיןיסופק המוזמן הציוד  .8.6
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. למען הסר ספק, והמפקח בהתאם לדרישות המפרט הציוד המסופק על ידועל הספק לקבע את  .8.7
המועצה החיבור ייעשה ע"י  –  הקיימות במקום ההתקנהלתשתיות    של הריהוטככל שיידרש חיבור  

 .באחריותהו

אי התאמה ו. במקרה של  בדיקות סופיות לתקינותהספק  , יבצע  ת הציוד המוזמןעם השלמת התקנ .8.8
  ידי המפקח.-הזמן שייקבע לכך עלתוך בציוד המוזמן, מתחייב הספק לתקנו, או פגם 

 , תחתם תעודת המשלוחן המזמיןלשביעות רצו המוזמן, עם ביצוע אספקתו והתקנתו של הציוד .8.9
קבלת הציוד, מספר סידורי של הציוד וחתימת מועד  ,  ושם המקבל, תפקידתוך ציון  ,  ידי המפקח-על

 המקבל.

המוזמן, הציוד יהיה לקניינו של המזמין והמזמין יהיה רשאי לעשות בו   הציודמסירת  החל ממועד   .8.10
 .מנהג בעלים

  אחריות .9

תקופת האחריות תחל ממועד מסירת המוזמן ולטיב השרותים,  אחראי לטיב הציוד הספק יהא  .9.1
לפי  -כך  על וקבלת אישור המפקחו/או ממועד סיום השרותים התקנתו בפועל המוזמן והציוד 
 העניין. 

בתקופת האחריות יהא הספק אחראי לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול או  .9.2
 חלק פגום, שיתגלו בפרטי הציוד.  

את   ,חשבונו-על  ,מתחייב בזה לתקן  ספקה  ואיכות השרותים.אחראי באחריות מלאה לטיב  ספק  ה .9.3
ספק הכל בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות ההמסירה,  חודשים מיום    36הליקויים במשך  וכל הפגמים  

 לפריטי הציוד השונים.ביחס ו/או היצרן בהתאם לתעודות אחריות 

הספק מתחייב לטפל ו/או לבצע את תיקוני תקופת האחריות כאמור, בכל ההקדם ולא יאוחר מתוך  .9.4
 .אצל הספק דוא"לממועד קבלת הודעה בכתב /  ימי עבודה 5

כגון תיקוני  -במסגרת ובמהלך תקופת האחריות   -אות הדרושות לביצוע השירותים כל ההוצ .9.5
תקופת האחריות, החלפת חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, 
העובדים, הציוד, האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים 

 , על חשבונו, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.ידי הספק-יסופקו על -בכלל 

שייגרם למזמין, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו אחראי לכל נזק  ספקה .9.6
 בביצוע השרותים. 

 .בהשבת המצב לקדמותווישא בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים  ספקה .9.7

 תמורה .10

 .במכרז הספק להצעת בהתאם - המוסכם המחיר את לספק המועצה תשלם .10.1

המועצה רשאית להפחית או להגדיל את היקף הציוד המוזמן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  .10.2
 ולספק לא תהא כל טענה כנגד כך.

הספק יעביר למועצה חשבונית מס, אליה תצורף הרשימה מפורטת של  מספר יחידות הציוד  .10.3
 שסופקו על ידו למועצה, לרבות פרוט כמויות  כשהיא חתומה ע"י המנהל. 
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בתנאי  -התשלום לספק יתבצע לאחר מסירת החשבונית המאושרת ע"י המנהל לגזברות המועצה  .10.4
 .  45שוטף + עד  -תשלום 

 ע"פ מספר יחידות שהוזמנו וסופקו בפועל בהזמנת עבודה.  התמורה תהיה .10.5

ידוע לספק כי לא תשולם לא תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה. למען הסר ספק, מובהר כי התמורה  .10.6
לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים, לרבות אספקה, הובלה של הציוד למבנה 

לם לספק תמורה נוספת כלשהי, לרבות התייקרויות בית הספר צפית, אחריות וכיו"ב ולא תשו
 וכיו"ב. 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .11

 ביחסיו עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי. .11.1

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד מעובדיו ו/או  .11.2
המועצה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 

יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו 
 וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד, מכל מן וסוג שהוא.

)לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, שכר כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו  .11.3
עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה 
וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי 

"פ חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק ע
 ידו במלואם ובמועדם, והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל אופן או צורה.

 ביטוח   .12

שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו  שייגרם למזמין, או לצדאחראי לכל נזק  ספקה .12.1
 בביצוע השרותים. 

 צב לקדמותו. בהשבת המוישא בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים  ספקה .12.2

-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .12.3
, אישור על קיום ביטוחים להלן ומהווה ג'י כל דין. הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח פ

ת (. עלות הביטוח וההשתתפויואישור על קיום ביטוחים -חלק בלתי נפרד מההסכם  )להלן 
 העצמיות יחלו על הספק בלבד.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם  .12.4
מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. 

ן על מנת למנוע הפסד לו , על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכו
 למועצה ולצד שלישי כלשהו לרבות הישובים בתחום המועצה .

בכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,  ירשם סעיף בדבר  .12.5
וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המועצה  , נבחריה, הישובים בתחום המועצה , 

 טעמם.בי"ס צפית והבאים מ

ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת מתן השירותים בפועל , המוקדם מבניהם,  14 .12.6
ידי חברת ביטוח בעלת -ימציא הספק למועצה  את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 
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הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים של  הספק האמור בסעיף זה ) סעיף ביטוח (  .12.7
עבור המועצה. בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי 

 הסכם זה .

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו  .12.8
ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים לספק מאחריותו על פי הסכם זה,  

כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על 
 המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

יום ביטוחים אך מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבדוק את האישור על ק .12.9
 לא תהיה חייבת לעשות כך .

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את האישור  .12.10
על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא 

ב כך על המועצה  אחריות כל תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עק
 שהיא.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי  .12.11
 הסדרת ביטוח כנדרש , יישא  הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך . 

ת הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפו  .12.12
 העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים   .12.13
 בפוליסות.

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או הישובים בתחום  .12.14
זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, המועצה ו/או בי"ס צפית ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא 

והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 
 כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

הפר  הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה  והבאים   .12.15
ו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או מטעמה, יהא  הספק אחראי לנזקים שייגרמ

טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה  והבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה 
 כאמור כלפי המועצה  והבאים מטעמה.

לא עמד  הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המועצה  זכאית, אך לא  .12.16
שתוכל ( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או חייבת ) וככל 

לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה  לכל סעד אחר. הזכות 
 לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .

 ביטול הסכם .13

 כות לבטל את החוזה מידית בהתרחשות אירוע מהאירועים הבאים:למועצה תהא שמורה הז .13.1

 ימים. 14הוצא צו פירוק או כינוס נכסים נגד הספק שלא בוטל בתוך  .13.1.1

 הספק לא התחיל בביצוע השירותים, על אף התראה בכתב על כך. .13.1.2

 הספק הסב את ההתקשרות, כולה או מקצתה לצד שלישי כלשהו. .13.1.3
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ה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום, או שהם נגד הספק ומי ממנהליו נפתחה חקיר .13.1.4
 הורשעו בנוגע למעשים או מחדלים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.

הוכח למועצה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה בנסיבות כספיות, טכניות,  .13.1.5
 ניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת.יאדמ

 ההסכם והספק לא תקן הפרה זאת תוך שבעה ימים. המנהל התרה בספק כי הוא מפר את   .13.1.6

אינם בבחינת רשימה סגורה וכי  -מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם  .13.2
אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל 

 ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק. 

בר הפסקת במקרה של הפרת ההסכם, בהתאם לאמור לעיל, תשלח הודעה בכתב לספק בד .13.3
 ימים מיום שליחת מכתב זה ע"י המועצה. 7ההתקשרות עימו, וזו תכנס לתוקף תוך 

לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד המועצה כי היא  .13.4
 מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה. 

סיבה שהיא תשלם המועצה לספק את כל יתרת התשלומים  בכל מקרה של סיום ההתקשרות מכל .13.5
 בגין ציוד קצה שסופק, ואלו לא יהיו ניתנים לקיזוז או ביטול מכל סיבה שהיא.

  ערבות ביצוע .14

, כלל השירותים במהלך תקופת ההסכםלהבטחת ביצוע  ספק,לשם הבטחת מילוי התחייבויות ה .14.1
בנוסח  ,בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין ,אוטונומיתבנקאית ערבות למזמין  ספקימסור ה

  -שיאושר ע"י המועצה מראש ובכפוף לאמור להלן, 2ד'דוגמת נספח 
 

₪ ישאר ברשות המועצה עד לאחר   10,000ערבות ההצעה/ הערבון בסך של    -ערבון ההצעה   .14.1.1
אספקת הריהוט הנדרש באופן מיידי וזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו ע"פ 
 ההסכם. המועצה שומרת על זכותה להאריך את הערבות / לדרוש ערבות חדשה /מוארכת.

והיא תהיה ₪  5,000לאחר אספקת הציוד הנדרש באופן מיידי, תוקטן הערבות לסך של  .14.1.2
 בתוקף לכל תקופת ההסכם. 

 (. ערבות הביצוע -)להלן

תהיה ראשית לשיקול  המועצה סכם.התקפות ה/הינה תנאי הכרחי לחתימת הביצועמסירת ערבות  .14.2
 דעתה הבלעדי והמוחלט, להוראות על המרת ערבות הביצוע בערבון אחר.

חודשים, והיא תוארך לפי דרישת   3בתוספת של  ההסכם,  למשך כל תקופת  הביצוע הינו  תוקף ערבות   .14.3
  במקרה של מימוש תקופת אופציה בהסכם.  המזמין

 ספקמתחייב ה ת,של הערבו הג תוקפופישאו  ת הביצוע,בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבו .14.4
מוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה יימים מיום הש 7 -להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

 מוש או שפג תוקפה.יהזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה ש

 הגבלת המחאת זכויות וחובות .15

את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן, לאחר או לאחרים  הספק אינו רשאי להמחות .15.1
האמור בסעיף זה אינו חל על שירותי קבלני משנה מטעם הספק, אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.  
 דוגמת התקנות, שליחויות וכיו"ב.  

ה לאחר, כולה המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן, או מסר את ביצוע העבוד .15.2
או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י החוזה על אף ההמחאה האמורה 

 ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם הנימחה.
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הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הבנה, התחייבות  .16
י חתימת הסכם נאשר היו בין הצדדים, לו היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בע"פ לפו/או מצג 

 זה. כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים להסכםלא יהיה   זה.

תובת לאחד כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכ .17
 שעות ממועד המשלוח. 72הצדדים, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך 

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או מכוחו, לא יראוה  .18
 החוק ולא כויתור על זכותו לממשן במועד מאוחר יותר.  ח ההסכם או מכחוכויתור על זכות הנתונה לו מכ

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

 
_______________________    ___________________ 

   המועצה       הספק
 

 

 
 אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד

 
 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
מורשי החתימה של הספק, וחתימתם, בצירוף  -_______________________ת.ז __________________ 

  חותמת הספק , מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.
             
        _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 נספח ב'2

         

 מפרט טכני / מפרט דרישות

 ציוד כיתות אם ריהוט ו– א'  פרק .1
 

  –בכתב כמויות  1.01פריט  .1.1
פתוחה ויחידת  עמדת עבודה למורה הכולל שולחן עם שלוחה צידית, ארון סגור, יחידת מדפים צידית

 וארונית מדפים פתוחה בחזית השולחן. עץ מצופה פורמייקה 

 

 

 

 צד פנימי

 על



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד 

 

 28.4.2020נוסח אחרון מיום  -לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר מודיעים   - 16-2020מכרז 
 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 
 

 
 
 
 
 

 לכתב הכמויות 1.02פריט  .1.1
 תאים פתוחים בצד להשלמה פינתית של הלוקרים בגובה 2יחידת לוקרים תחתונה המשמשת כספסל +  1

 רחיץעץ מצופה פורמייקה+ מושב מספוג מצופה בד 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 חזית

 על
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 צד

 חזית
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 בכתב הכמויות  1.03פריט  .1.2
 ארונית פתוחה עץ מצופה פורמייקה

 
 

 
 
 

 

 חזית

 על
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 בכתב הכמויות  1.04פריט  .1.3
 לוח מחיק עץ מצופה פורמייקה מחיקה, עם מסגרת מצופה פורמייקה תלוי מגובה הרצפה

 
 
 

 
 

 

 

 בכתב הכמויות  1.06פריט  .1.4
 עם דלת. 30/30תאים של  12יחידות של לוקרים אוטונמיות הכוללות  2

 עץ מצופה פורמייקה
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 חזית

 על
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 בכתב הכמויות  1.07פריט  .1.5

שולחן אחד בציפוי פורמייקה לבנה  רגלי ברזל עגול צבוע. מצופה פורמייקה 120שולחנות פרח קוטר 
 .מחיקה

 

 
 

 
 
 
 

 בכתב הכמויות 1.08פריט  .1.6
 פלטה פורמייקה צבוע  ס"מ 4שולחן פרטני קונסטרוקציה מברזל מרובע  

 
 

 
 
 

 בכתב הכמויות 1.09פריט  .1.7
 רגלי ברזל עגול צבוע פלטה עץ מצופה פורמייקה 120/120שולחן מרובע 

 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד 

 

 28.4.2020נוסח אחרון מיום  -לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר מודיעים   - 16-2020מכרז 
 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 

 
 

 בכתב הכמויות  1.10פריט  .1.8
 למורה משענת מפלסטיק מושב מרופד ורגלי מתכת  כסא
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 כסא תלמיד שלד מתכת מחוזק מושב וגב עץ  –בכתב הכמויות  1.11פריט  .1.9
 
 

 כסא לתלמיד בעל צרכים מיוחדים –בכתב הכמויות  1.12פריט  .1.10
 לכיתות גבוהות 45בכיתות הנמוכות, גובה  31בגובה  מתנדנד 
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 בכתב הכמויות  2.03פריט  .1.11
 

תלמידים. הגוף והדלתות  2תאים עם מחיצה פנימית כך שכל תא משמש  26ספסל .  ו לוקרים משולבי-ג
 דלתות מצופות פורמייקה אפורה  4עץ מצופה פורמייקה לבנה למעט 

 המושב עץ מצופה פורמייקה  צבעוני.
 תאים פתוחים לאחסון 6מתחת למושב 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 בכתב הכמויות  2.04פריט  .1.12
 

 ס"מ 6פורמייקה עם קנטים בגובה דלפק בר פלטה מצופה 
 5/5רגלים ברזל צבוע מרובע 
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 בכתב הכמויות  2.05פריט  .1.13
 שולחן ענן
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 ב גובה סטנדרטי -כסא תלמידה כמו בכיתות א –בכתב הכמויות  2.08פריט  .1.14
 

 לתלמיד מפלסטיק יצוק בצבעים על פי בחירה בגבהים כסא
 על פי התקן הקיים בגילאים השונים

 
 
 

 
 

מושב ומשענת מפלסטיק רגלי ניקל כסוף מידות -כסא מורה  –בכתב הכמויות  2.09פריט  .1.15
L46.5*W56*H77 
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 ס"מ 75בר ומשענת מפלסטיק קשיח רגלי ניקל גובה מושב  כסא –לכתב הכמויות  2.10פריט  .1.16

 
 
 

 בכתב הכמויות  2.11פריט  .1.17
 לוח מחיק 

 
 

 
 

 
 

 בכתב הכמויות 2.12פריט  .1.18
 לוח מגנט מפח מגלוון עם מסגרת אלומיניום
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 ציוד חדר מורים ריהוט ו –פרק ב'  .2
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 הכמויות  בכתב  1.01  פריט .2.1
 מטבח ר 

 סנדביץ מצופה פורמייקה לבנה בשילוב פורמייקה בדוגמה על פי בחירה שלי במגירות הצרות.
 דלתות 2יחידת ארון מזווה למיקרו וטוסטר עם 

 קלאפה. מדף מרחף עם מסגרת ליצירת עובי
 דלתות כנף ומגירות מסילה.

 מ"ר 3.83  3040שיש קיסר דגם 
 
 

 
 
 
 
 

 מ"ר 2שיש קרמיקה לחיפוי מעל ה
 בדוגמה על פי בחירה 

 בכל מקרה אתאים את עצמי למחיר קבלן
 ₪ למ"ר 30-55
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 על

 חזית
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 חזית קצרה
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 בכתב הכמויות  1.02 פריט .2.2

 יחידות של לוקרים מסנדביץ מצופה פורמיקה על פי בחירה. 2

 תא פתוח 1-תאים סגורים עם מנעול ו 24
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 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 
 
 
 

 בכתב הכמויות  1.03פריט  .2.3
 יחידת השלמה מסנדביץ מצופה פורמיקה על פי בחירה. –לוקרים 

 תאים פתוח 2-תאים סגורים עם מנעול ו13
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 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 בכתב הכמויות  1.04פריט  .2.4
 ביץ מצופה פורמייקהדארון מסנ

 דלתות כנף  6
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 בכתב הכמויות 1.05פריט  .2.5
 ביץ מצופה פורמייקה.דדלפק עבודה ארוך מסנ

 אם מסגרת ליצירת עובי בחזית ובצדדים. 
 רגלים 
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 בכתב הכמויות  1.06פריט  .2.6
 

 דלפק שירות 
 פלטה סנדביץ מצופה פורמייקה עם מסגרת ליצירת עובי בחזית ובצדדים

 פורמייקה .הפלטה מונחת על שתי ארוניות מעץ ליבנה מצפה 
 ארונית אחת פתוחה וארונית שניה עם דלת כנף ומנעול.

 הרהיט צמוד לקיר
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 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 

 
 

 בכתב הכמויות   1.07פריט   .2.7
 שולחן ישיבות אליפסי  

 פלטה מצופה פורמייקה מחיקה 
 רגלים מברזל צבוע 
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 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד 

 

 28.4.2020נוסח אחרון מיום  -לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר מודיעים   - 16-2020מכרז 
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 בכתב הכמויות   1.10  -  1.08  פריט .2.8

 (1.7פורמייקה )עובי פלטה שולחנות חצאי עיגולים . עץ מצפה 
 רגלי מתכת צבועה עגולות המחוברות למסגרת פנימית מברזל מעוגל

 1.7)אם אפשר( עובי פלטה  140שולחן עגול קוטר  1
 רגלי מתכת כמו בכל השולחנות

 1.7שולחנות מרובעים עובי פלטה  2
 )לא כמו בשרטוט(



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד 
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כסאות אורח מושב ומשענת מפלסטיק בצבע צהוב, אפור, שחור או טורקיז  –בכתב הכמויות  2.02 פריט .2.9
 רגלי ניקל 

 

  –בכתב הכמויות  2.03 פריט .2.10
 ס"מ 212*89*82בעים: אפור, כחול. רגל עץ בגוון טבעי. מידות: ספה דו מושבים בצ

 
 

. צבעים: אפור, כחול. רגל עץ בגוון דוחה כתמים ספה דו מושבית ריפוד בד  -בכתב הכמויות  2.04 פריט .2.11
 ס"מ 167*89*82טבעי. מידות: 
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כורסא   מבד מרופד בצבעים על פי בחירה רגלים מברזל שחור מידות:  -בכתב הכמויות  2.05 פריט .2.12
 ס"מ 77*67*81
 
 

 ס"מ 60*72*80מידות: כורסא  מבד רגלי עץ  -בכתב הכמויות  2.06 פריט .2.13
 

 
 
 
 

 ריהוט וציוד חדרי הנהלה  –פרק ג'  .3

 הכמויות  בכתב  1.01  פריט .3.1
 עמדת מזכירה

 שולחן עם שלוחה בצורת ח עם מערכת ארונות וקסקט היקפי.
 בחזית השולחן והצד דלפק מסתור לשולחן בגובה על פי השרטוט עם מדף.

 משולבים דלתות כנף, דלתות הזזה, מגירות ותאים פתוחים )בפינה( ארונות איחסון
 עץ מצופה פורמייקה.
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 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 
 
 

 
 

 מבט על

 מבט מהחזית 
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 מבט מהצד

 חתך צד פנימי
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 בכתב הכמויות  1.02פריט   .3.2
 

 ארון אחסון דפי עבודה המחולק לתאים על פי החלוקה המצויה כאן 
 עץ מצופה פורמייקה + שני תאים פתוחים + ארון צד לאחסון עם דלת כנף. סגור עם דלתות הזזה

 

 
 

 חתך צד חיצוני

 חתך חזית
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 בכתב הכמויות  1.03פריט   .3.3
 עמדת מנהלת 

 ואחורית( שולחן + שלוחה היקפית )צידית
 בה משולבים דלתות הזזה, דלתות כנף, מגירות ותאים פתוחים

 עץ מצופה פורמייקה
 מברזל צבוע  Xרגלי 

 
 
 

 מבט על

 ארונית הזזה
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 חזית

 מבט על 
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 בכתב הכמויות  1.04פריט   .3.4
 דלפק עבודה 

 דלפק מעץ מצופה פורמייקה עם מסגרת ליצירת עובי . )הדלפק 
 מעלות. 90מתחבר לקיר בזווית של 

 רגלי חלון מברזל צבוע 2
 
 

 צד

 חתך חזיתי
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 חתימה + חותמת המציע: ________________   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 בכתב הכמויות  1.05פריט   .3.5
 שולחן סגניות  

 
 שולחן + שלוחה צדדית + יחידת ארונות מתחת לקסקט.

 דלתות הזזה. 3מגירות ו=  4
 מברזל צבוע.רגל חלון 

 כל המערכת מעץ מצופה פורמייקה

 מבט על 
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 בכתב הכמויות  1.06פריט   .3.6
 שולחן יועצת 

 פלטה מעץ מצופה פורמייקה + זוג רגלי חלון מברזל צבוע 
 
 

 
 
 

 מבט על 

 צד
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 בכתב הכמויות   1.08 -  1.07פריט   .3.7
 שולחן ישיבות  

 
 מצופה פורמייקה  3.4עץ ליבנה 
 מברזל צבוע. Xעם רגל 

 140בחדר מנהלת קוטר 
 120בחדר סגניות קוטר 

 74גובה 
 

 חזית

 מבט על
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 בכתב הכמויות  1.09פריט   .3.8
 ארון ציוד 

 
 עץ מצופה פורמייקה

 תאים פתוחים 2דלתות כף + 
 

 

 
 

 חזית

 על
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 בכתב הכמויות  1.10פריט   .3.9
 מדף מרחף 
 פורמייקהעץ מצופה 

 ס"מ 6עם מסגרת ליצירת עובי בחזית ובצדדים בעומק של 
 
 

 
 

 כסאות אורח מפלסטיק עם מושב מרופד רגליים מניקל -בכתב הכמויות  2.02פריט  .3.10
 ספה תלת מושבית מרופדת רגלי מתכת   -בכתב הכמויות  2.03פריט  .3.11

 
 ספה דו מושבית עם ריפוד מבד רגלי מתכת  - בכתב הכמויות 2.04פריט  .3.12

 
 כורסא   מבד מרופד בצבעים על פי בחירה רגלים מברזל שחור  - בכתב הכמויות 2.05פריט  .3.13

 
 עם מנגנון הרמה, עם גב גבוהה מרופד עם בד  בבכסא מנהלת  מסתו - בכתב הכמויות 2.06פריט  .3.14

 דמוי עור            
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 כסא מזכירה מסתובב  עם מושב ומשענת מרופד בד דמוי עור - הכמויותבכתב  2.07פריט  .3.15
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 ג'נספח 
 

 
 תאריך___________    

 אישור על קיום ביטוחים 

 

 
 מצורף בקובץ נפרד. 
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 1נספח ד' 
 המציע  רתיאונספח 

 לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.       
 :בכתב קריא וברור המציע יפרט את הפרטים הבאים

 

 שם המציע
 

 
 
 
 

מס' עוסק מורשה / 
 מלכ"ר / תעודת זהות 

 
 
 
 

 מלאה כולל מיקוד כתובת

 
 
 
 

 ת.ד. 

 
 
 
 

 טלפון 

 
 
 
 

 טלפון נוסף / נייד

 
 
 
 

 פקס

 
 
 
 

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 
 
 
 

 שם איש קשר ותפקידו

 
 
 
 

 טלפון איש הקשר

 
 
 
 

 
 

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 
 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    

 
 

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 
 מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת
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 2נספח ד'
 ן קודםתצהיר בדבר ניסיו      

אני הח"מ, _______________________ המשמש/ת בתפקיד _____________________ אצל  .1
המציע(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא כן  -___________________________ )להלן

  –אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת 
במסגרת תצהיר זה משקף את ניסיון המציע. מבלי לגרוע מהאמור, הובא הריני להצהיר כי המידע שנמסר על ידי   .2

 לידיעתי כי  המועצה תהא רשאית לפנות לאנשי הקשר המפורטים בתצהיר זה לשם אימות הצהרת המציע.
 
הרשות 

 /המקומית 

 גוף ציבורי

פרטים בדבר 

השירותים או 

מהות השירות 

שניתן ע"י 

 המציע

תקופת ביצוע 

 השירותים

איש ושם  תפקיד היקף כספי

ברשות  קשר

 המקומית

איש  טלפון

 רקש

 

 

 

  

מחודש ____ שנת 

 _______ 

ועד לחודש ____ שנת 

 ____ / ועד היום

   

 

 

 

  

מחודש ____ שנת 

 _______ 

ועד לחודש ____ שנת 

 ____ / ועד היום

   

   

מחודש ____ שנת 

 _______ 

ועד לחודש ____ שנת 

 ועד היום____ / 

   

 

 
_________ 

 חתימה         
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, 
 
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 3נספח ד'
 רישיון עסק  –תצהיר המשתתף 

 
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא הנני הח"מ, _______________________________  

 מצהיר בזאת כי:אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 

עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בעניין מכירת ואספקת ריהוט וציוד מתנהלת כי  אני מצהיר בזאת .2
 . )* יש לציין כתובת מלאה ושם הישוב(ב_____________________________________________ 

 

 )יש לסמן את האפשרות המתאימה( –אני מצהיר, כי  .3
 
     2וביחס לתחום האמורים בסעיף  המשתתף מחזיק ברישיון עסק תקף במקום עיקר הפעילות עסקית 

 לעיל. 
  .מצ"ב העתק רישיון העסק התקף של המשתתף לעניין המכרז

רישיון העסק אשר צורף על ידי תקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ולא בוטל/הותנה/הוקפא 
 ע"י הרשות הרלוונטית מכל סיבה שהיא לאחר מועד הנפקתו.

 
    נדרש להחזיק ברישיון עסק במקום עיקר הפעילות עסקית וביחס לתחום המשתתף אינו  -לחילופין

בנוסח נספח  -. מצ"ב אישור הרשות המקומית בדבר היעדר צורך ברישיון עסקלעיל 2האמורים בסעיף 
 למסמכי המכרז.  4ד'

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
_________ 

 חתימה         
 
 
 

 אישור 

"ה ____________, ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר.ז.__________, ת

 .בפניי עליומה /וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפנייה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם, בחוק הקבועים
 
 

_______________ 
 "דעו  וחותמת חתימה
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 4נספח ד'
 

 אישור הרשות המקומית על היעדר הצורך להחזיק ברישיון לניהול עסק
 

 

 יוגש ע"י מי שהינו בעל פטור מרישיון עסק 
 

 תאריך : __________________
 לכבוד

 מועצה אזורית חבל מודיעין
 

 ג.א.נ,
 אישור על היעדר הצורך להחזיק ברישיון לניהול עסק : הנדון

 
 /)שם מלא של המשתתף( מספר זיהוי   ________________אני החתום מטה, מאשר בזאת כי העסק של 

_____ ___________, המתנהל ברחוב ____________________ בישוב__________________ח.פ. 

 . 1968 –)יש להשלים כתובת מלאה( אינו מחויב להחזיק ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

 

 

 __________________חתימה :     ________________שם מלא : 

 _________________חותמת :  ________________________________תפקיד ברשות : 

 _____________________________רשות המקומית : שם ה________________טלפון : 
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 5נספח ד'
 

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של 
 2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  

 

הנני הח"מ, _______________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה  .1
(, חל עלי כנותן השירותים החוק  -והתקנות לפיו )להלן    2001   -של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  

 16/2020במסגרת מכרז מס' 

ר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, הנני הח"מ,___________________________________ מצהי .2
חל איסור על העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני משנה, 
ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול 

או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד בצירוף  להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר המועמד לעבודה
 ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק. 

הנני הח"מ,_______________________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע  .3
אישורים לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את ה

 ולהציגם בכל עת שאדרש. 
 

 :חתימת המציע
 
  

 _________________    _______________    _______________    ________________ 
 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                      תאריך  שם           

 
 הריני לאשר בזאת כי:  

 
 ___   ____________________   _______________________ 

 הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה בדרישותיה.
 
 

 :חתימת עו"ד
 
 
 
     _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת                                                תאריך  שם        עו"ד     
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   1'הספח נ

 הצעה/מכרז ערבות  נוסח
 

 בנק: ________________       לכבוד,
 סניף: _______________                 חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 מיקוד: ______________  
 תאריך: ______________       

 ג.א.נ,

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

 

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי "המבקשים"על פי בקשת ________________________ )להלן 
 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של   "מודיעיםלאספקת ריהוט וציוד לבית הספר " 16/2020מס' 

10,000 .₪  

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי 
ם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת להטיל עליכ

המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

עם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפ
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 30/8/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 2נספח ה'
 

   ערבות בנקאית לביצוע
 

 בנק: ________________        ,לכבוד
 סניף:_______________                    חבל מודיעיןאזורית מועצה 

 ______________מיקוד:         נ., א. ג.
 תאריך: ______________        

 
 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

( לביצוע התחייבויותנו לפי הסכם מיום המבקשים -_______ )להלן _____________פי בקשת __-על .1
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  ,"מודיעיםוציוד לבית הספר "לאספקת ריהוט  ,___________

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט  ש"ח ________עד לסך של 
 (.הפרשי הצמדה -להלן )להלן 

מיד עם דרישתכם הראשונה  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום בכתב שתגיע אלינו, מבלי  

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

או במספר דרישות, שכל אחת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 כלכלי.

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5
 ,(המדד החדש -פי ערבות זו )להלן -פורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עלאם יתברר מתוך המדד ש

המדד  -שפורסם ביום _______ )להלן ______ / ___ כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 
יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם  ,(היסודי

 היסודי. הנ"ל מחולק במדד
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 
 בכבוד רב,                                       
 בנק : _____________________                 
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 1'ונספח 

 
 

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

 אהיה וכי האמת להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר"מ ________________ת.ז.______________, הח אני
 :כדלקמן, בזאתה /מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי
 

 ___________________ )להלן______ המציע אצל_________________________  -כ משמש אני .1
, לביצוע מועצה אזורית חבל מודיעיןפרסמה  אשר 16/2020(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' "המציע" –

 .ובעבורו בשמו זה תצהיר מטעמו ליתן ומוסמך, "(המכרז" –העבודות נשוא המכרז )להלן 

 .למכרז המציע מהצעת נפרד בלתי וכחלק בתמיכה זה תצהיר עושה הנני .2

 :זה בתצהיר .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "זיקה"בעל 
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 Xלסמן  יש] למציע זיקה בעל וכל אנוכי,  במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני .4
 [: ימהבמשבצת המתא

 
 באוקטובר 31 -"ג התשס בחשון"ה כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא 

 לפיאו /ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי, 2002
 ;1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק

 חוק לפי, 2002 באוקטובר 31 -"ג התשס בחשון"ה כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו 
 שכר חוק לפיאו /ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים
 ממועד לפחות אחת שנה חלפה,   במכרז ההצעות להגשת האחרון במועד,אך  1987-"זהתשמ, מינימום
 ;האחרונה ההרשעה

 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן הריני להצהיר כי  .5

      המציע על חלות לא 1998 -"חתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות. 
      חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9סעיף  הוראות 

   אותן. מקיים    
 

נדרש  המציע על חלות 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

      עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע. 
    יותר או עובדים 100 מעסיק המציע. 

 
 :(המתאימה במשבצת  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

  והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 
 -"חתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה  1998
  לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 

, הוא פנה 1998  -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  ליישומן פעלכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 
 

 
 הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע .8

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים
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 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .9

_________ 
 חתימה         

 

 אישור

"ה ____________, ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר.ז.__________, ת

 .בפניי עליומה /וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפנייה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם, בחוק הקבועים
 
 

_______________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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 נספח ו'2

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן  חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 ג.א. נ., 

 16/2020( במסגרת הצעתי במכרז מספר המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי ________________________ )להלן .1
   שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

 הסעיפים הבאים: הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות  .2

 הקובע:   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -המועצה, לעניין זה, ״קרוב״  עם

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12כלל 

   - ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 
 רובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.חבר מועצה או ק

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי:  59סעיף 

זוגו, סוכנו או שותפו,  -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
שיש    כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין

לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות 
 מהשירותים שהמועצה מספקת״. 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

 בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף. .א

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו אין  .ב
 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. . ג

 הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את  .4

 אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות המקומיות )מועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
 89מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3ליאת המועצה ברוב של אזוריות(, לפיהן מ

 א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי : אישור עו"ד : _________________

 

 
 

   3נספח ו'
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 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח 

 

 שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________
 

 הרינו להצהיר כדלקמן:
)לא מליון ₪  0.5 -למציע מחזור הכנסות שלא פחת מ , 2018 -ו 2017, 2016מהשנים  בכל אחת הרינו להצהיר כי

 כולל מע"מ( לשנה. 
 
 

 היה בסך של ____________________ ₪.  2016המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 היה בסך של ____________________ ₪.  2017המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 היה בסך של ____________________ ₪. 2018המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

                           

 חתימת המשתתף: ____________________

                   ======================================================== 

 אישור רואה חשבון

לן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף לבקשת _______________________ )לה
בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה 

 על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 
יות התומכות בסכומים ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של רא

ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו 
 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר 
 .2018 -ו 2017, 2016ן והיקף עבודות בשנים ניסיו

 

   תאריך: __________

 

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 4נספח ו'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

_______________ )שם מציע אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה ב
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים מציעה  -  המציע( )להלן

 מצהיר בזאת כי:בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
שפורסם ע"י מועצה אזורית חבל  – 16/2020מבי מס' תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פו .3

 מודיעין. 
באופן עצמאי, ללא התייעצות, מציע המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .4

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני  .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים 
 עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
 יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
פרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד ה .10

 הגשת ההצעות.
 .אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 ר עו"דאישו

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא 
רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ 

זה לאחר שהבינו את  שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר
 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 
 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 נספח ז' 

 כבודל
    חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 ג.א.נ.
  - , הצהרת משתתף וכתב כמויותהצעת מחיר

שיפוט  " בתחוםמודיעיםוציוד לבית הספר "לאספקת ריהוט  לקבלת הצעות  16/2020מס'  מסגרת פומבי מכרז
      המועצה

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן:  .1
 "(.מסמכי המכרז"

כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות באספקת  ,הננו מצהירים .2
רותים הדרושים נשוא המכרז, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום יהש

 כל התחייבויותינו.

ז והחוזה בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכר .3
ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו הקצר לאספקת השירותים האמורים, לרבות לוח הזמנים 

רותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר ימתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים את הש
 ."(התמורה ותנאי התשלוםהתחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים )להלן: "

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת הציוד  .4
הודעה כמפורט ב ,לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

 במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.למשתתפים ובהוראות 

ימים  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כדלקמן:במידה  .5
לא לתבוע תוספות כלשהן , בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידכםאו  המועצה  ממועד קבלת דרישת

-בביצוע התחייבויותינו על להתחיל באופן מיידי, לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז
ולבצען בהתאם לכל התנאים  -הכל כפי שייקבע על ידכם  -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר 

 שבמסמכי המכרז והחוזה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .6
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

 המועצה לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של מועצה בכתב, כחוזה מחייב בין ה מועצה ידי ה-על
 כמפורט במסמכי המכרז.

יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים במועד  .7
וע במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה הקב

 במכרז.

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .8

הרינו מצרפים בזאת  ,החוזה(הוראות כערבות לקיום התחייבות שבהצעתנו זו )להבדיל מהערבות לקיום  .9
דוגמת  פי הנוסח-על₪ לפקודת המועצה  20,000המחאה בנקאית ע"ס של /ות בנקאית אוטונומיתערב

כולן או מקצתן   -נו  יהכלול במכרז, ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר, כי במקרה ולא נקיים התחייבויות
ו ו/או תוך כל שלח אלינישתה  ימים ממועד הדרישה ו/או הודע  3שבהצעתנו זו ולא נחתום על החוזה תוך    -

כל זאת ללא  ,המועצה, הרי הזכות בידכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאיתשתורה כפי  ,מועד אחר
מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות   בזאתהודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים  

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

מהמועד האחרון שנקבע ימים  90בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  אנו מתחייבים .10
דרש על  יידי המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו נ-להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 ידכם  לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.

ה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהי .11
ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות 

 אלה.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .12
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ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)
 אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. (2)

 -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)
 אים שבמסמכי המכרז והחוזה.ולבצען בהתאם לכל התנ -הכל כפי שייקבע על ידכם 

ידנו הינם בטיב ובאיכות מעולים וכי ביכולתנו -אנו מצהירים בזאת, כי כלל הציוד והשירותים שיסופקו על .13
 בהתאם לדרישות המכרז והחוזה.  -לספקם, ולספק חלקי חילוף 

שירותים נשוא סיון ובעלי יכולת מקצועית וכספית לשם אספקת היהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ .14
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך יהחוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ

 ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובאיכות מעולה.

ידוע לנו כי במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית המועצה לבצע  .15
נתן עדיפות לתוצרת ילקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר. כמו כן ידוע לנו כי תהתמחרות נוספת עד 

 הארץ. 

ידוע לנו כי אנו רשאים להגיש הצעה לכתב כמויות אחד או יותר וכי כל כתב כמויות ייבחן בנפרד. כמו כן  .16
 יחס לכל במחירים ביש לנקוב  -הובהר וידוע לנו כי ככל שתוגש על ידנו הצעה בכתב כמויות כלשהו 

רכיבי אותו כתב כמויות, אחרת ייחשב הדבר כאילו לא הוגשה הצעה על ידנו ביחס לאותו פרק בכתב 
   .הכמויות

ידוע לנו כי בשלב הראשון, המועצה תזמין את הציוד המודגש הנדרש לה באופן מיידי וכי המועצה לא  .17
 מתחייבת להזמנה של ציוד נוסף מעבר לו במהלך תקופת ההסכם.

 
 ת ספקהצהר

 
המוצע על ידינו עומד בכל דרישות המפרט הטכני וככל שנזכה במכרז נספק למועצה ציוד הרינו להצהיר כי ה .1

 .כתנאי לקבלת תשלום כלשהו מאת המועצה -ציוד העומד במלוא דרישות המפרט הטכני 
 .הרינו להצהיר כי יש באפשרותנו לספק את הציוד המודגש בכתב הכמויות באופן מיידי עפ"י צרכי המועצה .2
 חודשים  : 36הצעתנו היא לאספקת הציוד והתקנתו כולל תקופת אחריות של  -בהתאם לכל דרישות המכרז  .3

השירותים, שקבעה   הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל .4
 המועצה, כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע השירותים. 

 אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז.  .5
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 כתב כמויות 
 

יש למלא מחיר לכל  –ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר. הוגשה הצעה לפרק מסויים )א' , ב', ג'(  •
 אחד מרכיבי כתב הכמויות לגביו מוגשת הצעה וכן סה"כ מחיר )יחידה כפול כמות(.

 " וכלול במחיר. 0"-מחירו יחשב כ –סעיף בכתב הכמויות שלא מולא  •

 תקפים עד לסיום העבודות.ידי המציע יהיו -המחירים שיוצעו על •

 הכרוכות אלו, השאר ובין, המציע הוצאות כלל את יכללו המציע בהצעת המוצעים המחירים •
" הלקוח אתר"ב, פריקתו, מסירתו, הובלתו, הציוד אספקת אחריות יצרן, בביצוע, בהליך בהשתתפותו

 .המכרז תנאי כלל קיום לצורך -  ב"וכיו הציוד על האחריות(, המועצה לדרישת בהתאם)

  במקרה של סתירה בין המחירים שהוצעו ביחס לאותו המוצר, המחיר שייקבע יהיה המחיר הזול יותר. •

 במקרה של סתירה בין מחיר היחידה לבין סה"כ עלות היחידה, המחיר שייקבע יהיה מחיר היחידה.  •
 
 

 אם כיתות ציוד  ריהוט ו פרק א':  
 

 סעיף
 אור העבודהית

כמו יח'
 ת

מחיר 
 יח'

סה"כ  
 עלות 

  
 ב' -  כיתות א' 0.1פרק 

  

1.01 
עמדת עבודה למורה הכולל שולחן עם שלוחה צידית, ארון סגור, 

יחידת מדפים צידית פתוחה ויחידת וארונית מדפים פתוחה בחזית 
 השולחן. עץ מצופה פורמייקה.

  8    

מצופה יחידת לוקרים משולבת ספסל + יחידת תאים פתוחים. מעץ  1.02
    8   פורמייקה+ מזרן מצופה בבד רחיץ

    8   ארונית פתוחה עץ מצופה פורמייקה 1.03

1.04 

לוח מחיק עם מסגרת עץ מצופה פורמייקה. חילקתי את האורך 
 לוחות.  2לשניים וגם את הגובה . בכל שכבת גיל 

אין צורך בלוח מחיק כי הדלתות משמשות  בכיתות עם הקיר נפתח*
 340/160כלוח מחיק 

  8    

    8   130/140לוח מגנט מפח מגלוון עם מסגרת עץ מצופה פורמייקה  1.05

1.06 
 לוקרים.  12יחידות אוטונומיות של לוקרים. כל יחידה מכילה  2

  16    

1.07 
שולחן אחד  ,ייקה רגלי ברזל עגול צבועשולחן פרח מצופה פורמ
    32   מצופה פורמייקה מחיקה

1.08 

פלטה עץ מצופה פורמייקה קונסטרוקציה מברזל  -שולחן פרטני 
 ס"מ צבוע  4מרובע 

  32    

    8   עץ מצופה פורמייקה + רגלי ברזל עגולות צבוע 120/120שולחן מרובע  1.09 

    8    למורה משענת מפלסטיק מושב מרופד ורגלי מתכת כסא מורה  1.10
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1.11 

 כסא תלמיד 
 שלד מתכת מחוזק מושב וגב עץ. 

  256    

 כסא לתלמיד בעל צרכים מיוחדים 1.12
    16   לכיתות גבוהות 45בכיתות הנמוכות, גובה  31מתנדנד  בגובה 

    32   200/6מסילות לתליית תוצרי תלמידים בצבע לבן תוצרת הולנד   1.13

    8   430/250שטיח פי וי סי  1.14

  
 ו'-כיתות ג 0.2פרק 

  
     16   עמדת מורה  2.02

2.03 

תאים עם מחיצה פנימית כך שכל תא  26ספסל .  לוקרים משולבי
 4תלמידים. הגוף והדלתות עץ מצופה פורמייקה לבנה למעט  2משמש 

 .ופות פורמייקה אפורהדלתות מצ
תאים פתוחים  6המושב עץ מצופה פורמייקה  צבעוני. מתחת למושב 

 .לאחסון
  16     

2.04 
ס"מ רגלים  6בגובה דלפק בר פלטה מצופה פורמייקה עם קנטים 

     16   5/5ברזל צבוע מרובע 

2.05 
 שולחן ענן פלטה עץ מצופה פורמייקה רגלים עגולות מברזל צבוע 

  96     

2.06 
 ב'( גובה מותאם לכיתות -שולחן פרח )כמו בא'

  48     

2.07 

פלטה עץ מצופה פורמייקה קונסטרוקציה מברזל  -שולחן פרטני 
  ס"מ צבוע  4מרובע 

  96     

     480   ב גובה סטנדרטי-כסא תלמידה כמו בכיתות א  2.08

מושב ומשענת מפלסטיק רגלי ניקל כסוף מידות -כסא מורה  2.09
L46.5*W56*H77   16     

בר מושב ומשענת גבוה מפלסטיק  קשיח רגלי ניקל גובה מושב  כסא 2.1
     32   ס"מ 75

2.11 
 לוח מחיק עם מסגרת אלומיניום. 

     16   230/115בכיתות שאין בהן קיר נפתח המשמש גם כלוח מחיק *

2.12 
 180/115לוח מגנט מפח מגלוון עם מסגרת אלומיניום 

  16     

 -כביס, מילוי פתיתי ספוג ופתיתי קל קר מידות קוטר פופ אגס מבד  2.14
     32   ס"מ 95 -ס"מ, גובה  70

     16   200/6מסילות לתליית תוצרי תלמידים בצבע לבן תוצרת הולנד   2.15

     16   שטיח מלינולאום משתלב דמוי פרקט. 2.16
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 ציוד חדר מורים ריהוט ו פרק ב':  
 

 סעיף
 העבודה תאור

מחיר  כמות יח'
 יח'

סה"כ  
 עלות 

  
  נגרות  0.1פרק 

1.01 

ארונות מטבח ר סנדביץ מצופה פורמייקה לבנה בשילוב פורמייקה 
במגירות הצרות. יחידת ארון מזווה  של המועצהבדוגמה על פי בחירה 
דלתות קלאפה. מדף מרחף עם מסגרת ליצירת  2למיקרו וטוסטר עם 

 2מ"ר +  3.83 3040עובי דלתות כנף ומגירות מסילה. שיש קיסר דגם 
 יחים בדגם מצוייר  מ"ר חיפוי באר

4.30 
     1 מ"ר

1.02 

ת על פי בחיר סנדביץ מצופה פורמיקהמערכת תאים )לוקרים( מ
 .המועצה

    2    200/190 תא פתוח 1-תאים סגורים עם מנעול ו 24

    1    190/120פתוחים  2-תאים סגורים ו 13יחידת השלמה של לוקרים עם  1.03

  110/190דלתות כנף  6ביץ מצופה פורמייקה דארון ציוד מסנ 1.04
    1    

1.05 

מצופה פורמייקה. עם מסגרת ליצירת עובי  דלפק עבודה ארוך מסנדביץ
. רגלי חלון  מברזל מרובע צבוע בצדדים 480/60/74בחזית ובצדדים. 

 4ובמרכז ליצירת תמיכה נוספת. הדלפק מחובר לקיר בגב לכל האורך. 
 תאים  תלויים לכונן מברזל 

 
  

  1    

1.06 

 דלפק שירות 
מצופה פורמייקה עם מסגרת ליצירת עובי בחזית  פלטה סנדביץ

 .פה פורמייקהוובצדדים הפלטה מונחת על שתי ארוניות מעץ ליבנה מצ
 ארונית אחת פתוחה וארונית שניה עם דלת כנף ומנעול.

    1    180/60/90הרהיט צמוד לקיר 

1.07 

פלטה מצופה פורמייקה מחיקה רגלים מברזל  שולחן ישיבות אליפסי
 צבוע 

  1    

שולחן מלבני מעץ בירץ מצופה פורמייקה מסגרת מברזל ורגלי עמוד   1.08
    2    180/120צבוע 

עגל עמוד בסיס  140קוטר  שולחן עגול מעץ ליבנה מצופה פוררמייקה 1.09
    1   פרפר מברזל צבוע 

פה פורמייקה רגלים מברזל כמו בשולחן שולחן חצי עגול מליבנה מצו 1.10
    4   המרובע 
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          ריהוט משלים   0.2פרק   

כסאות אורח מושב ומשענת מפלסטיק  פלסטיק בצבע צהוב אפור   2.02
   40   ושחור וטורקיז רגלי ניקל

2.03 
בעים: אפור, כחול. רגל עץ בגוון טבעי. מידות: ספה דו מושבים בצ 

 ס"מ 212*89*82
  

  1   

2.04 
. צבעים: אפור, כחול. רגל עץ דוחה כתמים ספה דו מושבית ריפוד בד 

   1   ס"מ 167*89*82טבעי. מידות: בגוון 

2.05 
כורסא   מבד מרופד בצבעים על פי בחירה רגלים מברזל שחור מידות: 

   4   ס"מ  77*67*81

2.06 
 ס"מ 60*72*80כורסא  מבד רגלי עץ מידות: 

  2   

2.07 
מ"מ. מסגרת שחורה. מידות:  5מחוסמת  שולחנות צד סזכוכית 2סט 

 ס"מ 50ס"מ, גובה:  50קוטר: 
 ס"מ 42ס"מ, גובה:  40קוטר: 

  2   

2.09 
 + הובלה והתקנה  100/150לוח מחיק מזכוכית מחוסמת בתליה נסתרת 

  1   

   1   אביזרים נלווים )לתלייה על הקיר, להצבה בחלל )עציצים וכד( 2.1

2.11 
 מנורות תליה 

  2   

     1   אל גי  LED SMART 4K LG 70UM7380'' 70טלוויזיה  2.12

וילון זברה בהתאמה אישית דגם סטרייפ הבנוי משתי שכבות בד,  2.13
     1   מ"ר 18.60אטומה ושקופה. 

2.14 
 שילוט לתאים  

  60     
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 מנהלהחדרי ציוד ריהוט ו פרק ג':  
 
 

 סעיף
 תאור העבודה

מחיר  כמות יח'
 יח'

 
סה"כ 
 עלות 

  
 נגרות  0.1פרק 

  

1.01 

 עמדת מזכירה
 שולחן עם שלוחה בצורת ח עם מערכת ארונות וקסקט היקפי.

בחזית השולחן והצד דלפק מסתור לשולחן בגובה על פי השרטוט עם 
 מדף.

משולבים דלתות כנף, דלתות הזזה, מגירות ותאים  ארונות איחסון
 פתוחים )בפינה(

 .עץ מצופה פורמייקה . מתקן תלוי לכונן מברזל
  1     

1.02 

 המצויה כאן  ארון אחסון דפי עבודה המחולק לתאים על פי החלוקה
+ שני תאים פתוחים + ארון צד לאחסון עם  סגור עם דלתות הזזה

 דלת כנף.
    2   עץ מצופה פורמייקה 

1.03 

 שולחן + שלוחה היקפית )צידית ואחורית(  -עמדת מנהלת 
 בה משולבים דלתות הזזה, דלתות כנף, מגירות ותאים פתוחים

 עץ מצופה פורמייקה.  מתקן תלוי לכונן מברזל
 מברזל צבוע   Xרגלי 

  1    

1.04 

דלפק מעץ מצופה פורמייקה עם מסגרת  -דלפק עבודה למחשבים 
 ליצירת עובי . )הדלפק 

 מתקנים תלויים לכונן  6מעלות. +  90מתחבר לקיר בזווית של 
 רגלי חלון מברזל צבוע  2
 
  

  1    

1.05 

יחידת שולחן + שלוחה צדדית +  -שולחן סגניות  ויועצת חדר גדול 
 ארונות מתחת לקסקט.

 דלתות הזזה.  מתקן תלוי לכונן מברזל 3מגירות ו=  4
 רגל חלון מברזל צבוע.

 כל המערכת מעץ מצופה פורמייקה 
 
  

  2    
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1.06 

פלטה מעץ מצופה פורמייקה + זוג רגלי חלון  -שולחן יועצת חדר קטן 
  מברזל צבוע +  מתקן תלוי לכונן מברזל

  1    

1.07  

מצופה  3.4פלטה מעץ ליבנה  140עגול קוטר -שולחן ישיבות  מנהלת 
 מברזל צבוע   Xפורמייקה ורגל 

  1    

    1   כמו שולחן ישיבות מנהלת  120שולחן ישיבות סגנית קוטר   1.08

    4   ארון ציוד מעץ מצופה פורמייקה עם דלתות כנף ושני תאים פתוחים  1.09

    4   מדף בתליה נסתרת  מעץ ליבנה מצופה פורמייקה  1.10

  
 ריהוט משלים   0.2פרק 

  
     20   כסאות אורח מפלסטיק עם מושב מרופד רגליים מניקל  2.02

2.03 
 ספה תלת מושבית מרופדת רגלי מתכת  

  1     

2.04 
 ספה דו מושבית עם ריפוד מבד רגלי מתכת 

  1     

2.05 
 כורסא   מבד מרופד בצבעים על פי בחירה רגלים מברזל שחור 

  4     

עם מנגנון הרמה, עם גב גבוהה מרופד עם בד  בבכסא מנהלת  מסתו 2.06
     1   דמוי עור 

     3   כסא מזכירה מסתובב  עם מושב ומשענת מרופד בד דמוי עור 2.07

2.08 
 ס"מ 95 -ס"מ, גובה  70 -שולחן מדגם שולחן צד מידות קוטר 

  1     

2.09 

בגימור פורניר אלון. מסגרת מתכת  MDFסט שני שולחנות סלון 
 שחורה.

     1   ס"מ 40*40*40ס"מ קטן:  50*50*45מידות: גדול: 

     4   80/100לוח מחיק מזכוכית  מחוסמת בתליה נסתרת  2.1

2.11 
+ הובלה  100/150לוח מחיק מזכוכית מחוסמת בתליה נסתרת 

     2   והתקנה 

     1   אביזרים נלווים )לתלייה על הקיר, להצבה בחלל )עציצים וכד( 2.12

         ויזיה לחדר המנהלת וטל 2.13

2.15 
 מנורות תליה 

  2     

     4   שילוט לחדרים 2.16
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 סיכום הצעת מחיר

 
סה"כ מחיר מוצע לפרק  

 ללא מע"מ
סה"כ מחיר מוצע לפרק 

 כולל מע"מ 
פרק א': ריהוט וציוד כיתות 

 אם
  

פרק ב': ריהוט וציוד חדרי 
 מורים

  

פרק ג': ריהוט וציוד חדרי 
 מנהלה

  

 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________ 

 טלפון:_______________________, מספר פקס':_______________________ מספר 

 פרטי החותם מטעם הספק 

שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד 
 ________________ 

תאריך: _______________                 חתימה + חותמת )במקרה של תאגיד( : 
 _______________ 

 


