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 נספח א'
 עיריית יבנה

 
 7/2018פומבי מס' מכרז 

     והרכבת ריהוט משרדיקת אספרכש לבעניין פניה לקבלת הצעות 
 -   נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 

 המועד האחרון להגשת ההצעות  

                 0021: שעהעד ה _5.1824. תאריך 'ה יום

 
  12:05בשעה   24.5.18_____ , תאריך'ה יום -מועד פתיחת מעטפות ההצעות

 ם()מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזי 

 נשוא המכרז .1

 ריהוט משרדיאספקת רכש ולהצעות (, מזמינה המזמיןו/או  עירייהה - )להלן עיריית יבנה .1.1
שלא ₪  250בסכום של  עירייהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי ה (.כרזהמ)להלן: 

 .  עירייה. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי היוחזר

ו/או  הציוד -)להלן הרכבה של ריהוט משרדיישה, אספקה ורכהשירותים כוללים  .1.2
והובלה לאתר העבודה בתחום שיפוט העירייה ו/או בתחומה ו/או במחסן  (הסחורה

 .העירייה ו/או כל הוצאה הנדרשת לשם כך

 בנוסח המצורף. מסגרת לתקופה עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם  .1.1

 בכתב הכלול הציוד לאספקת עבודה הזמנות לזוכה יוצאו ההסכם תקופת במהלך .1.4
 ימי עסקים.  14במועד שיקבע בהזמנת העבודה לזוכה ולא יאוחר מ  שיסופק, הכמויות

 
מובהר . , חתומה כדין בידי מורשי החתימה של העירייהעירייההזמנת עבודה תוצא ע"י ה

 מוסדות העירייה השונים בתחומהעל הספק יהא לבצע אספקה של הסחורה לבזאת כי 
המוצרים השונים יסופקו למבני העירייה ומוסדותיה. על הספק   .למחסן העירייהאו ו/

 נקודות אספקה בעיר.  10לקחת בחשבון כי יהא עליו לספק ללמעלה מ 

יש ליתן אחוז הנחה אחד למלוא רכיבי כתב של ציוד   פריטים כתב הכמויות כולל מספר  .1.5
  -הכמויות. יש ליתן הצעה לכלל הרכיבים בכתב הכמויות. 

המציעים  -וצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה השירותים יב .1.1
 מופנים לעיין בהסכם.

 להוצאת הזמנת עבודה לספק, החתומה ע"יבכפוף  – עירייההשירותים יבוצעו עבור ה .1.1
 . עירייהשל ה מורשי החתימה

  – עירייהבתחום שיפוט ה עירונייםבתי ספר  .1.8

את  עירייהשבתחום שיפוט ה העירונייםתביא לידיעת מנהלי בתי הספר  עירייהה .1.8.1
 זהות הזוכה במכרז וכן מחירון הזוכה ע"פ תוצאות המכרז.

יהיו רשאים לפנות לזוכה במכרז ולהתקשר איתו בהסכם  -בתי הספר כאמור  .1.8.2
לאספקת ציוד ע"פ הוראות הסכם המכרז ו/או הוצאת הזמנת עבודה לאספקת 

 לגופים אלו. מחיר המכרז ציוד במחירי המכרז ובמקרה כזה מחויב הספק ל

תמסר  -רשימת גורמים רלבנטיים בבתי הספר הרשאים לפנות לספק הזוכה 
 לזוכה.
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מובהר בזאת כי ככל שבית ספר יפנה לספק ע"פ האפשרות לעיל, תשלום לספק  .1.8.1
לא תחויב ולא תשא בכל תשלום בגין ציוד והעירייה ישולם ישירות ע"י בית הספר 

  . הספר שהוזמן ו/או סופק ע"י בתי

על הספק להסדיר את חתימת הזמנת  –במקרה של פניה לספק ע"י בית ספר  .1.8.4
 העבודה / הסכם מול בית הספר ישירות מולם. 

למען הסר ספק, אין במכרז זה התחייבות כלשהי של בתי הספר לפנות לספק ו/או כדי  .1.1
 ו/או בתי הספר לרכישת ציוד בהיקף כלשהו מהספק. עירייהלחייב את ה

כל . או ש"ע בהתאם להוראות כתב הכמויותשיסופקו יהיו  ד ו/או הסחורההציוכל  .1.10
  בנושא הקיימות.ם או משתמש עומדים בתקנים ישראליים ומקדהחומרים 

  -תנאי סף להשתתפות  .2

  -שות הסף המצטברות במועד הגשת הצעתם במכרז ירשאי להשתתף במכרז מציעים העונים על דר

לרשות מקומית ו/או גוף ציבורי  ריהוט משרדי ה שלבאספקה והרכב בעל ניסיוןהמציע  .2.1
אשר  השנים האחרונות. 1באופן שוטף תקופה של שנה לפחות במהלך  –ו/או גוף גדול 

 המפורטים בכתב הכמויות למכרז זה. הריהוט ביכולתו לספק את כל מוצרי

כולל פרטי הגוף,  –להוכחת האמור יצרף הספק להצעה המלצות או רשימת ממליצים 
 קופת השירות, סוג הציוד שסופק, היקף כספי , זהות איש קשר )שם תפקיד( וטלפון.ת

מציע שביצע אספקה והרכבה של ריהוט משרדי לרשות מקומית ו/או גוף ציבורי גדול ו/או 
להוכחת האמור בסעיף  .2015, 2011, 2011לפחות בכ"א מהשנים ₪ גדול בהיקף של מיליון 

 רו"ח בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז.זה יצרף המציע להצעה אישור 

 מציע בעל רשיון עסק באם נדרש לתחום עיסוקו.  .2.2

 כמפורט להלן.  ערבות המציע צירף להצעה  .2.1

להוכחת האמור  - בהתאם לדרישות הדין עירייה/ חבר  עירייהנעדר זיקה לעובד המציע  .2.4
  יצרף המציע הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

העדר תיאום הצעות למכרז. להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה על מצהיר המציע  .2.5
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .1

 סמכים/המובנוסף להם את כל  חתומים, - את כל מסמכי המכרזלצרף להצעתו ל המציע ע .1.1
 האישורים הבאים:

ליום  בתוקף עד ₪  ₪1,000( )שלושת אלפים ע"ס אוטונומית ערבות בנקאית  .1.1.1
להבטחת התחייבויות  עירייהבידי הכבטוחה שמש שת עירייהלפקודת ה 21.8.18

הערבות תהא בנוסח "(. או ערבות הערבוןהמציע לפי הצעתו במכרז )להלן: "
 המצ"ב בנספח ז'. 

 
תפסל על הסף ולא תובא  -כאמור ת לה הערבוצורף תמובהר כי הצעה שלא 

 . !לדיון
מציא לעירייה את האישורים הנדרשים להשלמת ימציע שהצעתו תזכה במכרז ולא 

רשאית לחלט את  עירייהתהיה ה - עירייהימים ממועד דרישת ה 1תוך ההתקשרות 
 וכן למסור את העבודה למציע אחר.   תהערבו

מציע שיזכה במכרז, יחליף את נוסח הערבות למכרז בנוסח ערבות להסכם. 
מקביל למשלוח הודעת וחזר להם בהערבות ת -מציעים שלא יזכו במכרז 

 בדבר תוצאות המכרז.  עירייהה

צו רישוי העתק של רישיון עסק, ככל שהעסק של המציע טעון רישוי עסקים ע"פ  .1.1.2
שיון עסק למציע י. באם לא נדרש ר2011-תשע"געסקים )עסקים טעוני רישוי(, 
 עליו לצרף אישור עו"ד לעניין. 
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משרדי לרשויות מקומיות ו/או אישור רו"ח על ביצוע אספקה והרכבה של ריהוט  .1.1.1
 . 4ג גוף ציבורי ו/או גוף גדול כאמור בתנאי המכרז. נוסח האישור מצ"ב כנספח 

אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה  .1.1.4
 חשבון.

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .1.1.5

-יבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ופי חוק עסקאות גופים צ-אישור תקף על .1.1.1
1111. 

 אישור ניכוי מס במקור. .1.1.1

תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל במסגרת נספח ג'  .1.1.8
 למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד. 

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ולמסמך כלשהו נדרש אישור עו"ד  .1.1.1
 יאושר המסמך כנדרש.   -ו"ח / ר

 לעיל.  2כל האישורים / מסמכים הנדרשים בסעיף  .1.1.10

המציע ימלא הצהרה  -הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות המפרט הטכני  .1.1.11
 בנוסח הכלול בטופס הצעת המחיר.

 יש לצרף אישורים מתאימים. -הצעה של טובין מתוצרת הארץ  .1.1.12

רשאית  עירייהתהיה ה -אמור הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כ .1.1.11
  לפסלה.

 הצעת המציע .4

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו  -המציע  .4.1
 כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

כתב הניתנת על ידו ביחס למחירי  ההנחה באחוזיםנקוב בהצעתו בשיעור על המציע ל .4.2
 לנקוב בתוספת או הנחה שלילית ! אין הכמויות. 

אי פעולה בהתאם להוראות אלו תביא  ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי כתב הכמויות.
  לפסילת ההצעה למכרז.

לרבות הנספחים המצורפים למסמכי  לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל,על המציע  .4.1
פסי החוזה וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על ט המכרז,

 המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

את כלל כוללים ו -  כולל מע"מ – בשקלים חדשים בלבדנקובים בכתב הכמויות המחירים  .4.2
, ציודבמכרז, בביצוע אספקת ה והכרוכות בהשתתפותאלו הוצאות המציע, ובין השאר, 

, ב"אתר הלקוח" )בהתאם , הרכבתופריקתוו, הובלתו, מסירת, )לוגו + כתובית( סימונו
  .תנאי המכרזכלל לצורך קיום  - וכיו"ב , (עירייהלדרישת ה

. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו העל המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפ .4.1
 של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 המציע תפסל. מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של .4.4

המצורף כחלק בלתי הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .4.5
 נפרד ממסמכי המכרז.

 
 :ידי תאגיד או שותפות-הצעה המוגשת על
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ורשי החתימה ידי מ-חתם ההצעה במכרז עליהיה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, ת .4.1
 מטעם המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה  .4.1.1
 במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של תעודת התאגדות של המציע.  .4.1.2

היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על ההצעה,  .4.1
 מסמכים הבאים:ויצורפו להצעה ה בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה  .4.1.1
 במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר רישום השותפות. .4.1.2

 ותוקפהמועד להגשת הצעה ה .5

חתומים שים, וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדר ,היעל נלוות ,את ההצעה .5.1
, מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך סגורה, כשהיא באופן ידני יש להגישומלאים כנדרש, 

מהמועד האחרון להגשת ההצעות המפורט , לא יאוחר ולא מזוהה מעטפה סגורה היטב
 . עירייהמשרדי ה"(, בהמועד להגשת הצעות)להלן: "בריישת מסמך זה 

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

 .21.8.18 עד וכולל יום לתקופה של ,תוקפהההצעה תעמוד ב .5.2

למציע שיב תקבלת הצעתו ו-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אית עירייהה .5.1
המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי  .במסגרת הצעתו ושנמסרה על יד תבואת הער

 . עירייהכלשהם מה

 הסכם וחובות מציע זוכה .1

בנוסח המצורף למסמכי  עירייהמכרז, יידרש לחתום על הסכם עם הבמציע שייקבע כזוכה  .1.1
 המכרז. 

מכי תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממס .1.2
 . המכרז

מציא לעירייה את המסמכים הנדרשים מובהר בזאת כי מציע שייקבע כזוכה  ולא י .1.1
ימים ממועד ההודעה  1לא יאוחר מתוך להשלמת ההתקשרות )ערבות, אישור ביטוח( 

 להצעה.  רשאית לחלט את הערבות עירייהבדבר קביעת המציע כזוכה, תהא ה

 שאלות ובירורים .1

לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז יוכלו י המכרז אשר רכשו את מסמכמציעים  .1.1
שאלות ובקשות להבהרות הנספחים למסמכי המכרז. ולקבל הבהרות לגבי המכרז ו/או 

  12:00בשעה  8.5.18עד ליום  מאיה נסימי, עירייההרכש ב תמנהליועברו לידי 
לפוניות או לא יתקבלו פניות ט maya@yavne.muni.ilאו בדוא"ל  08-1411401בפקס'  

לא . 08-1411111,   בלבד, הינו/ דוא"ל מס' הטל' לוידוא קבלתו של מזכר פקס'  אחרות.
 תתקבל פניה אלא בכתב ולא תטופל פניה אלא רק לאחר שהמציע ווידא את קבלתה. 

 

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .1.2
הבנה בקשר לפרט כלשהו -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי את מסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהבמסמכי המכרז ו/או ב
 ת.והצע
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 שונות .8

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה  .8.1
ת ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי לערוך ביניהם התמחרו עירייהרשאית ה - שווה

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

או יותר כשרות שתי הצעות היו יותר מימובהר בזאת כי ככל שלמרות האמור לעיל,  .8.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק   קיבלו תוצאה זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,ש

, ובלבד שצורף לה, עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת מהזכייניות נתןיבשליטת אישה, ת
  בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

 
יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 

 מחזיקה בשליטת העסק. 
 

  -לעניין סעיף זה 
 

ואשר יש לה, לבד או יחד עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו,  –"עסק בשליטת אישה" 
( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 של ההגדרה אישור; 
 

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

 
הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  - אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה      ( 1)

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
 

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

 
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 

 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  –"עסק" 
 , או שותפות הרשומה בישראללציבור על פי תשקיף

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או  עירייההרשות בידי ה .8.1
 חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 תהיה רשאית לפצל את העבודות בין מציעים שונים.  עירייהה .8.4

 י אחרת.מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשה עירייהאין ה .8.5

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או  עירייההרשות בידי ה .8.1
 חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או  עירייהבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ה .8.1
כון. כל אחד מהמציעים לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנ

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא  עירייהישתף פעולה עם ה
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול  עירייהשיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה ה

 את ההצעה.

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או עירייהעוד רשאית ה .8.8
ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות,  עירייהדע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המי

 לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
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 בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית עירייהה .8.1
מונע  עירייהה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

  .כנדרש ההצעה הערכת

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או עירייהכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של ה .8.10
 .  לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה  .8.11
לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם  הזוכה, בכפוף

המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם 
מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה 

 בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. 

ן, מובהר בזאת כי תנתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם כמו כ .8.12
ממחיר הטובין המיובאים ובתנאי שהטיב ויתר התנאים  15% -אינם גבוהים ביותר מ

יש לתמוך במסמכים  -עונים על דרישות המזמין. הצעה של טובין מתוצרת הארץ
 המצביעים על כך.  

 
 

 בברכה,
 עיריית יבנהראש                         
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 נספח ב' 
 

  הסכם
 

 ת יבנה עיריינערך ונחתם בש
 

 שנת ___________יום _________ לחודש _____________ ב
 

 -ב  י  ן      -
 
 

 ת יבנה עיריי
 יבנה 50שד' דואני 

 ("המזמין" ו/או" עירייהה" להלן:)
 

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

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 _______ה"ה __________ ת.ז. __

 "(ספקה)להלן: "       
 

 
 - הלן)ל ריהוט משרדילאספקת   1/2018 מסגרת פומבי מס'פרסמה מכרז  עירייהוה והואיל:

  (המכרז
 

 והספק הגיש הצעה מטעמו במכרז והצעתו נקבעה כזוכה במכרז.  והואיל:
 

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

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

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

 
דיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי וברצון הצדדים להג והואיל:

 חוזה זה לעיל ולהלן;
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 

 כללי .1

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

 -)להלן עירייהקבל הספק הנחיות ממנהלת הרכש בבביצוע השירותים נשוא הסכם זה י .1.2
 (.המנהל
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 התחייבויות הספק .2

( בהיקף שיתבקש ציודה - )להלן   ריהוט המשרדיהמוצרי את  עירייההספק מתחייב לספק  ל .2.1
 .ובמחיר שהוצע על ידו במכרז ליחידה , במסגרת הזמנת עבודה, עירייהע"י ה

, עירייהו/או כל אתר אחר בתחום שיפוט ה עירייהלמשרדי הציוד לספק את ההספק מתחייב  .2.2
 . ימי עבודה 14 ולא יאוחר מתוך  – המועד הנקוב בהזמנת העבודהא יאוחר מל

הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון   יונות, התעודות, רישה כל מצהיר כי הוא בעל ספקה .2.1
 ת באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.ת השירואוהמקצועיות הדרושים ליתן 

, לרבות רישיון אספקת הציודרשים להספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנד .2.4
-תשע"גצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, טעון רישיון עסק ע"פ עסק, ככל שעסקו 

. הספק מצהיר כי ידוע לו שהתחייבותו זו הינה יסודית ובכל מקרה של הפרתה, תהיה 2011
 לבטל עמו את ההסכם.  עירייהרשאית ה

אשר יכלול  שימוש בכל  הכלול בכתב הכמויות, , הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם .2.5
אמצעי עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי עבודה , חומרים , וכיוצ"ב, 

 .עירייהמבלי שתידרש כל תמורה נוספת מאת ה

הספק מתחייב להודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום  .2.1
 דה ובכל מקרה מתחייב הספק  לסיים את  העבודה בשלמות.לשיבוש מהלך העבו

הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות  .2.1
 , בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.עירייהה

הספק מצהיר כי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים, שיש להם הידע והכישורים  .2.8
 דות באיכות גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.הדרושים לביצוע העבו

אם סבר המנהל, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, כי יש מקום להארכת מועד לאספקת הסחורה  .2.1
מחמת שינויים או הוספות, או מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת 

 הבלעדי.  המנהל, מתן הארכה, ייתן המנהל הארכה בכתב לאספקת הטובין לפי שיקול דעתו

מובהר ומודגש במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות העירייה  .2.10
ד, וכי בנוסף הספק לא יהא זכאי לקבל עלמעשה/ מחדל כלשהו בגינם ניתנה הארכת מו

 תמורה כלשהי בגין הארכת מועד כאמור. 

השבתות  אושביתות לא תינתן הארכה על בסיס ימים גשומים, חגים, הפסקות עבודה  .2.11
שהוכרזו ע"י הספק, קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועיים, סגר בשטחים, 
אינתיפאדה או כיוצב'. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מחובת הספק בנוגע להעסקת 

 עובדים ו/או קבלני משנה כמפורט בחוזה. 

 הזמנת עבודה  .1

 

לספק בהזמנת עבודה ספציפית בהתאם  עירייה, תפנה העירייהמעת לעת, בהתאם לצרכי ה .1.1
 ציוד לנוסח הנכלל כנספח להסכם )ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים( לקבלת 

 (. הזמנת העבודה - בהיקף ספציפי  כמפורט בהסכם זה )להלן

 . )ללא כמות מינימלית להזמנה( הנדרש ציודהיקף וכמות הבהזמנת העבודה ייקבעו,  .1.2

)והכל בהזמנת עבודה חתומה  עירייההמחלקות  ן מרוכז ע"י הזמנת עבודה תוצא באופ .1.1
ראש העיר וגזברית(. בכל הזמנת העבודה תרשום  -כדין ע"י מורשי חתימה לעירייה

ו מספר זמנה אחת יהיהלהם נדרשת אספקת הסחורה, יכול שבהעירייה את המיקומים 
 מיקומים והכל בהתאם לצרכי העירייה. 

 זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד.  למען הסר ספק, הוראות הסכם .1.4



rihut misradi - michraz yavne 10 

  – בתי ספר  .4

  -הספק מצהיר בזאת כי ידוע לנו ומוסכם עליו כי 

את זהות  עירייהשבתחום שיפוט ה העירונייםתביא לידיעת מנהלי בתי הספר  עירייהה .4.1
 ע"פ תוצאות המכרז.ספק וכן מחירון ה ספקה

תו בהסכם לאספקת ציוד ע"פ ולהתקשר אי ספקיהיו רשאים לפנות ל -בתי הספר כאמור  .4.2
ובמקרה כזה  הסכםו/או הוצאת הזמנת עבודה לאספקת ציוד במחירי ה זההוראות הסכם 

 לגופים אלו.  הסכםמחויב הספק למחיר ה

 ספק מעת לעת. תמסר ל -הרשאים לפנות לספק   רשימת גורמים רלבנטיים בבתי הספר

ות לעיל, תשלום לספק ישולם ככל שבית ספר יפנה לספק ע"פ האפשרידוע ומוסכם  כי  .4.1
או שא בכל תשלום בגין ציוד שהוזמן ו/ילא תחויב ולא ת עירייהישירות ע"י בית הספר וה

 . סופק ע"י בתי הספר

/  על הספק להסדיר את חתימת הזמנת העבודה –במקרה של פניה לספק ע"י בית ספר  .4.4
 ישירות מולם.  הסכם מול בית הספר 

התחייבות כלשהי של בתי הספר לפנות לספק ו/או כדי  זההסכם למען הסר ספק, אין ב .4.5
 ו/או בתי הספר לרכישת ציוד בהיקף כלשהו מהספק. עירייהלחייב את ה

 

עומדים כל החומרים . במפרט המכרז יהיו כאמור הריהוט המשרדי מוצרי הספק מתחייב כי כל  .5
שיפורט  מותם/ואספקה תהא למק בנושא הקיימות.ם או משתמש מקדהספק בתקנים ישראליים ו

נקודות חלוקה ויכול ומספרן יעלה במהלך  10בהזמנה. ידוע לקבלן כי בעיר קיימים כיום למעלה מ 
 תקופת ההתקשרות בלא שתהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות בעניין. 

 

 תמורה .1

בהפחתת הנחה של כתב הכמויות מחירי  - תשלם לספק את המחיר המוסכם עירייהה .1.1
שיסופקו ציוד במכפלת מספר יחידות ה_ )בהתאם להצעת המציע( _____________%

 בצירוף מע"מ כחוק., עירייהלבפועל ע"י הספק 

באם מחירי הספק הינם מתחת למחירי השוק ו/או מבצעים של הספק, על הספק חובה ליתן  .1.2
לעירייה את ההנחה למחירי השוק ו/או למבצעים. הספק יעדכן את העירייה בהנחות שניתנו 

 . חירי מבצעבמ ו/או

, והכל אשר אינו כלול בכתב הכמויות ריהוט משרדימובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק  .1.1
הנחה הפחתת ה, תשולם תמורה ע"פ המחיר בחנות, בבהתאם להוראות הדין בעניין

 שניתנה ע"י הספק. 

ביחס עירייה על הספק ליידע מראש את ה -שלא נכלל בכתב הכמויות  ריהוט משרדיבגין 
 . חיר בחנות ויחולו ההוראות בסעיף זה, ככל שיוזמן מאת הספקלמ

יעודכן המחיר  -במקרה של שינוי במע"מ  11%מחירי כתב הכמויות כוללים מע"מ בשיעור  .1.4
 בהתאמה. 

ו/או בכלל )למען  לא מתחייבת לרכוש מהספק ציוד בהיקף כלשהו עירייהמובהר בזאת כי ה .1.5
ו כל הציוד נשוא מכרז זה על פי שיקול דעתה הסר ספק העירייה רשאית לרכוש חלק ו/א

. במקרה בו ימצא פריט ולרבות באמצעות התקשרות לאור מכרז משותף לכמה רשויות 
תהיה רשאית לרכוש  עירייהה -ממחירי הספק  10% -מרכיבי הציוד המחיר הזול בלמעלה מ

ר כאמור. נתן אפשרות לספק להשוות את המחיימוצר זה מספק אחר. טרם ביצוע האמור ת
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שמורה לעירייה הזכות לצאת במכרזים נוספים/ אחרים בנושא 
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זה לרבות במכרזים משותפים למספר רשויות מקומיות ולהתקשר לפי שיקול דעתה הבלעדי 
 עם מי מהזוכים. 

אשר אינו כלול בכתב הכמויות, תשולם תמורה ציוד מובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק  .1.1
שלא נכלל בכתב ציוד בגין של הספק כאמור לעיל,  הנחההפחתת פ המחיר בחנות, בע"

ביחס למחיר בחנות ויחולו ההוראות בסעיף  עירייהעל הספק ליידע מראש את ה -הכמויות 
 זה, ככל שיוזמן מאת הספק. 

 ציודמספר יחידות החשבונית מס, אליה תצורף הרשימה מפורטת של   עירייההספק יעביר ל .1.1
  .מנהלהלרבות פרוט כמויות  כשהיא חתומה ע"י  ,עירייהפקו על ידו לשסו

 ספקההחשבונית המאושרת ע"י בו נמסרה מהיום  45 עד התשלום לספק יתבצע תוך .1.8
אות חוק מוסר תשלומים לספקים רהתשלומים יבוצעו ע"פ האמור בהו .עירייהלגזברות ה

 . 2011התשע"ז 

ובהצעת  הרצ"בכתב הכמויות ירים המפורטים בתשלם לספק עפ"י המח עירייהיובהר כי ה .1.1
 . הספק במכרז

. למען הסר ספק, מובהר כי תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה וידוע לספק כי לא תשולם ל .1.10
התמורה לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים, לרבות אספקה, הובלה 

שולם לספק תמורה נוספת ולא ת עירייהו/או אתרים בתחום שיפוט ה עירייהלמשרדי ה
 וכיו"ב.  דמי משלוח כלשהי, לרבות התייקרויות

הצמדה תבוצע אחת לשנה,  -למרות האמור לעיל, ככל שיוחלט על הארכת תקופת ההסכם  .1.11
ביחס לשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע 

דד הבסיס יהיה מדד חודש חתימת הצמדה כלשהי. הצמדה תעשה למדד המחירים לצרכן. מ
 ההסכם.

כתנאי לחתימת ההסכם יחליף הקבלן את ערבות המכרז בערבות בנקאית אוטונומית  .1.12
להסכם. הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת ההסכם, וההארכה באם יוארך ותסתיים 

הערבות תהא בנוסח המצורף כנספח ז' יום ממועד סיום ההסכם ו/או הארכתו.  10לאחר 
 ויים המתחייבים מס' זה. בשינ

העירייה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לספק, מאת העירייה ו/או  .1.11
מהערבות ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר תידרש או תחויב לשלמן עקב אי 

עו קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגי
בהתאם לחוזה זה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעירייה  לעירייה מהספק 

מהספק בהתאם לחוזה זה ו/או שעל העירייה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין 
מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע 

מכח חוזה או מקור כלשהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה לעירייה מאת הספק 
 של העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. 

מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירייה מאת הספק בהתאם  .1.14
כלשהו מסעיפי החוזה לחוזה זה ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף 

צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  ו/או כל סכום שעל העירייה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"
הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ניתן יהא לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או 
מכל סכום אחר שעל העירייה לשלם לספק. כן מוסכם, כי כל ערבות שניתנה ע"י הספק 

ע רחוזה זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור, האמור בסעיף זה אינו גובהקשר ל
מזכויות העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת 

 לרשותה ע"פ הדין ו/או ע"פ חוזה זה. 

א יום ממועד האספקה ו/או ל 14באם יספק הספק מוצר פגום ו/או מוצר בתפוגה של פחות מ  .1.15
בהתאם להוראות ההזמנה ו/או המכרז. לא יהא זכאי לתשלום בגינו, ידאג להחליפו במוצר 

מהמועד שהודע על כך ויישא במלוא העלויות שנגרמו לעירייה בשל כך.  24תקין וזאת בתוך 
הקבלן יישא במלוא העלויות בשל כך, לרבות בגין הובלת המוצר ו/או אספקת מוצר חילופי. 

מוצרים פגומים/ לקויים/ לא בהתאם להוראות המכרז ו/או  5יותר מ היה והספק ימציא 
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וזאת מבלי לגרוע  בגין כל הפרה₪  100החוזה. תהא רשאית העירייה לקנוס את הקבלן ב 
 .  מיתר זכויותיה בהתאם להוראות ההסכם ו/או הדין

 אי קיום יחסי עובד מעביד .1

 מהווה הספק קבלן עצמאי. עירייהביחסיו עם ה .1.1

היר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד הספק מצ .1.2
ו/או מי מטעמה,  עירייהמעובדיו ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין ה

יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע 
 עירייהיחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין ההתחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו וי

 יחסי עובד מעביד, מכל מן וסוג שהוא.

כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור,  .1.1
שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות 

ה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד נסיעה לעבודה וממנ
בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה 

לא תהא אחראית לכך בכל  עירייהיחולו על הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, וה
 אופן או צורה.

משטרה שהוא ו/או כל המועסקים מטעמו במסגרת מתן  על הספק להציג לעירייה אישור .8
השירותים נשוא מכרז זה, הינם נעדרי הרשאה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקה של 

" ו/או כל אישור ו/או מילוי הוראה בהתאם 2001עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א 
 להנחיית המשטרה ו/או קב"ט העירייה. 

י לא ייכנס כל עובד מטעמו למוסד חינוך ו/או למוסד אחר בו שוהים קטינים אלא הספק מתחייב כ .1
לאחר שהציג לקב"ט העירייה אישור  בעניינו לפי "חוק העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים 

 ואגף הביטחון אישר את כניסתו לבית הספר.  2001התשס"א 

 אמצעי בטיחות וזהירות .10

הזהירות הדרושים לשם הובלת הסחורה, אספקתם ופריקתם  הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי .11
 בבטיחות באופן שלא יגרום לסיכום לאדם או רכוש. 

 תקופת ההסכם  .12

הסכם זה הינו לתקופה של שנה ממועד חתימתו, קרי מיום _________ ועד ליום  .12.1
 .__________ 

תן הודעה תהיה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת ותוך מ עירייהלמרות האמור לעיל, ה .12.2
 יום מראש לספק.  10מוקדמת של 

 12עד של תקופות נוספות  2עד תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם ל עירייהה .12.1
 יום מראש לספק.  10, בכפוף למתן הודעה של כל אחת חודשים

יחולו בתקופות הארכה ההוראות  -את זכותה להארכת תקופת ההסכם  עירייהמימשה ה .12.4
 הסכם זה.  

כלשהו ו/או בכלל והיא ציוד איננה מתחייבת להזמין היקף  עירייהק, הלמען הסר ספ .12.5
הנדרש.  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי ציוד תהיה רשאית להקטין את היקף ה

 . אין בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות לבלעדיות כלשהי

יה קה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לרבות לעניין העדר חובת העירלמען הסר ספ .12.5.1
מובהר בזאת כי התקשרות העירייה עם בהיקף זה או אחר, לרכוש מהספק,

הספק מכח חוזה זה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ע"י גזברות 
  .העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים
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 ביטול הסכם .11

  ספקהמזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם הלעיל,  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.1
 התקיים אחד מהמקרים הבאים:ב

לא עמד בהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו בחוזה, למרות  ספקבמידה וה .11.1.1
 התראה / דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור.

פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו   ספקבמידה וה .11.1.2
 בקשה לאחד מהנ"ל.

תוקנה למרות התראה /  , אשר לאהפר הפרה יסודית את ההסכם ספקכשה .11.1.1
 .דרישה

לא  ספק, המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה וללעיל 1-1בס"ק בקרות אחד מהמקרים שפורטו  .11.2
 תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות לפיצויים כלשהם בשל כך.

ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד  .11.1
 לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך. ספק, ולפקסאחר מלבד ה

אינם בבחינת רשימה סגורה  -מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם  .11.4
לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה  עירייהוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה
 לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק. 

בכדי להתנות  עירייהכמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של ה .11.5
כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסד מכוח הסכם או מכח כל  עירייהולמנוע מה

 דין.

בכל מקרה שבו המגיעה לספק  להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה  תהא רשאית  עירייהה .11.1
זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא  הסכםנשוא  האת העבוד ספקהלא ביצע 

ותהא  זה הסכם התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי או יותר מ אחת  אחר  ספקמילא ה
 רשאית להעביר את יתרת העבודה לספק חילופי.

כי  עירייהה ספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגדל .11.1
 היא מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.

 שמירת דינים .14

הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם, לרבות 
   והתקנות שהותקנו על פיו. 1180 -ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים, התש"ם 

 זכויות וחובותהגבלת המחאת  .15

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן, לאחר או  .15.1
 לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.

או יותר מהן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן  25%לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת  .15.2
 במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים.

כויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן, או מסר את ביצוע העבודה המחה הספק את ז .15.1
לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י החוזה על 

כלפי הגורם  עירייהאף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של ה
 הנימחה.

יה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת תהא רשאית להמחות את זכויות עירייהה .15.4
 הספק.   
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 כמפעל חיוני  עירייהה .11
 
מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או  עירייהידוע לו שהכל עוד הסכם זה הינו בתוקף, מצהיר כי ספק ה

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות ספק "כמפעל למתן שירותים קיומים" וה
  -ראות אחד או יותר מהחוקים הבאים אחד המצבים בהתאם להו

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .11.1
 .1111-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א1הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .11.2
1151. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 10הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .11.1
 .1111-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 18הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .11.4
 

 . גם במהלך התקופה כאמור עירייהימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה לאזי, 
 

 אחריות בנזיקין .11
 

 שיגרמו הפסד או/ו אובדן או/ו רכוש נזק או/ו גוף נזק לכל העירייה כלפי אחראי הספק .11.1
 למי או/ו לעובדיה או/ו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעירייה משפטי גוף או/ו אדם לכל

לכל הבא מטעמו כתוצאה  או/ו  לספק ו/או לעובדיו או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמה
 הנובעת אחריות לרבות זה הסכם פי על הטוביןו/או התקנן  אספקת עם בקשר או/ו

 התאמתם חוסר או/ו העירייה לדרישות התאמתם חוסר או/ו טוביןב פגם או/ו מליקוי
 .מהטובין הנדרשים לתקנים

 
 הטובין אספקת עם בקשר או/ו כתוצאה ולרכושו לו שיגרמו לנזקים בלעדית אחראי הספק .11.2

 .זה הסכם פי על
 

 והגיעם לעירייה אספקתם עד לטובין שיגרמו סיבה ומכל סוג מכל לנזקים אחראי הספק .11.1
 .הקבוע סונםאח למקום

 
 כאמור נזקים לגבי אחריות מכל מטעמה הפועלים ואת העירייה את בזאת פוטר הספק .11.4

 כל על ימים 1 תוך מטעמה הפועלים את או/ואת העירייה  לפצות או/ו לשפות ומתחייב
 תודיע העירייה. ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות כאמור נזקים עקב לשלם שתחויב סכום

 . חשבונו על מפניה להתגונן לו ותאפשר ל"כנ גדהנ שתוגש תביעה כל על ספקל
 

 מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי ספקה אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה .11.5
 בגיןו/או סכומים  כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה

 .עילל כאמור ספקה באחריות שהם מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים

 
  ביטוח .18

     
, וחובותיו מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור ספקה אחריות להבטחת .18.1

 אחריות קיימת עוד וכל ההסכם תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך ספקה מתחייב
 שלא ובלבד, דעתו שיקול לפי כאמור אחריותו להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין
 ' ,ו נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים טוחיםמהבי יפחתו

 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה

 
 כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד ימציא ספקה .18.2

 מסירת. לעיל הנזכרים טוחיםהבי ועריכת קיום על בישראל המורשים ספקה מבטחי בידי
 אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים לעירייה ספקה מבטחי ידי-על חתום האישור
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 ביטוח אישור וימציא ישוב ספקה. ההסכם הפרת בגין בתרופות העירייה את מזכה הפרתו
 בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד

 .מהעירייה כלשהי הדריש

 
 קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת .18.1

 עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהעירייה כלשהו אישור יהוו לא לעירייה ביטוחים
 הסכם פי-על ספקה אחריות את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות

 . דין כל פי-על או זה

 
 ההשתתפויות בדמי יישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו ספקה .18.4

 .הביטוח בפוליסות הקבועות העצמיות

 
 או/ו ספקה של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי לבדו ספקה .18.5

 היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה להפחתה יגרמו אשר, מטעמו הפועלים
, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה ספקה כי, מובהר. נזקים אותם בגין למיםמשו

 .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות

 
 לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב ספקה .18.1

. הביטוח בפוליסות ללותהנכ והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור בכלליות
 .הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות העירייה ולדרישת

 
 אחראי ספקה יהיה, העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את ספקה הפר .18.1

 כספי נזק כל על העירייה כלפי כלשהי טענה לו שיהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים
 .זאת עקב לו גרםשי אחר או/ו

 

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .11

במהלך, אחרי ועקב  לידיעתו  וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד הספק מתחייב  .11.1
 .להבטחתם( ולנקוט בכל האמצעים המידע הסודי - )להלןרותים יתקופת הש

ניין אחר שהוא עוסק הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם ע .11.2
 בחוזה זה. עירייהבו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם ה

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  .11.1
 לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

וזה יחול על הספק וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק האמור בפרק זה לח .11.4
 מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השרותים.

 פיצויים מוסכמים

בות כלשהי במועד שנקבע ע"י המנהל ו/או יאם לא יספק הספק סחורה ו/או לא יעמוד בהתחי .20
ם וקבועים מראש, בגין כפיצויים מוסכמי₪  500, ישלם הספק לעירייה סך של החוזיבמועד 

האיחור במועד האספקה לכל יום של איחור בין המועד הסופי לנקבע לאספקת הסחורה לבין מועד 
 האספקה בפועל.  

לעיל וביתר הוראות החוזה  18הצדדים מסכימים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בס"ק  .21
 תברת של ההפרה בעת החתימה על ההסכם. הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מס
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 ניכוי כספים מהספק

העירייה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לספק, מאת העירייה ו/או מהערבות  .22
ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר תידרש או תחויב, לשלמם עקב קיום או הפרת 

ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעירייה מהספק סעיף כלשהוא מסעיפי החוזה ו/או כל סכום 
צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  בהתאם לחוזה זה ו/או שעל העירייה לשאת בהם מחמת שתיתבע ע"י

הספק ו/או עובדיו ו/או מעסיקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לעירייה מאת הספק מכח 
גורע מזכויותיה של העירייה לתבוע את החזרת חוזה או מקור כלשהוא. האמור בסעיף זה אינו 

 הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. 

הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הבנה,  .21
התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, לו היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בע"פ 

כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם לא יהיה   כם זה.י חתימת הסנלפ
 זה. ע"י שני הצדדים להסכם

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת  .24
 שעות ממועד המשלוח. 12לאחד הצדדים, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך 

השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או מכוחו, לא  כל ויתור או .25
החוק ולא כויתור על זכותו לממשן   ח ההסכם או מכחויראוה כויתור על זכות הנתונה לו מכ

 במועד מאוחר יותר.
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________    ___________________ 
   עירייהה       הספק
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 '1נספח ג
 

 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 
 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 
  עים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו

  
להלן: ___________________________ )הספק ________________________ אצל -אני משמש כ

 ( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו."הספק"
 בתצהיר זה:

 בעל   גם -הוא חבר בני אדם  ספק. אם ההספק ידי-עלמי שנשלט     - "בעל זיקה"
 , או תאגיד  ספקהשליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל ה 
 , או מי מאחראי ספקהדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של ה 
  על תשלום שכר העבודה. ספקמטעם ה 

 .1181-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

]יש  ספקשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה להנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להג

 [: םהמתאיבמקום  Xלסמן 

O  11 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1181-שכר מינימום, התשמ"זו/או לפי חוק  1111-התשנ"א
 

O   לפי 2002באוקטובר  11 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק  1111-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

רז,   חלפה שנה אחת ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכ 1181-שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________ 
  חתימה                 

 

 אישור

 
הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  ת.ז.__________, ולאחר
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ג'
 עירייההצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 ד לכבו
 ( עירייהה -)להלן עיריית יבנה

 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   עירייהשפורסם ע"י ה 1/2018מספר 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: עירייההנני מצהיר בזאת כי ה .2

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .2.1
"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 

ג, הורה, בן או בת, בן זו -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 אח או אחות."

2.2.  

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל  .2.1
 הקובע:

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר  עירייה״חבר ה
 לי שליטה בו.או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בע עירייהחבר   -״ עירייה

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 51סעיף  .2.4

זוגו, -, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בןעירייה" לא יהיה לעובד   
 עירייהסוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם ה

או בהסכם הכללי של  למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו
 מספקת״. עירייהופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שה עירייהעובדי ה

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .1

אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן  עירייהבין חברי מליאת ה .1.1
 או שותף.

או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או , קרובו, סוכנו עירייהאין חבר  .1.2
  ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .1.1

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

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

( לפקודת העיריות, 1א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .1
רשאית להתיר התקשרות לפי  מחבריה ובאישור שר הפנים 2/1לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122סעיף 
 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 
 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז- 3נספח ג' 
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 
למכרז  "(,המשתתף________________ )להלן: "____________________הצעת בקשר עם 

 מן:"(, מצהיר בזאת כדלקהמכרז)להלן: " ________מכרז פומבי מס' , ____________
 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .3
 הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

ירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש המח .4
 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת .6

 תף למכרז.המשת 

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

 הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

  נכוןנכון / לא  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 
_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

 המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות  .11

            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –עבירות של תיאומי מכרזים 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

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

 
___________     _____________________     ______     ___________ _____________ 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                 חתימת המצהיר      

 אישור

 אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 

 _______ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך בפני ___________________

 להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 

 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_______________                                                                      ________________________ 

  תאריך                                                                                              שם מלא + חתימה + חותמת          
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 4נספח ג'

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

 

 __________________________________ תאריך:______________שם המשתתף: ____
 

 הרינו להצהיר כדלקמן:
סיפק ריהוט משרדי לרשות מקומיות  משתתףה 2011 -ו 2011, 2015מהשנים  בכל אחת הרינו להצהיר כי

  )לא כולל מע"מ( לשנה. ₪ ו/או גוף ציבורי ו/או גוף גדול בהיקף שלא פחת ממיליון 
 

 ₪.היה בסך של ____________________   2015של המשתתף בשנת  המחזור הכספי
 ₪.היה בסך של ____________________   2011המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 ₪.היה בסך של ____________________  2011המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

                           

 חתימת המשתתף: ____________________

                   

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

 אישור רואה חשבון

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

 היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 

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

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 
 .2011 -ו 2011 ,2015 בשניםהמשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות 

 

   תאריך: __________

 

                              _________________ 
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 נספח ד1'
 

 דוגמת הזמנת עבודה
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rihut misradi - michraz yavne 22 

 נספח ה'

   ומפרט הצעת  הספק
 לכבוד

 עיריית יבנה
 
 נ.א.ג.

  -הנדון: הצעת מחיר 

    -  ריהוט משרדיבעניין אספקת לקבלת הצעות  7/2018מס' פומבי מכרז 
 

 כללי:

 ___________ )שם___________הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _______________ .1
, על פי המפורט במסמכי עיריית יבנהבור ע ריהוט משרדילאספקת המשתתף(, את הצעת המחיר 

 .ואנו מתחייבים  לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטהמכרז וההסכם 

להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר סופי וכולל ההסכם המחיר המוצע על ידי, עבור ביצוע העבודות נשוא  .2
ות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא את כל ההוצא

ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי  , ציוד לרבות העסקת עובדים, אספקת הסכםלהתחייבויותינו נשוא ה
הרכבה באתר הובלות, פריקה,  ,הסכם זהאחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא 

 . הלי רכב, ביטוחים, מסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודשימוש בכהלקוח, 

ך בה, מעבר , על כל הכרוהסכםנשוא ה מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבוד .1
 למחיר נשוא הצעתי זו.

צע לב עירייהבמקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית הידוע לנו כי  .4
התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר. כמו כן ידוע לנו כי תנתן עדיפות 

  .לתוצרת הארץ

הצעת המחיר שלנו היא להנחה בשיעור % ______ובמילים:  .5
 שנכללו במפרט להלן.כל המחירים ל______אחוזי הנחה ביחס 

כלול במפרט, תשולם תמורה ע"פ מובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק ריהוט משרדי אשר אינו   .6
על  -המחיר בחנות, בהפחתת הנחה של הספק כאמור לעיל, בגין ציוד שלא נכלל בכתב הכמויות 

הספק ליידע מראש את העירייה ביחס למחיר בחנות ויחולו ההוראות בסעיף זה, ככל שיוזמן מאת 
 מוצרים.   הספק. על הספק לעדכן את העירייה במחירי השוק ו/או במחירי מבצע של

 -. במידה ובמהלך תקופת ההסכם יתעדכן שיעור המע"מ 17%המחירים כוללים מע"מ בשיעור  .7
 תתעדכן התמורה בהתאם. 

הרינו להצהיר כי הציוד המוצע על ידינו עומד בכל דרישות המפרט הטכני וככל שנזכה במכרז נספק  .8
 .שלום כלשהו מאת המועצהכתנאי לקבלת ת -למועצה ציוד העומד במלוא דרישות המפרט הטכני 

הרינו להצהיר כי יש באפשרותנו לספק את הציוד המודגש בכתב הכמויות באופן מיידי עפ"י צרכי  .1
 .העירייה

 36הצעתנו היא לאספקת הציוד והתקנתו כולל תקופת אחריות של  -בהתאם לכל דרישות המכרז  .10
 חודשים.

ומות הנדרשות לביצוע כל  השירותים, הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתש .11
 שקבעה העירייה, כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע השירותים. 

 אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז.  .12
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 אספקה במועדים הקבועים בהסכם . .13
 

 פרטי המציע 
 

 _______שם המציע: __________________________________ח.פ. _________
 מספר טלפון:_______________________
 מספר פקס':_______________________

 
 פרטי החותם מטעם הספק 

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד ________________
 

 תאריך: _______________                 חתימה + חותמת : _______________
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 כוללים מע"מ בש"ח ו כל המחירים -מפרט 
 

 

 כסאות

יחידת  שם פריט מס"ד
 חישוב

תמונת הכסא / דגם המוצע ע"י 
 הערות הספק

מחיר  
מקסימום 
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

 כסאות אירוח / המתנה

1 

כסא אירוח כיסא 
  דגם מיאמי

מושב מעוצב המרופד 
איכותי  PUבדמוי עור 

ועמיד, גב פלסטיק, שלד 
ציפוי ניקל כיסא מתכת ב

 מעוצב 
צבע עפ"י בחירת  

המזמין או דגם 
 שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  220 

2 

כסא אירוח דגם 
 "רקפת" ללא ידיות  

גב+מושב מרופד בד 
  "פנמה/אופק" או שוו"ע

שלד הכסא ממתכת 
עמידה ואיכותית 
 ליציבות מירבית

צבע עפ"י בחירת 
המזמין או דגם 

 שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  150 

3 

ח דגם כסא אירו
 "רקפת" כולל ידיות  

גב+מושב מרופד בד 
  "פנמה/אופק" או שוו"ע

שלד הכסא ממתכת 
עמידה ואיכותית 

ליציבות מירבית,  זוג 
 משענות ידיים מעוצבות, 

צבע עפ"י בחירת 
המזמין או דגם 

 שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  220 
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4 

כיסא אירוח מיאמי 
 ללא ידיות

מושב מרופד עשוי דמוי  
 עור 

ב בשילוב בד משענת ג
 רשת ושלד מתכת מניקל.
צבע עפ"י בחירת 
המזמין או דגם 

 שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  245 

5 

כיסא המתנה דגם 
 גולף

משענת גב מקומרת 
 מפלסטיק איכותי ועמיד 

מושב רחב מפלסטיק 
המעוצב לישיבה נכונה 
וזקופה המהווה נוחות 
מקסימאלית בשילוב 

 רגלי מתכת.
צבע עפ"י בחירת 

דגם  המזמין או
 שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  180 

6 

כסא פלסטיק דגם 
 "סטאר"  

שלד אלומיניום, כסא 
 נערם.

צבע עפ"י בחירת המזמין 
 צבעים שונים. 1לפחות 

 או דגם שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  250 

7 

כסא אירוח דגם 
 מורן משובץ

תמיכה אורטופדית 
 מושלמת לגב

כולל ידיות ניקל 
מעוצבות, משענות ידיים 

 מרופדות
גב ומושב דמוי עור, רגלי 

 ניקל
 או דגם שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  250 

8 

כיסא אירוח דגם 
 אטלנטה אורח, 

גב ומושב עם ידיות   
בשילוב ריפוד דמוי 

איכותי  PVCעור 
 . ורגלי ניקל

צבע עפ"י בחירת 
המזמין או דגם 

 שוו"ע

 יחידה

 

  

 

  300 



rihut misradi - michraz yavne 21 

9 
כיסא אירוח דגם 

אקטיבה מרופד         
רח , גב כסא או

פלסטי, מושב מרופד, 
עם שילדת מתכת 

, צבע חזקה ויציבה
עפ"י בחירת המזמין 

   או דגם שוו"ע

 יחידה

 

  
 

  300 

כיסא אירוח דגם רן  10
אורח מרופד         

כסא אורח נערם )עד 
כסאות(,  5לגובה של 

גב+מושב מרופד 
בריפוד דמוי עור, רגלי 

או דגם  מתכת ניקל,
   שוו"ע

 יחידה

 

  
 

  345 

11 
כיסא אירוח דגם 

מירו אורח מרופד         
כסא אורח, גב רשת 
+מושב מרופד, עם 

שילדת מתכת חזקה 
, צבע עפ"י ויציבה

בחירת המזמין או 
   דגם שוו"ע

 יחידה

 

  
 

  390 

12 
כסא פלסטיק דגם 

 אוזו
  

 

  
 

  201 
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13 
  כסא בר דגם דקל
כסא בר פלסטי, 

 11גובה 
 יחידה

 

  
 

  375 

14 

כיסא אירוח דגם 
ויזי איטלקי מרופד         

כסא אורח נערם, 
גב+מושב מרופד, עם 
שילדת מתכת חזקה 

, צבע עפ"י ויציבה
בחירת המזמין או 

   דגם שוו"ע

 יחידה

 

  
 

  185 

 מערכות המתנה

15 
מערכת ישיבה דגם 
 "סקאלה" או ש"ע

קומפ' 
(3+2+1) 

 

  
 

  2700 

 כסאות מנהלים

16 

כורסת מנהל דגם 
הילטון או ש"ע, 

כורסת מנהל גבוהה, 
מנגנון פנאומטי, ריפוד 

דמוי עור, צבעים: 
שחור, חום, קרם, 
משענת ידיים ורגל 

 ניילן כסופה

 יחידה

 

  

 

  720 
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17 

כורסת מנהל דגם 
אביאור או ש"ע, 

כורסת מנהל גבוהה, 
מנגנון סינכרוני 
ריפוד דמוי עור, 

צבעים: שחור, חום, 
משענות ידיים 

 מרופדות

 יחידה

 

  

 

  755 

18 

כורסת מנהל דגם 
אומגה או ש"ע, 

כורסת מנהל גבוהה, 
מנגנון סינכרוני 
ריפוד דמוי עור, 

צבעים: שחור, חום, 
קרם, משענות ידיים 

 ורגל ניקל

 יחידה

 

  

 

  720 

19 

כורסת מנהל דגם 
סקטור או ש"ע, 

כורסת מנהל נמוכה 
מנגנון נידנוד, 

: שחור, צבעים
מוקה, רגל ניילון 

 בצבע כסף

 יחידה

 

  

 

  740 

20 

כורסת מנהל דגם 
אופיר או ש"ע, 

כורסת מנהל גבוהה 
מנגנון סינכרוני, 
ריפוד דמוי עור, 

רמשענת ידיים ורגל 
 ניקל

 יחידה

 

  

 

  755 

21 

כורסת מנהל דגם 
קיסר או ש"ע, 

כורסת מנהל נמוכה, 
 2מנגנון מכני 

 קלאצים, ריפוד בד
רשת שחור, ידיות 
מתכווננות, רגל 

 ניילון

 יחידה

 

  

 

  605 



rihut misradi - michraz yavne 21 

22 

ככורסת מנהל דגם 
עם כרית  שושן, 

אויר, מנגנון 
 1סינכרוני 

קלאצ'ים, מושב 
אנטומי מעוצב 

לישיבה נוחה, ידיות 
מתכווננות, ריפד בד 

צבע לפי בחירה, 
כרית אויר מתנפחת 

לתמיכה בגב 
 התחתון

 יחידה

 

  

 

  675 

 מזכירהכסאות 

23 

כסא מזכירה דגם 
מנגנון מכני מירון, 

משוכלל, גב גבוה 
ורחב במיוחד, ידיות 

מתכווננות, ריפוד 
 לפי בחירה

 יחידה

 

  

 

  450 

24 

כסא מזכירה דגם 
מנגנון מכני  ורטיגו, 

משוכלל במיוחד, 
מנגנון בוכנה 

פניאומאטי, ספוג 
עבה ואיכותי, ידיות 
מתכווננות, ריפוד 

 לפי בחירה

 חידהי

 

  

 

  500 

25 

כסא מזכירה דגם 
דין, ללא ידיות, 

מנגנון מכני משוכלל, 
גב גבוה, ללא ידיות, 

 ריפוד לפי בחירה

 יחידה

 

  

 

  390 
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26 

כסא מזכירה דגם 
מנגנון מכני דין, 

משוכלל, גב גבוה, 
ידיות מתכווננות, 
 ריפוד לפי בחירה

 יחידה

 

  

 

  450 

 
 
 

 חבים, ספריות וחדרי מורים ריהוט משרדי, ריהוט למר

 תאור שם מס"ד
 מידות מקורבות בס"מ

 הערות
מחיר 

ליחידה  לא 
 כולל מע"מ

 רוחב אורך גובה

1 

שולחן ארגונומי 
צורת "ר" חזית 
ישרה עם רגלי 

"אלפא" ומסתור 
 צניעות מפח.

שולחן ארגונומי חזית ישרה 
 50-10הצד הקצר ברוחב 

, הצד הארוך 120ואורך 
 – 110ואורך  10-80ברוחב 

 ס"מ  200
עם רגלי "אלפא" ומסתור 

 צניעות מפח.
פלטה עליונה מלמין בעובי 

 PVC 1.5מ"מ עם קנט  28
 מ"מ

מחופה פורמייקה(. )
השולחן כולל מדף למקלדת 

 -מתחת לפלטה וכוס חיווט
 לפי דרישה.

השלוחה  -לבחירת המזמין 
תבוצע עצמאית עם רגליים 
לפי שולחן ראשי או תחובר 

נסתר לשולחן ראשי 
ומצידה הנותר תחובר 

 לשידה קבועה

75 160 70-80 

  

    ₪
1,100.00  

75 180 70-80     ₪
1,100.00  

75 200 70-80     ₪
1,100.00  

2 

שולחן ארגונומי 
צורת "ר" חזית 
ישרה עם רגלי 

"אלפא" ומסתור 
 צניעות מפח.

שולחן ארגונומי צורת "ר", 
, פלטה 1מפרט זהה לסעיף 

עליונה  מלביד )סנדביץ( 
מ"מ עם חיפוי  18בעובי 

פורמייקה, צבע סטנדרט 
לבחירה כדוגמת אפור, 

 .PVCקרם, בוק, עם קנט 

75 160 70-80 

  

    ₪
2,000.00  

75 180 70-80     ₪
2,000.00  

75 200 70-80     ₪
2,000.00  

1 

שולחן ארגונומי 
צורת "ר" חזית 
 ישרה עם רגלים
בדגם "חלון" 

ומסתור צניעות 
 מפח.

שולחן ארגונומי חזית ישרה 
 50-10הצד הקצר ברוחב 

, הצד הארוך 120ואורך 
 – 110ואורך  10-80ברוחב 

 ס"מ  200
עם רגלים בדגם "חלון" 

בתוספת קושרות ומסתור 
 צניעות מפח.

פלטה עליונה מלמין בעובי 
 PVC 1.5מ"מ עם קנט  28

 מ"מ
מחופה פורמייקה(. )
ולחן כולל מדף למקלדת הש

75 160 70-80 

  

    ₪
2,280.00  

75 180 70-80     ₪
2,280.00  

75 200 70-80  ₪   
2,400.00  
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 -מתחת לפלטה וכוס חיווט
 לפי דרישה.

השלוחה  -לבחירת המזמין 
תבוצע עצמאית עם רגליים 
לפי שולחן ראשי או תחובר 

נסתר לשולחן ראשי 
ומצידה הנותר תחובר 

 לשידה קבועה

4 

שולחן ארגונומי 
צורת "ר" חזית 
ישרה עם רגלים 

בדגם "חלון" 
ומסתור צניעות 

 מפח.

שולחן ארגונומי צורת "ר", 
פלטה  ,3מפרט זהה לסעיף 

עליונה  מלביד )סנדביץ( 
מ"מ עם חיפוי  18בעובי 

פורמייקה, צבע סטנדרט 
לבחירה כדוגמת אפור, 

 .PVCקרם, בוק, עם קנט 

75 160 70-80 

  

    ₪
1,100.00  

75 180 70-80     ₪
1,150.00  

75 200 70-80     ₪
1,800.00  

5 

שולחן ארגונומי 
צורת "ר" חזית 
ישרה, עם רגלי 

עץ ומסתור 
 צניעות עץ.

שולחן ארגונומי חזית ישרה 
 50-10הצד הקצר ברוחב 

, הצד הארוך 120ואורך 
 – 110ואורך  10-80ברוחב 

 ס"מ  200
רגלי עץ ומסתור צניעות עם 

 מעץ
פלטה עליונה מלמין בעובי 

 PVC 1.5מ"מ עם קנט  28
 מ"מ

מחופה פורמייקה(. )
השולחן כולל מדף למקלדת 

 -מתחת לפלטה וכוס חיווט
 לפי דרישה.

השלוחה  -לבחירת המזמין 
תבוצע עצמאית עם רגליים 
לפי שולחן ראשי או תחובר 

נסתר לשולחן ראשי 
 ומצידה הנותר תחובר

 לשידה קבועה

75 160 70-80 

  

 ₪   
1,300.00  

75 180 70-80  ₪   
1,400.00  

75 200 70-80  ₪   
1,500.00  

1 

שולחן ארגונומי 
צורת "ר" חזית 
ישרה, עם רגלי 

עץ ומסתור 
 צניעות עץ.

שולחן ארגונומי צורת "ר", 
פלטה  5מפרט זהה לסעיף 

עליונה מלביד )סנדביץ( 
מ עם חיפוי מ" 18בעובי 

פורמייקה, צבע סטנדרט 
לבחירה כדוגמת אפור, 

 .PVCקרם, בוק, עם קנט 

75 160 70-80 

  

 ₪   
1,700.00  

75 180 70-80  ₪   
1,750.00  

75 200 70-80  ₪   
1,800.00  

1 

שולחן משרדי 
מלבני, עם רגלי 

"אלפא" ומסתור 
 צניעות מפח.

שולחן מלבני עם רגל דגם 
ומסתור צניעות "אלפא" 

 מפח.
פלטה עליונה מלמין  עובי 

מ"מ  1.5מ"מ עם קנט  28
PVC 

 )מחופה פורמייקה(.
כולל אפשרות למדף 

למקלדת וכוס חיווט לפי 
 דרישה.

75 120 60-80 

  

 ₪   
1,600.00  

75 140 60-80  ₪   
1,600.00  

75 160 60-80  ₪   
1,600.00  

75 180 60-80  ₪   
1,700.00  

75 200 60-80  ₪   
1,800.00  

8 

שולחן משרדי 
מלבני, עם רגלי 

"אלפא" ומסתור 
 צניעות מפח.

מפרט זהה שולחן מלבני, 
פלטה עליונה , 7לסעיף 

 18מלביד )סנדביץ( בעובי 
מ"מ עם חיפוי פורמייקה, 

צבע סטנדרט לבחירה 
כדוגמת אפור, קרם, בוק, 

 .PVCעם קנט 

75 120 60-80 

  

 ₪       
660.00  

75 140 60-80  ₪       
880.00  

75 160 60-80  ₪       
900.00  

75 180 60-80  ₪       
980.00  

75 200 60-80  ₪   
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1,120.00  

1 

שולחן משרדי 
מלבני, עם רגלי 

חלון ומסתור 
 צניעות מפח.

שולחן מלבני עם רגל דגם 
"חלון" בתוספת קושרות 

 צניעות מפח. ומסתור
פלטה עליונה מלמין  עובי 

מ"מ  1.5מ"מ עם קנט  28
PVC 

 )מחופה פורמייקה(.
השולחן כולל אפשרות 

למדף למקלדת וכוס חיווט 
 לפי דרישה.

75 120 60-80 

  

 ₪   
1,100.00  

75 140 60-80  ₪   
1,260.00  

75 160 60-80  ₪   
1,260.00  

75 180 60-80  ₪   
1,260.00  

75 200 60-80  ₪   
1,260.00  

10 

שולחן משרדי 
מלבני, עם רגלי 

חלון ומסתור 
 צניעות מפח.

מפרט זהה שולחן מלבני, 
פלטה עליונה  9לסעיף 

 18מלביד )סנדביץ( בעובי 
מ"מ עם חיפוי פורמייקה, 

צבע סטנדרט לבחירה 
כדוגמת אפור, קרם, בוק, 

 .PVCעם קנט 

75 120 60-80 

  

 ₪   
1,500.00  

75 140 60-80  ₪   
1,660.00  

75 160 60-80  ₪   
1,660.00  

75 180 60-80  ₪   
1,660.00  

75 200 60-80  ₪   
1,660.00  

11 

שולחן משרדי 
מלבני, עם רגלי 

עץ ומסתור 
 צניעות מעץ

שולחן מלבני עם רגלי עץ 
 ומסתור צניעות מעץ
ובי פלטה עליונה מלמין  ע

מ"מ  1.5מ"מ עם קנט  28
PVC 

 )מחופה פורמייקה(.
השולחן כולל אפשרות 

למדף למקלדת וכוס חיווט 
 לפי דרישה.

75 120 60-80 

  

        ₪
520.00  

75 140 60-80         ₪
110.00  

75 160 60-80         ₪
110.00  

75 180 60-80         ₪
880.00  

75 200 60-80         ₪
880.00  

12 

שולחן משרדי 
מלבני, עם רגלי 

עץ ומסתור 
 צניעות מעץ

מפרט זהה שולחן מלבני, 
פלטה עליונה  9לסעיף 

 18מלביד )סנדביץ( בעובי 
מ"מ עם חיפוי פורמייקה, 

צבע סטנדרט לבחירה 
כדוגמת אפור, קרם, בוק, 

 .PVCעם קנט 

75 120 60-80 

  

 ₪       
720.00  

75 140 60-80  ₪       
860.00  

75 160 60-80  ₪       
860.00  

75 180 60-80 
 ₪   

1,080.00  

75 200 60-80  ₪   
1,080.00  

שלוחת הארכה  11
 לשולחן משרדי 

שלוחה לשולחן משרדי עם 
מ"מ  50רגל "מתכת" קוטר 

נירסוטה וקושרת עץ עובי 
מ"מ, פלטה עליונה  28

מ"מ  28מלמין מלא עובי 
 PVC  1.5עם קנט 

 מחופה פורמייקה(,מ"מ.)
השולחן כולל כוס חיווט 

 לפי דרישה

75 90 50 

  

 ₪       
250.00  

75 100 50  ₪       
250.00  

75 120 50  ₪       
300.00  

שלוחת הארכה  14
 לשולחן משרדי 

שלוחה לשולחן משרדי 
, פלטה 9מפרט זהה לסעיף 
נדביץ'( עליונה מלביד )ס

מ"מ עם חיפוי  18בעובי 
פורמייקה, צבע סטנדרט 
לבחירה כדוגמת עפור, 

  PVCקרם, בוק, עם קנט 

75 90 50 

  

 ₪       
350.00  

75 100 50  ₪       
350.00  

75 120 50  ₪       
400.00  

 שולחן ישיבות 15

שולחן ישיבות  עם פלטה 
מ"מ קנט   28מלמין עובי 

, שלד P.V.Cמ"מ  1.5
 20*10מתכת פרופיל מלבני, 

75 120 60-80 
  

 ₪   
1,100.00  

75 140 60-80  ₪   
1,100.00  
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מ"מ, צבוע צבע אפוקסי 
   ₪  60-80 160 75 בתנור עם רגליות לאיפוס 

1,260.00  

75 180 60-80  ₪   
1,260.00  

75 200 60-80  ₪   
1,260.00  

 ותשולחן ישיב 11

מפרט זהה שולחן מלבני, 
פלטה עליונה  15לסעיף 

 18מלביד )סנדביץ( בעובי 
מ"מ עם חיפוי פורמייקה, 

צבע סטנדרט לבחירה 
כדוגמת אפור, קרם, בוק, 

 .PVCעם קנט 

75 120 60-80 

  

 ₪   
1,300.00  

75 140 60-80  ₪   
1,300.00  

75 160 60-80  ₪   
1,460.00  

75 180 60-80  ₪   
1,460.00  

75 200 60-80  ₪   
1,500.00  

 שולחן ישיבות 11

שולחן ישיבות  עם פלטה 
מ"מ קנט   28מלמין עובי 

, שלד עץ P.V.Cמ"מ  1.5
הצדדים מלמין  2-מצופה מ

לעדכן סוג מ"מ   28בעובי 
 רגליים

75 120 60-80 

  

        ₪
520.00  

75 140 60-80         ₪
520.00  

75 160 60-80         ₪
110.00  

75 180 60-80         ₪
110.00  

75 200 60-80         ₪
110.00  

 שולחן ישיבות 18

מפרט זהה שולחן מלבני, 
פלטה עליונה  15לסעיף 

 18מלביד )סנדביץ( בעובי 
מ"מ עם חיפוי פורמייקה, 

צבע סטנדרט לבחירה 
כדוגמת אפור, קרם, בוק, 

 .PVCקנט  עם

75 120 60-80 

  

 ₪       
720.00  

75 140 60-80  ₪       
720.00  

75 160 60-80  ₪       
860.00  

75 180 60-80  ₪       
860.00  

75 200 60-80  ₪       
960.00  

11 
שולחן פרופיל 
מרובע עם רגלי 

 מתכת

שולחן מרובע, עם פלטה 
קנט   מ"מ 28מלמין עובי 

, צבע P.V.Cמ"מ  1.5
רגלי  4סטנדרט לבחירה, 

 45מתכת עגולות בקוטר 
 מ"מ עם קושרות

76 80 80 

  

 ₪       
650.00  

76 90 90  ₪       
650.00  

76 100 100  ₪       
750.00  

76 120 120  ₪       
750.00  

20 
שולחן פרופיל 
מרובע עם רגלי 

 מתכת

מפרו זהה שולחן מרובע, 
עם פלטה מלמין , 19לסעיף 

מ"מ  1.5מ"מ קנט   28עובי 
P.V.C צבע סטנדרט ,

רגלי מתכת  4לבחירה, 
מ"מ, עם  45עגולות בקוטר 

 קושרות.

76 80 80 

  

 ₪       
650.00  

76 90 90  ₪       
650.00  

76 100 100  ₪       
750.00  

76 120 120  ₪       
750.00  

שולחן עגול רגלי  21
 פיצה/פטריה

שולחן עגול קוטר משתנה, 
מ"מ  28פלטה מלמין עובי 

מ"מ   1.5דו שכבתי קנט 
PVC  צבע לפי בחירה עם

רגל מתכת פיצה / פטריה 
 צבע לפי בחירה     

   ₪    90-120קוטר  75
1,400.00  
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שולחן עגול רגלי  22
 פיצה/פטריה

שולחן עגול קוטר משתנה, 
פלטה  21יף מפרט זהה לסע

עליונה מלביד )סנדביץ( 
מ"מ עם חיפוי  18בעובי 

פורמייקה, צבע סטנדרט 
לבחירה כדוגמת אפור, 

 .    PVCקרם, בוק, עם קנט 

   ₪    90-120קוטר  75
1,900.00  

23 
מגירות  4ארונית 

 לשולחן

מגירות לשולחן  4ארונית 
עם מגירה אחת עם נעילה, 

מ"מ, חלק  18עשויה מלמין 
של המגירות מלמין  פנימי

 PVC  1.5עם קנט קנט 
מ"מ, מסילות טלסקופיות 
ממתכת לארונית מגירות, 

מחברים סמויים למגירות, 
 ס"מ 1.1ידיות קשת ניקל 

        
 ₪       

350.00  

ארונית דלת  24
 אחת לשולחן

 2ארונית לשולחן עם דלת 
צירים, דגם ברימן או ש"ע, 

 מ"מ. 18עשויה מלמין 
         ₪       

380.00  

ארגז מגירות  25
 נייד במידות

עשוי מלמין יצוק עובי -גוף 
מ"מ ציפוי משני  18

עשוי -הצדדים, קסקט 
מ"מ  ציפוי  28מלמין יצוק 

 4עם  -משני הצדדים, חזית 
מגירות מגירה ראשונה עם 
נעילה. הארגז עשויה מלוח 

מ"מ מצופה  18מלמין עובי 
הצדדים כולל הגב.  2ב 

גלגלים כפולים  4 -פירזול
בכל יחידה ומסילות 
טלסקופיות לכל מגירה. 

 1.1מתכת במידה  -ידיות
 מ"מ

         ₪       
370.00  

ארגז מגירות  26
 נייד במידות

 5, עם 34מפרט זהה לסעיף 
מגירות מגירה ראשונה עם 

 נעילה
         ₪       

400.00  

ארגז מגירות  27
 נייד במידות

ילה, ארונית+מגירה+נע
       ₪    40 45 60 צירים או ש"ע 2דלת 

400.00  

28 
ארגז מגירות 
 נייד במידות

קופסא ניידת לאחסון + 
גלגלי סילקיון בחלק העליון 

 ס"מ 15פתחים בקוטר  5
60 60 60   

 ₪       
850.00  

ארגז מגירות  29
 צמוד במידות

מגירות צמוד עם  1ארגז 
       ₪          נעילה

280.00  
מגירות צמוד עם  1ארגז 
       ₪          נעילה

370.00  
מגירות צמוד עם  1ארגז 
       ₪          נעילה

400.00  

תיקייה לתליית  30
 תיקים מעץ

מגירות מעץ,  2תיקיה 
מגירה עליונה עם נעילה, 

מסילות  טלסקופיות לכל 
 מגירה

72 50 40    ₪       
700.00  

ת מעץ, מגירו 1תיקיה 
מגירה עליונה עם נעילה, 

מסילות  טלסקופיות לכל 
 מגירה

102 50 40    ₪   
1,050.00  

מגירות מעץ,  4תיקיה 
מגירה עליונה עם נעילה, 

מסילות  טלסקופיות לכל 
 מגירה

162 50 40    ₪   
1,400.00  

תיקייה לתליית  31
 תיקים ממתכת

מגירות מתכת,  2תיקיה 
       ₪    46 65 72 לה.מגירה עליונה עם נעי

630.00  
מגירות מתכת,  1תיקיה 

       ₪    46 65 102 מגירה עליונה עם נעילה.
840.00  
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מגירות מתכת,  4תיקיה 
       ₪    46 65 162 מגירה עליונה עם נעילה.

900.00  

לעמדת מחשב  Zתא לכונן  תא 32
       ₪          מברזל יצוק

185.00  

 ור צניעותמסת 33

מסתור צניעות מתחת 
לפלטה, עשוי מלמין יצוק 

מ"מ, מצופה בשני  18עובי 
הצדדים, צבע סטנדרט לפי 

 בחירה

  140 40    ₪       
350.00  

  150 40    ₪       
350.00  

  160 40    ₪       
350.00  

  170 40    ₪       
350.00  

  180 40    ₪       
350.00  

  190 40    ₪       
350.00  

  200 40    ₪       
350.00  

14 
שידה קבועה 
בעלת מגירה 
 אחת ודלת ציר

שידה קבועה בעלת מגירה 
 אחת ודלת ציר.

 18השידה תבוצע ממלמין 
 מ"מ יצוק,

 18גב הארון יבוצע מלמין 
 מ"מ למעט הצוקל אשר

מ"מ  18יבוצע מעץ סנדוויץ  
פלסטיק כולל הגבהות 

 להגנה על העץ.
בכל מגירה יהיה מנגנון 

לעצירה ומניעת שליפתה 
 מהמסלול באופן לא רצוני.

כולל אפשרות נעילה 
במגירה ובדלת. מפתח בעל 

 ראש מתקפל.

72 50 40   500 

15 
שידה קבועה 

מגירות  2בעל 
 ודלת ציר

 2, אך בעלת 1כנ"ל בסעיף 
 550   40 50 72 מגירות ודלת ציר.

 ניידת  שידה 11
 מגירות 4בעל 

 4שידה ניידת בעלת 
מגירות, השידה תבוצע 

 מ"מ יצוק,  18ממלמין 
 18גב הארון יבוצע מלמין 

 מ"מ
גלגלים מפלסטיק יצוק  4 

מ"מ בעלי  50כפול בגובה 
עמידת למשקל שידה מלאה 

 בציוד.
בכל מגירה יהיה מנגנון  

לעצירה ומניעת שליפתה 
 מהמסלול באופן לא רצוני. 

אפשרות נעילה  כולל
במגירה הראשונה. מפתח 

 בעל ראש מתקפל.

70 50 40   460 

 שידה ניידת 11
 מגירות 5בעל 

 5,  אך בעלת 3כנ"ל בסעיף 
 580   40 50 70 מגירות ודלת ציר.
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דלתות  2ארון  18
 נמוך

דלתות  2יחידת ארון בעל 
נמוך, גוף הארון כולל מדפי 
 חלוקה אופקיים ואנכיים 

לפי תוכנית וכולל דפנות 
מ"מ, גב  18עשוי מלמין 

מ"מ  18הארון עשוי מלמין 
 מצופה לפי גוון

הפלטה העליונה, פלטה 
עליונה תבוצע ממלמין 

 2מ"מ ותבלוט  28בעובי 
 ס"מ בקדמת הארון.

ס"מ  8צוקל תחתון בגובה 
 מ"מ,  18מעץ סנדוויץ בעובי 

דלתות ציר ממלמין בעובי 
 מ"מ כולל ידיות. 18

 נעילה.כולל אפשרות  

90 80 40   660 

דלתות  3ארון  11
 נמוך

 3, אך בעל 47כנ"ל בסעיף 
 990   40 120 90 דלתות 

דלתות  4ארון  40
 נמוך

 4, אך בעל 47כנ"ל בסעיף 
 1240   40 160 90 דלתות 

דלתות  2ארון  41
 הזזה נמוך

דלתות  2יחידת ארון בעל 
הזזה נמוך, גוף הארון עשוי 

 מ"מ, 18מלמין 
חלוקה אופקיים מדפי 

ואנכיים וכולל דפנות עשוי 
 מ"מ, 18מלמין 

 18גב הארון עשוי מלמין 
מ"מ מצופה לפי גוון הפלטה 

 העליונה, 
פלטה עליונה תבוצע 

מ"מ  28ממלמין בעובי 
ס"מ בקדמת  2ותבלוט 

 הארון.
ס"מ  8צוקל תחתון בגובה 
 מ"מ, 18מעץ סנדוויץ בעובי 

דלתות הזזה ממלמין בעובי  
כולל ידיות וכולל מ"מ  18

  "טרולה"מסילות מדגם 
)מסילות בריח עליון וגלגל 

 . אלומיניום בלבד( -תחתון 
 כולל אפשרות נעילה.

90 120 45   700 

90 160 45   1400 

דלתות  4ארון  42
 גבוה

דלתות  4יחידת ארון בעל 
גבוה, גוף הארון עשוי 

 מ"מ,  11ממלמין 
מדפי חלוקה אופקיים 

 18וצעו ממלמין ואנכיים יב
 מ"מ,

פלטה עליונה תבוצע מלמין 
ס"מ  2מ"מ ותבלוט  28עובי 

 בקדמת הארון.
 18גב הארון יבוצע מלמין  

מ"מ מצופה לפי גוון פלטה 
 עליונה,

ס"מ  8צוקל תחתון בגובה 
מ"מ  18מעץ סנדוויץ בעובי 

בציפוי פורמייקה כולל 
הגבהות פלסטיק להגנה על 

 18העץ. דלתות כנף בעובי 
 "מ כולל ידיות.מ

אפשרות נעילה בחלק עליון  
 ותחתון.

210 80 40     
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41 

ארון דלתות ציר 
 תחתון 

פתוח )מדפים( 
 עליון 

, 23מפרט זהה לסעיף 
מדפים פתוח עליון, 

אפשרות נעילה בחלק 
 תחתון סגור.

210 160 40   1450 

44 
ארון דלתות ציר 
תחתון ויטרינה 

 עליון

דלתות  4יחידת ארון בעל 
בוה, גוף הארון עשוי ג

 מ"מ,  11ממלמין 
מדפי חלוקה אופקיים 
 18ואנכיים יבוצעו ממלמין 

 מ"מ,
פלטה עליונה ואמצעית  

ס"מ  10 -ל 40)מעבר מעומק 
 28( יבוצעו ממלמין עובי 

 מ"מ
ס"מ בקדמת  2ותבלוט 

הארון. גב הארון יבוצע 
מ"מ מצופה לפי  18מלמין 

גוון פלטה עליונה, צוקל 
ס"מ מעץ  8ה תחתון בגוב

מ"מ  18סנדוויץ בעובי 
 בציפוי פורמייקה 

כולל הגבהות פלסטיק 
 להגנה על העץ. 

מ"מ  18דלתות כנף בעובי 
ודלתות כנף עליונות זכוכית 

מ"מ כולל  5מחוסמת עובי 
 ידיות. 

אפשרות נעילה בחלק עליון 
 ותחתון.

210 80 30-40   1000 

ארון דלתות  45
 הזזה

ות דלת 4יחידת ארון בעל 
גבוה, גוף הארון עשוי 

מ"מ, מדפי  18ממלמין 
חלוקה אופקיים ואנכיים 

מ"מ,  18יבוצעו ממלמין 
פלטה עליונה תבוצע מלמין 

ס"מ  2מ"מ ותבלוט  28עובי 
בקדמת הארון. גב הארון 

מ"מ  18יבוצע מלמין 
מצופה לפי גוון פלטה 

עליונה, צוקל תחתון בגובה 
ס"מ מעץ סנדוויץ בעובי  8

יפוי פורמייקה מ"מ בצ 18
כולל הגבהות פלסטיק 

 להגנה
על העץ. דלתות כנף בעובי  

 מ"מ כולל ידיות.  18
אפשרות נעילה בחלק עליון 

 ותחתון.

210 120 45   1150 

41 
ארון דלתות 

 הזזה
, במידות 26כנ"ל בסעיף 

 1600   45 160 210 עפ"י פירוט הנ"ל.

 ארון דלתות ציר  41

דלתות  8יחידת ארון בעל 
וה, גוף הארון עשוי גב

מ"מ, מדפי  11ממלמין 
חלוקה אופקיים ואנכיים 

מ"מ,  18יבוצעו ממלמין 
פלטה עליונה תבוצע מלמין 

ס"מ  2מ"מ ותבלוט  28עובי 
בקדמת הארון. גב הארון 

מ"מ  18יבוצע מלמין 
מצופה לפי גוון פלטה 

עליונה, צוקל תחתון בגובה 
ס"מ מעץ סנדוויץ בעובי  8

פורמייקה מ"מ בציפוי  18

210 160 40   2000 
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כולל הגבהות פלסטיק 
 להגנה על העץ.

מ"מ  18דלתות כנף בעובי 
 כולל ידיות. 

אפשרות נעילה בחלק עליון 
 ותחתון.

תאים  30ארון  48
 אישיים

יחידת ארון תאים אישיים. 
 11גוף הארון עשוי מלמין 
 מ"מ, מדפי חלוקה

אופקיים ואנכיים יבוצעו  
 מ"מ,  18ממלמין בעובי 

פלטה עליונה תבוצע מלמין 
 2מ"מ ותבלוט  28בעובי 

 ס"מ בקדמת הארון.
 18גב הארון יבוצע מפלטה 

מ"מ מצופה לפי גוון פלטה 
 8עליונה, צוקל תחתון גובה 

 18ס"מ מעץ סנדוויץ בעובי 
מ"מ בציפוי פורמייקה כולל 
הגבהות פלסטיק להגנה על 

 העץ.
 18דלתות כנף ממלמין עובי  

 ידיות.מ"מ כולל 
מפתח מסוג מאסטר בעל 

 ראש מתקפל. 
כל תא מורכב מדלת ציר 
 כולל נעילה + מדף פתוח.

217 210 40 

  

4500 

תאים  4ארון  41
 אישים

, אך  29מפרט זהה לסעיף 
 2000       תאים אישיים 4עבור 

50 
תאים  5ארון 

 אישיים
, אך  29מפרט זהה לסעיף 

 2150       תאים אישיים 5עבור 
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 אישור על קיום ביטוחים - _ו'נספח __
 לכבוד

 עיריית יבנה 
 , יבנה 51שד' דואני 

 "(המזמינה"" ו/או העירייה")להלן: 
 

 א.ג.נ.,
מתן   "( בגיןספק)להלן "ה ________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:

ומתן שירותים נלווים  בקשר עם מכרז  ספקת והתקנת ריהוט  וציוד משרדי שירותי א
 "(השירותים)להלן: "  ________________ והסכם _________________

 
 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 
ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כמפורט  לספקאנו ערכנו   .1

 להלן:

 
 )פוליסה מספר________________ ( וח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי(ביט .א

 
גבול אחריות: תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח 
2,000,000  ₪ 

 
על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הספק  ו/או של  הספקאחריותו של  :תאור כיסוי

משנה  קבלניאחריות הספק בגין העובדים הנשלחים על ידו לרבות 
ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הספק, כתוצאה מהשירותים 

 .ו/או בקשר עם השירותים
הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  .1 הרחבות נוספות

 מחדל  של הספק.

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי המזמינה. .2

 . כיסוי בגין פריקה וטעינה  .1

 בקשר הציוד של ופירוק הקמה שירותי עם בקשר כיסוי  .1

  4.לשירותים 

 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .5

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

  
 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב

 
 גבול אחריות: תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח
1,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 עובדיל אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

 שירותים.בביצוע ה הספקהמועסקים על ידי  הספק, קבלני משנה ולכל

 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי את המזמינה שפותורחב למהביטוח  :הרחבה נוספות
 .ע שנגרמו לעובדי הספקלתאונות עבודה ומחלות מקצו
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 ( פוליסה מספר _________________חבות המוצר  )ביטוח  .ג

 
 גבול אחריות: 

תובע, מקרה ותקופת 
 ביטוח 

 
1,000,000  ₪ 

  

 : תאור כיסוי
 

ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין, לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם 
 ם והשירותים  המסופקים על ידוהמוצריבגין ספק , לכיסוי אחריות ה1180 -

 .ו/או על ידי מי מטעמו
 חודשים. 12ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :הרחבה נוספות

המוצרים ו/או בגין ו/או בקשר עם המזמינה הביטוח מכסה את אחריות  .2
 מי מטעמו./או ע"י ו ספקה השירותים המסופקים על ידי 

 אחריות צולבת.    .1

 .למזמינהמועד התחלת מתן שירותים לא יאוחר מאקטיבי תאריך רטרו .4

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  השתתפות עצמית:
 ₪. 80,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

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

 
, בקשר עם השירותים הספק ו/או המזמינה –הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  למטרות הפוליסות .1

 . כמפורט לעיל

 
 עיריית יבנה ו/או חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  –ה"מזמינה" למטרת אישור זה 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדי .א

 . סעיף אחריות צולבת .ב

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  .ג
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  10ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, ספק שנמסור ל
 המבוקש.

 סות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחהיקף הכיסוי בפולי .ד
 התקפות במועד התחלת הביטוח . חריג רשלנות רבתי, ככל וקיים, מבוטל.

 
 
הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  .5

 הקבועות בהן.

  
יע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפק .1

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

 51כות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף המזמינה מבלי שתהיה לנו ז

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק. למען הסר 1181 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 
 המזמינה וכלפי מבטחיה.
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במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .1
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות זה באישור

 
 
 

_________________  ________________  _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח        שמות החותמים   תאריך 

                                
 חתימת מורשה חתימה                                                                                                                 

 
 
 

 _____________דוא"ל סוכן ביטוח:____________________ טלפון _______________
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 ערבות בנקאית לקיום המכרז
 

 לכבוד 
 עיריית יבנה 

 
 

 א.נ.,
 

 הנדון:  כתב ערבות      
 

 עד לסך של  "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום –_ )להלן על פי בקשת _________
, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד האחרון ₪()שלושת אלפים ₪  1,000

"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם  –הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, כמפורט להלן, )להלן 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.לרכישת ריהוט לעיריית יבנה   1/2018מס' השתתפותם במכרז פומבי 

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

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

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

 ד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלב
 

 במכתבנו זה:
 

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  –"מדד" 
 כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד החדש"(,  –)להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו 

כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות  למכרז היינו ________ נקודות 
"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  -)להלן

 המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.
 

 חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול . ערבות זו הינה בלתי
 

 21.8יום  וכולל בתוקף עד ערבות זו תישאר 
 

 ,  לא תענה.21.8.18 דרישה שתגיע אלנו אחרי
 

 ערבותנו זו, בטלה מבוטלת  21.818לאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 תאריך: ___________ בנק: ____________
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