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 7/  2019 מס'פומבי  מכרז
 במועצה מקומית גדרהלאספקה והתקנה של מתקני כושר 

 
 תוכן עניינים

 
 ההזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 
 

 מסמך פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם.  – ( 1מסמך א')
 נוסח ערבות בנקאית למכרז.  – (            2מסמך א')
 תצהיר על קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. – (3מסמך א')
תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים  – (4מסמך א')

 ציבוריים. 
 תצהיר היעדר קירבה  – (5מסמך א')
 (המועצהטופס ניקוד משתתף )פנימי לשימוש  – (6מסמך א')

 
 

 הצהרת המשתתף –מסמך ב' 
 

 הצעת המשתתף.  – (1מסמך ב')
 
 

  הסכם –מסמך ג' 
 

 מפרט טכני. –נספח א' 
 נוסח כתב היעדר תביעות. –נספח ב'  
 נוסח ערבות ביצוע. –נספח ג' 
 אישור קיום ביטוחים. – נספח ד'
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 חתימה: _____________

 

 
 7 /2019 מס'פומבי  מכרז

 במועצה מקומית גדרהלאספקה והתקנה של מתקני כושר 
 

בתחומי לאספקה והתקנה של מתקני כושר מבקשת לקבל הצעות  "(המועצה)להלן: " מועצה מקומית גדרה
  .המכרז למסמכי בהתאם הכל המועצה

 
 עלעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו  .1

   בדיוק. .19915.בתוקף עד ליום  ₪ 35,000 סך
 

בכתובת: המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של  .2
WWW.GEDERA.MUNI.IL 

 
 ".ודרושים "מכרזים –תת לשונית "שירותים לתושב" תחת לשונית   .3

 
₪  350תמורת , עקיבא שלהאגף החינוך אצל הגברת ניתן לרכוש במשרדי  להגשהאת מסמכי המכרז  .4

 שלא יוחזרו.
 

 לא יתקיים כנס מציעים במכרז זה. .5
 

ישלח למשתתפים, יוכל מסמך תשובה ו/או הבהרה ש צרופותיו ,את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז .6
ימה חתום בחותמת וחת מקור - בשני עותקים מלאיםיש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, 

צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה  - ועותק נוסףעל כל דף של מורשה חתימה של המציע, 
, המועצהבמסירה אישית בנוכחות נציג/ת משרדי אגף החינוך ב, החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים

 .0014:שעה  ב  7.20193.' דלא יאוחר מיום 
 

מציעים המעוניינים בכך, מוזמנים להשתתף  18:00שעה  ב  7.20193.ה' פתיחת ההצעות תתקיים ביום  .7
  בישיבת הפתיחה.

 
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את  אינההמועצה  .8

, להגדיל או להקטין את כמויות ההזמנה על פי שיקול דעתה העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים
 .בלבד

 
 

 יואל גמליאל 
 המועצהאש  ר                   

 
  

http://www.gedera.muni.il/
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 חתימה: _____________

 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

7 / 2019מכרז   

 

 

 הזמנה להציע הצעות

 במועצה מקומית גדרהלאספקה והתקנה של מתקני כושר 

 

 כללי .1
 

מבקשת לקבל הצעות לאספקה והתקנה של מתקני כושר  "(המועצה)להלן: " מועצה מקומית גדרה .1.1
)בחדר לאימון פונקציונאלי באולם הספורט, ומתקני חוץ בחצר בית ספר , בשני מתחמים במועצה

 הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לרבות ההסכם על נספחיו.התיכון( 
 

  להלן ריכוז התאריכים למכרז: .1.2
 

 תאריך פעילות
 26.6.2019 מועצההמועד האחרון להעברת שאלות הבהרה ל

 14:00בשעה   3.7.2019 המועד האחרון להגשת הצעות
 18:00בשעה   3.7.2019 מועד פתיחת ההצעות

   2.10.2019 מועד תוקף ערבות המציע
 

 תוכל בכל עת לשנות את התאריכים לעיל בהודעה בכתב למשתתפים במכרז.המועצה  .1.3
 

 

 עיקרי ההתקשרות: .2

 
תחייבנה את הצדדים רק הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף 

במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 
 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 

ציוד ומתקני כושר בכמויות שיוזמנו על ידה בהתאם המועצה הזוכה במכרז יספק ויתקין עבור  .2.1
 כרז.להצעתו במ

 
הציוד והמתקנים  לכלל המועצהיערוך הספק תכנית העמדה עבור  הזכייהעם קבלת הודעת  .2.2

 הספק ויתקין יספק, המועצהממועד אישור תכנית העמדה על ידי  ימים 60שהוזמנו על ידה ותוך 
 .המועצה ל ידי ע שהוזמנו והמתקנים הציוד כלל את

 
שנים ויעמוד בכל סעיפי  3הספק יעניק אחריות לציוד והמתקנים שסופקו על ידו לתקופה של  .2.3

 השירות המפורטים בהסכם על נספחיו.
 

ביחס המועצה הספק יספק מדריכים בעברית לגבי כל ציוד ומתקן וכן יבצע הדרכות לעובדי  .2.4
 למתקנים ותפעולם.

 
בויות ביצוע, תנאי תשלום, וכיו' מפורטים ת, ביטוחים, עריתר תנאי ההתקשרות, לרבות אחריו .2.5

 בהסכם המסגרת על נספחיו.
 

וישמרו ללא שינוי  למדד לכל אורך תקופת הפרויקטיהיו ללא הצמדה  הספקשבהצעת  המחירים .2.6
 .חודשים 12ל 
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 חתימה: _____________

 

 
 
 

 תנאי סף .3

 
 זה משתתפים העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:רשאים להשתתף במכרז 

 
דומים  ומתקני כושר באספקה והתקנה של ציוד 2019 – 2015, בין השנים בעל ניסיוןהיצרן / הספק  .3.1

)לא כולל מע"מ( לפחות לכל ₪  200,000בהיקף כספי של  לפחות, פרויקטים 5 -בלנשוא מכרז זה 
 .מתקן

 
 .(1מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לפרט על ניסיונו במסגרת 

 
 עומדים לכל הפחות בדרישות המפרט הטכני )נספח א' להסכם(. מתקני הכושר המוצעים על ידו .3.2

 
, במקרה של אי התאמה המועצהמובהר כי לעניין עמידה בתנאי סף זה, תוכל ועדת המכרזים ו/או 

של איזה מהמתקנים לדרישות המפרט הטכני, שנבעו מהיסח הדעת ובתום לב, לבקש מהמשתתף 
סירב המשתתף לתקן את הצעתו כנדרש תוכל ועדת  –לתקן את הצעתו ללא שינוי בהצעת המחיר 

פרט המכרזים להחליט על חילוט ערבות המכרז. אי מניעה להציע מתקנים העולים על דרישות המ
 הטכני.   

 
 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף מפרטים/קטלוגים לכל מתקן מוצע על ידו.

 

 (3')א כמסמךבנוסח המצורף  ₪ 35,000להבטחת הצעתו במכרז בסך של  בנקאית ערבות הגיש .3.3
 .בדיוק

 
 5.8 שבסעיף להנחיות בהתאם מקור בנקאית ערבות להגיש יש זה סף בתנאי עמידתולהוכחת 

 .להלן
 

 זה במכרז מציעים מפגש יתקיים לא .3.4
 

 ₪. 350רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.5
 

 להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף העתק של הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 

 מועצהלעובד  לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קירבה .3.6
 .מועצהו/או חבר 

 
 . (6מסמך א')יש לצרף תצהיר היעדר קירבה בנוסח 

 
 

רשאית ועדת המכרזים, מטעם ם להשתתפות במכרז האמורים לעיל תנאיהאת כל  המשתתףלא קיים 
לבקש כי  ,זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין

 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 
 
 

 הצעת המשתתף: .4
 

או  "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .4.1
 .במכרז בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף ("המציע"
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 חתימה: _____________

 

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה  .4.2
ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה 

 מאושר להגיש הצעה מודפסת במבנה הדרישה שבמכרז.. בשני עותקים חתומים כדין( 1מסמך ב')

 

יעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת ינוי או תוספת שכל שי .4.3
 בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. המועצהובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י 
תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי לשנות את המועצה מובהר למען הסר ספק כי 

 תנאי המכרז ו/או את ההצעה.
 

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.4
 בשולי כל עמוד. וכן , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 
 

 מסמכי ההצעה .5
 

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 

(, כשהם חתומים המועצהכל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י  .5.1
 .(כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו )-על

 

 לעיל. 3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2

 

 :1976 -אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.3
 

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  .5.3.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

לנהלם וכי הוא נוהג לדווח )להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מ 1976 -התשל"ז 
לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 מע"מ.

 

 1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3.2
 .(4מסמך א')חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

 
"ייצוג הולם לבעלי מוגבלות" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תצהיר בדבר  .5.3.3

חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  1976-התשל"ו
 .(5מסמך א')

 
אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף העתק תעודת עוסק מורשה או  .5.4

מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק יצורף גם אישור  –המדווח בתיק איחוד 
 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .5.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם  .5.6.2
 .המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

 

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .5.6.3
המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי 
מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או 
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 חתימה: _____________

 

או  )מסמך ב'( ל הפועל )בשולי טופס ההצהרהלצורכי מכרז זה והוצאתו א ששיידראחר 
 .במסמך נפרד(

 
 
 

 ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד: .5.7

 

 העתק תעודת זהות של המשתתף. .5.7.1

 המאשר את חתימת המשתתף על גבי מכרז זה.אישור עו"ד או רו"ח  .5.7.2

 

)שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים( ₪  35,000סך של ב , מקור,אוטונומית ערבות בנקאית .5.8
או על ידי חברת ביטוח ישראלית שהוצאה על ידי בנק ישראלי  בדיוק, 19.3.10ובתוקף עד ליום 

-שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א
למסמכי המכרז ערבות המצורף ה נוסחב, המועצהלבקשת המשתתף במכרז בלבד, לפקודת  1981

 מכרז.הצעתו ב, וזאת להבטחת ((3מסמך א')בדיוק )
 

 מובהר כי: 
 

לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות המועצה 
הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . המשתתף
 

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים להגיש את הערבות  יהיו רשאיותהמועצה ועדת המכרזים ו/או 
 הבאים, ובלבד:

 
יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל  שהמשתתףכל אימת  .5.8.1

 דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.8.2

 משתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. כל אימת שה .5.8.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  .5.8.4
 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

ימים ממועד  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  .5.8.5
 הכרזה על זכייתו במכרז.

 
עקב מעשים  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה המועצהמבלי לגרוע מזכותה של  לוהכ

כאמור לעיל. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק 
 ערב.

 

 בדואר רשום לכתובת שציין בשולי הצעתו. שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לומשתתף 

 
 

, מטעם זה בלבד ולפי המועצהלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.המועצה 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית 
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 

ת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועד
 ידם, כאמור.-ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על
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 חתימה: _____________

 

 
 
 
 
 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6

 

לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במסירה אישית  בהתאם את ההצעות המפורטות .6.1
 . 0014: שעהב 9.7.2013יך מתארלא יאוחר , המועצהבבניין  שבמחלקת החינוךבתיבת המכרזים 

 
נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים  המציעים רשאים להיות .6.2

 והמעטפות. 
 

יחתים את  המועצהלוודא לפני הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים, שנציג  באחריות המציעים .6.3
 ושעת המסירה. ,המועצהחותמת בשם המקבל, המעטפה 

 
יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90המחירים המוצעים ע"י המציע יהיו בתוקף לתקופה של  .6.4

)שלושים( יום נוספים  30תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך המועצה  למכרז.
 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

 
גם לאחר המועד  רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפיםהמועצה  .6.5

 האחרון להגשת הצעות וכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים ונפתחו ההצעות.
 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל ע בהגשת הצעתו מבי .6.6
 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 

 הבהרות ושינויים .7
 

כל מציע רשאי לערוך סיור במקומות בתיאום במייל עם  .זה במכרז מציעים מפגש יתקיים לא .7.1
 הח"מ.

 

בלבד  שאלות הבהרה בכתביהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00שעה  26.6.2019עד יום  .7.2
  gizbar@gedera.muni.il    בדוא"למר רמי אומיד מועצה גזבר הל

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד     .7.3
 ממסמכי המכרז.

 
 

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .7.4
 

 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

 
 

mailto:RinatS@ofaqim.muni.il


 

9 

 חתימה: _____________

 

בפורמט ובמבנה, במועד, לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו  אינה חייבת לענותהמועצה כי יודגש,  .7.5
 המוכתבים לעיל.

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.6
 . המועצהתחייבנה את  –בכתב 

 
 אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו. המועצהכן יודגש, כי  .7.7

רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  המועצה .7.8
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  במסמכי

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או 
-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 .ידו להצעתו

 

 זכויותשמירת  .8
, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל למועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .8.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם המועצה  .8.2
 לתנאי ההסכם. 

 

 בחינת ההצעות .9
 ההצעות במכרז תיעשה בשלושה שלבים כמפורט להלן:בחינת  .9.1

 
 בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. – שלב א' .9.1.1

 

בדיקת המתקנים המוצעים על ידי המשתתף מבחינה איכותית: למרכיב  – שלב ב' .9.1.2
נקודות מתוך  35ועל המשתתף יהא לקבל לכל הפחות  50%האיכות יהיה משקל של 

על מנת לעבור לשלב ג' של המכרז, הוא שלב בדיקת  נקודות אפשריות במרכיב זה 50
 במומחה מטעמה. הצעות המחיר. במסגרת הליך זה יכולה ועדת המכרזים להסתייע

 
ניקוד  הקריטריון מס"ד

 מירבי
 מסמכים נלווים לצירוף

התקנה, תמיכה  ,רותיש .1
 מקצועית, הכשרות.

 

 2בהתאם לשיחות עם  ינוקד נקודות 10
משתתף, באמצעות  לכל לקוחות

 שבמסמךטופס ניקוד הממליצים 
 .(6')א
 

לב המציעים כי מסמך  תשומת
( הוא מסמך פנימי לשימוש 6א')

 בשלב למלאו צורך ואין המועצה
 .למכרז ההצעה הגשת

 
מפרט טכני עדיף,  .2

פטנטים, בידול 
מקצועי, איכות 

ביומכנית, הנדסת 
 אנוש.

 

 טכניים ומפרטים קטלוגים נקודות 15
 כולל, המוצעים למתקנים

 .תמונות
 

 בדבר הסברים גם לצרף ניתן
 בהתאם ועדיפותם המתקנים

 .זה שבפרמטר לקריטריונים
 

מנראות,  התרשמות .3
, מסיביותאסתטיקה, 

 פשטותעמידות, 
 .ההפעלה ואחידות

 טכניים ומפרטים קטלוגים נקודות 15
 כולל, המוצעים למתקנים

 .תמונות
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 חתימה: _____________

 

 
 זמןב למקדימים .4

 אספקהה
 

. תוספת למקדימים עדיפות תינתן נקודות 10
 לכל שבוע שמקדימים. ותנקוד 1.5

 
  , הצעתו תיפסל.האיכותנקודות במרכיב  35כאמור לעיל, משתתף שלא יקבל לכל הפחות 

 
 
 

והמציעים )אשר עברו לשלב זה( יקבלו  50%לשלב זה משקל של  -שלב ג': בחינת הצעת המחיר  .9.2
ניקוד במרכיב זה בהתאם להצעה הכספית הכוללת שלהם ביחס להצעת המחיר הכוללת הנמוכה 

 הבאה: לנוסחהביותר, בהתאם 
 

הצעת המחיר   הכוללת הנבחנת
 הצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר

× 𝟓𝟎 =  ניקוד מרכיב המחיר

 

ההצעה שקיבלה את סך חיבור ניקוד האיכות עם ניקוד המחיר ככלל, תמליץ ועדת המכרזים על  .9.3
 הגבוה ביותר.

 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .9.4
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה  הצעהלגרום לפסילת ה יםעלול
 .אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 
 אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה .9.5

 .או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים
 

רשאית כל הצעה שהיא כזוכה, כן אינה מתחייבת לקבוע  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .9.6
 . ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

 

המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת .9.7
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

עדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי ותה להוליך שולל את הוישכוונתו הימכרז, או 
נושא המכרז או על הנחות תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של 

 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .9.8
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת 

ון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, ההצעות על מנת לבח
 וכיו'. מע"מ ודו"חות ניכויים

 

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .9.9
ושל רשויות מקומיות וגופים המועצה כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של 

לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא המועצה חרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית א
 , ככל שיידרש.המועצהומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 

 
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10
 

 לזוכה.המועצה עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך  .10.1
 

על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים ה המועצעד המועד שיהיה נקוב בהודעת  .10.2
 והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז. 
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 חתימה: _____________

 

 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר המועצה מהצעתו, תהא רשאית 
הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות 

המועצה ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית 
במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-עלהמועצה מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .10.4
זכאית לסך המועצה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצה

)חמש מאות ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד ₪  500של 
דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל  10.2ף הנקוב בסעי
 האישורים. 

 

תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המועצה  .10.5
 המכרז.

 

 .  המועצהידי -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .10.6
 

על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את ההסכם המצורף למסמך פנייה זה,  .10.7
כל מקרה של במכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

בנסיבות  סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
וסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נ

 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 
 

 ביטול המכרז .11
 

או לבטל או להתקשר עם מספר ספקים, רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו  המועצה .11.1
ו חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהי

בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, 
 בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

 
אך לא חייבת  –תהא רשאית  המועצהבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי  .11.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -
 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך  .11.2.1
כמחיר הוגן וסביר לשירותים, וזאת בהסתמך על המחיר  למועצהו/או מהמחיר שנראה 

לשלם עבור השירותים, מושא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית  המועצהאותו נוהגת 
 שאושרה לקבלת השירותים.

 

לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או התברר  .11.2.2
לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 
שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או 

 בלתי שלמים.
 

חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או .11.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 
על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  המועצההחליטה  .11.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. המועצההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 
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 חתימה: _____________

 

 
 יואל גמליאל

 המועצהאש  ר                             
 

 

 7 / 2019מכרז מס'  
 (1מסמך א)

 פרטי המשתתף

 

 פרטי המשתתף

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 
  .13פירוט ניסיון קודם כמפורט בסעיף  .2

 
 -באספקה והתקנה של ציוד ומתקני כושר דומים לנשוא מכרז זה ב 2019 – 2015בעל ניסיון, בין השנים 

  )לא כולל מע"מ( לפחות לכל מתקן.₪  200,000פרויקטים לפחות, בהיקף כספי של  5
 

שם המועדון /  שם המזמין
 האתר

היקף כספי  
בש"ח ללא 

 מע"מ

איש קשר אצל  מועד ביצוע
 המזמין

טלפון איש 
 קשר
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 חתימה: _____________

 

 
 

     

 
 

                  _________________ 

 חתימת המשתתף            

 7/  2019מכרז מס'  
 (2מסמך א')

 נוסח ערבות מכרז
 לכבוד 

 מועצה מקומית גדרה
 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

"( אנו ערבים המבקשים)להלן: " מספר זיהוי _________________על פי בקשת _________________ 
וזאת בקשר  (שלושים וחמישה אלף שקלים חדשיםש"ח  ) 35,000 בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי  ____/___עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 
 המכרז.

 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

אופן כלשהו, או לדרוש את אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או ב
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 

 ועד בכלל. ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 ענה.ילא ת  __________דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 ומבוטלת.ערבותנו זו בטלה   _________לאחר יום 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 
 

 רב ד בכבו
 )בנק/חברת ביטוח(
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 חתימה: _____________

 

 7/  2019מכרז מס'  
 (3מסמך א')

 תצהיר קיום דיני עבודה

 
 

 תצהיר קיום דיני עבודה
 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

. אני מצהיר/ה כי הנני מועצה מקומית גדרה"( המבקש להגיש הצעה למכרז של המשתתף" או "הגוף"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין ב 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

או לפי  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה 31.10.00, שנעבר לאחר יום 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז

עבירה  -וט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חל2אליו )כהגדרתו בסעיף 

, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א

 (, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.00

 אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

אשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי הריני ל
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

יל וחתם עליו את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלע
 בפניי.

 
                 

            __________________________                                               __________________ 
 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                  תאריך        
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 חתימה: _____________

 

 7/  2019מכרז מס'  
 (4מסמך א')

 ייצוג הולם 
 
 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן  .1

"(. אני מצהיר/ה כי הנני המועצה)להלן: " מועצה מקומית גדרה"( המבקש להתקשר עם הגוף"
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 אני מצהיר כדלקמן: .2

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  
 "( לא חלות על הגוף.זכויות

 הגוף והוא מקיים אותן; לחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף  

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

הגוף )ג( לחוק שוויון זכויות, 9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –הצורך 
מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום 

 ההנחיות כאמור. 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .4

 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

         ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                              

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
_______, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ברחוב ____________, מר/גב' _____

 האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

_________________  
 __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                     תאריך    
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 חתימה: _____________

 

 7/  2019מכרז מס'  
 (5מסמך א')

 תצהיר היעדר קירבה

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית גדרה
 

 לעובד הרשותתצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או הנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מועצה מקומית גדרהאני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 
 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א׳ )א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

 
״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 עם 

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

דבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )א( של ההודעה ב 12כלל  .1.2
 הקובע:

 
 -״חבר מועצה״  ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ 
 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1ו״קרוב״ בסעיף 

 
 הקובע כי: ש[,נוסח חד])א( לפקודת העיריות  174סעיף  .1.3

 
לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי  המועצה״פקיד או עובד של 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה״.המועצה זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -בן
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

 
אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או המועצה בין חברי  .2.1

 שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .2.2

 תי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצע
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי המועצה ידוע לי כי  .2.4

 הצהרה לא נכונה.
בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור  .2.5

 אמת.
( לפקודת 3א׳ ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3ברוב של  המועצההעיריות, לפיהן 
 א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122לפי סעיף 

 
 

 שם המציע: __________________________
 
 

__________________ 
 חתימת המציע        
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 חתימה: _____________

 

 

 7/  2019מכרז מס'  
 (6מסמך א')

 שאלון ממליצים

 
 
 

 שאלון ממליצים
 

לצורך  הדומה לזה המצורףמובא לידיעת המשתתפים כי ועדת המכרזים או מי מטעמה תעשה שימוש בטופס 
 ניקוד המשתתפים באמת המידה הנוגעת לממליצים. 

 
 אין למלא טופס זה במסגרת ההגשה למכרז והוא מובא לידיעת המשתתפים במכרז בלבד.

 
 

 _________________ מספר זיהוי: ____________מעטפה מס' _____ שם המשתתף: 
 

 שיחה עם: ____________________ משמש כ________________ 
 

 __________________.  אצל המזמין
 

 שיחה מיום __________________ בשעה ________________.
 
 

 :תאר את מהירות האספקה של הציוד שסופק על ידי המשתתף (1
 

 מצוינת 2 טובה מאד 1.75 טובה 1.5 סבירה 1 לא טובה 0
 

 :תאר את רמת המקצועיות והליווי המקצועי שניתן למזמין על ידי המשתתף  (2
 

 מצוינת 2 טובה מאד 1.75 טובה 1.5 סבירה 1 לא טובה 0
 

 :תאר את מידת שביעות הרצון מהמתקנים/מוצרים שסופקו על ידי המזמין (3
 

 מצוינת 2 טובה מאד 1.75 טובה 1.5 סבירה 1 לא טובה 0
 

 :תאר את מידת הזמינות והשירות שלאחר האספקה על ידי המשתתף (4
 

 מצוינת 2 טובה מאד 1.75 טובה 1.5 סבירה 1 לא טובה 0
 

 האם מומלץ להתקשר עם המשתתף לאספקת מתקני כושר ?: (5
 

ממליץ  1 מומלץ לא  0
 בהסתייגות

   ממליץ 2
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 חתימה: _____________

 

 
 

 הצהרת המשתתף
מגישים בזאת הצעתנו למכרז מספר  אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  מועצה מקומית גדרהשל 
 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ,ננו מצהירים בזהה .1
שות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים ערכנו את כל הבדיקות הדרו

 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הכרוכות בביצוע הוצאות ההמשפיעים על 

 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2
, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי ו/או עובדיה ו/או מי מטעמההמועצה 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

רים הדרושים לביצוע העבודות אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישו .3
 מושא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור  המכרז
 מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. 

 
 לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות. אנו מקבלים על עצמנו  .5

 
הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת המקצועיים וכל הציוד  הטכניים,אמצעים כל האת יש לנו  .6

 .המועצה לבצע ולהשלים את העבודות בהתאם לדרישות 

 

תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות מושא והמועצה הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז  .7
 המכרז בשלמות.

 
זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז  .8

 במפורש במסמך זה.

 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .9

 

יום )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה המועצה ידוע לנו, כי מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, )שישים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו 60למשך 
  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -עלהמועצה והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 
חוזרת, כאמור  -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .11

 מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם ,  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 
 . לבינכם

 

 מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .12
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע   ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו אישורים שעליוה

 והאישור על עריכת ביטוחים. 
 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את העבודות מושא  .13
   המכרז דלעיל בתמורה למחירים המוצעים על ידינו במסגרת מכרז זה.

 7/  2019מכרז מס'  
 מסמך ב'

 הצהרת המשתתף
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 חתימה: _____________

 

 
לרכוש ו/או לבצע את המועצה ידוע לנו כי כתב הכמויות מהווה אומדן בלבד ואין בו כדי לחייב את 

תוכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי פריט מסוים או מספר פריטים לא והמועצה הפריטים בו 
 פי צרכיההכל על או לפצל את הרכישה למספר מציעים, יבוצעו או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות, 

 ולפי העניין. של המועצה
 

 ביצוע על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .14
 לנו שיגיעו מהסכומים המועצה כהתנ, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ העבודות

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

 מוגשת בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו .15
 לחתימתנו הסכם או דין פי-על מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו כי, ההצעה

 . זו הצעה על

 

הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בעצם הגשת הצעה זו  .16
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז  בזאת ויתור

 לרבות דרישותיו.
 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
 

 
 מטעם המציע :פרטי החותם 

 
 _________________ ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 

 
 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________

 
  תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________

 
 

 אישור עו"ד
 

)להלן: ח.פ./ע.מ ________________       עו"ד של  אני הח"מ
___________________ על הצהרה זו ה"ה  ייבפנ חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות בשם המשתתף
כי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ושל המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 

 המשתתף.
 

_____________________                                                            __________________                    
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                      תאריך          
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 חתימה: _____________

 

 הצעת המשתתף
 
מ' )מידות  5על  מ' אורך 12 יהיה בגודל מירבי של לאימון פונקציונאלי  שיותקן באולם הספורט המתקן  .1

 .ואביזרים מקוריים של היצרן החדר( עם מקסימום עמדות עבודה

המצורף בהצעה את המכשיר  רור בקטלוג היצרן המקוריילסמן בבחיר, במילוי הצעת המ על המציע חובה .2

 .המוצע בהצעת המחיר

 .בכתב יד ברוריש למלא את הצעת המחיר  .3

 .יש לציין מחירים בש"ח וללא מע"מ .4

 כלשהו.המחירים הינם קבועים וסופיים ואינם צמודים למדד  .5

 המחיר בהצעה הינו לאחר ההנחות. .6

 
 

    רייס, אסקייפ-סטרונג, קווינקס, האוט-)דוגמת: מובמתקן מרכזי לאימון פונקציונאלי  .1
 ש"ע(/ או  ו

 
 
 
 
 

 : לצורך ניקוד האיכותלאימון הפונקציונאלי לאולם הספורט הערות והדגשות המציע לציוד 
 

___________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 7/  2019מכרז מס'  
 1מסמך ב'

 הצעת המשתתף

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 

 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

1.  
 
 
 

      

2.  
 
 
 

      

3.  
 
 
 

      

4.  
 
 
 

      

5.  
 
 
 

      

6.  
 
 
 

      

                                                          
מע"מ פניסה"כ בש"ח ל  
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 חתימה: _____________

 

 
 
 

 ציוד קטן / פונקציונאלי / עבודה חופשית .2
 

 
 

  : הערות ותוספות לציוד קטן / פונקציונאלי / עבודה חופשית לצורך מדדי האיכות
 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

עמוד  דגם יצרן כמות פריט 
 בקטלוג

מחיר 
 ליח'

 סה"כ

 יצוק מקצועי ןמזר  .7
 

4      

כולל חיבור  חבל לאימון פונקציונאלי  .8
 לקיר והתקנה

1      

 פיט בול בגדלים שונים  .9
 

3      

 אובר בול  .10
 

2      

 כדור כוח במשקלים שונים  .11
2,4,6,8,10,12  

6      

 קטלבלס משקלים שונים  .12
 ק"ג 4,6,8,10,12,14

6      

      1 מתקני עץ שונים לשווי משקל 2  .13
      1 קשת מקצועית לתרגול שרירי הבטן  .14
 פיתה מקצועית  .15

 
1      

16.  TRX  לקיר כולל מקורי + חיבור תקני
  התקנה

3      

 גליל ספוג   .17
 

3      

      4 עם ידיות דרגות שונותגומיות  סט   .18
 קפצית שיפועית  .19

 
1      

 בוסו מקצועי   .20
 

2      

 קפצית אופקית  .21
 

1      

סטנד + סט משקוליות יד בציפוי גומי מ   .22
 זוגות 10ק"ג  22עד  4

      סט

 ספסל מקצועי מתכוונן  .23
 

2      

דלגית מקצועית ידית ממוסבת, כולל   .24
 מונה

2      

חצי כלוב מקצועי מקובע לקיר כולל   .25
אביזרי עזר בניהם: ספסל מקצועי 
מתכוונן, מוט אולימפי כולל סוגרי 

ק"ג משקלות חופשיים ציפוי  200קליק, 
 גומי כולל ידיות

      סט

 
 סה"כ בש"ח ללא מע"מ                                               
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 חתימה: _____________

 

 
 
 
 

 ביצוע עבודות התאמה ותשתית באולם הספורט .3
 

 
 

 :  לצורך מדדי האיכות לעבודות ההתאמההערות ותוספות 
 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

 מפרט מראות 
 מ"מ קריסטל סוג א' ללא פגמים.  5 •
 בחיבורים בין המראות.פילוס איכותי בהתקנה בצירי אורך ורוחב כולל  •
 מעלות. 90בפינה פנימית נדרש גם פילוס ל  •
 בפינה חיצונית לבחירת המזמין: פאזה משותפת או פינת אלומיניום. •
 המראות יהיו צמודות בחיבורים ובמישור אחד ללא בליטה של אחת המראות. •
 פלטת המראה בגודל מכסימלי ע"פ חלוקה שווה של כל הפלטות באותו החדר.  •
 פאזות בקצוות כל פלטה  – יליטוש מינימאל •
 –מסגרת אלומיניום  סביב מראה. גוון המסגרת טבעי או לבן. לצבע מיוחד תוספת תשלום.  •

 לבחירת המזמין
 ספוג זיגוג מיוחד בין המראה למסגרת האלומיניום. •
 חומר גרמני( –ודי בגב מראה למניעת התקלפות וכתמים. )יאכט וניש ספרי לכה ייע •
 טפט הגנה, בטיחותי, מודבק בגב מראה למניעת פיזור המראה בעת שבר. •
 תמיכות למ"ר )ליציבות המראה( 6תמיכות )קלינים( מאחורי המראה בצפיפות של  •
 יש לשים דגש על בעיתיות הפילוס עקב שטח מראות רצוף גדול •
 יות של שנתיים לפחות למראות ולהתקנה תינתן אחר •

 

 :הדגשות חשובות
 עבודות של המתקין שתבחרו בעבודה דומה   3עלייך לפרט 

פילוס אורך ורוחב כולל בחיבור בין הפלטות ובפינות בדרך של חוט אופקי / אנכי בקצה החדר ולכל  קייבד
 פני המראה )מעלה ומטה, וימין ושמאל(.

 ן להרגיש חיבורים בין פלטות, אין לראות עיוותים !!!אי - 100%נדרש פילוס של 
 

עמוד  דגם יצרן כמות פריט 
 בקטלוג

מחיר 
 ליח'

 סה"כ

, והתקנה הובלה כולל מראותביצוע   .26
 מסגרת אלומיניום ע"פ מפרט מצורף

 מטה בעמוד זה. 

      מ"ר 15

לגרפיקה מאושרת  קיר ביצוע מדבקות  .27
 התקנה כולל

      מ"ר  10

כ"ס או  Fujitsu inverter 3  מזגנים   .28
מלאה וקידוח תקנית . כולל התקנה ש"ע
 ועבודות החשמל הנדרשות.כוס 

      מזגנים  2

מ"מ תקנית.  25פאזל עובי רצפת גומי   .29
 כולל אספקה, התקנה, ספים ופנלים.

      מ"ר 65

מ'  X 2 2 לאחסוןהתקנת כוורת עץ   .30
 תאים. 16 - 25ס"מ. סה"כ  50עומק 

1      

 
 סה"כ בש"ח ללא מע"מ                                               
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 חתימה: _____________

 

 
 
 
 

 )לחצר בית הספר(הצעת מחיר למתקני החוץ  .4
 
עמדות עבודה לפחות  12מ' עם  10מ' אורך על  20המתקן לאימון בחצר בית הספר  יהיה בגודל מירבי של   .7

 ואביזרים מקוריים של היצרן.

 על המציע להציע את המתקנים המקצועיים, החדישים והטובים ביותר שבאפשרותו להציע ולספק.  .8

המצורף בהצעה את המכשיר  רור בקטלוג היצרן המקוריילסמן בבחיר, במילוי הצעת המ על המציע חובה .9

 .המוצע

 .בכתב יד ברוריש למלא את הצעת המחיר  .10

 .יש לציין מחירים בש"ח וללא מע"מ .11

 המחירים הינם קבועים וסופיים ואינם צמודים למדד כלשהו. .12

 

 
 

: לצורך מדדי האיכות החוץהערות לציוד 
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 

 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

31.   
 

      

32.   
 

      

33.   
 

      

34.   
 

      

35.   
 

      

36.   
 

      

37.   
 

      

38.         

39.   
 

      

40.   
 

      

41.   
 

      

42.   
 

      

43.   
 

      

 
 סה"כ בש"ח ללא מע"מ                                                        
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 חתימה: _____________

 

________________________________________________________________  
  

 
 7/  2019מכרז מס' 

 מסמך ג'
 הסכם 

 
 חוזה התקשרות

 2019שנת  __ביום ______ לחודש  בגדרה שנערך ונחתם

 

 -בין-

 מועצה מקומית גדרה

 ("המועצה": )להלן

 ;מצד אחד            

 

 -לבין-

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 "(הספק" :להלן)

 ;מצד שני            

 
"( כמפורט המתקנים" ויתקין ציוד ומתקני כושר )להלן:זקוקה לגוף אשר יספק המועצה ו - הואיל

 בהסכם זה על נספחיו;
 

את מכרז פומבי מס' המועצה ולצורך עבודות האספקה וההתקנה כאמור פרסמה  - והואיל
 "( והספק הגיש את הצעתו למכרז;המכרז)להלן: "  ____/__

 
, על בסיס הצהרותיו של הספק ועל בסיס הצעתו, המליצה על המועצהוועדת המכרזים של  - והואיל

 הצעתו כהצעה הזוכה במכרז; 
 

והסכם זה כולל את כלל התנאים להתקשרות בין הצדדים ובהתאם לכללי המכרז הזוכה  - והואיל
 התחייבו לחתום עליו;המועצה ו
 

 
 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 

 מבוא .1
 

 ת תנאיו.קחלק בלתי נפרד הימנו ובחז ההמבוא להסכם זה מהוו .1.1
 הסכם זה לפיהן. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי .1.2
 :הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עימו .1.3

 מסמכי המכרז כולם והצעת הספק.. 1.3.1
 מפרט טכני. – נספח א'. 1.3.2
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 חתימה: _____________

 

 נוסח כתב היעדר תביעות. – נספח ב'. 1.3.3
 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ג'. 1.3.4
  אישור קיום ביטוחים. – נספח ד'. 1.3.5

 
 

 הגדרות .2

 
 הסכם זה:למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות שבצידם אלא אם נאמר אחרת בפורש במסגרת 

 
 המשמעות  המונח

כהגדרתו לעיל וכן כל מי שבא מטעמו בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה לרבות  - "הספק"
 עובדיו, קבלני משנה, ספקי משנה וכיו'.

 
אספקה והתקנה של ציוד ומתקני כושר וכן מתן שירותי אחריות לציוד  - "העבודות"

והמתקנים כאמור בהתאם לקבוע בהסכם זה על נספחיו וכן ביצוע כל פעולה 
הנדרשת לשם ביצוע מושלם של העבודות והשירותים כאמור גם אם לא הוזכרה 

 במפורש במסגרת הסכם זה. 
 

" או החוזה"
 "ההסכם"

אי חוזה זה, המפרט הטכני, כתב הכמויות, וכן כל מסמך , תנהספקהצעתו של  -
 זה. למסמךאחר המצורף 

 
 .זה חוזהמתחם חדר הכושר בו יבוצעו העבודות נשוא  - "האתר"
 

 

 :ההתקשרות .3

 
על  ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה המתקנים שיוזמנו על ידהאת כל מועצה להספק יספק 

 .נספחיו

  

 :והתחייבויות של הספקהצהרות  .4

 
 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

כי הוא בעל הידע היכולת, הציוד, המומחיות, הכישורים, הניסיון, האמצעים וכוח האדם   .4.1
הדרושים והמתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובידיו כל הרישיונות וההיתרים   

העבודות, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון לשם                          הנדרשים על פי חוק, לצורך ביצוע 
ביצוע העבודות על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע אותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר                          

 כאמור.
 

זה ולבצע את  והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה וכי הוא קרא את החוזה על נספחיו והבינ .4.2
 על פי תנאי החוזה במלואן.  –העבודות נשוא הסכם זה 

 
, המפרטים והכמויות וערך את כל הבדיקות המועצהכי הוא ראה ובדק את תנאי ודרישות  .4.3

הנחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה ונספחיו, וכי הם מקובלים עליו         וביכולתו 
לבצעם תוך עמידה בלוח הזמנים בהסכם זה, ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר, וכי אין 

 ת העבודות בהתאם לאמור לעיל.  סוגל לבצע אמלו ולא תהיינה לו כל טענה, וכי הוא 
 

ובהתאם לדרישות מכון התקנים הסכם זה בהתאם להוראות  המתקניםאת  כי יספק ויתקין .4.4
 וראות כל דין.וה
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, מהווה תמורה הוגנת המבוקש על ידוהוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר  כי .4.5

 לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה. 
 

         ספק י כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו עצמאי וכ ספקכי הוא  .4.6
 מעביד.  –יחסי עובד המועצה עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו לבין 

 
יחשבו עובדיו בלבד, והוא בלבד ידאג לשלם יבעובדים, הרי שעובדים אלו  הספקבאם ייעזר כי  .4.7

לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או יחסי עבודה עם מועצה ללהם   את המגיע להם ע"פ דין, וכי 
 .הספקעובדי 

 
כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים כדין ועל ניכוי מס  .4.8

רשאית, ע"פ המועצה ישור על ניכוי מס במקור, תהיה אמועצה לבמקור. היה והקבלן לא ימציא 
 שיקול דעתה, לנכות מכל סכום שלדעתה יש להעבירו לרשויות המס.

 
ל ידו ו/או בקשר עם עכי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין,  .4.9

לשלם, למאן בגין כל סכום שהיא תידרש המועצה עבודתו על פי הסכם זה וכי הוא ישפה את 
 עפ"י ההסכם. הספקדהוא, בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של 

   
הספק מצהיר בזאת כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ויבצעו          .4.10

  , וכי ישתמש בחומרים ובכמויות מתאימים.המועצההמלאה של  העבודתם לשביעות רצונ
 

צע את כל העבודות וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, שקדנות, הספק מתחייב לב .4.11
 מהימנות, ובדייקנות. 

 

 ביצוע העבודות .5

 

את המתקנים, תעודות האחריות, החומרים, המכונות, הכלים האביזרים וכל  יספקהספק  .5.1
 הדרוש, ללא יוצא מן הכלל, לצורך אספקת המתקנים והשימוש בהם, על חשבונו הוא.

 
ספק יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ו/או המפרטים ו/או בהתאם להוראות שיינתנו לו ה .5.2

 לעת., מעת המועצהעל  ידי המפקח מטעם 
 

יבצע כל עבודת חיבור והתקנה ו, )נספח א'( את המתקנים בהתאמה קפדנית למפרט יספקספק ה .5.3
 .המועצההדרושים כולל חיווט )מכל סוג( מסודר בציוד האירובי לשביעות רצון 

 
ו/או מי מטעמה לגבי אופן השימוש והפעלת המתקנים, המועצה הספק יבצע הדרכה לעובדי  .5.4

תובות ומפורטות בעברית של כל המתקנים שסופקו על פי כל חוק הוראות טיפול ותחזוקה כ
 זה. הסכםוהוראות 

 
 , אריזתם, הובלתם, אספקתם, פינוי הפסולת והאריזות המתקניםהספק יישא בכל עלויות ייצור  .5.5

 מידי יום, הפעלתם לרבות עלויות חומרי הגלם והעבודות המושקעים בייצור המתקנים, מסים 
, לרבות וכל יתר הפעולות הקשורות בהספקת המתקנים, ובכל הוצאה ותשלומי חובה אחרים

 .מועצה לאחרת הקשורה באספקתם 
 
הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה על  .5.6

הוראות כל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח, וכן יינקטו על ידי  הספק 
רב האמצעים לשמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. הספק יהיה אחראי לכל נזק או מי

 .המועצהאובדן שייגרמו למתקנים, עד לקבלתם על ידי 
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ציוד נלווה )להלן: "ציוד נלווה"(, הספק יספק ויתקין מועצה לנדרש הספק עפ"י המפרט לספק  .5.7
 .המועצהועל חשבונו, את כל הציוד הנלווה בהתאם לדרישת  באתר

בין אם הוא ייצרו  ,אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט נלווה, שסופק על ידיו .5.8
המועצה רישות ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לד

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

גילה הספק סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת, או שהיה לספק ספק  .5.9
תיתן לספק הוראה המועצה ו מועצהלבפירוש נכון של מסמך או הוראה, יפנה הספק בכתב 

 תהא סופית ומחייבת.  המועצה בכתב. הוראת 
 

 

 לוחות זמנים .6

 
ימים  60בתוך  כם זה על נספחיובהתאם להוראות הסאת המתקנים מועצה להספק מתחייב לספק 

   .המועצה קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת על ידי ( ממועד ים)קלנדרי

 

 בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים  .7

 

רשאית )אך לא חייבת( לבצע בדיקה פרטנית ו/או מדגמית, של המתקנים. מצאה  המועצה  .7.1
כי המתקנים אינם עומדים בדרישות המפרט או הינם  פגומים או בלתי ראויים לשימוש המועצה 

רשאית לסרב לקבל לידיה את המשלוח או לדרוש את החזרתו המועצה מסיבה אחרת, תהא 
 ון הסיבה לסירובה לקבל את המתקנים.  ותמסור על כך הודעה לספק, תוך צי

 
לא תשתמש במתקנים שלגביהם הודיעה כי אינם עומדים בדרישות המפרט או פגומים המועצה  .7.2

או בלתי ראויים )להלן: "המתקנים הפגומים"(, והספק ידאג על חשבונו, לפינוי המתקנים 
בור המתקנים . בכל מקרה כזה לא תשולם התמורה עהמועצה הפגומים מיד לאחר הודעת 

 הפגומים. 
 

לאחר הספקת המתקנים, כי קיים בהם המועצה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו תגלה  .7.3
ו/או בחלקם פגם או ליקוי, בייצורם ו/או בטיבם או בתפקודם ביחס לדרישות המפרט, או בשל 

 מתקנים חלופיים, העונים על כללמועצה להיותם מוצרים פגומים, מתחייב הספק לספק 
לפנות את  המתקנים הפגומים, על חשבון המועצה דרישות המכרז והמפרט, או לפי דרישת 

 .ההתקשרותהספק, ולבטל את 
 
, בשל היות המתקנים פגומים כאמור, יחויב המועצהבמקרה של ביטול ההתקשרות על ידי  .7.4

וזאת, כהערכה מצטברת )מאה אלף שקלים חדשים( ₪  100,000הספק בפיצוי מוסכם בסך של 
כתוצאה מהפרת תנאי ההתקשרות ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד המועצה של נזקי 

 .מועצהל
 
תרצה המועצה פק, אם , מחויב הסהמועצהחרף האמור לעיל, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של   .7.5

, מיד לאחר דרישתה, כמות זהה של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז מועצה לבכך, לספק 
 והמפרט שאינם מוצרים פגומים, ללא כל תמורה נוספת.

 
 

 תנאי התשלוםוהתמורה  .8

תשלם לספק כנגד מילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה על נספחיו, המועצה שתמורה ה .8.1
   .לכמויות שהוזמנו וסופקו בפועל הינה בהתאם

 
 בהתאם לאמור בחוק מוסר תשלומים  לספקים, לספקישולם המועצה התשלום שאושר ע"י  .8.2

 "(.החוק" )להלן: 2017 -תשע"ז
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 לא הספק את כל מחוייבותיו על פי הסכם זה.ימועד גמר ההתקנה יחשב המועד בו מ .8.3
אספקה והתקנה מלאים ואישור חשבונית הספק על יום ממועד גמר  45תנאי התשלום: שוטף +  .8.4

  ידי יועץ המועצה.
 

למען הסר ספק מובהר כי המחירים שבכתב הכמויות הנם סופיים ומחייבים ואינם ניתנים  .8.5
לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי על המחירים בגין התייקרויות בשכר עבודה     והספקלשינוי, 

 ו/או בחומרים ו/או מכל סיבה אחרת.
 

בנוסח המצ"ב המועצה יהיה לחתום על טופס היעדר תביעות כנגד  הספקכתנאי לתשלום על  .8.6
 ב'.נספח כ

 
   ספקשלם לתהמועצה והמועצה מובהר, כי המפקח יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו לאישור  .8.7

 בתנאי תשלום כמפורט בהסכם זה. 
 

כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או לעבודה  לספקמובהר, כי לא תשולם  .8.8
חריגה כלשהי, אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על ידי  

 בכתב ומראש.המועצה 

 

 :אחריות למתקנים ולעבודות .9

  

לטיב ואיכות הציוד הנדרש, התקנתם ופעילותם התקינה  המועצה הספק יהיה אחראי כלפי  .9.1
 שנים( מיום אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה.  3חודשים ) 36למשך 

 
והספק   לספק, תודיע על כך  הספקכי קיימים ליקויים ו/או פגמים בעבודות המועצה מצאה  .9.2

, מבלי שיהיה זכאי  המועצה מתחייב לתקנם מידית ו/או לבצע את העבודה מחדש, עפ"י דרישת 
 לכל תמורה או תמורה נוספת בגין כך. 

 
הספק  . באם לא יתקן  המועצהתיקונים דחופים יבוצעו על ידי הספק באופן מיידי עפ"י דרישת  .9.3

, יחויב הספק בגין כל העלויות שנגרמו המועצהאת התיקונים תוך פרק הזמן שהעמידה לרשותו 
בשל אי עמידת הספק בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל  סעד המגיע מועצה ל
 עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין.  מועצה ל
 

הספק מתחייב לתקן בתוך חמישה ימים מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקן. באם  .9.4
שעות מקבלת  48ם הגורמים לסיכון או השבתת המכשיר יתוקן הפגם בתוך מדובר בקלקול או פג

הודעה. במידה  והמכשיר לא יתוקן ע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק הספק על חשבונו מכשיר חלופי 
 שווה ערך ויפנה  את המכשיר התקול על חשבונו. 

 
יב הספק     שומרת לעצמה הזכות לתקן את הליקויים בהתאם לשיקול דעתה ולחיהמועצה  .9.5

בהתאם לאמור המועצה לספק. הספק מתחייב לפצות את המועצה בהודעת חיוב שתעביר 
עפ"י הסכם זה המועצה בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהודעת החיוב כדי לגרוע מזכויות 

 ו/או כל דין. 
 

חודשים ולהמציא אישור תקינות לכלל  6הספק מתחייב לבצע שירות תקופתי אחת ל  .9.6
 המכשירים לאורך כל תקופת האחריות על פי וכמתחייב בחוק הספורט ו/או בתקנות. 

 
מובהר במפורש, כי אחריות הספק תכלול את תקינות, טיב ואיכות כל המתקנים וכל חלקיהם  .9.7

 תקופת האחריות.השונים ללא יוצא מהכלל ולאורך כל 
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 טיבביצוע וערבות  .10

 

מהצעתו הכוללת  5%ערבות בנקאית בנוסח נספח ג', בשיעור של המועצה הספק יעמיד עבור  .10.1
בהתאם המועצה )ללא מע"מ( וזאת להבטחת אספקת והתקנת המתקנים מושא ההזמנה מטעם 

ועד סיום  הוצאתהחודשים ממועד  4-להוראות הסכם זה על נספחיו. תוקף הערבות יהא ל
 .ההתקנה

 
מע"מ(  ללא) 1.5%יוכל הספק להפחית את ערבות הביצוע לשיעור של , האספקה וההתקנהבגמר  .10.2

 .המועצה שנים מיום סיום העבודה ואישורה על ידי  3שתשמש כערבות לטיב המתקנים למשך 
 

המפקח/יועץ ו/או המועצה ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש ע"י נציג  הספק .10.3
 מטעמה במהלך הביצוע ו/או בסיום העבודה.

 
ידאג הספק להמציא ערבות חדשה בתנאים זהים  ,היה והערבות תחולט וההסכם לא יבוטל .10.4

 לערבות שחולטה.
 

ארכה בכתב המועצה נתנה  שלגביה יסודית לא הפרה ו/או יסודית הפרה זה הסכם הספק הפר .10.5
 לחלט את הערבותהמועצה לתיקון ההפרה אשר לא תוקנה בתקופת הארכה, תהיה רשאית 

 מהפרת הנזק בגין ומוערך מראש מוסכם כפיצוי הבלעדי, וזאת דעתה שיקול חלקה, לפי או כולה
 זה.   במועד אותו צופים שהצדדים הספק, כפי התחייבויות

 
מתן ערבות כאמור אינו פוטר את הספק ממילוי מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה, גבייתה ו/או  .10.6

לתבוע מהספק את המועצה אינו גורע מזכות המועצה מימושה של הערבות, כולה או חלקה, ע"י 
 כל הנזקים ו/או ההפסדים וכן סעדים נוספים ואחרים, על פי ההסכם ועל פי הדין. 

 
 הוצאת הערבות וחידושה יחולו על הספק בלבד.כל ההוצאות בגין  .10.7

 

 בנזיקין  אחריות ושיפוי .11

 

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים המועצה אחראי כלפי  והספק  לבד .11.1
עובדי ספק ו/או לו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ללהיגרם 

בכל הקשור ו/או  לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמםהספק  ו/או 
כל מי מטעמו ו/או  וכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדי הנובע מהמתקנים  ו/או 

  בקשר למתקנים.
 

אור הנמצא או יאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותכל להמועצה אחראי כלפי  וספק לבדה .11.2
  נשוא ההסכם.ביצוע המתקנים  לצורך  וו/או על ידי מי מטעמ ו שהובא על יד

 
זקים כאמור ומתחייב נואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי המועצה ספק  פוטר בזאת את ה .11.3

סכום  נזקים שייגרמו לה ועל כל  ימים על כל 7פצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך ל לשפותה
תודיע לספק  על כל המועצה . משפטיות ואחרות כאמור לרבות הוצאות  שתחויב לשלם עקב 

על , מפניה המועצה ובמידת הצורך להגן על  להתגונן ותביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל
 . ו של הספקחשבונ

 
סיבה זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל הספק לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהמועצה  .11.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם המועצה מסכומים אשר נתבעים  ,אחרת
מחמת מעשה או מחדל מועצה ללעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  כאמור ספק באחריותו של ה

 כאמור לעיל. הספקשהם באחריותו של 
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 ביטוח .12

 
, ווחובותי ורוע מהתחייבותכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לג אחריותו של הספקלהבטחת  .12.1

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות  ולערוך ולקיים על חשבונ הספקמתחייב 
לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור ושבדין כלפי

 מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ד' המהווה חלק
  "(. טופס האישור על קיום ביטוחיםבלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 
הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  .12.2

ידי מבטחי -מבטחי הספק על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על
בתרופות המועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את מועצה להספק 

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל  הספק בגין הפרת ההסכם.
 .המועצה מזמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 
או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ריכת הביטוחים וע .12.3

אחריות כלשהי  הלא יטילו עליעל התאמת הביטוחים והמועצה מלא יהוו אישור כלשהו מועצה ל
פי כל -פי הסכם זה או על-בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על

 דין. 
 

הספק יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  -ביטוח כלי רכב .12.4
שחובה לבטחה על פי דין לרבות לביצוע המתקנים  ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות 

ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה(, כיסוי חבות בגין 
וכיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים ₪  600,000 -נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 בביטוח חובה.
 

ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  ספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכןה .12.5
 הקבועות בפוליסות הביטוח.

 
הספק לבדו אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים  .12.6

מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או 
מובהר, כי הספק אחראי  ין אותם נזקים.חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בג

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 
 בפוליסות.

 
לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  הספק מתחייב .12.7

ולדרישת  ת הביטוחהאמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסו
 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.המועצה 

 
לנזקים הספק  אחראי, המועצהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הפר הספק .12.8

על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם המועצה טענה כלשהי כלפי  ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל
 עקב זאת. ול

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר  ולשאת בתשלומים המוטלים עליהספק על  .12.9

 .הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 

 קיזוז .13

פי חוזה -לספק עללשלם תהיה חייבת המועצה שרשאית לקזז מכל סכום או תמורה המועצה  .13.1
אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה אחרת וזאת  ,מועצה לזה, כל סכום אשר הספק יהיה חייב 

 נגד הספק או למו"מ משפטי כלשהו.   מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין



 

31 

 חתימה: _____________

 

 
תהיה זכאית להם, תהיה המועצה שבמידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים  .13.2

כים משפטיים, רשאית לגבות את ההפרש באמצעות חילוט הערבות ו/או באמצעות הליהמועצה 
  .המועצה הכל לפי שיקול הדעת של נציגי 

 
 

בכל מקרה שהספק לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו ו/או לא ימלא  .13.3
רשאית המועצה תוך פרק זמן שנקבע בהודעות, תהיה המועצה אחר הודעות בכתב מטעם נציג 

על חשבונו  באמצעות מי מטעמה, וזאת לבצע את השירותים ו/או איזה חלק מהם בעצמה ו/או 
 של הספק. 

  
תנכה את הסכום ששולם על ידה בהקשר לכך ובצירוף הוצאותיה מהכספים שיגיעו המועצה  .13.4

 ממנה לספק.  
 

 עפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפי החוזה הנ"ל.המועצה אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות  .13.5
  

 אי הסבה .14

 
אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או את ביצוע העבודות בכל דרך שהיא,  אלא  הספק

 בכתב. המועצה אם נתקבלה לכך הסכמת 

 

 הפרות וסעדים, סיום חוזה או ביטולו .15

 

, 10, סעיף 9, סעיף 8, סעיף 6, סעיף 5, סעיף  4, סעיף 3מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיף  .15.1
הנם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם     14יף , סע12, סעיף 11סעיף 

 חשב כהפרה יסודית של החוזה.ית
 

התחייבויותיו לפי הסכם זה, במועדים במבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא עמד הספק  .15.2
לבצע טיפולי תחזוקה שוטפים בעצמה או באמצעות אחר המועצה הקבועים בהסכם, רשאית 

מהעלות, בהערכה מצטברת של  20%מטעמה, והספק יחוייב בעלות ביצוע הטיפול בתוספת של 
 תהיה רשאית לקזז את הפיצוי מכל סכום שהיא חייבת לספק.המועצה . המועצהעלויות 

   
בים בסעיף זה מכל תשלום ות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקוכתהיה זכאית לנהמועצה  .15.3

 שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה  הבלעדי. 
 

 לא ישחררו את הספק ,חילוט הפיצויים המוסכמים מניכויים מתשלומים המגיעים לספק .15.4
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 
תהיה רשאית לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה, כולו או חלקו, על פי שיקול דעתה המועצה  .15.5

יום מראש, ולספק לא תהיה כל טענה  30הבלעדי בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של 
בכל הקשור לכך ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של ההסכם לידי המועצה ו/או תביעה נגד 

  סיום.
 

הזכות להביא חוזה זה מועצה ללהביא חוזה זה לידי סיומו, תהא המועצה ע מזכות מבלי לגרו .15.6
 לידי סיום, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים: 

 
 .15.1במקרה שהספק יפר את החוזה הפרה יסודית כהגדרתה בס"ק  .א
 ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים. .ב
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ו קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם הוטל עיקול זמני א .ג
ימים ממועד  7או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם. 
הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם,  .ד

רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה או הוגשה נגדו בקשת פשיטת 
על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה 

ושיו כולם, או חלקם, או  שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען נאו סידור עם 
 הסדר איתם.

 הספק הסתלק מביצוע החוזה.כי המועצה הוכח להנחת דעתה של  .ה
הוכחות, להנחת דעתה, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע המועצה כשיש בידי  .ו

שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה 
 או ביצועו. 

ינה התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה א .ז
, היה בה כדי המועצהעובדה מהותית אשר, לדעת מועצה לנכונה, או שהספק לא גילה 
 להשפיע על ההתקשרות עמו.

 
וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  המועצהספרי  .15.7

 ומועדיהם.
 

אלא המועצה בזכויותיה על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי המועצה לא יראו בשימוש   .15.8
הודיעה על כך לספק במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו המועצה אם 

 על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
 

יום לא יהווה  30ל מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה ע .15.9
הפרה של חוזה זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור, 

 כאמור.
 

 

 תוצאות סיום חוזה או ביטולו .16

 

בתום תקופת החוזה, או מיד עם ביטולו, המלא או החלקי, מכל סיבה שהיא, לפי המוקדם,  .16.1
 יחולו  בין היתר הוראות אלה:

 

בגין אובדן רווחים או טובות הנאה המועצה מהספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו  .א
כל מהמועצה מסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה, והספק פוטר בזה את 

  חבות כאמור. 
 

סיומו של חוזה זה בתום תקופת החוזה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם יותר, לפי  .ב
יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני תום תקופת החוזה או ביטולו כאמור,  העניין, לא

 והצד החייב ימלא את חיוביו במועד שעליו למלאו על פי הוראו חוזה זה.
 

הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק, לפני תום תקופת האחריות, תהיה זכאית  .16.2
 קנים. ממחיר המת 10%לפיצוי מוסכם בשיעור של המועצה 

 
 היה הביטול ביטול חלקי, יחולו ההוראות שלעיל לגבי החלק שבוטל.    .16.3
 

 

 פיצוי מוסכם .17
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 חתימה: _____________

 

את העבודות במועד בהתחשב בהארכה או בקיצור כאמור בהסכם זה,  ישלם  הספקלא השלים  .17.1
וחמש מאות )אלף ₪,  1,500 –פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל מועצה ל הספק

 בפועל. ןלכל יום איחור, החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודות ועד להשלמת₪( 
 

 .לספקלקזז את סכום הפיצוים המוסכמים מכל סכום שיגיע  תהא רשאיתהמועצה  .17.2
 

ותיו להשלים את העבודות, או מכל  מהתחייבוי הספקתשלום הפיצוי אין בו כשלעצמו שחרור  .17.3
 התחייבות אחרת לפי הסכם זה.

 
ומבלי לפגוע  –על פי כל דין לרבות מועצה להפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר הנתון  .17.4

 פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר.   –בכלליות האמור 
 

 יחסי הצדדים  .18

 

על פי חוזה זה הם יחסים של ספק המועצה ים בין הספק, לבין מוסכם ומוצהר בזה, כי היחס .18.1
עצמאי ומזמין, בהתאמה, וכי אין בחוזה זה כדי ליצור, ושם דבר בהוראות  חוזה זה לא יתפרש 

מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הספק, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל  -כיוצר, יחסי עובד
 .   מועצה ההפועלים בשמו או מטעמו לבין 

 
הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי    .18.2

 .המועצהמעביד בינו לבין  -ואת העדר יחסי עובד המועצה לשנות את מעמדו כספק עצמאי כלפי 
 

עקב מועצה לבגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו המועצה הספק מתחייב לשפות ולפצות את  .18.3
לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק שררו המועצה תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין 

השירותים השוטפים וזאת מיד עם דרישתה הראשונה  מעביד ו/או הנובעת מביצוע -יחסי עובד 
 .  המועצהשל 

 
ובים החלים עליו על פי כל דין כלפי עובדיו,     הספק יהיה אחראי באופן בלעדי, לקיום כל החי .18.4

לרבות תשלום שכר, זכויות סוציאליות, תשלומי מסים, ותשלומי חובה אחרים בגינם, הבטחת 
תנאי בטיחות בעבודה ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה   

וביצוע מועצה לוצרים אספקתם לעובדיו, לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור המ
טיפולים שוטפים, אם וככל שהם קיימים וידועים לו, ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים 

 למניעת סיכונים אלה. 

 

 ויתור או ארכה .19

 

שום ויתור, ארכה או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי חוזה 
זה, או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין בכלל ובין במועדה, לא יהיו בני 

חוזה זה או על  תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב, ולא יחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד על פי
 פי דין. 

 

 סמכות שיפוט ייחודית .20

 

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה, ביצועו, פירושו, וכל תביעה בקשר להסכם זה תובא להכרעת 
 של מדינת ישראל לפי סמכותם העניינית.  מרכזבתי המשפט אך ורק במחוז 

 

 שונות .21
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 חתימה: _____________

 

 אלא תההמועצה במלואו, וכי  הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה בניהם .21.1
קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות,  מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, 
שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי 

ים, והספק מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדד
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.  

 
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום  .21.2

 לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.
 

 
 בישראל.שעות לאחר הישלחה מבית דואר  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  .21.3

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
                 __________________                                                               ______________ 

  הספק                                                                              מועצה מקומית גדרה               
 

 
 אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש

 כעו"ד/רו"ח של התאגיד_______________ 
      מס'

 מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו
 י ה"ה:יבפנ

 _______________, ת.ז. ____________.1
 ______________, ת.ז. ____________.2

 
י ישהציגו בפנ הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד

 י.יחתמו על חוזה זה לפנ
 
  ___________________________           _____________ 

 רו"ח/דין-עורך                   תאריך

 
 
 
 
 
 

  

ע"י המועצה  הסכם זה נערך ואושר לחתימת 
בהיותו עומד בדרישות הדין מועצה ל היועמ"ש 

 ולאחר שקדם לחתימתו הליך מכרז כדין
 
 

___________     _________________ 
 חתימה                   ריךתא     
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 חתימה: _____________

 

 'אנספח 
 מפרט כללי לציוד הכושר

 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו
 

מועצה של  יםת חשוביופעילו ימרכז מהווים באולם הספורט ומתקני הכושר בחצר בית הספרחדר הכושר 
ציוד אנו מקפידים לקבל את הציוד הטוב ביותר תוך יחס העלות תמורה הגבוה ה. בבחירת מקומית גדרה

כל הדרישות במפרט ציוד ביותר עבורנו תוך שימת לב לאיכות המכשירים, למקצועיות ולאסתטיקה ולכן 
 .הכושר הינן דרישות חובה

 
 

 מתקני החוץ
 

 למתקני הישראלי התקן דרישות לכל מלאה בהתאמה יהיוו ציבוריים לגניםהחיצוניים יהיו מיועדים  הכושר מתקני
 1497 י“ת כושר

  :ההצעה דרישות פירוט להלן
את סוג, מיקום והגודל של מתקני  יתארתרשים מפורט, בו  כוללהמציע יגיש תוכנית רעיונית של השטח  .1

 הכושר אותם הוא מעוניין להציע בשטח הנתון. 

 .רוחב' מ 10אורך' מ 20השטח העומד לרשות מתקני החוץ הינו  גודל .2

 12 לפחותותכלול  הנתון הפעילותהתוכנית תשים דגש על מרחקי הבטיחות התקניים בשטח  .3
 .בשטח ימקם אותם שונות פעילות עמדות/מתקנים

הוא מגיש את  במתקן, ותמונה של הדגם או המוצר שעבורו המגיש יצרף מפרט טכני של כלל השימושים .4
 .הדגמים שבמפרט תהא רשאית לבחור מבין סוגי והמועצהההצעה עפ"י טופס ההצעה 

שמעבר לדרישת הסף, ן חוברת מפרט טכני תכלול לכל הפחות: שם היצרן, מק"ט, תקופת האחריות למתק .5
מפרט תנאי החילוף,  ממנו מורכב המתקן, עובי וקוטר לכל חלק מתכתי, עלויות של כל חלקי מפרט לחלקים

 .ספקה ואופציה לצבעיםאהתחייבות לזמני ההאחריות והשירות, 

המלצות במידה ויש מרשויות מקומיות בהן הותקנו מתקני רשימת לקוחות למתקנים דומים והמגיש יצרף  .6
  .הכושר

בהחלפת המתקן לא  החיבור של המתקנים לתשתית. יתרון יוענק לחיבור אשרהמציע יפרט מהו אופן  .7
   פוגעת בתשתית

  באתר. בו הוא יכול לספק את מתקני הכושר זמן האספקה המוקדם ביותרהמגיש יפרט את  .8
  .הצינורות של כל( גלוון חוץ ופנים)האספקה תבוצע בהתאם למפרט הכללי, יש לצרף תעודת גלוון  .9

 פגע בטיחות בשטח ואחריות בתקופת העבודה הינה על החברה המבצעתאין להשאיר מ .10

 המועצה.  ובאישור כל נזק אשר יגרם עקב ביצוע העבודה יתוקן ע"י הקבלן המבצע וזאת בתיאום .11

שבורים וכדומה, עד לסיום  יש לתחום ולשלט את שטח העבודה: בורות חשופים, מוטות ברזל, שבילי גישה .12
  .מוחלט של עבודות ההתקנה

מתקן כושר, הוראות אחזקה  בדיקה ואישור של מכון התקנים לכל למועצהלאחר גמר הביצוע, יש לספק  .13
הטכני של כל יצרן. במידה ואחד הבודקים מצא  של המתקנים, תעודת אחריות לכל המתקנים על פי המפרט

בדיקה חוזרת על  כל פגם שיימצא במתקן על ידי הבודק ולבצע ליקוי כלשהו, על הזוכה לתקן על חשבונו
 .חשבונו

 
 

 מתקן לאימונים פונקציונאליים באולם הספורט
 כדלקמן:בדפים מודפסים הנספחים למכרז לציין ולפרט  חובה

 

מאותה סידרה, יש לציין הבדלים בין  אינוהציוד ו והיה?  מיצרן אחד ? מאותה סידרהציוד ההאם כל  .א
 .הסדרות בנקודות כגון: סוג פרופיל, צבע, מבנה, שינויים ויזואליים וכו'

 : סוג הפרופיל, מידות, עובי דופן, צורת חיבורים, סוג ריתוכים.המכשיריםשלדת  .ב

 עמידה בתקנים, הוראות בטיחות וכו': התיחסות לבטיחות .ג

 .וכו'נים , כיווים: הנדסת האנוש, שינוי גובה או מרחקלמתאמן י הכוחשיטת התאמת מכשיר .ד

: התייחסות לבידוד השרירים הפועלים, שינויי ההתנגדות תוך העבודה יתרונות ביומכניים של המכשיר .ה
 .וכו'

 .ית ההתנגדות ?יהמקסימלי ? קפיצת המשקל בעל והמשקל המינימאלי ? מה ומהבמידה ויש: : התנגדות .ו
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: חיפויים בטיחותיים ואסטטיים, גובה מכשירים, בגימור המכשירים בנקודות כגון יתרונות ותכונות .ז
 .אחידות בנראות הציוד וכו'

 המפרטת את הוראות העבודה בכל מכשיר כנדרש בחוק הספורט. תמונהיש לצרף  .ח

עליך לפרט בנושא התחזוקה: את הוראות התחזוקה לציוד, הכשרת הצוות, אופן קריאת שרות / דיווח  .ט
 תקלה.על 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בנוסף לאמור בהסכם –הוראות ביצוע נוספות 
 

 הוראות נוספות על האמור בהסכם:
 
 עבודה תכניתו/או מי מטעמה ו/או יועץ/מפקח מטעמה תכנית העמדה, המועצה הזוכה יגיש לנציג  .1

 ,יועץ/מפקח מטעמהו/או מי מטעמה ו/או המועצה לאחר אישור כתוב של נציג  לאישור. רק והקמה
 התקנת מכשירי הכושר.   בביצוע הזוכהיתחיל 

 
לדרישות והתקנים  בהתאם שלא בוצעה יסתבר כי העבודה התקנת ציוד הכושר ובסיום במידה .2

העמדת הציוד או השלמת התקנה והפעלת כל המכשירים או פתרון בטיחותי ואסטטי  הרלבנטיים ו/או
 , באופןהספקלחדר הכושר יבצע  הפעלה אישור ניתן ולא ידהבמ או/לחוטי החשמל בציוד האירובי, ו

 תמורה כל ללא ,כנדרש וזאת הפעלה אישור לקבלת חדר הכושר את להשלים מ"ע הנדרש כל מידי, את
 .המועצה מצד נוספת

 
 לספקהמועצה יום( מיום שבו  הודיעה  מאה ועשרים) 120למסור את הביצוע תוך המועצה הרשות בידי  .3

 על זכייתו במכרז וללא כל שינוי בתנאי המכרז. 
 

להזמין ביצוען  תאך לא חייב תרשאיהמועצה בלבד.  הספקכל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון  .4
בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו העלויות על  הספקולחייב את  השל הבדיקות בעצמ

 .הספק
 

 המועצהחתום על ידי ראש ובכתב, לדאוג לקבל אישור מראש  הספקעבור כל הגדלה בהיקף החוזה על  .5
המפקח או המהנדס או כל גורם  ( ואין להסתפק באישור המועצה)מורשי החתימה בשם  המועצהוגזבר 
 אחר. 

 
את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה ע"י ביטול סעיפים, או חלקים  הלעצמ שומרתהמועצה  .6

ולמציע לא תהיה כל תביעה כספית בגין הקטנה או הגדלה של כמויות החוזה,  ולמציע הזוכהשלמים, 
לא תהיה כל דרישה לתוספת כספית של סעיף כל שהוא ו/או של כלל יתרות הביצוע בגין השינוי  הזוכה

 המצוין.
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 'בנספח 
 טופס היעדר תביעות

 
 
 

מועצה אני הח"מ ___________ ת.ז./ח.פ.  ____________________ אשר ביצעתי עבודות עבור 
עפ"י הצעת מחיר מס' _______ מיום _________ מאשר בזה כי עם קבלת הסך של  מקומית גדרה

מועצה )במילים : _______________________________________ ( מאת ____________₪ 
, בגין ביצוע העבודות בהתאם להזמנת העבודה כמפורט בחשבון מס' _____________, הנני מקומית גדרה

היינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות, מכל סוג או מין שהוא, כנגד מצהיר כי אין לי ולא ת
ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע הזמנת מועצה מקומית גדרה
 עבודה זו על נספחיה. 

הנ"ל מהווה ומכסה את כל  למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום
 , בנוגע לביצוע הזמנת העבודה על נספחיה.       מועצה מקומית גדרההמגיע לי מאת 

 
 ולראיה באתי על החתום 

_________________                             _________________ 

 המצהיר                  תאריך                                     
 
 

 אישור עד לחתימה
 

 י.יהנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפנ

 

 
 

_________________                 _________________________                  _________________ 
 תאריך                                       שם                                                   חתימה                 
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 חתימה: _____________

 

 נספח ג' – ערבות ביצוע וטיב
 

 לכבוד

 מועצה מקומית גדרה

 

 א.ג.נ.,
 כתב ערבות ביצועהנדון: 

 
)במילים:  ₪ הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של _________ 

"( אשר תדרשו מאת  ____________ )להלן: סכום הערבות______________שקלים חדשים(   )להלן: "
"( בקשר עם הסכם לאספקה, התקנה ומתן אחריות לציוד ומתקני כושר וזאת להבטחת כל הספק"

 כלפיכם. התחייבויות הספק
 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   ________, 

 אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.
 

נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, אנו 
מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום 

 הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
 

זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו  ערבות
 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

 

        _________ 

 בנק
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 חתימה: _____________

 

 
 

 ד'נספח 
 למכרז אספקת ציוד הכושר

 אישור עריכת ביטוחים
 

 לכבוד :
 מועצה מקומית גדרה

 "( המועצה  )להלן: "
 גדרהרח' ________________________ , 

 
 א.ג.נ.,

 
 בגין( "הספק"___________)להלן _________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:

וביצוע עבודות ו/או שירותים   עבור מועצה מקומית גדרהו/או בקשר עם אספקה והתקנה של מתקני כושר 
"העבודות" ו/או ואו  "השירותים")להלן:   נלווים  בקשר עם הסכם  מיום _________________

 ("המתקנים"
 
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 
 צוע השירותיםיו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם ב לספק  נו ערכנו  א .1

 , כמפורט להלן:ו/או העבודות 
 

 )פוליסה מספר__________________ (  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 
 גבול אחריות: 

 ביטוח התובע, מקרה ותקופת 
3,000,000  ₪ 

 
  הספקעל פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הספק אחריותו של  :כיסויאור ית

הפועל  ואחריות הספק  בגין כלו/או של העובדים הנשלחים על ידו 
, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם הספקבשמו ומטעמו של 

 .השירותים
בגין ו/או בקשר עם מעשה המועצה כיסוי אחריותה של  .1 הרחבות נוספות

 הספק והפועלים מטעמו.או מחדל של 

 אחריות צולבת. .2

כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי  .3
 .המועצהכלפי 

 כיסוי בגין עבודות הקמה ופירוק. .4

ככל וייעשה שימוש בציוד מכני הנדסי במסגרת  .5
י גוף הנובעים נזק כיסויהשירותים מורחבת הפוליסה ל

לי רכב מנועי כמשימוש בציוד מכני הנדסי שהינו 
 . לבטחו כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית 

יחשב לרכוש צד ג' למעט רכוש עליו המועצה רכוש  .6
 פועלים ישירות.

 
 לכל מקרה ביטוח ₪   20,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
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 חתימה: _____________

 

 

 )פוליסה מספר _________________ (  ביטוח חבות מעבידים .ב

 
 גבול אחריות: 

 תובע, 
 ביטוח המקרה ותקופת 

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : אור כיסויית
 

 לכל אחריות בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
 שירותים.בביצוע ההספק המועסקים על ידי 

אחריות  ההיה ותוטל עליהמועצה ורחב לכלול את מהביטוח  :הרחבה נוספות
 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק   כמעביד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )פוליסה מספר _________________ ( אחריות  המוצר  ביטוח  .ג

 
 גבול אחריות: 

 ביטוח התובע, מקרה ותקופת 
 

2,000,000  ₪ 
  

 : אור כיסויית
 

חוק האחריות למוצרים  ו/או  המוצר עפ"י דין אחריות ביטוח 
המועצה ו הספק, לכיסוי אחריות 1980 -פגומים, תש"ם 

 ואחריותו  של הקבלן בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של הספק  
 בגין ו/או בקשר עם השירותים.

 חודשים. 12ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :הרחבה נוספות

השירותים   בגין ו/או בקשר עם המועצה הביטוח מכסה את  .2
 מי מטעמו.או ע"י /והספק  שבוצעו ע"י  ו/או העבודות

 אחריות צולבת.    .3

רטרואקטיבי אינו מאוחר ממועד התחלת השירותים תאריך  .4
. 

 לכל מקרה ביטוח ₪  40,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
 
 

 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 . , בקשר עם השירותיםהמועצה ו/או  הספק –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

 
לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של  מועצה מקומית גדרה –ה"מזמינה" למטרת אישור זה 

 הנ"ל. 

 
 .בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:4

 ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.ועצה המביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי  .א

 . סעיף אחריות צולבת .ב
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 חתימה: _____________

 

אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו, הן במלל והן בסכומים,  .5 .7
, המועצה אישור על אי הגשת תביעה, אלא אם תישלח הודעה בדואר רשום לידי  ספקוכן לא ינתן ל

הנוסח היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי  .6יום מראש. 30לכתובת הנ"ל, 
מבלי לגרוע מחבות המבוטח לנקוט באמצעי התקף במועד התחלת הביטוח . "ביט"  הידוע בשם

ביטוח המכוסים על פי הפוליסה מוסכם, כי החריג בדבר רשלנות זהירות סבירים למניעת מקרי 
רבתי מבוטל בזאת, אך מוסכם כי אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות 

 1981-המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א

לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות  הספק .8
 מיות הקבועות בהן.העצ

  
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  .9

הביטוח על פי הפוליסות המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 
לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע 

 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף המועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה טוחי יבב

המועצה , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק . למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 
 וכלפי מבטחיה.

 

עד כמה שלא  לסיווגיה התאם לתנאי הפוליסות המקוריותהביטוחים המפורטים באישור זה הינם ב
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם  מהיקף  הפוליסות המקוריות באישור זהבמפורש שונו 

 

 
 

________________________    ____________________   __________________________ 
 חתימת מורשה חתימה              תמת חברת הביטוחחו                               אריךת                      

 
 
 

 ביטוח:_____________________ טלפון ____________________פקס.:_____________ סוכן


