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 מסמך א'
 הצעות מחירהזמנה לקבלת 

 
לאספקה, הובלה והתקנה "( מזמינה בזאת הצעות מחיר המועצה)להלן: " ערערהעארה מועצה מקומית 

 –, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן עבור המועצהשל מזגנים למוסדות חינוך וציבור 
 "השירותים".

 
בהרחבה   התנאים, מפורטים יתר כל המכרז. ב' של במסמך במכרז, מפורטים להשתתפות הסף תנאי

 .המכרז במסמכי
 

 רכישת המכרז:
 המועצה)שלא יוחזרו( במשרדי ₪  750בסכום של  16/07/2019 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום

 077-3624300, טלפון: 15:00עד  08:30שעות ה' בין ה-ימים א', בערערהב
 

. מובהר בזאת כי 077-3624300, טלפון המועצהשל  הגביהאת התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת 
התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה 

 מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.   שהיא.
 

 המועצה או באתר המועצהבמשרדי לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ניתן  17/07/2019החל מיום 
arara.muni.il-www.ara 

 
 ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך 
בתוקף עד ליום  ,(1)מסמך ב'  למכרזבנוסח המדויק המצורף ₪(,  אלפיים וחמש מאות)במילים: ₪  2,500 של

 לסיום הליכי המכרז. , עד המועצהלפי דרישת הערבות תוארך  .10/2019/01
 

 :הבהרה שאלות
למנכ"לית  ,0015:שעה  24/07/2019ליום מכרז עד ה לעניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה 

באחריות המציעים . 3624300-077טלפון:   ara.muni.il-ruwayday@arara :מיילה, באמצעות מועצה
 תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. 

 
המציעים רשאים להיות נוכחים במועד  18:00בשעה  31/07/2019מועד פתיחת תיבת המכרזים בתאריך 

 פתיחת מעטפות המציעים. 
 אם יחול שינוי במועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל מגישי ההצעות.

 
 

 הגשת ההצעות:
: "מכרז עותקים כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם 2-את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור ב

לתיבת המכרזים הנמצאת   0015:בשעה  31/07/2019בלבד, במסירה ידנית עד ליום " 10/2019פומבי מס' 
 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.במועצה )לא לשלוח בדואר(. 

 
 :כללי
ל הפועל אכל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא  ביותר אוהזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהאין 

 רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.  המועצה

עפ"י מסמכי ל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כ
  המכרז.

ום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרס
 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 המינים כאחד.  2-, אך מתייחסים ל/ נקבה מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר
  

 מודר יונסעו"ד  
  מועצהראש ה 

 
 
 
 
 
 

http://www.ara-arara.muni.il/
mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 מסמך ב'

 הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז
 
 מסמכי המכרז: .1

 
 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'

  
 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'

 .במכרז להשתתפות ערבות נוסח 1מסמך ב'  
  הקבלןדף מידע על  2מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה 3מסמך ב'  
 תצהיר בדבר ניסיון המציע 4מסמך ב'  
 והעסקת עובדים זרים.מינימום  תצהיר בדבר היעדר הרשעות בענין שכר 5מסמך ב'  
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 6מסמך ב'  
 המועצה לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 7מסמך ב'  
 תצהיר על היעדר הרשעות בעבירות מין 8מסמך ב'  
 תצהיר נותן שירות )לקבלן מטעם המציע(. 9מסמל ב'  
  

 ;המשתתף הצעת נוסח מסמך ג'
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 .במכרז לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1נספח ד'  
 מסמך ביטוחים 2נספח ד'  
 אישור על קיום ביטוחים 3נספח ד'  
   

 פירוט הטובין והעבודות מסמך ה'
 מפרט טכני 1מסמך ה'  
   
 

 האמורים. והנספחים מהמסמכים יותר או באחד שאוזכר אחר מסמך כל וכן
 

המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר 
המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.-ומתחייב לבצע את עבודתו על
 

 
 ריכוז מועדי המכרז: .2
 

 16/07/2019החל מיום  פנייה לקבלת הצעות מחיר
 17/07/2019 החל מיום  רכישת המכרז 

 15:00בשעה  24/07/2019 עד ליום  העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(
 15:00בשעה  31/07/2019עד ליום   הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 31/10/2019עד ליום   תוקף ערבות המכרז 
 

 את המועדים והמוחלט, לדחות הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת רשאית, בכל תהיה המועצה .2.1
 דחייה על או יותר. הודעות אחת נוספת קצובה לעיל, בתקופה זה סעיף בטבלה שבפתח הנקובים

 במעמד פרטים למועצה מי שמסר לכל המועצה, וישלחו של באתר האינטרנט יפורסמו כאמור
 על שיקבעו החדשים המועדים להלן. על 21.1סעיף  בהתאם להוראות המכרז, הכל מסמכי רכישת

 . להסרתםלה שקדמו המועדים על חלו כל ההוראות אשר שיקבעו, יחולו המועצה, אם וככל ידי
 ארכה המועצה למתן של או הבטחה/ו התחייבות משום לעיל זה ספק, מובהר שאין באמור בסעיף

 כלשהי.  ארכה מהמועצה לדרוש זכות במכרז למשתתפיםכלשהי, ולא תהיה 
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 כדי לגרוע לעיל, 2.1 לסעיף מועדים, בהתאם המועצה להאריך של זכותה במימוש יהיה לא .2.2
 או המכרז פי מסמכי על למועצה הנתונה זכות או מכל/ו המכרז במסמכי כלשהי אחרת מהוראה

 בכל תביעה או/ו כל טענה מלהעלות מושתקיםומנועים  יהיו במכרז דין, והמשתתפים פי על
 .לעיל 2.1סעיף  המועצה בהתאם להוראות זכויות של מימושן אי או/ו למימושן הקשור

 
 

  – עיקר ההתקשרות .3
 :רקע

 מחיר הצעות בזאת להלן: "המועצה"/"הרשות"( מזמינה(ערערה עארה מועצה מקומית  .3.1
ערערה, עארה מועצה מקומית ב לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור

 .השירותים"("יקראו )להלן:  ונספחיו, אשרהמכרז  במסמכי כמפורט
 

, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור במועצה לאספקה מסגרתמדובר במכרז  .3.2
 רשאית להזמין תהא זה, המועצה  במכרז הזוכה עםמקומית עארה ערערה. במסגרת ההתקשרות 

ראש (המועצה  של החתימה מורשי י"ע כדין חתומות הזמנות באמצעות לעת, עבודות מעת
  .ושיקוליה מועצהה צרכי לפי, וגזבר המועצה

 
 המועצה, פריקתם באותו י"ע ייקבע אשר אתר לכל המזגנים הובלת את מתן השירותים כולל .3.3

 חודשים 24 -שירות ואחריות ל מתן המתחייבים, וכן והכללים התקנים כל פי על מקום, הרכבתם
 .ונספחיו המכרז במסמכי ההתקנה, כמפורט מיום

 
מחירי המועצה לעבודות,  לרבות זה מכרז במסגרת הנדרשים והשירותים הטובין, העבודות פירוט .3.4

 הוראות הדין כל פי יתבצע על בפועל העבודות למכרז. ביצוע המצורףה'  במסמך מפורטים
 המכרז.  נשוא עבודות בביצוע המתחייבים והתקנים

 
בשיעור  ,אחוז הנחה או תוספת אחוז להציע הקבלן ג' למכרז, על המחיר, מסמך הצעת בטופס .3.5

 .האומדן סעיפי לכל לעיל האמורים האומדן מחירי על וקבוע אחיד

 
ההתקשרות. כמות המזגנים  בתקופת לרכישה המשוערת המזגנים כמות ידועה לא זה בשלב .3.6

  .הרכישה מאושרים לביצוע תקציבים של ובקיומם המועצה בצרכי בפועל, תלויה שתוזמן
 

 כלשהו. רכישות היקף על מתחייבת אינה המועצה כי מובהר
 

התמורה  שינוי במחיר יהיה לאלעיל,  מהכמות קטן או גדול בהיקף הזמנות של במקרה כי מודגש .3.7
 .היחידה לשינוי מחירי דרישה או טענה כל לזוכה תהיה במכרז, ולא הזוכה י"ע שהוצע

 
 עסקים ימי 7בתוך  המבוקשים המזגנים את למועצה יספק"( זוכה: "הלן)ל במכרז שיזכה משתתף .3.8

  .המועצה של החתימה מורשי י"ע חתום הזמנה טופס מקבלת
 

 למועצה .הזוכה עם החוזה חתימת ממועד שנים 3  של לתקופה תהא הזכה/ים עם ההתקשרות .3.9
 חודשים 12 בנות נוספות תקופות 2 משך, לתנאים באותם, ההסכם את להאריך האופציה שמורה

 .בלבד המועצה בחירת פי, לא"כ פחות או

 

, החוזה עלהמועצה  של החתימה מורשי חתימת עם תחל, במכרז הזוכה הקבלן עם התקשרות .3.10

  .המועצה של החתימה מורשי י"ע חתומות הזמנות ולהוצאת בכפוף הפועל אל ותצא

 

: הכוללים השונים המועצה מוסדות לכל יהיו והתקנתם הובלתם, המכרז נשוא המזגנים אספקת .3.11
היישובים, בהתאם  ברחבי המפוזרים שונים פעילות ומרכזי ילדים גני, ספר בתיהמועצה,  מבני

 )להלן: "המנהל"(. הרכש מנהל של להנחיות

 
 את התואמים מקוריים טובין ,זה בהסכם התחייב עליהם השירותים במסגרת יספק זוכהה .3.12

 "ה".  בנספח המפורטים הטובין
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, תקן בעלי ויצרנים ממפעלים ירכשו הישראלי התקנים מכון מטעם תקנים קיימים לגביהם הטובין .3.13

 ה'.  בנספח לאמור המתאים תקן כל פי על או
 

 עונה אינה החומר ואיכות במידה בענף המקובל המפרט לדרישת בהתאם תהיה החומרים איכות .3.14
  .תשלום ללא לפנותו יידרש הקבלןו יפסל החומר, הרכש מנהל לדרישת

 
חודשים   24 של תקופה למשך, ההתקנה ועל רכיביו כל על, המזגן על כוללת אחריות ייתן הזוכה .3.15

 .פרטנית הזמנה כל פי על בפועל מזגן כל התקנת השלמת מיום חל
 

 שלאספקת מלא תיעוד מועצה מקומית עארה ערערה עם ההתקשרות תקופת כל במשך ינהל זוכהה .3.16
  .עת בכל בו לעיין זכאי יהיה והמנהלהמועצה,  עם מלא בתאום למועצה המסופקים הטובין

 
  ומתחשבת אדיבה התנהגות נורמת שתכלול, גבוהה שרות רמת על שמירה תוך יבוצעו השירותים .3.17

 זהירות כללי על שמירה ותוךהמועצה,  ותושבי המזגנים יותקנו בהם המועצה מוסדות לפי
  .ובטיחות

 
 .הנחיותיו פי על יפעל, ומטעמו מי או המנהל של להוראותיו כפוף יהא זוכהה .3.18

 
 הזמנים לוח, ביצועם אופן, היקפם, בשירותים הכלולות וההתחייבויות המטלות כל פרוט .3.19

 ההסכם בנוסח כמפורט הנם, הנדונה להתקשרות באשר והתנאים ההוראות יתרת וכל, לביצועם
 עם המחמירה ההוראה תגבר, המכרז מסמכי בין סתירה של במקרה. המכרז למסמכי ב"המצ

  .הקבלן
 

, המכרז נשוא העבודות במסגרתהמועצה,  של חינוך במוסדות ידו על יועסקו אשר המציע עובדי .3.20
 מסויימיםמוסדות ב מין עברייני של העסקה למניעת לחוק בהתאם כנדרש, משטרה אישור מציאוי

 . 2011 -א"התשס
 

 –תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

במועד האחרון  מציעים, העומדים ורק השירותים, אך לאספקת הצעות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים
הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת  המצטברים התנאים בכל הצעות להגשת

 עמידתם בתנאים אלה:
 

  בישראל. כדין הרשום תאגיד עוסק מורשה / שהינה משפטית אישיות המציע הינו .4.1
 

נים, בל)או עובד/קבלן משנה מטעמו( הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום ק המציע  .4.2
 לפחות. ב' 170בסיווג 

 
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף תעודת רישום קבלן בתוקף ע"ש המציע. במידה והתעודה ע"ש 

וסח קבלן משנה מטעם המציע, יש לצרף בנוסף, תצהיר מטעם הקבלן נותן השירות, בנ עובד/
 למכרז. 9כמסמך ב' המצורף 

 

באספקה שנים במהלך חמש השנים האחרונות  3על המציע להיות בעל נסיון חיובי מוכח של  .4.3
 והתקנה של מתקני מיזוג אויר.

 
 למכרז. 4כמסמך ב' להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח המצורף 

ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים  ,לצורך מע"מ המורש עוסקמשתתף ה .4.4
 .1976–אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס  התשל"ו  ,ציבוריים

 
 מס במקור ניכוי שיעור על ואישור ספרים ניהול על אישור לצרף המשתתף על זה תנאי להוכחת

 מע"מ. לענין מורשה עוסק תעודת וכן
 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .4.5
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חת תנאי זה על המשתתף לצרף העתק על רכישת מסמכי המכרז וכן את סיכום כנס להוכ

 המשתתפים בו נכח.
 

המשתתף צירף ערבות תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז זה,  .4.6
  למכרז. 1כמסמך ב'בנוסח המדויק המצורף 

 
לעובד המועצה ו/או חבר המועצה. להוכחת  , כהגדרתה בחוק,על המשתתף להיות נעדר קרבה .4.7

 .למכרז 8כמסמך ב'תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף 
 

  
ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו ע"ש 

 המשתתף במכרז בלבד )אלא אם כן נקבע במפורש אחרת(. 
 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .5

 לעיל; 4כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף של המכרז, כמפורט בס"ק 
צורף/לא  תיאור מסמך מס"ד

 צורף
  כשהיא חתומה על ידו. )מסמך ג'(נוסח הצעת המשתתף   .1
  ב' לפחות 170תעודת רישום קבלן בסיווג   .2
  מסמכי ההתאגדות של המציע  .3
  מס במקור ניכוי שיעור על ואישור ספרים ניהול על אישור  .4
  מע"מ לענין מורשה עוסק תעודת  .5
  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .6
ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז, בנוסח   .7

, להבטחת קיום התחייבויות המציע על פי מכרז 1כמסמך ב'המדויק המופיע 
 זה. 

 

  (2כמסמך ב'דף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב   .8
  (3כמסמך ב' אישור מורשי חתימה )בנוסח המצורף   .9

  חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד (4)מסמך ב'תצהיר המציע   .10
  (5ב' כמסמךאישורים על נסיון המציע )בנוסח המצ"ב   .11
העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים   .12

חתום על ידי המשתתף ומאומת  (,6)מסמך ב'בנוסח המצורף למסמכי המכרז 
 כדין בידי עורך דין

 

  (7כמסמך ב' עובדים )בנוסח המצורף  זכויות שמירת בדבר תצהיר  .13
הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף   .14

 (.8)מסמך ב'למסמכי המכרז 
 

  (9כמסמך ב' )בנוסח המצורף  קבלן מיזוג –תצהיר נותן שירות   .15
כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא המועצה, אם   .16

 וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  
 

מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם כל יתר   .17
 חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע.

 

 
 

בכל  המכרז, כשהם חתומים מסמכי כל ועם הקבלן של הצעתו עם ל, יחד"הנ המסמכים כל את להגיש יש
 רשאית לפסלה. הוועדה כאמור, תהיה המבוקשים המסמכים כל ללא שתוגש המציע. הצעה י"ע ועמוד עמוד

 
 בחינת ההצעות ושיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה: .6

המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו  .6.1
 תפסל. 

 
מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם המועצה לבחירת הזוכה )להלן "ועדת  .6.2

המכרזים" או "הועדה"( רשאית הועדה בנסיבות מיוחדות לשקול, בין היתר, את חוסנו הכלכלי 
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והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע 
קודם של המועצה עם המשתתף )ככל שקיים(, ולרבות פרמטר אחר אשר  ןסיוההסכם, לרבות ני

קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות או השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי 
 המכרז.

 
כמו כן, המועצה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה  .6.3

, או שנוכחה לדעת שכישוריו של מציע מסוים אינם מספקים לפי שיקול היא או של רשות אחרת
 דעתה.  

 
 מובהר בזאת, כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.  .6.4

 
ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  .6.5

 כל דרישות המכרז. כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בכל עת לרבות לאחר פתיחת ההצעות,  .6.6
 3הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך 

 ימים מיום הדרישה. וועדת המכרזים תהא רשאית להאריך מועד זה בהתאם לנסיבות.
 

מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו לה  הועדה .6.7
 לפי דרישתה, ככל שמדובר בסוד מקצועי.

 
אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה,  .6.8

 רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 

ומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות הועדה ש .6.9
ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה  וניסיונ

של המציע  ולמכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונ
עמו. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( ו/או מי מט

 לצורך הערכת ההצעות. 
 

 העדפת מציע מקומי במכרז: .6.10
 לענין סעיף זה:
מגיש הצעה למכרז אשר מקום מושבו ו/או עסקיו נשוא הצעתו למכרז, נכון  – "מציע מקומי"

והוא משלם בגינם מיסי ארנונה שוטפים למועד הגשת ההצעות למכרז, נמצאים בכפר ערערה 
 ערערה.עארה מקומית למועצה 

המועצה רשאית ליתן עדיפות להצעתו של "מציע מקומי" כהגדרתו לעיל ובלבד שהצעתו לא תעלה 
אחוזים מהמחיר הנמוך ביותר שהוצע על ידי מציע אחר, אם עמד בכל תנאי הסף של המכרז  5%על 

 את הצעתו מטעמים אחרים. וועדת המכרזים לא החליטה לדחות
 
 

אין באמור בס"ק לעיל לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לקבל החלטה על פי יתר השיקולים 
לבחירת הזוכה כמפורט בתנאי המכרז, לרבות שיקולים בדבר יכולתו הכספית של המציע 

שלו, חוסנו ובכישרונו לבצע את העבודה כפי שהדבר נבחן מהצעתו ומעבודותיו הקודמות וכן בותק 
 הכלכלכי, בניסיונו והיכולתו לעמוד בלוח הזמנים.

 
ככל שיוגדר במכרז ניקוד לפרמטרים של איכות, היתרון האמור יכול להינתן אך ורק בפרמטר 

 המחיר ולא יהיה בו כדי להשפיע על ציון מרכיבי האיכות שנקבע במכרז.
 המסמכים להלן:להוכחת היותו של המיע "מציע מקומי", יש לצרף בנוסף את 

יצרף צילום תעודת זהות בו מצויינת כתובתו של המציע. מציע שהינו  -מציע שהינו אדם פרטי .1
יצרף תדפיס עדכני ממרשם התאגידים הרלוונאי )ניתן לצרף תדפיס מאתר  -תאגיד רשום

 האינטרנט( או אסמכתא תקינה אחרת המעידה על מקום מושבו / עיסוקו של המציע.
נונה של המציע מהשנה האחרונה בהתאמה למסמכים שצירף כנדרש בסעיף שובר תשלום האר .2

 זה.
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 המסמכים לעיל חייבים להיות על שם המציע עצמו. .3
 

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .7

 
המנהלים  מספר שיתופית )להלן: "תאגיד"( יחתמו אגודה או רשומה חברה המשתתף היה .7.1

המלא, וכתובת התאגיד  שמו/ם ציון תוך התאגיד / השותפות את לחייב כדי הדרוש המינימאלי
 על רישום התאגיד והוכחה בשם החתימה זכות על הוכחה כן, תצורף התאגיד. כמו חותמת ויצרפו

 את המשתתף המכרז מחייבות מסמכי על שהוספו החתימות כי רו"ח או עו"ד אישור וכן התאגיד
 והחלטותיו היסוד מסמכי פי על
 

 ביצוע לשם במיוחד שנוצר גוף ו/או יחידים קבלנים של ו/או תאגידים של שותפות המשתתף היה .7.2
 המוסמכים נציגיה, השותפות ובשם המורשים מהשותפים אחד כל בשם יחתמו, הנדונה העבודה
 לגבי שותף של האחריות מידת על, כחוק ל"הנ השותפות קיום על מתאימות הוכחות בצירוף
 החתימות כי ח"רו או ד"עו אישור וכן השותפות נציגי של החתימה זכות ועל המוגשת ההצעה
 .והחלטותיו היסוד מסמכי פי על המשתתף את מחייבות המכרז מסמכי על שהוספו

 
 
 – סדר עדיפויות .8

 
 . הקבלןתגבר ההוראה המחמירה עם במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, 

 
 

 – יםיתנאים כלל .9

 
לעצמו ועל אחריותו הבלעדית  גישיאת כל הבדיקות הנדרשות ועל חשבונו יערוך  מכרזהמשתתף ב .9.1

את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו 
 החוזה ומסמכיו שלהלן.כל מסמכי המכרז, והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את 

 
 תהיה רשאיתא ילקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וה תמתחייבהרשות אין  .9.2

, לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע, באיכות הצעתו הלהתחשב במסגרת שיקולי
והכל כושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה. בניסיון קודם של המועצה עם המציע וב

י שתהא למציע כלשהו כל זכות או רשות לערער , מבלרשותהבלעדי של ה הלשיקול דעת בהתאם
וכי רואים את המציע כמסכים מראש להחלטת  הו/או מי מטעמ האו לטעון כנגד רשותעל שיקולי ה

 בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. רשותה
 

 הו/או לבחור במספר הצעות, הכל לפי שיקול דעת שלא לבחור אף אחת מההצעות תרשאי רשותה .9.3
מספר זוכים,  בין את ההתקשרות לפצל הזכות את לעצמה כך, המועצה שומרת בכלל הבלעדי.
 שיקול דעתה פי על חלק מהשירות, הכל רק להזמין הבלעדי, וכן דעתה שיקול פי על בחלוקה

  .כלשהם נימוקים במתן צורך הבלעדי, ללא
 

במקרה זה לא יוחזר למשתתפים  חדש. במכרזאו לצאת ו/ מכרז זהלבטל בכל שלב,  תרשאי רשותה .9.4
 הסכום ששולם על ידם עבור המכרז. 

 
בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של הצעת המחיר  רשותבכדי לחייב את ה במכרז זהאין  .9.5

בהסכם כלשהו על כל רשות בכדי לקשור את ה הזמכרז המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין ב
 .המשתמע מכך

 
רשאית בכל שלב לבטל את המכרז,  המועצהבלת אישורים תקציביים. ביצוע מכרז זה מותנה בק .9.6

טענה ו/או דרישה ו/או תהיה כל מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא 
 תביעה בשל כך.

 
המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה. הצעת המחיר תכלול ביצוע  .9.7

 מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז. 
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או  הכלולים במכרזהמסמכים הערות על  עירו/או להאסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .9.8

, עלולים להביא לפסילת כאמוראו תוספת תיקון , כל שינוי, מחיקהתנאי כלשהו מתנאי המכרז. 
 .ההצעה

 
על  אם בין ,אליהם ביחס הסתייגות כל או המכרז במסמכי המשתתף שיערוך תוספת או שינוי כל .9.9

 יחייבו את דרך אחרת, לא בכל או לוואי במכתב אם ובין המכרז מסמכי בגוף תוספת או שינוי ידי
 .המועצה כלפי מחייב תוקף כל להם יהיה ולא המועצה

 
 למכרז, להכניס שינויים הצעות להגשת האחרון המועד לפני שעות 48 עד עת בכל רשאית המועצה .9.10

לשאלות  בתשובה או ביוזמתה ,ומסמכיו במכרז דרישות ו/או תנאים תיקונים ו/או ו/או
 חלק בלתי יהוו ההבהרות כל המשתתפים. התשובות/ של לידיעתם בכתב יובאו ואלה המשתתפים

 ידם.  על חתומים כשהם למכרז המציעים לצרפם ועל המכרז ממסמכי נפרד
 

יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .9.11
יום נוספים  90תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך  המועצההקבוע להגשת ההצעות. 

והמציע חייב יהיה ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם 
 .לעשות כן

 
משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר חתימת החוזה עם כי מובהר  .9.12

 הזוכה/ים במכרז. 
 
 

  :התמורה .10

 במכרז לתשלום עבור הזוכה זכאי ונספחיו, יהא זה מכרז פי על במלואן התחייבויותיו ביצוע כנגד .10.1
 כדין שתוצא חתומה בהזמנת עבודה שיוזמנו הכמויות פי בפועל, על ידו על יבוצעו אשר העבודות

 תמורה זכאי לכל יהא לא לכך, הזוכה פרט .בהצעתו ידו על שהוצע ההנחה אחוז לו, בהכפלת
  .נוספת

 
, הקבלןמ כל הדרישות הכלולות המציע, יכללו את של ההנחה אחוז המזגנים, בהפחתת מחירי .10.2

ומתן השירותים, לרבות הוצאות ההובלה, פריקה,  העבודות לביצוע הנלוות ההוצאות כל ואת
 במסמכי אחרת צוין אם אלאוכו',  שונות התייקרויות, היטלים ,בכך, מסים הכרוך כל על התקנה
 .המכרז

 
 תקופת ההתקשרות: .11

 
שנים מיום  3תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת החוזה עם הקבלן שיזכה במכרז למשך  .11.1

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  חתימת החוזה ע"י מורשי החתימה של המועצה. המועצה
תקופות  2-להאריך את תקופת ההתקשרות, בהודעה  בכתב כשהיא חתומה ע"י מורשי חתימה, ב

פחות מכך כ"א )להלן: "התקופה הנוספת" / "תקופת האופציה"(, חודשים או  12נוספות בנות 
הכל באופן המפורט בהסכם. על התקופות הנוספות יחולו מסמכי המכרז וההסכם. קיבל הזוכה 
הודעה על מימוש האופציה לתקופה מלאה או חלקית חייב הוא לספק לעירייה את מלוא השירות 

 ללא כל שינוי בתנאים.
 

רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה,  המועצה .11.2
יום בכתב לזוכה, כמפורט בהסכם ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או  30בהודעה מוקדמת של 

אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו  או כספיות, ענותט
 ד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף. בפועל, אם ניתנו, ע

 
למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז /  .11.3

תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה מראש לזוכה.  המועצהההסכם, 
מן מוגדר לתיקון שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להקציב לזוכה ז המועצהיובהר, כי 

 ההפרה. 
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 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .12

 
הצעת המשתתף תהיה  , על גבי מסמך ג'.צעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זההה .12.1

 . ואינה כוללת מע"מ בש"ח
12.2.  
כרוכים כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי המציע  עותקיםבשני ל המציע למלא הצעתו ע .12.3

ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, )עותק מקורי + עותק 
העותקים יוכנסו לתוך מעטפה שתימסר עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. שני . מלא מצולם(

פומבי : "מכרז יציין על המעטפהבעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה.  המציע 
לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית  10/2019מס' 

 " בלבד. עארה ערערה
 

ישלים הדרוש, ויחתום  ,בכל העתקיו ונספחיו, מסמכי המכרזעמוד ועמוד של כל יחתום בהמציע  .12.4
הצעתו ועל ההסכם. לסכומים נשוא ההצעה לא  במסמךוכן הטכני בצירוף פרטיו על המפרט 

 תשולם כל תוספת ו/או התייקרות.  
 

המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה. הצעת המחיר תכלול ביצוע  .12.5
 מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז. 

 
או  הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על ות אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנ .12.6

, עלולים להביא לפסילת כאמוראו תוספת תיקון , תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה
 .ההצעה

 
יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .12.7

יום נוספים  90תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך  המועצההקבוע להגשת ההצעות. 
והמציע חייב יהיה ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם 

 .לעשות כן
 

 – ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .13

 
 שתעמוד₪(,  אלפיים וחמש מאות)₪  2,500 ך בסאוטונומית צרף להצעתו ערבות בנקאית ימציע ה .13.1

בדיוק, המצורף למסמכי  1. נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ב'31/10/2019ליום עד  בתוקפה
המכרז. לפי דרישת המועצה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המשתתף את 
תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה. הארכת 

 תוקף ההצעה.  הערבות משמעה הארכת
 

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  .13.2
והמדד הקובע יהיה  15/07/2019ביום כפי שפורסם  2019 יוניחודש  כשהמדד הבסיסי יהיה מדד

 .המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות
 

 ל הערבות להיות חתומה כדין.ע .13.3
 

-על פי פנייה חד ימים, 7, תוך אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוטהערבות תהא  .13.4
 או הגזבר ו/או מי מטעמם.ו/ המועצהצדדית של ראש 

 
תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות עד שיבחר סופית הזוכה במכרז,  המועצה .13.5

 על חשבונו. ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע יהיה חייב לעשות כן
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סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט  .13.6
הערבות לא יפגע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, 

 עקב אי קיום ההצעה.
 

בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות  ,יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .13.7
למכרז, כאשר  1בנוסח המצורף כנספח ד'₪  5,000 ההסכם בסכום של נשוא מכרז זה לפי תנאי 

הערבות לפי  תעודכןבמקרה של הגדלת היקף ההתקשרות מעת לעת בהתאם להוראות המכרז, 
 .  לפי שיקול דעתו, והזוכה יהיה  מחויב לעשות כן, ודרישת הגזבר 

 
יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים יעתור ו/או מציע אשר  .13.8

מציע שימשוך את הערבות למרות האמור בסעיף זה, ייחשב כמי שוויתר על זכותו להגיש בעניינו. 
 עתירה על תוצאות הזכייה.

 
 במכרז.עם הזוכה, תוחזרנה הערבויות לשאר המשתתפים שלא זכו  עם חתימת חוזה .13.9

 
 

 
 שאלות מציעים .14

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או שאלות  .14.1
 למנכ"לית המועצה במייל: 15:00בשעה  24/07/2019טכניות, יפנה אותן עד ליום 

 ara.muni.il-ruwayadya@arara חובה על הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ולקבל .
 אישור במייל חוזר על כך. 

 
שעות לפני המועד האחרון  48-המועצה תעביר תשובות בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז, עד ל .14.2

להגשת  הצעות. רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המועצה. מציע לא יהא רשאי 
הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי המועצה או מי מטעמה, אלא אם לטעון כי בהצעתו 

 ניתנו בכתב. על המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם.  
 

לעיל, יהיה מנוע  13.1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לס"ק  .14.3
 אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב.  לטעון טענות בדבר

 
 

 ביטוחים: .15

 
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הזוכה 

 באישור וכן להסכם "2'ד נספח" כ המסומן הביטוח בנספח המופיעות הביטוח הוראות אחר לקיים
 את להציג ביכולתו כי הצעתו הגשת טרם לוודא המציע על". 3כ "נספח ד' המסומן הביטוח עריכת

 .במכרז כזוכה שיוכרז ככל הנדרשים הביטוחים

 

 חובת הזוכה/ים במכרז: .16

 
את אישור קיום ו משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא .16.1

ימים מיום קבלת הודעה על  7הדרושים, בתוך יתר האישורים והמסמכים את הביטוחים הנדרש ו
 זכייתו במכרז;

 
רשאית על פי שיקול דעתה  המועצהלא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא  .16.2

לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, והמשתתף יהא מנוע 
 במקרה זה למסור את ביצוע המכרזרשאית  המועצהמלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. כמו כן 

על  המועצה, יפצה את המועצהלמי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי 
 ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לכך. כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך

 

מורשי החתימה  ע"י החוזה חתימת עם השירותים למתן העבודות בביצוע להתחיל חייב הזוכה .16.3
בתקופת  אין צורך במכרז יזכה הנוכחי הקבלן וגזבר המועצה(. אם המועצה  המועצה )ראש של

mailto:ruwayadya@arara-ara.muni.il
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תחילת מקרה,  הערכות, ובכל לצורך יום 15עד  לזוכה חדש, יינתנו ספק יזכה הערכות. אם
תהיה  לא שלעיל בתקופת ההערכות כי . מובהר05/08/2019 מיום יאוחר לא תהיה העבודה
 מהמועצה. תמורה לכל זכאית הזוכה החברה

 
 

 השבת ערבות המכרז .17

 
 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן:

 
או שמסמכי  ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז רעונהיפבנקאית אשר לא נדרש  ערבות .17.1

. מציע כאמור אשר לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, תוחזר למציע המכרז שלו נפסלו
יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לתום ההליכים. מציע שימשוך את 
 הערבות למרות האמור בסעיף זה, ייחשב כמי שוויתר על זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה.

 
 ביצוע ערבות המצאת, ההסכם נוסח על חתימתו עם - העבודות את לבצע שנבחר למשתתף .17.2

המצורף  אישור על קיום ביטוחים, והמצאת 1ד' כמסמךבנוסח המצ"ב  נשוא ההסכם שירותיםל
 למכרז ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.

 
 שינויים במסמכי המכרז .18

 
ך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על וכל שינוי או תוספת שיער .18.1

ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 
 .  המועצהולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי  המועצה

 
 על עונה הצעה שאינה כל לפסול, דעתה שיקול לפי פי על וזאת ,חייבת לא אך רשאית תהא הרשות .18.2

 .זה מכרז פי על הנדרש
 

הצעות למכרז, להכניס שינויים שעות לפני המועד האחרון להגשת  48עד  רשאית בכל עת המועצה .18.3
ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

התשובות / ההבהרות יהוו חלק בלתי המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. 
 ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם.  נפרד

 
 

 הצהרות המציע: .19

 
המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים לו  .19.1

 ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם. 
 

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .19.2
 כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 
המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .19.3

 יחולו עליו.
 

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  המועצהשאין המציע מצהיר כי ידוע לו  .19.4
 המועצהשהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה. 
 

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל את הצעתו של  המועצההמציע מצהיר שידוע לו ש .19.5
מציע שהיה לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע, או שנוכחה לדעת על סמך בירורים שערכה שכישוריו 

 אינם מספקים על פי שיקול דעתה. 
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ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את  .19.6
 יוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. המסמכים ש

 

 
 הגשת ההצעות .20

 
עותקים  2-את מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרשים, יש למסור ב

", במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( 10/2019 מס' פומבימכרז כרוכים, במעטפה סגורה נושאת ציון "
 בצהרים.  0015:, בשעה 31/07/2019 ליוםלתיבת המכרזים בבנין המועצה עד 

 
 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו. 

 
 
 
 

 הודעות ונציגות .21
 

את כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל  למועצהבעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע  .21.1
הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני 

בכל הקשור במכרז זה תעמוד המכללה בקשר  של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.
המציע בכתב בציון כל  עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע

 הפרטים הנזכרים שם.
 

לעיל,  21.1כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף  .21.2
שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר.  72תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור 

דוא"ל שנמסרו על ידי המציע, הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר אלקטרוני למספר/כתובת 
לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן  21.1כאמור בסעיף 

 עליו אישור טלפוני/אישור בדוא"ל חוזר.
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 1 'ב מסמך
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 בנקאיתערבות הנדון: 

)להלן: כתובת: _______________ח.פ. / ת.ז. _______________ על פי בקשת _____________ 
  אלפיים וחמש מאות :)במילים₪  2,500  ( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המבקש"

)להלן: "סכום הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, וזאת ₪(, 
לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות  10/2019 מספר פומבי מכרזב המבקש השתתפותבקשר עם 

 .ערערה עארה מקומית מועצהבחינוך וציבור 
 

ימים מיום  7בתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 

ומבלי  או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,
 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 זה: במכתבנו
 משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן, המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד"

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
 אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(,

 "המדד )להלן: 15/07/2019  שפורסם ביום 2019 יוני כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש
היסודי"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק 

 במדד יסוד.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 אלא אם כן נקבל מכם הודעה על הארכתה.  )כולל( בלבד,  31/10/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
יאוחר  לאבסניף __________ כתובת ________ בכתב על ידנו כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל 

 מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
       

 בכבוד רב,
 ____ בנק
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  2 'ב מסמך
 דף מידע על המציע 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית ערערה 
 

 :10/2019מס'  פומבילהלן פרטי המציע במכרז 
 

  שם המציע: .1

  ע.מ. / ח.פ./ ע.ר.: .2

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  מייל: . 7

  שם איש הקשר*: .8

  טלפון איש הקשר: .9

מס' שנות וותק של  .11

בתחום  המציע

אספקת והתקנת 

  מזגנים

 

שמות אנשי  .12

המפתח אצל 

 המציע ותפקידם:

 שנות ותק  תפקיד שם

  מנכ"ל 

   

   

 גופים פרטי .13
 /עבד שהמציע

 איתם עובד
 נשוא בעבודות

 המכרז

תקופת  פירוט העבודות שם הגוף

 ההתקשרות

   

   

   

 יחשב שנמסר כדין למציע*כל מידע שיימסר לאיש הקשר 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________ 

  
_____________________ 

 חתימת המשתתף  תאריך
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 3מסמך ב' 
 אישור מורשי חתימה

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שותפות רשומה 
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 אישור מורשי חתימההנדון: 


במכרז "( המציע"  -הנני עו"ד / רו"ח של __________________   ח.פ./ ע.ר. ___________    )להלן 

לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית עארה  10/2019 'מס פומבי
 "(.  המכרז" -)להלן ערערה

 
 כעו"ד / רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן:

 

מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 
המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו הצעת המציע למכרז והחתימה על גבי 

 באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.המחייבת של המציע שנחתמה 
 

 המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי להלן דוגמה/אות של החתימה .2
 :המכרז


___________________________ 

 
___________________________

 
שמות המנהלים של התאגיד: _________________________________________ .3



התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו וביצוע  .4
העבודות / השירותים נשור מכרז זה, הן במסגרת סמכויות התאגיד

 
 


 ____________________ ________________________ 
 שם עוה"ד/רו"ח, מס' רשיון,  תאריך 

 חתימה וחותמת                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4מסמך ב' 
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 ואישור רו"ח/עו"דעל נסיון הצהרת המציע 
 
 

 אריך___________ת
 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 הצהרה על נסיוןהנדון: 

 
 

 שם המציע: __________________ ח.פ. / ת.ז. _____________________
 

ה, הובלה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך וציבור בעארה לאספק 10/2019הרינו הח"מ, המציע במכרז 
 )להלן: "המכרז"(, להצהיר כדלקמן:ערערה 

 
 לפחות באספקה, הובלה והתקנה של מזגנים. שלוש שנים לפחותהשנים האחרונות עסקנו  5 -ב

 

 

 חתימת המציע: _________________

 
 אישור

 
מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר  רו"ח,/_______ עו"ד______אני הח"מ __

____________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה 
 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

 
 

                                                                                          ____________ 
   רו"ח/עורך דין                                                                                                 
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 5מסמך ב' 
 זרים נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים

 
 

 תצהיר
 בתצהיר זה : 

 
 "תושב ישראל":

  
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.

:   "בעל שליטה"
  

 )להלן:"חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף 

 "נושא משרה":
  

 כמשמעותו בחוק החברות.

 "בעל עניין"   :
  

 כמשמעו בחוק החברות.

 "שליטה"      :
   

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 "חוק שכר מינימום":
  

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

"חוק עובדים זרים": 
  

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א 
. חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( 1991

 .1991התשנ"א 
 

 

במכרז _______ במציע ___אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. _____________ , נושא במשרת ___

לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית עארה  10/2019 'פומבי מס

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת  ערערה,עארה עבור מועצה מקומית "( המכרז" -)להלן ערערה

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

 

לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים  10/2019מס'  פומביאני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז  .1

 .למוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית עארה ערערה

כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין ני הח"מ ו/או א .2

חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנתיים שקדמו למועד הגשת 

 הצעה זו עבור המועצה.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת . .3

 

 

 ________________ _____________________ 
 המצהיר תאריך 

 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ נושא 
ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 תצהירו זה .הקבועים בחוק, חתם בפני על 
 
 

                                                                                          ____________ 
  עורך דין                                                                                                  
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 6 'ב מסמך
 בתחום העסקת עובדים התחייבות לקיום החקיקה

 
 

הקבלן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, לגבי העובדים שיועסקו 
 על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, וכל חוק אחר שיהיה רלוונטי מעת לעת:

 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט

 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1953 חוק החניכות תשי"ג

חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( 
 תשי"א

1951 

 1958 חוק הגנת השכר תשי"ח
 1963 פיצויי פיטורין תשכ"גחוק 

 1987 חוק שכר מינימום תשמ"ז
 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 

 התפטרות
2001 

חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון 
 שירות לקטיניםלמתן 

2001 

 
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 
 אישור רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 

  

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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  7מסמך ב' 
 מועצה הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 
 

 לכבוד
 ערערהמועצה מקומית 

      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  ערערההנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  . )א(א103סעיף  .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 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ין זה, "קרוב" ילעסקה עם המועצה; לענ

 
של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  (א)12כלל  .1.2 

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

ראה הגדרות "בעל שליטה" )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 
 ."(()(ב1)2 -ו (ב()1)1ו"קרוב" בסעיף 

 
 " קובע כילצו המועצות המקומיות )א(  142סעיף  .1.3 

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

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1
 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .2.2
 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי 

 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .2.3

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  .3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 לאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומ .4
 
המועצות  צול (3. )ב()א103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של המקומיות )א(
 בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. א )א( לצו המועצות המקומיות 103התקשרות לפי סעיף 

 
 

  :________________מציעחתימת ה            __________________ המציעשם 
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 8 'ב מסמך
  מין עברייני של העסקה למניעת חוק תצהיר לעניין

 2001 - א"במוסדות מסויימים, התשס
 

 
 
 
 _______________כ  המשמש ____________ ז"________ ת_____הח"מ ___ אני .1

 כי מצהיר בזאת (המשתתף"": )להלן 10/2019במכרז  , המשתתפת______________בחברת
 הורשעו למוסדות השונים, לאהעבודות ו/או השירותים אשר ייספקו את  מעובדיו מי או/ו המשתתף

 למעט 1977-ז"תשלהעונשין,  בחוק 'י ה' לפרק סימן או כל  עבירה לפי מין בעבירת חלוט דין בפסק
 .2001-א"התשס  במוסדות מסויימים, מין עברייני של העסקה למניעת בחוק , כאמור352סעיף 

 
 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2
 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3

 
 
 

   
   
   
   
   
   

 ________________ 
 המצהיר חתימת 

 

 

 
 אישור

 
____ הופיע בפני מר _____, מאשר/ת בזאת כי ביום __)מ.ר. _________( אני הח"מ ___________ עו"ד

________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא _______
 יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 
 
 

                                                                                           ____________ 
 עורך דין                                                                                                   
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 9 'ב מסמך
 קבלן מיזוג –תצהיר נותן שירות 
 

 
 

 מצהיר בזאת כדלקמן: ח.פ. ____________ /____________ ז"הח"מ ___________ ת אני
 
 קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי ענף ________________________ )להלן: "רשיון קבלן"(.הנני  .1
 
מזגנים למוסדות חינוך  לאספקה, הובלה והתקנה של 10/2019מכרז הנני בקשר עסקי עם המציע ב .2

 . וציבור במועצה מקומית עארה ערערה
 
אני מתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז אנו נעמוד בכל ההתחייבויות והדרישות של המכרז והחוזה  .3

 .להתקנת מערכות המיזוגהקשורת 
 
 מקומית האמור, נודיע על כך למועצהרשיון הקבלן אנו מתחייבים כי במידה ומכל סיבה שהיא יבוטל  .4

 ערערה באופן מיידי.  עארה
 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .5
 
 
 

   
   
   
   
   
  

 ________________ 
 המצהיר חתימת 

 

 

 
 אישור

 
____ הופיע _____, מאשר/ת בזאת כי ביום __)מ.ר. _________( _ עו"ד______אני הח"מ __________

___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי ____ נושא ת.ז. _________בפני מר ____

 אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 
 
 

  _________________ 
 חתימת עו"ד  
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 ג' מסמך
 הצהרת משתתף במכרז והצעה

 
 תאריך: ____________

 לכבוד
  מועצה מקומית ערערה

 
  10/2019מס'  פומבימכרז להצעת המחיר הצהרת המשתתף והנדון: 

 לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור במועצה מקומית עארה ערערה
 

אני/ו הח"מ ________________ ח.פ. ____________ מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את כל הנאמר  .1
למכרז. הנני/נו מצהירים בזאת כי הבנתי/נו את כל במסמכי מכרז זה, כולל את החוזה שצורף 

המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על המחיר המוצע, ידועים ומוכרים 
 לי/לנו, וכי בהתאם לכך ביססתי/נו את הצעתי/נו.

 

חיו, לרבות תנאי המכרז ונספהנני/נו מתחייב/ים לספק את העבודות והשירותים נשוא המכרז על פי כל  .2
תנאי החוזה והמפרטים, והנני/נו מקבלים על עצמי/נו לספק את הארוחות לשביעות רצונה הגמור של 

 המועצה תוך התקופה שנקבעה בתנאי החוזה.

 

 ההצעה : .3
 

   

של %______ )במילים:________________________________( על בשיעור אחיד וקבוע הנחה 
 (10.00%)אין להציע הנחה העולה על ם הקבועים במסמך ה' למכרז. מחיריכל ה

 

 הנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו החוזה על כל תנאיו ונספחיו. .4

 

אם לא אעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הנני/נו מתחייבים, בנוסף לאחריותנו  .5
מועצה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של הפרה, כפי שנקבע כמותנה  בחוזה, לשלם ל

 בחוזה.

 

יום מהמועד האחרון למסירת ההצעות  90הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של  .6
 90-למכרז זה, כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה וכי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעה ב

 יום נוספים ו/או עד לסיום הליכי המכרז וחתימת חוזה עם הזוכה במכרז. 
 

 

  
 חתימת המציע: ______________    ___תאריך: _____________

 
 
 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 
 התייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני. 

 ___________חתימת עו"ד   ______תאריך ________
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 מסמך ד'
 חוזה

 
 שנערך ונחתם ב __________________ ביום _____________

 
 בין:

 מועצה מקומית ערערה

 30026, ערערה
 ( "המועצה")להלן: 

 מצד אחד
 
 

 לבין:

 ___________________שם הקבלן: 

 
 ___________________ע.מ. / ח.פ.: 

 
 ( "המבצע" או  "החברה)להלן: "

 החתימה מטעמו: ע"י מורשי
_________________________ 

 
_________________________ 

 
 מצד שני

 

אספקה, הובלה והתקנת ל 10/2019מס'  פומבירסמה מכרז מועצה מקומית עארה ערערה פו הואיל:
 "(.העבודות" / "השירותיםלהלן: "מזגנים למוסדות חינוך וציבור במועצה )

 והואיל:
 

לקבל את הצעת וועדת המכרזים בהחלטתה מיום _________ המליצה בפני ראש המועצה 
 הקבלן  וראש המועצה  קיבל את המלצת הוועדה.

הכישורים והאמצעים וכל הרשיונות התקנים וההיתרים  ,הצהיר כי הינו בעל הידע הקבלןו והואיל:
 הנדרשים לאספקת העבודות והשירותים בהתאם לרשימה המצ"ב כמסמך ה'.

     

 לפיכן הוחלט והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 תי נפרד ממנו. למבוא להסכם זה מהווה חלק בה .1

 

 ונספחיו יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  10/2019מס'  פומביכל מסמכי מכרז  .2

 

 פומבימכרז תנאי עפ"י את העבודות והשירותים  מועצה מקומית ערערהמתחייב בזה לספק להמבצע  .3
 המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. על נספחיו 10/2019

 

עדיפים,  הסכםיהיו תנאי ה מסמכי ההסכםנתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הסכם זה ותנאי מתנאי  .4
 .אם נאמר במפורש אחרת לאא

 

 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות ואין בהן כדי לשמש לפרשנות החוזה.  .5
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 הגדרות: .6

ערערה באמצעות מורשי החתימה מטעמה, ראש המועצה עארה מועצה מקומית  –"המועצה"
 וגזבר המועצה.

מזגנים למוסדות חינוך ה, הובלה והתקנת לאספק 10/2019מכרז פומבי מס'  –"המכרז" 
  וציבור במועצה.

"הקבלן"/ 
 "הקבלן"

המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז, לרבות נציגיו, עובדיו, שלוחיו, וכל 
 "( להלן: "הקבלןקבלן משנה הפועל בשמו ומטעמו )

 מנהל הרכש או כל גורם אחר עליו תחליט המועצה. –"המנהל"
פירושו, חוזה / הסכם זה ונספחיו ומסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד  – "החוזה"

 ממנו. 
מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית  – "מדד"

ביום שפורסם  2019 יונילסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד 
15/07/2019 . 

 מהנדס המועצה או כל מי שהוסמך מטעמו. –" המפקח"
 

 הקבלןהצהרות  .7

הידע הטכני, הציוד, האמצעים  ויש בידהוא בדק היטב את כל תנאי החוזה וכי מצהיר כי  הקבלן .7.1
, לתנאי ההסכם לכל בהתאם הנדרשים יםשירותכל ההדרוש למתן מקצועי ומיומן וכוח אדם 

 .והוראות החוק והתקנים המחייבים

 

השירותים נשוא הסכם זה יינתנו על ידו ברמה המקצועית ביותר מצהיר בזאת כי הקבלן  .7.2
באמצעות אנשי מקצוע איכותיים ומקצועיים בעלי ידע וניסיון בתחום, בכפוף לכל דין ובכפוף 

  . כל הוראות החוק, התקנים והוראות הבטיחות המתחייבים.לשמירה על לכל דין ובכפוף 

 

ל פי פנקס הקבלנים בתחום נשוא המכרז ומתחייב תו תקן ורשיון עקבלן מצהיר שיש ברשותו ה .7.3
שיהיו ברשותו ועל שמו בכל תקופת ההתקשרות עם המועצה כל הרשיונות/התעודות האמורות 

  לעיל.

 

הקבלן מצהיר כי בין הקבלן ו/או מי מטעמו ובין המועצה, אין ולא ייווצרו כל יחסי עובד מעביד.  .7.4
הקבלן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי וביחסים בינו לבין המועצה הינו קבלן עצמאי לכל דבר 

 וענין. 

 

  –מהות ההתקשרות  .8

מעת לעת ועל פי דרישתה את המזגנים הנדרשים למועצה, על פי כתב  למועצהיספק  הקבלן .8.1
 הכמויות, נספח ה' למכרז, הכל בהתאם להסכם זה ותנאיו. 

 

ע"י מורשי החתימה של  יבצע כל שירות אך ורק כנגד הזמנה מטעם המועצה החתומה הקבלן .8.2
וג הטובין מנה יצויינו כל הפרטים הנוגעים להשמנה הקונקרטית, לרבות סהמועצה. בהז

שאספקתם מתבקשת, הכמות של כל פריט המוזמן במסגרתה, אופן ביצוע אספקת הטובין, לוח 
 זמנים וכל פרט כיו"ב ביחס לאופיו של השירות המבוקש. 

 

זכאי לכל  הקבלןמנה כאמור לעיל, לא יהא זללא ה הקבלןבעבור כל אספקה ועבודה שיבצע  .8.3
 תמורה.

 

קמן: אספקת המזגנים, הובלה לאתרים ופריקתם, פירוק השירותים יכללו את המרכיבים כדל .8.4
אחריות למזגנים  ןוכן מת מזגנים ישנים לפי הצורך, התקנה קומפלט של המזגנים החדשים

 ולעבודה.
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המוצרים שיסופקו למועצה, יהיו חדשים מאיכות מעולה ויישאו תו תקן ישראלי ויסופקו  .8.5
 למועצה במצב תקין וללא כל פעם וליקוי.

 

יף לאלתר כל פריט שיסופק על ידו ושיימצא כלא ליח הקבלןהאמור בכל דין או נוהג,  על אף .8.6
 מתאים ו/או לקוי, ע"פי דרישת המנהל.

יוביל את הטובין ויפרוק אותם באתרים כפי שיורה לו המנהל. ההובלה והפירוק ייעשו  הקבלן .8.7
שעלולים להיגרם באופן מקצועי ומדויק ובין היתר תוף ניטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי 

במסגרת ההובלה ו/או הפריקה, תוך הימנעות מגרימת פגמים או נזק מכל סוג שהוא, נשוא 
 אספקת הטובין לאתר ובאתר.

 

מתחייב לפרק את המזגן הישן )ככל שקיים( ולהעבירו למחסן המועצה, בתיאום עם מנהל  הקבלן .8.8
 הרכש.

 

 יתקין את המזגנים במקומת שיורה לו המנהל. הקבלן .8.9

 

להזמנת טובין בהיקף כלשהו, אם בכלל.  הקבלןמוסכם בזאת כי המועצה אינה מתחייבת כלפי  .8.10
 המועצה תבצע הזמנות בהיקף כפי שיידרש על ידה מעת לעת, על פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד.

 

על אף כל האמור בהסכם זה, מוסכם בזאת על הצדדים כי המועצה תהא רשאית למסור במהלך  .8.11
 ה של אספקתץ הטובין במקרים דלהלן:א ביצוע חק אתקופת ההסכם לספ

 במידה ונבחר זוכה/ים נוסף/ים במסגרת המכרז, בתחום האספקה נשוא הסכם זה. .8.11.1
 

במקרים חריגים במידה ויסתבר לגזבר המועצה כי עקב הצטברות מספר אספקת  .8.11.2
לבצע שירותים  הקבלןטובין בהיקף גדול בבת אחת ו/או ברצף זמן קצר, שיקשה על 

מסוימים ו/או חלק מהן ו/או את כולן באופן וברמה הנדרשים, תוך עמידה 
 בסטנדרטים מקצועיים ולוח זמנים כנדרש.

 

כמו כן, מוסכם ומובהר כי החלטת גזבר המועצה בנוגע למסירת הזמנת הטובים  .8.11.3
עקב הצטברות מספר עבודות במקביל,  -לאחר וכיו"ב, מחמת האמור בס"ק זה לעיל

ולאחר שניתנה לו ההזדמנות להביע דעתו  הקבלןתקבל ככל שניתן, בתיאום עם ת
אספקת הטובין בפרק הזמן  באשר ליכולתו לעמוד בדרישות המועצה לעניין ביצוע

 נאמור.

 

מנה חתומה על ידי מורשי זימי עבודה מיום הוצאת ה 7לוח הזמנים לביצוע העבודה, הינו  .8.12
חריגים, יוארך המועד האמור לעיל, באישור בכתב החתחימה של במועצה לספק. במקרים 

 מטעם המנהל.

 

יהא כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הורא והנחיה שתינתן על ידו בכל הקשור  הקבלן .8.13
 להסכם זה.

 

ידווח למנהל באופן שוטף על מהלך השירותים, על כל בעיה והתפתחות באשר להם וכן  הקבלן .8.14
 על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.

 

 הקבלןיציג  הקבלןעל פי דרישת המועצה ו/או המנהל ו/או המפק, אם תבוא כזו, ובתיאום עם  .8.15
אישור הפריט. פריט ורך בדיקה וצדוגמא של כל אחד מן הפריטים המפורטים בכתב הכמויות, ל

שעל פי שיקול דעתה של המועצה לא יענה על דרישות המועצה נשוא ההסכם ונספחיו, יוחזר 
 יתקן את הלקוי, לשביעות רצון המועצה. הקבלןלספק בצירוף הערות ו
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למנהל על סיום ביצועו של אותו  הקבלןבהסתיים אספקת, הובלת והתקנת המזגנים, יודיע  .8.16
בכתב, ברשימה  הקבלןאת עצם וטיב ביצועו של אותו שירות ויפרט בפני שירות. המפקח יבדוק 

את ליקויים, הפגמים והחסרים שמצא בעבודות נשוא אותו  הקבלןשתיחתם על ידו ועל ידי 
 שירות שיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בהם.

 

יתקן את הליקויים והפגמים ויבציע את כל השינוים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו  הקבלן .8.17
 של המפקח כאמור.

 

 

לאחר שתוקנו הליקויים, הפגמים והחסרים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המנהל, ימלא  .8.18
 למכרז. הדו"ח ייחתם 1ה'דו"ח מלא ומפורט על ביצוע העבודה, בנוסח המצורף כמסמך  הקבלן

 ויאושר ע"י המפקח מטעם המועצה והמנהל, והוא יהווה "אישור קבלה סופי".

 

בון, יצורפו הדוחות האמורים, וזאת כתנאי לתשלום החשבון לספק. מובהר כי חתימת שלכל ח .8.19
המפקח והמנהל על הדו"ח כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום התמורה או כל חלק ממנה 

 המגיעים בגין ביצועו של השירות.

 

מאחריות  הקבלןדי לשחרר את כבהר בזאת למען הסר ספק, כי אין באישור הקבלה הסופי במו .8.20
כלשהי לגבי השירותים וכל מחויבות מכוח ההסכם, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה 

 בדבר העדר אחריותו של ספק לגבי כל פגם, ליקוי או נזק שיתגלה בטובין או בשירותים.

 

 תקופת האחריות: .8.21

התקופה שתחילתה ביום מתן אישור הקבלה הסופי לגבי כל  –" "תקופת האחריות .8.21.1
חודשים  24לעיל וסיומה  8.18מנה, כקבוע באישור מטעם המנהל כאמור בסעיף זה

 לאחר מתן אישור הקבלה הסופי, לגבי כל פריט המופיע באותה הזמנה.
 

חודשים  24 -ואחריות לחודשים למזגן  24 -מנה כוללת אחריות לזמובהר כי כל ה 
להתקנה. למען הסר ספק, האחריות כוללת את מכלול השירותים לאחזקה ולתיקון 

ות אספקת חלקי חילוף מקוריים של כל בשל מערכות מיזוג אוויר מכל הסוגים, לר
יחידות המיזוג וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה תקינה של המזגן, לרבות אביזרי 

 חשמל, צנרת וכיו"ב.
 

 תקופת האחריות מתחייבים הצדדים לפעול כדלקמן: במהלך .8.21.2
במסגרת האחריות המתקין מתחייב לבדוק ולטפל בליקוי, בין ע"י חברת  .8.21.2.1

ימי עבודה ממסירת  2-המזגנים או ע"י טיפולו האישי, וזאת לא יאוחר מ
 הודעה לקבלן.

 
לא יהא חייב לספק  הקבלןלעיל,  1מובהר בזאת כי למרות האמור בס"ק  .8.21.2.2

כל חוסר, נזק/ליקוי שנגרם כתוצאה מחבלה או גרימת נזק פיסי  על חשבונו
 או נזק שנגרם באשמת המועצה או צד ג'.

 
ימי  2לעיל, בתוך  1ישלים את הנדרש כאמור בס"ק  הקבלןמובהר בזאת כי  .8.21.2.3

עבודה מיום שהתגלה הליקוי, ובהתאם לתנאים שצוינו באספקת הטובין 
 המקורית.

 
לעיל  3השירות במועד המפורט בס"ק לספק את  הקבלןאם לא הצליח  .8.21.2.4

 הקבלןתוכל המועצה לבצע עבודות ההשלמה כביכול בעמה, על חשבון 
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ולנכות את הסכומים המתאימים מסכומים המגיעים לספק מהמועצה 
 ע"פי כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו תשלומים אלו ישירות.

 
אחר כל דרישות המנהל  קבלןילא המבתום תקופת האחריות, ולאחר ש .8.21.2.5

שהועברו אליו במהלך תקופת אחריות זו, יוציא המנהל לקבלן תעודת גמר 
 שירות סופית.

 
מכל  הקבלןכי אין במתן תעודת גמר סופית בכדי לשחרר את  תמובהר בזא .8.21.2.6

 אחריות המוטלת עליו מכוח ההסכם או על פי כל דין או נוהל.
לעיל כדי לגרוע ולהפחית מאחריותו הכללית של  1-6אין באמור בס"ק  .8.21.2.7

ביחס לטיב השירותים ואין בהם בכדי לגרוע מכל סעד ותרופה  הקבלן
 המוקנים לעירייה מכוח כל דין או הסכם.

 
ואין באחריות  הקבלןמובהר בזאת כי האחריות ותקופתה, הנם מטעם  .8.21.2.8

ר בסעיפים הנ"ל. עם זאת, הניתנת מטעם יצרן המוצר בכדי לגרוע באמו
היה וניתנת אחריות מטעם היצרן, לא יהא באמור בסעיפים אלו או בכל 

 הוראה אחרת בכדי לצמצם את אחריות הקבלן.
 

 
המוגשת על ידו תעודת  סימציא למועצה יחד עם חשבונית המ הקבלן .8.21.2.9

אחריות פרטנית לכל פריט מבין הטובין שיסופקו על ידו למועצה או לכל 
ר שיסופק על ידו, לפי העניין, כשבתעודה יצויינו כל הפרטים שירו אח

המזהים של הטובין, לרבות מספר סידורי ומועד קבלת אישור הקבלה 
 הסופי.

 
 

 :ותנאי התשלום תמורהה .9

לתמורה בסך המתקבל ממכפלת  הקבלןם ואספקת המזגנים, יהא זכאי שירותיהתמורת ביצוע  .9.1
כמויות הטובין שסופקו למועצה כקבוע באישור הקבלה הסופי ובמחיר אותו פריט כקבוע בנספח 

 מסמך ג' למכרז. –ה' להסכם, בהפחתה/ תוספת האחוז שהוצע על ידו בטופס הצעת המחיר 

 

בי מובהר כי בעבור הובלת הטובין ופריקתם במוסדות המועצה השונים, הפזורים ברח .9.2
 לעיל. 1לכלכ תמורה מעבר לקבוע בס"ק  הקבלןהיישובים, לא יהא זכאי 

 

מוצהר בזה כי הממועצה לא תישא בהוצאה כלשהי מעבר לסכומים שיהיו נקובים בהזמנת  .9.3
העבודה, במידה ויהיו הוצאות נלוות ו/או עקיפות לביצוע העבודה, תחול ההוצאה האמורה על 

 ורש ובין אם לאו.בין אם הדבר נאמר בחוזה במפ הקבלן

 

לספק  הקבלןתנודות בשכר עבודה, במיסים, ארנונות, תשלומים, מדדים ומחירי הטובין אשר על  .9.4
 עפ"י ההסכם לא ישנו את התמורה המפורטת בנספח ה' המצורף.

 

 מובהר כי לתמורה לא יתווספו הפרשים כלשהם, לרבות הפרשי הצמדה למדד. .9.5

 

 אופן תשלום התמורה: .9.6

 פק באופן כלדקמן:התמורה תשולם לס
אשר יכלול את פירוט הטובין  8.18עם קבלת אישור קבלה סופי כקבוע בסעיף  .9.6.1

חשבון לאישור המנהל. לחשבון יצורפו  הקבלןשסופקו והתמורה המגיעה בגינן יגיש 
 ורי הקבלה הסופיים.שהדוחות ואי
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למנהל, בצירוף  הקבלןימים ממועד המצאתה ע"י  14המנהל יבדוק את החשבון בתוך  .9.6.2
 .הקבלןחשבונית מס מטעם 

ימים מקבלת  10יום מיום אישורו ע"י מנהל או בתוך  60החשבון ישולם בתוך  .9.6.3
 התשלום ע"י הגורם המתקצב, לפי המאוחר מביניהם.

 
 

 – תקופת ההתקשרות .10

)כולל( ועל  31.08.2015עד ליום   09.201516.חודש, מיום  12-ההתקשרות על פי חוזה זה הינה ל .10.1
 פי צו תחילת עבודה חתום כדין ע"י מורשי החתימה.

 

חודשים  12תקופות נוספות של  2-המועצה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להאריך את החוזה ב .10.2
 או פחות מכך כ"א, ובלבד שסך כל תקופות הארכה לא יעלה על שנתיים.

 

ייב הוא לספק למועצה קיבל הקבלן הודעה על מימוש האופציה לתקופה מלאה או חלקית ח .10.3
 את מלוא השירות ללא כל שינוי בתנאים.

 

 

 סיום ההסכם: .11

רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה,  המועצה .11.1
, ומבלי שתהא עליה וזאת בכל עת ומחמת כל סיבה קבלןליום בכתב  30בהודעה מוקדמת של 

אחרות, למעט  או כספיות, ענותלא תהיינה כל תביעות ו/או ט קבלןול ,חובה לנמק את החלטתה
זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו כמפורט להלן בהסכם זה בגין המנות אותן סיפק בפועל עד 

 למועד סיום ההתקשרות. 
 

לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז /  הקבלןלמרות האמור לעיל, אם  .11.2
. קבלןלרשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה מראש  תהא המועצהההסכם, 

שיקול דעתה הבלעדי, אם להקציב זמן מוגדר לתיקון פי שמורה הזכות, ל מועצהיובהר, כי ל
 ההפרה. 

 
רשאית  המועצהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  מועצהבלי לגרוע מהזכויות המוקנות למ .11.3

  :, בכל אחד מהמקרים הבאיםלבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובאופן מיידי
 

, הקבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  לפועל לגבי נכסי  .11.3.1
 15כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 יום ממועד הטלתם. 
 

צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם או הוגשה על ידו החלטה  המבצעניתן נגד  .11.3.2
על פירוק  מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהגיע לפשרה 

לקבל ארכה או פשרה למען  שיוא פנה לנוואו הסדר עם נושיו , כולם או חלקם או שה
ו/או על  1982 –) נוסח חדש (, התשמ"ב לפקודת החברות  233הסדר איתם על פי סעיף 

ו/או כל הוראה הנובעת ממנו לרבות הפעלת  1980  –התש"ם  פי חוק העמותות,
 סמכויותיו של  רשם העמותות.

 
תחייבויותיו ע"פ הסכם ההסתלק מביצוע  הקבלןכי  המועצההוכח להנחת דעתה של  .11.3.3

 זה.  
 

נתן או הציע שוחד,  וטעמאו אדם אחר מ הקבלןכי  המועצההוכח להנחת דעתה של  .11.3.4
 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
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שניתנה בקשר עם הסכם  הקבלןכי הצהרה כלשהי של  המועצההוכח להנחת דעתה של  .11.3.5
לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן  הקבלןזה אינה נכונה או 

 כלשהו על ההתקשרות עמו. 
 

ו/או מעובדיו הורשע בעבירה שיש עמה קלון או עשה  הקבלןמי מנושאי המשרה אצל  .11.3.6
ו/או  המועצהעשוי לפגוע בשמה של  המועצהמעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 באינטרסים שלה. 

 

אינן לשביעות  ןו/או חלק הקבלןשל  ויבויותייכי ביצוע התחייבויות מהתח המועצהנציג  קבע .11.4
ימים ממועד מתן אזהרה זו,  14על כך ואם לא יתוקנו הליקויים תוך  הקבלן, יזהיר את רצונו

החוזה, מבלי לפגוע בכל סעד העומד לה על פי חוזה זה ו/או על פי  את  לבטל המועצהרשאית 
 הדין. 

 
, למעט את ההודעה בדבר הביטול הקבלןיום מהיום שבו קיבל  30ייכנס לתוקף תוך  סיום החוזה .11.5

 .המועצה, כמפורט לעיל, לבטל את ההסכם באופן מיידי במקרים בהם זכאית
 

בגין הפרה כלשהי  פיצויים הקבלןמלתבוע  המועצהאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של  .11.6
 של תנאי מתנאי חוזה זה, או על פי כל דין.

 

 ביצוע תערבו .12

 

צמודת מדד  ערבות בנקאית בלתי מותנית המבצע ימציא המבצעהבטחת מילוי כל התחייבויות ל .12.1
  . 1'דכנספח בנוסח המצורף  ,₪ 5,000בסך של 

 
 מבוטל .12.2

 
תוקפו של הסכם זה או תום  ים לפחות לאחר תוםיהיה בתוקף לתקופה של חודשתהערבות  .12.3

 תקופת הארכתו של הסכם זה, כמפורט להלן.
 

אחת או  חלקה, בפעם או הביצוע, כולה ערבות את לממש רשאית תהיה המועצה כי מוסכם .12.4
 הקבלןהבלעדי, כי  דעתה שיקול סבורה, לפי תהיה שהמועצה פעם בכל פעמים, וזאת במספר

 בו נגרמו למועצה במקרה ו/או זה הסכם ו/או דין כל פי על ומהתחייבויותי בהתחייבות עמד לא
 דין. כלו/או  זה הסכם הוראות פי על בגינם לשפותה הקבלן מחובת אשר נזקים

 

 :איסור המחאת זכויות .13

 
אינו רשאי להמחות לאחר את זכויותיו או חובבותיו לפי הסכם זה אלא אם ניתנה הסכמת הקבלן 

 המועצה לכך בכתב ומראש.
 

  קיזוז .14

מכל סכום שיהיה  ובמועד, תהא המועצה רשאית לקזז וחייב למועצה ולא ישולם על יד הקבלןשכל סכום 
 הקבלןומוסכם כי חל איסור מוחלט על  ,על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים קבלןלעליה לשלם 

 .לבצע קיזוז מול המועצה בשום דרך

 

 

  –לנזיקין  אחריות .15

 
לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול  מועצה המקומיתיהיה אחראי כלפי ה בלבד הקבלן .15.1

, כמפורט ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו מועצה מקומיתאשר יגרמו לרכוש ו/או ציוד של ה
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בקשר  ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו הקבלןעקב מעשה ו/או  מחדל של בהסכם, 
 לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים.

 
, והוא פוטר את של עובדיו וכל הפועל מטעמויהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק לבדו  הקבלן .15.2

רכוש הרשות ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק ל
 כאמור.

 
לכל אבדן ו/או נזק לגוף  מועצה מקומיתיהיה אחראי כלפי צד ג' כלשהו לרבות עובדי ה הקבלן .15.3

, .שירותיםאו לרכוש או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם כתוצאה ו/או בקשר לביצוע הו/
 לרבות לרכביו.

 
פוטר את המועצה ו/אן עובדיה ו/או כל מי מטעמה מנזקים שהם באחריותו על פי הסכם  הקבלן .15.4

מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה לרבות הוצאות ושכר טרחת  הקבלןזה ועל פי כל דין. 
עו"ד בגין כל תביעה שתוגש נגד המועצה עקב נזק כאמור. המועצה תודיע לספק על כל תביעה 

 כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  .15.5

סיבה אחרת, סכומים אשר נתבעים מהמועצה ו/או ממקבלי השירותים על ידי צד שלישי כלשהו 
כאמור לעיל ו/או בגין נזקעם שנגרמו למועצה ו/או  הקבלןבגין מעשה או מחדל שהם באחריות 

 מקבלי השירותים מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות נותן השירות כאמור לעיל.
 

 ביטוח .16

 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין הוראות הביטוח שיחולו על  הקבלןת מבלי לגרוע מאחריו .16.1
 .3יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כנספח ד' הקבלן

 
יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח  הקבלן .16.2

 .סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לגובה ההשתתפות העצמית
 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זאת ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה  .16.3
מהתחייבויותיו לפי  הקבלןעל פי הסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הקבלןכנגד 

 הסכם זה.   
 

  – קנסות .17

 
איחור במתן שירות, ו/או בגין אספקת שירות שלא בטיב, באיכות ובתקנים המצויינים במכרז , בגין 

 בגין כל מקרה של הפרה. ₪  500בסכום של  הקבלןייקנס 
 

 על כל יום איחור באספקה. 100מעל יומיים איחור ייגבה קנס נוסף, ע"ס 
 

 :יחסי הצדדים .18

כקבלן עצמאי ולא  הקבלןיחשב  הקבלןבכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות המזמינה לבין  .18.1
בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת  הקבלןהינם עובדי  הקבלןכעובד והעובדים המועסקים על ידי 

ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב הרשות המזמינה  בתשלום כלשהו למי  הקבלןלגבי 
את הרשות המזמינה בכל סכום בו היא  תחויב כתוצאה  הקבלןיפצה וישפה , הקבלןמעובדי 

 מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
 

מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו  הינם עובדיו בלבד  הקבלן .18.2
הוצאות וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ה

והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז 
 ועל פי כל דין, הכרוכים בהעסקתם.
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מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,  הקבלן .18.3
 –מינימום התשמ"ז הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר 

, חוק חופשה 1976 –, חוק דמי מחלה תשל"ו 1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  1987
, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד 1954 –, חוק עבודת נשים התשי"ד  1950 –שנתית התשי"א 

ביטוח , חוק ה1983 –, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1958 –, חוק הגנת השכר תשי"ח 1964 -תשכ"ד
יחתום על תצהיר  הקבלן. 1994 –הלאומי )נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 

 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.  8המהווה מסמך ב/
 

מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל ההסכמים  הקבלן .18.4
ועובדיו, ככל שיחולו, במועדים הרלבנטיים לביצוע  הקבלןהקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על 

 העבודות.
מתחייב להעביר  לנציג הרשות המזמינה, על פי דרישתו, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי,  הקבלן .18.5

דו"ח ובו פירוט שמם של העובדים כן תלושי שכר של כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות 
 במסגרת חוזה זה.

 
לפי עובדיו את הנחיית החשב הכללי המפורטת בטבלת התוספות  מתחייב לקיים כ הקבלן .18.6

הנוספות המשולמות לעובדי קבלן של החשב הכללי באוצר, כפי שתעודכן מעת לעת 
 )להלן:הנחיית החשב הכללי"(.

 

 :קבלן עצמאי-הקבלן .19

כקבלן עצמאי ולא  הקבלןיחשב  הקבלןבכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות המזמינה לבין  .19.1
בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת  הקבלןהינם עובדי  הקבלןכעובד והעובדים המועסקים על ידי 

בתשלום כלשהו למי המזמינה ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב הרשות  הקבלןלגבי 
חויב כתוצאה יא תאת הרשות המזמינה בכל סכום בו ה הקבלן, יפצה וישפה הקבלןמעובדי 

 תביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.מ
 

לבד וכי במצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו  הקבלן .19.2
הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים 

ים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנא
 הכרוכים בהעסקתם.

 
מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,  הקבלן .19.3

 –וראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז ה
, חוק חופשה 1976 –י מחלה תשל"ו , חוק דמ1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  1987

, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד 1954 –, חוק עבודת נשים התשי"ד  1950 –שנתית התשי"א 
, חוק הביטוח 1983 –, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1958 –, חוק הגנת השכר תשי"ח 1964 -תשכ"ד

יחתום על תצהיר  קבלןה. 1994 –הלאומי )נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 
 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.  8' מסמך בהמהווה 

 
מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל ההסכמים  הקבלן .19.4

ועובדיו, ככל שיחולו, במועדים הרלבנטיים לביצוע  הקבלןהקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על 
 העבודות.

 
כלפי עובדיו את הנחיית החשב הכללי המפורטת בטבלת התוספות  מתחייב לקיים  הקבלן .19.5

אוצר, כפי שתעודכן מעת לעת )להלן: הנוספות המשולמות לעובדי קבלן של החשב הכללי ב
 הנחיית החשב הכללי"(."
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 נציגהדוק עם  ימנה עובד מבין עובדיו אשר יפקח על מתן השירותים ואשר יהיה בקשר הקבלן .19.6
 המועצה. 

 

שיקבל מזמן לזמן מאת  לפעול בהתאם להנחיות כלליות הקבלןבמתן השירותים מתחייב  .19.7
לפקח, להדריך  רשותי הסכם זה לפמוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על  המועצה.

ולכל המועסקים על ידו זכויות  קבלןאו להורות כיוצרות יחסי עובד מעביד, ולכן לא תהיינה ל
המועסק על ידי הממשלה, או הפסקת ביצוע העבודה על פי הסכם זה  עובדאו  מועצהשל עובד 

 .מכל סיבות שהן

 
 

 העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה: .20

 :מצהיר בזאת כי  הקבלן
 ואף לא סוכן או שותף .אח או אחות בן או בת,  בן זוג, הורה, ולאין  המועצהבין חברי מועצת  .20.1

 
סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו חבר מועצה, קרובו, אין  .20.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 

 זוג , שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  לואין  .20.3
 

 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה . 7ב'מסמך יחתום על תצהיר המהווה  הקבלן

 

 : עובדים .21

מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו/או עובדים אשר יאושרו על ידי המזמין בכתב,  הקבלן
מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה 

להעסיק רק מי שרשום או בעל  הקבלןשלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב 
רישיון או היתר כאמור. למפקח מטעם המזמין זכות להורות לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד 

  מטעמו ובכל דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.

 

 שמירת סודיות .22

קבלן ימנע על הקבלן תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה. ה
 מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם כן קיבל את הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב. 

 

 הפרות וסעדים .23

בהסכם זה, על תתי סעיפיהם, הינם תנאים יסודיים ועיקריים ומהווים התחייבות  7,8,11,15,16סעיפים 
 יסודית של כל צד בהסכם זה.

 

 כללי .24

כי חתימת מורשי החתימה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואין  מוסכם בין הצדדים .24.1
 חתימתם על ההסכם מטילה עליהם כל חיוב אישי או אחריות אישית ליישום הסכם זה.

 
הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף  .24.2

 זה.לצירוף כל האישורים  הנדרשים כפי שפורטו  בהסכם 
 

יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר לא  .24.3
המועצה גם יחד וכן מנכ"לית אליו מצד המועצה אלא אם יינתנו בכתב בחתימת ראש המועצה ו

 קיבלו את אישור היועץ המשפטי למועצה מראש ובכתב.
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 הודעות: .25

 
לרבות המצאת כתבי בית דין הם כמפורט לעיל, כל הודעה כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה  .25.1

שעות מעת המסירה למשלוח  72שתשלח ע"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 
 ואם נמסרה ביד עם / מייל שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה 24בדואר רשום ו/או בתום 

 המסירה בפועל.
 

 הן: כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה .25.2
 

 .30026 ערערה : המועצה 
  
 ______________________________________: הקבלן 

 
 
 
 

 אישור תקציבי : .26

 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין . .26.1
 

ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________ כתקציב רגיל /  .26.2
 רגיל מס'___________ .  מאושרת מתקציב בלתי

 

 

 ולראיה באו על החתום:

 :וע"י מורשי החתימה מטעמ הקבלן מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ראש המועצה ____________________ 

 ___________________________ גזבר המועצה_____________________

 חותמת ______________________ _________________________חותמת 
 

 

 הקבלןאישור עו"ד 

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 
 התייצב/ו בפני: __________ המוסמכ/ים לחתום בשם _________ )המציע( וחתמו על הסכם זה בפני. 

  ___________    ______________תאריך 
 חתימת עו"ד       
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 1 'ד נספח
 כתב ערבות לקיום החוזה

 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז(
 
 
 _________בנק: ____   לכבוד                                                                             

סניף:                                                      ערערהעארה מועצה מקומית 
____________ 

 כתובת: ___________                                                   30026ערערה 
 מיקוד: ___________                                                                                  

 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________
 

"( סכום הקרן" -להלן )₪  _________ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1
הפרשי "  - למדד כמפורט להלן )להלן הקרן כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס

ח.פ. ____________ כתובת:  ___________________עשוי להגיע לכם מאת  –המגיע  "( הצמדה
לאספקה,  10/2019מס'  פומביעל פי מכרז  חוזהביצוע ה"( בקשר להנערב)להלן "______________

להבטחת ו, ערערהעארה עבור מועצה מקומית  הובלה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך וציבור
 מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. 

 

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  7-לא יאוחר מ םלשלם לכבזאת אנו מתחייבים  .2
הגעתה אלינו בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם  הקרן לסכוםכל סכום או סכומים עד  המפורטת לעיל,

בתהליך כלשהו או  םלבסס או לנמק את דרישתכ םהראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכ םדרישתכשל 
בתביעה משפטית  הנערב,תחילה מאת  הכספים כאמור, או איזה מהם,פן כלשהו, או לדרוש את באו

טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו  םאו בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכ
 . ןכלפיכ

 
לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  םרשאי ם ביחד או מי מכםאת .3

ביחד או  םדרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכ
 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. לחוד 

 
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המחירים לצרכן משמעו מדד  -"מדד"  בכתב זה .4

  ולמחקר כלכלי.
 

כל נכון למועד ביצועו של אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: .5
 יוני "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודשהמדד החדש" -)להלן כתב זה תשלום בפועל עפ"י 

והפרשי הצמדה סכום הקרן סכום ו ו"המדד היסודי"( יה -)להלן  15/07/2019ביום שפורסם  2019
 השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 
 ניתנת לביטול. אינהבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה  .6

 

תדרשו את אלא אם כן, יום מתום תקופת החוזה(  60) ______ערבות זו תעמוד בתקפה עד ליום  .7
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר  הערכת תוקף הערבות.

 מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______
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 2 'ד נספח
 ביטוחים מסמך

 
 אריך: ____/___/___ת

 ולקיים, על חשבון לערוך הקבלן דין, על כל פי על או זה הסכם פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .1
 באישור הביטוחים המפורטים קיימת, את הקבלן אחריות עוד וכל ההסכם תקופת כל , למשךהקבלן
 נפרד ממנו )להלן: "ביטוחי בלתי חלק והמהווה 3ד' כנספח זה להסכם המצורף הביטוח עריכת

 ובעלת בישראל כדין ביטוח מורשית חברת אצל העניין( לפי הביטוח" עריכת "אישור -הקבלן" ו

  .מוניטין

 מתן השירותים תחילת המועצה, לפני לידי להמציא הקבלן המועצה, על מצד דרישה בכל צורך ללא .2
 עריכת התמורה, את אישור חשבון על תשלום לכל או להתקשרות מוקדם וכתנאי זה הסכם נשוא

 לידי להמציא הקבלןהביטוח, על  תקופת בתום כן, מיד מבטחיו. כמו בידי חתום הביטוח, כשהוא
 נוספת, ומידי ביטוח לתקופת הקבלן ביטוחי תוקף חידוש בגין מעודכן ביטוח עריכת אישור המועצה

  .בתוקף זה הסכם ביטוח, כל עוד תקופת

 בו עומד לחול או מבוטל להיות עומד הקבלן מביטוחי מי כי למועצה יודיע הקבלן שמבטח פעם בכל .3
 הביטוח מחדש אותו את לערוך הקבלן הביטוח, על עריכת לאישור בסיפא לרעה, כאמור שינוי

  .כאמור בביטוח לרעה השינוי או הביטול מועד חדש, לפני ביטוח עריכת אישור ולהמציא

 הינם הביטוח עריכת באישור כמפורט הקבלן ביטוחי במסגרת הנדרשים האחריות גבולות כי מובהר .4
 לפי הקבלן של התחייבות מכל לגרוע כדי בה שאין, הקבלן על המוטלת מזערית דרישה בבחינת
 על או/ ו זה הסכם פי על החבות ממלוא הקבלן את לשחרר כדי בה ואין דין כל פי על או/ ו ההסכם

 האחריות לגבולות הקשור בכל המועצה מטעם מי או המועצה כלפי טענה כל תהיה לא ולקבלן, דין פי

  .כאמור

 הקבלן ידי על שיומצא הביטוחים עריכת אישור את לבדוק, החובה לא אך, הזכות תהא למועצה .5
 את להתאים מנת על שיידרשו הרחבה או התאמה, תיקון, שינוי כל לבצע הקבלן ועל, לעיל כאמור

 .זה הסכם פי על הקבלן להתחייבויות האישור נושא הביטוחים

 מטילות אינן לעיל כמפורט השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת המועצה זכויות כי ומוסכם צהרמו .6
  אישור נושא הביטוחים לגבי שהיא אחריות כל או חובה כל המועצה מטעם מי על או המועצה על
 שהיא חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין,  העדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, הביטוחים ריכתע

 לעיל כמפורט שינויים עריכת דרשו אם בין וזאת דין, כל פי על או זה הסכם פי על הקבלן על המוטלת
 .לאו אם ובין הביטוחים עריכת אישור את בדקו אם בין, לאו אם ובין

 ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות המועצה מטעם הבאים ואת המועצה את פוטר הקבלן .7
 מתן לצורך הקבלן את המשמש או המועצה לחצרי הקבלן מטעם מי או הקבלן ידי על המובא כלשהו

 נזק או/ו אובדן בגין לעיל הנזכרים כלפי תביעה או דרישה, טענה כל לקבלן תהיה ולא, השירותים
 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא כאמור פטור. כאמור

 זכות על המבטחים ויתור בדבר סעיף ייכלל הקבלן ידי על שייערך משלים או נוסף רכוש ביטוח בכל .8
 יחול לא כאמור התחלוף זכות על הוויתורהמועצה;  מטעם הבאים וכלפי המועצה כלפי התחלוף

  .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת

 נשוא השירותים בו ובמקרה, ההסכם הסבת לעניין זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי .9
 קבלני בידי כי לדאוג הקבלן על, הקבלן מטעם משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או זה הסכם

 הרשות נתונה לקבלן, לחלופין .ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם נאותות ביטוח פוליסות המשנה
 באישור כמפורט הקבלן ידי על הנערכים הביטוחים מסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול
 . הקבלן ביטוחי עריכת

 במלואם לשירותים ביחס המועצה כלפי האחריות מוטלת הקבלן על כי בזאת מובהר ספק הסר למען .10
 לשפות האחריות תחול הקבלן ועל משנה קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו שירותים לרבות

 אמורים או שניתנו שירותים עקב, בעקיפין או במישרין, שייגרם נזק או אובדן כל בגיןהמועצה  את
 מהפוליסות במי מכוסה נזק כאמור או אובדן אם ייגרם, בין , אםהמשנה קבלני ידי על להינתן היו

 .לאו אם ובין דלעיל
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 3 'ד נספח
 טופס אישור קיום ביטוחים

 
 אריך: ____/___/___ת

  כבודל
 המועצה"(: ")להלןמועצה מקומית ערערה 

 ערערה 
 א.ג.נ.,

 "(הקבלן________)"_________________ הנדון:
 

 מכרזעם בקשר  הקבלןהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
)להלן: כן השירותים הנלווים ו לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור 10/2019פומבי 

 "( כמפורט להלן:הסכםה)להלן: " הסכם שנערך ביניכם לבין המבצע"(, בין היתר, בקשר עם השירותים"
 

 ______________ עד ליום____ _________ תקופה מיוםל __________________פוליסה מס' .א

על פי פקודת  הקבלןכלפי עובדים המועסקים על ידי  הקבלןהמבטח את חבות  ביטוח חבות מעבידים
 , בגין מוות ו/או נזק גוף1980 -ם "הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

 בגבול אחריות שלביצוע השירותים ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עלו/או נזק נפשי 
שקלים וחמש מאות אלף מיליון  שני) ₪ 2,500,000 -ו )מיליון שקלים חדשים( לתובע, ₪ 1,000,000

לעניין קרות המועצה היה וייקבע, ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הלתקופת  למקרה ובסה"כחדשים( 
כלפי מי מעובדי נותנת כלשהן חובות מעביד מוטלות  על המועצהתאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי 

 .השירות

 ______________ עד ליום_____________  תקופה מיום__________________ לפוליסה מס' .ב

לכל ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין על פי דין,  הקבלןהמבטח את חבות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
שקלים מיליון ) ₪ 1,000,000 בגבול אחריות שלבקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוף

  ביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( לחדשים

כל דבר מזיק במזון או מאחריות מקצועית, חבות בגין כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  אינוביטוח זה 
. מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות במשקה, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ו

ו/או מי  הקבלןלמעשי ו/או מחדלי  אחריות שתוטל על המועצהבגין המועצה את  שפותורחב להביטוח מ
 . לבתוזאת בכפוף לסעיף אחריות צו הקבלןמטעם 

 

 ______________ עד ליום_____________  תקופה מיום__________________ לפוליסה מס' .ג

עקב בקשר עם או ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין  חבות המוצרביטוח 
בגבול מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק, על ידי הקבלן או הבאים מטעם הקבלן )"המוצרים"(, 

  ביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( לשקלים חדשיםחמש מאות ) ₪ 500,000 אחריות של

חבות אשר תוטל על המועצה עקב מעשה או מחדל של הקבלן  בגיןהמועצה את  שפותורחב להביטוח מ
 . לסעיף אחריות צולבתאו מי הבאים מטעם נותנת השירות בכפוף 

לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי שלא נערך ע"י הקבלן ביטוח  חודשים 12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום 

._______________ 

 

 לליכ

האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  הקבלןעל  .1
 הביטוח המפורטות לעיל.

הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המועצה, ואנו מוותרים  המפורטים לעילהביטוחים  .2
 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. 
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 לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המפורטים לעיליטוחים הננו מתחייבים כי הב .3
 יום למועצה, בכתב, בדואר רשום. 30, אלא בהודעה מראש של המצוינת בהם

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור 
 הפוליסות המקוריות.זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(
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 מסמך ה'
 פירוט הטובין והעבודות

 
 
 

חשמל לציוד המיזוג בהתאם למצב הקיים  לצורך התקנת המזגנים נדרש הקבלן  לבצע חיבור

 בשטח. העבודה כוללת אספקה והתקנת: 

מטרים אורך על חשבון  5עד  –)לפי הוראות היצרן(  1/2, ''3/4, ''3/8צנרת גז בקטרים שונים '' .1

  במסמך זה. 23מטרים אורך ישולם לקבלן לפי סעיף  5הקבלן )כלול במחיר המזגן( ומעבר ל 

בלים בין יחידות ובידוד לכל סוגי המזגנים לרבות חציבה וקידוחים כ ,התקנת חיבורי חשמל .2

 בקירות לפי הנדרש בשטח )ראה תכנית(. 

 .נים בחום כולל מנעול למעבה האוויר וגומיות מחורצות(ואספקה והתקנת שולחן וסורג מגלו .3

 לפי פרט הג"א למעבר צנרת גז בממ"ד.  MCTאיטום  .4

 אוויר לצנרת מיזוג  3צינורות מגברית '' .5

 
 אומדן סוג המזגן מס"ד

על כל הנדרש  H/BTU 9,200לתפוקה של  , חד פאזי,מזגן מפוצל עילי  .1
 לפעולה מושלמת.

2,000 

על כל הנדרש  H/BTU 11,800לתפוקה של , חד פאזי, מזגן מפוצל עילי  .2
 לפעולה מושלמת.

2,500 

על כל הנדרש  H/BTU 14,500לתפוקה של , חד פאזי, מזגן מפוצל עילי  .3
 לפעולה מושלמת.

3,000 

על כל הנדרש  H/BTU 17,600לתפוקה של , חד פאזי, מזגן מפוצל עילי  .4
 לפעולה מושלמת.

3,400 

על כל הנדרש  H/BTU 23,000לתפוקה של , חד פאזי, מזגן מפוצל עילי  .5
 לפעולה מושלמת.

4,300 

על כל הנדרש  H/BTU 26,800לתפוקה של , חד פאזי, מזגן מפוצל עילי  .6
 לפעולה מושלמת.

5,300 

על כל הנדרש  H/BTU 32,000לתפוקה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי,   .7
 לפעולה מושלמת.

6,400 

על כל הנדרש  H/BTU 27,600מזגן מפוצל עילי, תלת פאזי, לתפוקה של   .8
 לפעולה מושלמת.

5,700 

על כל הנדרש  H/BTU 32,000לתפוקה של  , תלת פאזי,מזגן מפוצל עילי  .9
 לפעולה מושלמת.

6,800 

על כל הנדרש  BTU/H 36,000-38,000ת קירור ותפוק מיני מרכזימזגן   .10
 לפעולה מושלמת

7,500 

על כל הנדרש  BTU/H 46,000-46,600ת קירור ותפוקלמזגן מיני מרכזי   .11
 לפעולה מושלמת

8,850 

כל הנדרש על  BTU/H 57,000-58,000ת קירור ותפוקלמזגן מיני מרכזי   .12
 לפעולה מושלמת

11,950 

על כל הנדרש  BTU/H 35,000תפוקות קירור ל צר מזגן מיני מרכזי  .13
 לפעולה מושלמת

7,800 

על כל הנדרש  BTU/H 45,000תפוקות קירור ל צר מזגן מיני מרכזי  .14
 לפעולה מושלמת

9,100 

  שלט נוסף למזגן עילי מכל דגם  .15
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 אומדן סוג המזגן מס"ד

  שלט נוסף למזגן מיני מרכזי מכל דגם  .16
  כ"ס 2אספקה של לוח בקרה למזגן עילי עד   .17
  כ"ס 3.5אספקה של לוח בקרה למזגן עילי עד   .18
  אספקה של לוח בקרה למזגן מיני מרכזי מכל דגם  .19
  כ"ס 2עינית כולל פנל תצוגה למזגן עילי עד   .20
  כ"ס 3.5עינית כולל פנל תצוגה למזגן עילי עד   .21
לכיסוי צנרת. )המחיר לפי מ"ר כולל חיזוקים  6/4אספקה והתקנת תעלות   .22

 לתעלות( 
 

אספקה והתקנת צנרת גז נוזל מבודד + כבלי חשמל, תקשורת וואקום   .23
 מילוי גז, טסט צנרת הנלחמות בחנקן לפי הוראות היצרן )קומפלט(

 

  סה"כ 
  17%מע"מ  
  סה"כ כולל מע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10/2019 פומבי )מסגרת( מכרז -ערערהעארה מועצה מקומית 
 לסן במועצה מקומית עארה ערערה לאספקה, הובלה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך וציבור

 

                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 41מתוך  41עמוד 

 
 

                                       

 

 

 
 

 1 –מסמך ה' 
 מפרט טכני

 

  1חלק  949כל המזגנים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. 
 

  כל המזגנים יהיו בעלי דירוג אנרגטיA .או הגבוה ביותר בקטגוריה 
 

 .כל המזגנים יהיו מתוצרת אלקטרה, תדיראן או שווה ערך מאושר ע"י נציג המועצה 
 

  תרמוסטט חיצוני, החיבור יהיה אורגינלי ולא יתקבל לכל המזגנים תהיה האפשרות לחיבור
 חיבור מאולתר מכל סוג.

 

  כל המזגנים יהיו עם אופציה למגעים יבשים עבור חיבור אביזרי פיקוד שונים כולל חיבור של
 גלאי נפח חיצוני.

 

 .כל המזגנים יסופקו עם שלט תואם אחד לפחות 
 

 ינתן אפשרות לאספקת מזגנים מחודשים. כל המזגנים המסופקים יהיהו סוג א' בלבד, לא ת 
 

  חודשים מיום האספקה. 24על כל סוגי המזגנים תינתן אחריות יצרן/ ספק מקיפה של 
 

 

 
 
 
 

 __________________ 
 חתימת הספק 

 
 

 


