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    תוכן הענינים -13/2018משותף  מכרז –חוברת המכרז 
 ח  ל  ק    א'

 :נספחים למכרז

 הצהרת משתתף במכרז; – נספח א'

 כתב ערבות; – נספח ב'
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  ;3מספר פרק  -מחירון ריהוט וציוד וכתב כמויות – 4נספח ד'

 ;אישור על קיום ביטוחים – נספח ה'

  ;ובותרחעיריית  -אישור קיום ביטוחים – 1'הנספח 

  ;נהיבעיריית  -אישור קיום ביטוחים – 2'הנספח 

  ;קלוןאשעיריית  -אישור קיום ביטוחים – 3'הנספח 

  ;מועצה מקומית באר יעקב -אישור קיום ביטוחים – 4'הנספח 

  ;ועצה מקומית מבשרת ציוןמ -אישור קיום ביטוחים – 5'הנספח 

 ;המציע פירוט ניסיון  – 'ונספח 

 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת   עובדים; –'זנספח 

 תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום; – 'חנספח 

 התחייבות לעמידה בתנאי חוק למניעת העסקה של עברייני מין; – 'טנספח 

 ;אישורי רואה חשבון – 'ינספח 

 ;1מספר  פרק -אישור רואה חשבון – 1'ינספח 

 ;2מספר  פרק -אישור רואה חשבון – 2י'נספח 

 ;3מספר  פרק -אישור רואה חשבון – 3'ינספח 

 הצהרה על קיום הסמכה לעבודה בגובה  – א"נספח י

 ;ריהוט למוסדות חינוך – 1מספר פרק מפרט טכני  – ב"נספח י

 ;1מפרט טכני לכסאות למוסדות חינוך במסגרת פרק  – 1בנספח י"

 ;פריות וחדרי מוריםמשרדי, ריהוט למרחבים, סריהוט  – 2מספר פרק מפרט טכני  – ג"ינספח 

 ;כסאות – 3מספר פרק מפרט טכני  – נספח י"ד

 ;שאלון שביעות רצון – נספח ט"ו

 ;טופס סיכום סיור -נספח ט"ז
  

 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  –ח  ל  ק    ב'  

 .חוזה ההתקשרות עם הזוכה על נספחיו

 :נספחים לחוזה

 ;כתב ערבות – 'אנספח 

  ;אישור עריכת ביטוחים – 'בנספח 
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 ח  ל  ק    א'

 מבוא  .א

  כללי .1

)להלן:  ומבשרת ציון ת באר יעקבוהמקומי ותאשקלון והמועצרחובות, יבנה, ת עיריו 1.1

מציעים העומדים בדרישות שיפורטו להלן  אתבז ותמזמינ "(המזמין" ו/או "הרשויות"

 בתחומי הרשויותלמוסדות עירייה שונים להגיש הצעה לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד 

לרבות הובלתם, פריקתם, הרכבתם  ומבשרת ציון, באר יעקבאשקלון, רחובות, יבנה, 

והתקנתם, ומתן שירות ואחריות כמפורט להלן במסמכי המכרז ובנוסח החוזה המצורף 

 "(.העבודות" ו/או "השירותים)להלן: "

  לפי הפירוט הבא: מהפרקיםלכל אחד  בספק עיקרית לבחור ומעוניינ הרשויות 1.2

 המצורף( בהתאם למפרט הטכני) ריהוט למוסדות חינוך -1 מספר פרק 1.2.1

 ריםלמרחבים, ספריות, וחדרי מוריהוט ריהוט משרדי,  -2מספר  פרק 1.2.2

 בהתאם למפרט הטכני המצורף()

 בהתאם למפרט הטכני המצורף() כסאות -3 מספר פרק 1.2.3

 אחד או יותר.   לפרקמציע יכול להגיש הצעה  1.3

ללא תלות ביתר  ,יופעל באופן עצמאי זה מכרזמהפרקים המפורטים ביובהר כי כל אחד  1.4

 .לעניין כלל סעיפי המכרז הפרקים

אספקות ריהוט וציוד להנדרשות עם כמות ההזמנות  הרשויותולאור הכרותן של  מובהר כי 1.5

בכל אחד הנדרשות והחשש כי זוכה אחד  בהיקף גדול בבת אחת ו/או ברצף זמן קצר

לא יוכל לבצע שירותים מסויימים ו/או חלק מהם ו/או את כולם באופן וברמה  מהפרקים

שומרות לעצמן תוך עמידה בסטנדרטים מקצועיים ולוח זמנים כנדרש, והנדרשים 

בזוכה אחד או יותר, והכל בהתאם לשיקול דעתה בכל אחד מהפרקים  הרשויות לבחור

 . הבלעדי

המפורט באופן בכל אחד מהפרקים העבודה  הזמנותככל שייבחרו מס' זוכים, תחולקנה  1.6

 .במסמכי המכרז

להכריז על מגיש ההצעה שדורג בנוסף לאמור לעיל, שומרות לעצמן הרשויות את הזכות  1.7

בו ייבחרו שני  וכה אחד, או במקום השלישי, בפרק זבמקום השני, בפרק בו ייבחר ספק 

 ", ובלבד שהצעתו תקינה, ועומדת בכל תנאי המכרז. כשיר שני( ספקים, כ"2)

גדולה של כמות כי עקב הצטברות  לרשויותיתברר ככל שתבוצע  "כשיר השני"הפניה ל

לא  ים/הזוכהו/או בבת אחת ו/או ברצף זמן קצר בכל פרק הזמנות לאספקת ריהוט וציוד 

תוך  לרשויות באופן וברמה הנדרשים ,או חלקם , כולםשירותים מסויימים להעניקיוכל/ו 

הזוכה/ים  ים/במקרים בהם הספקאו עמידה בסטנדרטים מקצועיים ולוח זמנים כנדרש, 

 . זה בלוחות זמני האספקה המוגדרים במכרז ים/עומד ם/אינובכל פרק 

, "כשיר השני"את הזמנת העבודה ל הרשויותכי בכל מקרה בו תעברנה מובהר בזאת  1.8

בין העלות שהיתה משולמת , הזוכה/ים בתשלום ההפרש בגין עלות ההזמנהיחוייב/ו 

 . "כשיר השני"להרשויות לעלות שתשולם בפועל ע"י  לזוכה/ים
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על  ו/הםהתחייבויותימקיום מלוא  הזוכה/ים כדי לשחרר את בבאמור לעיל אין יודגש כי  1.9

או ניכויים מוסכמים ו/פיצויים  לקבלתהרשויות מכרז זה, ו/או כדי לגרוע מזכותן של פי 

העומדים לזכות אחר כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד ו/או רשויות למסכומים המגיעים 

 הזוכה/ים.לפי כל דין ו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי הרשויות 

 ת ניסיוןתקופיהיה להרשויות מכל אחת זוכה לבין חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין ה 1.10

הרשויות ה ינתהי כהבמהל, "(הניסיוןתקופת )להלן: "חודשים  (6) שישה שלראשונית 

 ארבעה עשר בהודעה של ,עת ומכל סיבה שהיא להביא חוזה זה לידי סיום בכלת ורשאי

משירותי הרשויות מכל אחת בכפוף לשביעות רצון ובתום תקופת הניסיון,  .יום מראש (14)

, להאריך את הרשויותמכל אחת ת ורשאיה ינהבלעדי, תהידעתן הזוכה ולפי שיקול הספק 

ובלבד  ,"(תקופת האופציה)להלן: "ממנה או חלק לתקופת נוספות בנות שנה  ההתקשרות

עלה על תקופה של ת, כולל תקופת האופציה, לא רשותעם כל  שסך כל תקופת ההתקשרות

 . "(תקופת ההתקשרותממועד חתימת החוזה )להלן: " חודשים קלנדריים( 60חמש שנים )

, המצ"ב ההתקשרות אופן הארכת ו/או סיום ההתקשרות יבוצע בהתאם למפורט בחוזה 1.11

 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו למסמכי המכרז

הריהוט, מכרז מתחייב כי לא יחול שינוי במחיר שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במציע ה 1.12

כל שיחולו, כוהשירותים הנלווים, לרבות לא עקב שינויים במדד המחירים לצרכן,  הציוד

  .פי מכרז זה-ת ההתקשרות עלוזאת במשך כל תקופ

 ם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודותדיידרש לספק את כל כח הא מציעה 1.13

 ז., כמפורט במסמכי המכרבמלואן

  .מובהר בזאת למשתתפים, כי ביצוע מכרז זה מותנה בקיום אישורים תקציביים 1.14

ה לנכון מהריהוט והציוד או לא להזמין נכמות שתראשמורה הזכות להזמין כל רשויות ל

 . ןוצרכיהשיקול דעתן הבלעדי את הריהוט והציוד כלל, הכל לפי 

ארבעה בתוך עד פריטי הריהוט למוסדות החינוך הזוכה/ים במכרז יידרש/ו לספק הזמנות  1.15

החתומה, את פריטי הריהוט המשרדי, הריהוט  ההזמנהקבלת ממועד  ( ימי עבודה14עשר )

( ימי עבודה מיום 21למרחבים, ספריות והריהוט לחדרי המורים בתוך עד עשרים ואחד )

מיום קבלת ההזמנה  ,( ימי עבודה7עד  שבעה ) - , ואת הכיסאותקבלת ההזמנה החתומה

 . החתומה

שתתקבל מראש ובכתב, , בלבדהרשויות במקרים חריגים בלבד ובכפוף להסכמת יודגש כי 

  תתאפשר הארכת המועדים מעבר לרק הזמן הנקוב לעיל.

פריטי ריהוט נוספים מעבר לפריטים  ים/רשאיות להזמין מהזוכההרשויות מובהר כי 

 המפורטים לעיל, בהתאם למפורט בחוברת המכרז, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות. 

לעת במהלך תקופת ההתקשרות, על פי את הריהוט והציוד מעת  ו/במכרז יספק ים/הזוכה 1.16

, וכנגד הזמנה בכתב מאושרת על ידי מורשי החתימה מטעם כל אחת הרשויותדרישת 

 . הרשויותמ

למכרז, הינה  נספח ד' –כתב הכמויות במובהר בזאת, כי רשימת הריהוט והציוד הכלולים  1.17

 כל הציודת כלפי הספק לרכוש את ומתחייבהרשויות בבחינת הערכה בלבד, וכי אין 

 . 4ד'-ו 2, ד'1נספחים ד'בכתבי הכמויות שבהכלול  והריהוט



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

6 

, בכל כמות שהיא ידןכל מוצר שיוזמן על רשויות ללספק  ו/ידרש ים/הזוכה ים/הספק 1.18

 )אפילו יחידות בודדות(, במהלך כל תקופת ההסכם. 

במסגרת השירותים עליהם התחייב בחוזה ההתקשרות, ריהוט וציוד ים יספק/ו /הזוכה 1.19

המשובח ביותר התואמים את הריהוט והציוד על פי המפרטים הטכניים  סוגמה

למסמכי המכרז, או  די"-בי"כנספחים המצורפים  מהפרקיםנטיים לכל אחד ווהרל

 באיכות טובה יותר. 

 – 2פרק מספר הזמנות פריטי ריהוט שיבוצעו ע"י הרשויות בהתאם ל במסגרתכי  יובהר 1.20

ת יוהרשו ןת לעצמושומר, למרחבים, ספריות, וחדרי מוריםריהוט משרדי, ריהוט ריהוט 

על מנת לבדוק התאמה , ם/ועל חשבונו ים/הזוכה ים/את הזכות לבקש נציג מטעם הספק

טי הריהוט, וזאת ילחלל אליו אמורים להיות מסופקים פר ןעל יד שיבוצעות ובין הזמנ

 . הבלעדי ןולפי שיקול דעת הןבהתאם לצרכי

יעמדו בכל תקן  לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראליהריהוט והציוד  1.21

ויצרנים בעלי תקן, או על  יירכשו ממפעליםנדרש, גם אם לא מפורט במסמכי מכרז זה, ו

 .למסמכי המכרז "די-י"בנספחים פי כל תקן המתאים לאמור ב

לא שאיכות החומר  ככלהמקובל בענף. ואיכות החומרים תהיה בהתאם לדרישת המפרט  1.22

לפנותו ללא  ו/יידרש ים/והספקהפריט , ייפסל ברשויותהרכש  ידרישת מנהלתעמוד ב

 . כל תמורה בעד אותו פריטלא תשולם . מובהר כי תשלום

השונים, הכוללים: בתי  הרשויותפיזור הריהוט והציוד נשוא מכרז זה יהיה למוסדות  1.23

אשקלון רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותים ספר, גני ילדים ומרכזי פעילות שונים המפוזר

בהתאם להנחיות יידרש, והכל ככל שעד לרמת החדר הבודד  ,ומבשרת ציון באר יעקב

 . הממונה

לזוכה תמורה בהתאם מהרשויות כל אחת תמורת האספקה וההתקנה של הריהוט תשלם  1.24

ריהוט )ב"בהפחתת אחוז הנחה או למכרז,  נספח ד'במסגרת  שנקב בהצעתולמחיר 

  בחוזה ההתקשרות המצורף.במסמכי המכרז ופורט "(, והכל בהתאם למקטלוגי

שאינו סטנדרטי ואינו מופיע ריהוט שמורה הזכות להזמנת מהרשויות כל אחת למובהר, כי  1.25

ו/או ריהוט שאינו מופיע בכתב הכמויות  "(ריהוט מותאםבמפרטים או בקטלוגים )להלן: "

הזוכה מהספק "( ריהוט קטלוגיבר ע"י הספק )להלן: "במכרז זה אך קיים בקטלוג שהוע

 שייבחר, במהלך תקופת ההתקשרות. 

בהתאם , תיקבע נושיוזמו/או ריהוט קטלוגי, ככל מותאם התמורה בגין הזמנת ריהוט 

 למפורט במסמכי המכרז.

את מחיר  בכל פרק בכתב הכמויותמחירי היחידה על הספק לכלול במובהר בזאת, כי  1.26

עליו כל מקום בהחומרים והציוד, אספקתם, הובלתם, פריקתם, התקנתם והרכבתם 

 , וכן מתן שירות ואחריות. המזמינה הרשותתורה 

הזוכה יהיה אחראי לטיבם של פרטי הריהוט והציוד שיסופקו ו/או יותקנו על ידו וזאת  1.27

ו/או הציוד בפועל  חודשים ממועד מסירת פרטי הריהוט (24עשרים וארבעה ) לתקופה של

 "(.תקופת האחריותעל פי כל הזמנה פרטנית, והכל כמפורט בחוזה ההתקשרות )להלן: "



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

7 

תיעוד מלא של אספקת מהרשויות  כל אחת הזוכה ינהל במשך כל תקופת ההתקשרות עם 1.28

כל אחת , והמנהל מטעם הרשויותבתיאום מלא עם  רשותכל הריהוט והציוד המסופקים ל

 יהיה זכאי לעיין בו בכל עת. מהרשויות 

השירותים יבוצעו תוך שמירה על רמת שירות גבוהה, שתכלול נורמת התנהגות אדיבה  1.29

והצרכנים  הרשותומתחשבת כלפי המוסדות להם יסופק הריהוט והציוד, כלפי תושבי 

 ותוך שמירה על כללי זהירות ובטיחות. 

ביותר ו/או כל הצעה  הנמוכהה ת לקבל את ההצעומתחייבהרשויות בזאת כי אין  מובהר 1.30

 שהיא. 

 ., בכפוף להוראות הדיןהזוכיםמשא ומתן עם  לנהלאת הזכות  ןת לעצמושומרהרשויות  1.31

 

  רכישת מסמכי המכרז .2

, משרדי אגף הבטחון, 4קומה  2רח' ביל"ו  ,עיריית רחובותבכרז ניתן לרכוש מאת מסמכי ה 2.1

תיאום ב ,30/4/2018, ב' יוםהחל מ, 09:00-12:00בין השעות ה'  –בימים א' , רחובות

  מראש.

 הינה כדלקמן: עלות רכישת מסמכי המכרז 2.2

 .)ובמילים: אלפיים שקלים חדשים( ₪ 2,000 – 1מס'  פרקעבור   2.2.1

 .)ובמילים: אלפיים שקלים חדשים( ₪ 2,000 – 2מס'  פרק עבוד 2.2.2

 .ם שקלים חדשים(י)ובמילים: אלפי ₪ 2,000 - 3רק מס' עבור פ 2.2.3

 בכל מקרה.  יוחזרולא עיריית רחובות. יובהר כי התשלומים   לפקודת מוישולהתשלומים 

אחד, ישלם סכום  מפרקמעוניין להגיש הצעה עבור יותר המציע מובהר כי למען הסר ספק,  2.3

מעוניין להגיש הוא אליהם  הפרקיםבמספר הסכומים המצויינים לעיל  תהשווה למכפל

  , בהתאם למפורט במסכי מכרז זה.הצעתו

   טלפון, ברחובותעיריית משרדי לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות ל 2.4

08-9392604/5. 
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 שאלות הבהרה .3

 את מסמכי המכרז. בקפידהמשתתפים מתבקשים לקרוא ה 3.1

)להלן:  12:00שעה ב 10/5/2018ה'  ליוםעד  בקשות להבהרהמשתתפים יוכלו להעביר ה 3.2

  revital@optm.co.il  דוא"ללידי רוויטל גל, באמצעות "( המועד האחרון להגשת שאלות"

, מספר המכרז, מס' טלפון, מס' פקס, כאשר לכל שאלה יצוין מספר/י מציעהתוך ציון שם 

באחריות המציע לוודא כי  .הבקשה להבהרההסעיף/ים הרלוונטי/ים אליו/הם מתייחסת 

 077-3209331  בטלפוןשאלותיו התקבלו, 

 האינטרנט של יבאתר 17/5/2018ה', ליום עד ותפורסמנה  בכתב בלבדתענינה  הבקשות 3.3

למען הסר ספק, שאלות שתשלחנה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות לא  .הרשויות

 תענינה.

לא שהרשויות להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת הרשויות אין באמור לעיל כדי לחייב את  3.4

לפניה יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז  ויתייחס

 ם.כלשונ

ת, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, ורשאיהרשויות מובהר בזאת כי  3.5

מסמך הבהרות ו/או מידע  ןמכל מין וסוג שהוא ו/או ולפרסם בכל דרך העומדת לרשות

נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול 

י דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות פ-, בין עלןהבלעדי, בין ביוזמת ןדעת

 המשתתפים.

 המשתתפים נדרשים לצרף את התשובות להצעתם, כשהן חתומות בשולי כל דף ודף. 3.6

 

 מועד ומקום הגשת ההצעות .4

את . להלן 21תאם להוראות בסעיף הבאת כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה 

, הפקידה בתיבת המכרזיםלו, )לא בדואר(בלבד  באופן ידני המעטפה הסגורה יש להגיש

להלן: ) 12: 00בשעה   24/5/2018ה',  יוםלעד  ביבנה, 48במזכירות עיריית יבנה, שד. דואני 

 הצעה שלא תוגש במועד תפסל. . "(הקובע המועד"

 לנוחיות המשתתפים, להלן טבלת ריכוז מועדי המכרז:

 30/4/2018ב',  יום פרסום המכרז

רכישת המכרז/ עיון בחוברת 
 המכרז

)ניתן לעיין במסמכי המכרז   30/4/2018ב',  החל מיום
או בעיריית רחובות,  הרשויותהאינטרנט של באתרי 

 (.08-9392604/5בתיאום מראש בטל' 
  .להלן 11בהתאם למפורט בסעיף עלות חוברת המכרז 

 12:00בשעה  10/5/2018ה'  עד ליום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

הרשויות מועד אחרון להתייחסות 
 17/5/2018ה'  עד ליום לשאלות ההבהרה

 12:00בשעה  24/5/2018ה'  עד ליום מועד אחרון להגשת הצעות
 , יבנה48במזכירות עיריית יבנה, שד. דואני 

 .עיריית יבנהב 13:30בשעה  24/5/2018ה'  יום מועד פתיחת ההצעות

 

mailto:revital@optm.co.il
mailto:revital@optm.co.il
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 למעט אם רשום אחרת( ,מהפרקיםתנאי הסף )עבור כל אחד  .ב

 כללי .5

במועד הגשת ההצעה על כל התנאים בעצמם במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים  5.1

 ייפסלו.  –המפורטים בפרק זה להלן. מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

הוכחת עמידתו בתנאי צורך לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים ל על המציע 5.2

וכן קבלה בדבר רכישת  ,, לרבות אישורי עו"ד ו/או רו"ח בדבר עמידתו בתנאים הנ"לסףה

 מכי המכרז.מס

 , בהתאם לדרישות במכרז זה הצעהכל עמוד בלחתום על  מציעהעל מנהליו המוסמכים של  5.3

 . מציעהבתוספת חותמת 

במסמכי המכרז שגיאות, סתירות, אי התאמות או שיהיה לו ספק  מציעהימצא ככל  5.4

, כלשהו ביחס למובן המדויק של כל סעיף או פרט, עליו להודיע על כך לפני הגשת הצעתו

 . לעיל 3בהתאם למפורט בסעיף 

 

 מעמדו המשפטי של המציע .6

במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי. טופס הצהרה על מעמד משפטי מצורף  מציעהעל  6.1

 מכרז. חלק א' של מסמכי הלנספח ג' כ

 שהינו אדם פרטי למלא אחר התנאים הבאים:  מציע, על לעיל 5בנוסף לאמור בסעיף  6.2

 הינו תושב ישראל.  6.2.1

 שהמציע הוא שותפות רשומה:במקרה  6.3

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות.  6.3.1

כמפורט  סףעל השותפות, או על כל אחד מן השותפים בשותפות לעמוד בתנאי ה 6.3.2

 . לעיל

יידרשו חתימות כל השותפים ביחד וכל אחד לחוד וכן יצורף פרוטוקול מאושר  6.3.3

 כנזכר לעיל לגבי החותמים על ההצעה. 

 שותפות: שאינה תאגיד הינו מציעשה ככל 6.4

 התאגיד רשום כדין ברשם החברות.  6.4.1

תיחתם ההצעה על ידי מנהליו המוסמכים ויש להמציא עם ההצעה פרוטוקול  6.4.2

המאשר כי החותמים על ההצעה הם מנהליו המוסמכים של  ,מאושר כדין

התאגיד וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את התאגיד בתוספת חותמת התאגיד 

 יבות בשמו. ולהגיש הצעות מחי

להצעה יצורף תדפיס מאושר מרשם החברות המורה על הון המניות המונפק  6.4.3

שהוטלו עליו ו/או על והנפרע של התאגיד, הבעלויות בו, וכן רשימת השעבודים 

נכון למועד הסמוך ליום וחובות לרשם החברות, ככל שקיימים,  נכס מנכסיו

 הגשת ההצעה. 

אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הופעל צו כונס נכסים כנגדו ו/או  מציעה 6.5

 נמצא בעריכת הסדר נושים. 
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 רישיון עסק .7

הינו בעל רישיון עסק תקף או רישיון זמני תקף או היתר תקף על שמו לנהל עסק מציע ה 7.1

ת בהתייחס למקום בו מתנהלת עיקר הפעילו 1968 –על פי רישוי עסקים, התשכ"ח 

העסקית הנדרשת למכרז זה. יש לצרף הצהרה באשר למקום עיקר הפעילות העסקית 

 ., ככל שנדרשתקףעסק ורישיון  כאמור

ישמשו אשר ודוא"ל,  מס' טלפון, פקסימיליהיציין בהצעתו את כתובת בית העסק,  מציעה 7.2

 . להתקשרות עימו

אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין, והמזמין רשאי  מציעה 7.3

עקב קיומו של  אינו יכול לזכות במכרז זה מציעהעל פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי 

 . ניגוד עניינים

 

 שמירה על זכויות עובדים, ניהול ספרים .8

-גופים ציבוריים, התשל"וכל האישורים הנדרשים לפי חוק עיסקאות מחזיק ב המציע 8.1

1976. 

הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין )או אישור שהוא פטור מלנהלם( מאת  מציעה 8.2

 על ניכוי מס במקור.תקף פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך, וכן אישור 

 מציעהמשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים, בהתאם להוראות כל דין.  מציעה 8.3

לקיום חוקי  מציעהתצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות  יצרף להצעתו

 של מסמכי המכרז. 'לחלק אכנספח ז' העבודה בהתאם לנוסח המצורף 

וחוק  1991-יצרף להצעתו תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א מציעה 8.4

ל ידי עורך דין, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ע, מאושר 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 מציעהשל מסמכי המכרז.  'לחלק א נספח ח'כבהתאם לנוסח המצ"ב  1976-התשל"ו

 צוע השירותים נשוא מכרז זה.יתחייב כי לא יעסיק עובדים זרים לצורך בי

מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  מציעה 8.5

ולשמור בתיקו האישי של כל עובד אישור משטרה שניתן לפי  2001-מסוימים, התשס"א

יצרף להצעתו התחייבות חתומה ומאושרת על ידי עורך דין,  מציעההחוק הנ"ל. דרישות 

 של מסמכי המכרז. 'לחלק אנספח ט' המצ"ב כבנוסח 
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 תנאי סף בעבור כל אחד מהפרקים: .9

 ומחזור כספי ניסיון

במצטבר  לעמודהמציע על  –)ריהוט למוסדות חינוך( 1מספר פרק לעבור הגשת הצעה  9.1

  הבאים: הסף בתנאי

עובדים מקצועיים  (10) עשרה מועסקים לפחותובו , מפעל הינו בעלהמציע  9.1.1

 בתחום הנגרות והעץ. 

אישור מטעם הנהלת החשבונות לצרף  מציעהעל להוכחת עמידתו בתנאי זה, 

  . ו/או רואה החשבון על מצבת כח האדם המועסקת על ידו

שנים לפחות באספקת ריהוט  (3) שלוש בעל ניסיון מוכח של הינוהמציע  ניסיון: 9.1.2

 שלושה בהיקף כספי של ,מקומיות לפחותרשויות  (3) לשלוש למוסדות חינוך,

 -ו 2016, 2015)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים הקלנדריות  ש"ח מיליון (3)

2017 . 

 .נספח ו'שב טבלת הניסיוןלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע למלא את 

ק ריהוט למוסדות חינוך בהיקף כספי שלא יפחת פסי מציעה היקף כספי: 9.1.3

, 2015)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים הקלנדריות  ש"ח  מיליון (3) משלושה

 . 2017 -ו 2016

להצעתו הצהרה מאושרת על ידי  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע

  .של מסמכי המכרז 'חלק אל 1נספח י'צורף כחשבון לפי הנוסח המ-רואה

רת במסג ידו-עלהמוצעים לפריטי הריהוט הינו בעל אישור מכון התקנים  מציעה 9.1.4

 .פרק זה

 )ניהול איכות(.  ISO 9001:2008הינו בעל הסמכה תקפה לתקן  מציעה 9.1.5

 CNC  (Computerמתחייב כי עבודות העץ תבוצענה באמצעות מכונת המציע  9.1.6

Numerical Control לעיבוד עץ וכי בבעלותו לפחות מכונה אחת מסוג זה. על )

 .CNCלצרף להצעתו אישור בדבר בעלות על מכונת המציע 

וחדרי  מרחבים, ספריותלמשרדי, ריהוט )ריהוט  2מספר פרק לעבור הגשת הצעה  9.2

 בתנאים הבאים:  במצטברלעמוד המציע על  -( המורים

( עובדים מקצועיים 5) חמישהמועסקים לפחות  ו, ובמפעלהמציע הינו בעל  9.2.1

 . בתחום הנגרות והעץ

אישור מטעם הנהלת החשבונות לצרף  מציעעל הלהוכחת עמידתו בתנאי זה, 

   . ו/או רואה החשבון על מצבת כח האדם המועסקת על ידו

שנים לפחות באספקת ריהוט  (3) שלוש בעל ניסיון מוכח שלהמציע הינו  ניסיון: 9.2.2

דוגמת פריטי הריהוט  משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי מורים,

 בהיקף כספי של ,רשויות מקומיות לפחות (3) , לשלוש2פרק מס' בהנדרשים 

, 2015)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים הקלנדריות  ש"ח( 1.5וחצי ) ןמיליו

 . 2017 -ו 2016

 נספח ו'.שבלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע למלא את טבלת הניסיון 
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בהיקף כספי  בפרק זה כדוגמת הריהוט הנדרשסיפק ריהוט  מציעה היקף כספי: 9.2.3

)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים  ש"ח( 1.5וחצי ) ןשלא יפחת ממיליו

 .2017 -ו 2016, 2015הקלנדריות 

להצעתו הצהרה מאושרת על ידי  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע

  .של מסמכי המכרז 'חלק אל 2י'נספח צורף כחשבון לפי הנוסח המ-רואה

 )ניהול איכות(  .  ISO 9001:2008הינו בעל הסמכה תקפה לתקן  מציעה 9.2.4

 CNC  (Computerהמציע מתחייב כי עבודות העץ תבוצענה באמצעות מכונת  9.2.5

Numerical Control לעיבוד עץ וכי בבעלותו לפחות מכונה אחת מסוג זה. על )

 .CNCהמציע לצרף להצעתו אישור בדבר בעלות על מכונת 

 בתנאים הבאים:במצטבר לעמוד  מציעעל ה– )כיסאות( 3פרק מספר עבור הגשת הצעה ל 9.3

( שנים לפחות באספקת ריהוט 3המציע הינו בעל ניסיון מוכח של שלוש ) ניסיון: 9.3.1

משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי מורים, דוגמת הכסאות הנדרשים 

לפחות, בהיקף ו/או גופים ציבוריים רשויות מקומיות  (3) , לשלוש3פרק מס' ב

( ש"ח )לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים 500,000כספי של חמש מאות אלף )

 . 2017 -ו 2016, 2015הקלנדריות 

 .שבנספח ו' להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע למלא את הטבלה 

בהיקף כספי  כדוגמת הריהוט הנדרש בפרק זהסיפק ריהוט  מציעה היקף כספי: 9.3.2

)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים  ש"ח (500,000שלא יפחת חמש מאות אלף )

 .2017 -ו 2016, 2015הקלנדריות 

להצעתו הצהרה מאושרת על ידי  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע

  .של מסמכי המכרז 'חלק אל 3י'נספח צורף כחשבון לפי הנוסח המ-רואה

 .איכות( )ניהול  ISO 9001:2008הינו בעל הסמכה תקפה לתקן  מציעה 9.3.3

 

 ערבות בנקאית .10

 פרק אליו מוגשת הצעתו.לכל על המציע לצרף ערבות בנקאית 

"( הערבות)להלן: " בנקאיתלהמציא ערבות  מציעהעל  – 1מספר  לפרקעבור הגשת הצעה  10.1

 רחובותלפקודת עיריית  אלף שקלים חדשים( עשרים)ובמילים: ₪   20,000על סך של 

עד מכרז, ואשר תהיה בתוקף ב תוצעלהבטחת ההרשויות שתשמש לצורך זה בלבד כנציגת 

 תנאי המכרז. מפורט בכ 30/8/2018יום ל

 "(הערבות)להלן: " בנקאיתלהמציא ערבות  מציעהעל  – 2מספר  לפרקעבור הגשת הצעה  10.2

 רחובותלפקודת עיריית  אלף שקלים חדשים( חמישה עשר)ובמילים: ₪   15,000על סך של 

עד מכרז, ואשר תהיה בתוקף ב תוצעלהבטחת ההרשויות שתשמש לצורך זה בלבד כנציגת 

 תנאי המכרז. מפורט בכ 30/8/2018יום ל

"( הערבות)להלן: " בנקאיתלהמציא ערבות  מציעהעל  – 3מספר  לפרקעבור הגשת הצעה  10.3

רחובות לפקודת עיריית  שקלים חדשים( עשרת אלפים)ובמילים: ₪   10,000על סך של 

עד מכרז, ואשר תהיה בתוקף ב תולהבטחת הצעהרשויות שתשמש לצורך זה בלבד כנציגת 

 תנאי המכרז. מפורט בכ 30/8/2018יום ל

 .מהפרקיםלכל אחד על המציע להגיש ערבות נפרדת יובהר כי 
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לדרוש  רשאיותהרשויות תהיינה יתארך מכל טעם שהוא, בדיקת ההצעות  ככל שתהליך 10.4

לנכון. אי הארכת  נהת בתקופה נוספת, כפי שתמצאיולהאריך את תוקף הערבו יםמהמציע

 , שקולה לחזרה מההצעה ותביא לפקיעתה. הרשויותת, על אף בקשת יותוקף הערבו

, בנסיבות המפורטות ןאו חלק ןת, כוליולחלט את הערבו רשאיותתהיינה הרשויות  10.5

 , ובכפוף להן. 1993 –בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 

את ערבויות המציעים שלא זכו  ןאת הזכות להחזיק ברשותלעצמן  שומרותהרשויות  10.6

ימים לאחר סיום הליכי המכרז, זאת למקרה שיווצר צורך להכריז על  60במכרז למשך 

 שני זוכים, בכל אחד מהפרקים ככל שייבחרו השלישיהשני או מקום ב שידורגמציע 

 ואשר הוכרז מציעים/מציעהכזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של "( כשיר שני)להלן: "

 . הרשויותע"י  יםכזוכ

ת באופן הנדרש בסעיף זה, הצעתו לא תידון כלל יובמכרז שלא יצרף את הערבו מציע 10.7

 ותיפסל. 

יום  (30) שלושים שצירף תוךת יולו הערבו נהתוחזר –במכרז שהצעתו לא זכתה  מציע 10.8

במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה  מציעהלבין הרשויות ממועד חתימת חוזה ההתקשרות בין 

 "(. הזוכה)להלן: "הרשויות הזוכה על ידי 

, יתבקש המציע אשר הצעתו דורגה במקום בכל אחד מהפ שני זוכים יבחרורשויות הככל ש 10.9

באופן המפורט , ערבות ביצוע"()להלן: "לצרף ערבות בנקאית ( זוכה שני")להלן: "השני 

 במסמכי המכרז.

לפי מכרז זה  בהתחייבויותיולא  מהפרקיםבכל אחד  שהזוכהמובהר בזאת כי ככל  10.10

כזוכה, ייכנס הכשיר השני בנעלי הזוכה, ויידרש  "כשיר השני"יכריזו על הוהרשויות 

במסמכי  יםהקבוע ובתנאיםההתקשרות וכן לצרף ערבות ביצוע בסך  חוזהלחתום על 

  המכרז.

לפי הרשויות העומדים לזכות אחר מכל תרופה ו/או סעד אין באמור לעיל בכדי לגרוע  10.11

 .הזוכה/יםבגין הפרת החוזה על ידי  סעדים כל דין ו/או חוזה, לרבותמסמכי מכרז זה ו

מכרז מסמכי ה לשחלק ב' כ "בבנוסח המצ ההתקשרות לא יחתום הזוכה על חוזהככל ש 10.12

לחלט את  תרשאי הרלבנטית הרשות א, תהמהרשויותכל אחת במועד שייקבע על ידי 

מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע . , כולה או חלקהסכום הערבות שהפקיד לטובתה

 .הרשותהעומדים לזכותה של ו/או התרופות מיתר הסעדים 

 

 השתתפותתשלום דמי אישור בגין  .11

כל עבור  אישור תשלוםהעתק קבלה או להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו 

 . הצעתואת אליו בחר להגיש  מהפרקיםאחד 
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 ההכרעה במכרז ואמות המידה להכרעה  .ג

רחובות,  הרשויותשל המשותפת ועדת המכרזים , ע"י בנפרדתיבחנה ותשקלנה  פרקלכל ההצעות  .12

, (וועדת המכרזים המשותפת"או " "הוועדה)להלן: " ומבשרת ציון באר יעקבאשקלון יבנה, 

 :להלן לשלבים המפורטיםבהתאם 

 בכל פרק. בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף -שלב א'

בכך  בתנאי הסף הוכיחו עמידהלהצעות אשר בכל פרק, בדיקת המדדים האיכותיים  -שלב ב'

 פרק.

 .להצעות אשר עברו את סף האיכות המינימליבכל פרק הצעות המחיר והשוואת בדיקת  -שלב ג'

 .פרקשיקלול איכות ההצעה ומחירה, וקביעת ההצעות הזוכות בכל  -שלב ד'

 

 חלוקת המשקל בין מרכיב האיכות למרכיב המחיר, בכל פרק, הינה כדלקמן:

 30% -מרכיב האיכות

 70% -יב המחיררכמ

 

 בכל פרק:להלן פירוט אופן בדיקת ההצעות 

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף בכל פרק -שלב א' 12.1

. בכל פרק עמידת ההצעות בתנאי הסף תבדק, שהוגשו לכל פרק לאחר פתיחת המעטפות

 או ע"יוועדת המכרזים המשותפת ו/ ידי-לע תבדקבכל פרק תנאי הסף בעמידת המציעים 

כי להצעה צורפו כל , בין היתר, יבדקו, אשר הצוות(צוות שימונה מטעמה )להלן: "

 . בכל פרק המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים

 לוועדת המכרזים המשותפת ממצאי הבדיקהחזיר את , יאת ההצעות ןצוות אשר יבחה

 בתוספת הבהרות והסברים.

שלא להתחשב כלל  וועדת המכרזים המשותפת שומרת לעצמה את הזכותמובהר בזאת, כי 

לקויה לתנאי המכרז, באופן   סבירה בשל התייחסות שגויה או בלתי שהינה בהצעה

 מונע  את  הערכת ההצעה באופן סביר.  השלדעת

 ב השניותעבור לשל ,תיחשב כהצעה כשירה -בכל פרקתנאי הסף  בכלרק הצעה שתעמוד 

 . של בדיקת רכיבי אמות המידה האיכותיים

 תיפסל. – יובהר, כי הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף, כולם או חלקם
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 בכל פרק מרכיב האיכותבדיקת  -ב'שלב  12.2

במסגרת בדיקת האיכות שתבוצע  ינוקדובכל פרק, יבדקו ו שעמדו בכל תנאי הסף הצעות

 בשני חלקים:

המצ"ב  לקוחות ,לשאלון שביעות רצוןתנוקד כל הצעה בכל פרק בהתאם  בחלק הראשון

, ועל פי שיעורי הניקוד המקסימליים בכל סעיף. יודגש כי הבדיקה תבוצע עם נספח ט"וב

 , בפרק אליו מוגשת הצעתו. בנספח ו' , אשר פורטו ע"י המציעהראשוניםשלושת הלקוחות 

 יהיה ממוצע הציונים של שלושת שאלוני שביעות הרצון.  בחלק זה הציון אותו יקבל המציע

 נקודות;  50מקסימום  –שביעות רצון לקוחות  12.2.1

את מידת שביעות רצון בכל פרק יבדקו  צוותהאו וועדת המכרזים המשותפת ו/

 ,נספח ט"ולקוחות המציע, כפי שצויינו בהצעתו, בהתאם לשאלון המצ"ב ב

ויבקשו מלקוחות המציע בכל פרק לדרג את תשובתם בין שביעות הרצון 

 הנמוכה ביותר לשביעות הרצון הגבוהה ביותר. 

 ציון שאלון הלקוח יהיה הציון הממוצע של כלל השאלות שהשיב עליהן. 

שיקול דעתה  פי-עלמובהר בזאת, כי ניקוד מרכיב האיכות וההתאמה יקבע  12.2.2

. ההצעה בעלת הניקוד צוותהאו וועדת המכרזים המשותפת ו/הבלעדי של 

 :, ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה באופן הבאנקודות 50-המרבי תזכה ב

הציון המשוקלל לו יזכה כל מציע בכל פרק יחושב כממוצע ציוני שביעות רצון 

 הלקוחות.

ינוקדו המציעים בכל פרק לאחר סיור שיתבצע במפעלים, בהתאם לטופס  השני קבחל

 (.טופס סיכום סיור")להלן: " זנספח ט"בהבדיקה המצ"ב 

 נקודות: 50קסימום מ -סיור במפעלי/ אתרי המכירות של המציע 12.2.3

ציון מרכיב איכות זה יקבע לאחר סיור, שיתקיים ע"י חברי וועדת המכרזים 

המשותפות וצוות הבדיקה במפעלים ו/או אתרי המכירות של כל מציע, 

במסגרתו יבדקו חברי וועדת המכרזים המשותפת את בתיאום עם המציעים, 

וישוקלל על בסיס יכולות ואיכויות המציע והפריטים המוצעים על ידו, 

, המצ"ב למסמכי מכרז זה סיכום סיורטופס ביטריונים המפורטים הקר

 ובהתאם לשיעורי הניקוד המקסימליים המפורטים בו., ט"זנספח כ

הציון המשוקלל לו יזכה כל מציע בכל פרק יחושב כממוצע ציוני סיכומי 

 הסיור.

וטופס המשוקלל ייקבע לאחר שיקלול שאלון שביעות רצון הלקוחות, ציון מרכיב האיכות 

 (.50% -50%סיכום הסיור, אשר יקבלו משקל זהה )

 הסופי וןבצי האיכות מרכיב של משקלוו נקודות, 100 -ל  0 -ציון האיכות הכללי יינתן מ 

 .30% יהיה ההצעה של

 70 של שלב זה בציוןבהקבועים  האיכותיים הקריטריונים בחינת את שעברו הצעות רק

 .הבא לשלב תעבורנה, "(סף ההתאמה)להלן: " נקודות ומעלה

 .תיפסל -(לפחות נקודות 70 של ציון) "סף ההתאמה"עברה את  שלא הצעהמובהר כי 

שומרת ון המינימאלי הנ"ל, אף הצעה לא תעמוד בציעל אף האמור לעיל, מובהר כי ככל ש

נקודות  60עד למינימום של  סף ההתאמהלהוריד את  ועדת המכרזים את הזכותלעצמה 

 ומשיקולים שיירשמו.
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 בדיקת והשוואת הצעות המחיר בכל פרק -ג'שלב  12.3

בדיקת האיכות, תפתחנה הצעות המחיר של המציעים בכל פרק  םלאחר סיו 12.3.1

לסיכום  , וההצעות בכל פרק תדורגנה בהתאםסף ההתאמה""אשר עברו את 

 של מסמכי המכרז.נספח ד' , והכל באופן המפורט במחירי הפריטים בכל פרק

 :ייקבע עפ"י המשוואה להלןבמכרז  בכל פרקניקוד ההצעות 

 

 סה"כ ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבדקת  סה"כ                

 

 שיקלול איכות ההצעה ומחירה, וקביעת ההצעות הזוכות בכל פרק -שלב ד' 12.4

והניקוד  30%-האיכות( יוכפל בהניקוד שקיבל המציע בשלב ב' )ניקוד מרכיב  12.4.1

  .70%-שקיבל המציע  בשלב ג' )ניקוד מרכיב המחיר( יוכפל ב

סה"כ הניקוד שינתן לכל אחת מההצעות עפ"י האמור לעיל, יקבע את דירוגה  12.4.2

 של כל הצעה ביחס ליתר ההצעות אשר הוגשו במסגרת מכרז זה. 

 ה הבאה: ציון המחיר ישוקלל עם ציון האיכות של המציע  לפי הנוסח 12.4.3

3.07.0Pr  kQualityMariceMarkMark 

ביותר  בכל פרק( הסופי הגבוה Markת הציון המשוקלל )ובעל ותההצע 12.4.4

במקומות שלאחר  ידורגו והשני, וכל יתר ההצעותבמקום הראשון  נהתדורג

 מכן בסדר יורד.

 

 ומבשרת ציון אשקלון באר יעקברחובות, יבנה,  הרשויותהמשותפת של שיקולי ועדת המכרזים  .13

את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים  הלעצמ תשומרהמשותפת  וועדת המכרזים 13.1

ולא יפגע בעקרונות השוויון לרשויות באיזו הצעה שהיא במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק 

 נמוכהלקבל את ההצעה ה מתחייבתהמשותפת אין ועדת המכרזים יודגש כי  .של המציעים

 ביותר ו/או כל הצעה אחרת. 

להמליץ על את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן,  הלעצמ תשומר הועדה 13.2

לה  םההצעה הנראי ינשוא המכרז או רק חלק מהן לבעלבכל פרק כל העבודות מסירת 

 .ביותר ותהזול ותההצע ןאפילו אם אינ ,הככדאית ביותר בשביל

הצעה  סבירה ו/או בלתי מעורפלת הינהש הצעה לדחות הזכות את לעצמה שומרתועדה וה 13.3

 שיקול לפי והכל, מכרזבשיוגשו הכשרות אשר תחרוג בשיעור ניכר מממוצע סכום ההצעות 

 . הבלעדי דעתה

רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיו  אעדה תהוהו 13.4

 כמפורט לעיל ולהלן. 

 הבאים: , בין היתר, את השיקוליםהוועדהלשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול  13.5

ברשויות כושרו המקצועי והמעשי שצבר  הובכלל ז, מציעהניסיונו של  13.5.1

תנאי לעמוד בויכולתו  ,מוסדותבגופים ציבוריים / מקומיות אחרות ו/או 

 המכרז. 

X 100  
100 
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ויכולתו הכספית לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות  מציעהחוסנו הכלכלי של  13.5.2

 הכרוכות בביצוע העבודות על פי החוזה. 

 המוצעים ע"י המציע. איכות הפריטים 13.5.3

 מציע.השירות הניתן על ידי ה הנדרש רמת השירות 13.5.4

  .מציעגובה הצעת ה 13.5.5

נשוא  העבודותכל פרט ו/או נתון אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של  13.5.6

 בהליכי בחירת הזוכה.  הועדהמכרז זה וזאת על פי כל מידע שיובא לידיעת 

הבלעדי, לפסול או לדחות את הצעתו  הדעתאת הזכות, לפי שיקול  הלעצמ הוועדה שומרת 13.6

ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות מהרשויות מי ל, לגביו היה מציעשל 

ו/או חובות  מציעהמשמעותי מעבודתו ו/או הפרת חוזה ע"י  במקרה של אי שביעות רצון

 .וכיו"ב במכרז המשותףהרשויות מלמי כספיים 

 האת הזכות, לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע, במקרה בו הינ הלעצמ הוועדה שומרת 13.7

בדרך של תכסיסנות ו/או קנוניה ו/או הטעייה ו/או  הצעתומילוי עת בה כי נקט סבור

 תיאום ו/או הסדר כובל כלשהו עם מציע אחר. 

הבלעדי,  הדעתאת הזכות, לפי שיקול  הוועדה המבלי לגרוע מן האמור לעיל, שומרת לעצמ 13.8

אל המציעים, כולם או חלקם, ולדרוש מהם הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות  לפנות

ור והשלמת פרטים בנוגע רמסמכים, לרבות אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות לצורך בי

להצעותיהם, לרבות עמידתם בתנאים המקדמיים, וכן כל פרט אחר, או כל בירור נוסף, 

מתחייבת לפנות  הוועדהאין  יודגש כי. המכרז , בכל שלב שלההדרוש לצורך קבלת החלטת

 הבלעדי.  הלמציעים לקבלת הבהרות ו/או השלמות, והדבר נתון לשיקול דעת

שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות ו/או  רשאית הוועדה 13.9

 הפרטים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ו להגדיל את היקף העבודה גם בטרם לעצמה את הזכות להקטין ו/א שומרותהרשויות  13.10

לא יוכל לדרוש כל פיצוי  המציע. הרשויותישתנו צרכי ככל שחתימה ההסכם עם הזוכה, 

 בגין שינוי בהיקף ההתקשרות לפני או אחרי הגשת ההצעות. 

לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים  רשאית הוועדה 13.11

הבלעדי  ההארכת תוקף ערבות ההצעה, על פי שיקול דעת דרישתאחרים במכרז, לרבות 

 למציעים בכתב בדבר שינוי כאמור.  ודיעתשוהמוחלט, ובלבד 

לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש וזאת בהתאם לשיקולי יעילות  רשאיותהרשויות  13.12

או שמירה על האינטרס הציבורי או כל סיבה עניינית אחרת לרבות שהמכרז אינו מעניק 

בו ו/או עקב שינויים בטכנולוגיה. הודעת  ותחפצ ןאת הפיתרון המיטיבי שהיות לרשו

או תפורסם הביטול תישלח בכתב אל כל המציעים, או לכל מי שרכז את מסמכי המכרז, 

כתלות במועד הביטול. יובהר, כי למי ממשתתפי המכרז לא תהיה בהתאם להוראות הדין, 

 ביעות כספיות. כל טענה בעניין ביטול המכרז, לרבות ת

 לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד. רשאיותהרשויות  13.13

שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע אשר יתברר בפועל כי אינו בעל לרשויות  13.14

האיתנות הפיננסית המתאימה להיקף ההתקשרות, מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף 

 לפסול את הצעתו. הרשויות  רשאיות –זה, מציע שקיימת לגביו הערת "עסק חי" 
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 הודעה על הזכייה וההתקשרותבחירת ההצעה הזוכה ו .14

 ותההצע מהןאשר תקבע , הוועדהתובאנה בפני  ,מהפרקיםבכל אחד  הצעות המשתתפים 14.1

 . פרקבכל  במכרז ותהזוכ

ההצעה בעלת הציון המשוקלל לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  הוועדה אינה מתחייבת 14.2

 כל הצעה שהיא. הגבוה ביותר או 

ההצעות  שהגיעו במקומות הראשונים  (3) שלושת את מהפרקיםבכל אחד הועדה תדרג  14.3

( 2הועדה שומרת לעצמה את הזכות להכריז על שני )בהתאם לתנאי כל אחת מההצעות. 

, על כל המשתמע יםכזוכ פרקבכל והשני הראשון  מותנבחרה במקו םשהצעת המציעים

 . ( "ים/הספקאו " "ים/הזוכה ים/הספק"או "ים/הזוכהמכך )להלן: "

באופן  ביניהםהזמנות העבודה (  זוכים, תחולקנה 2ככל שהועדה תחליט על בחירת שני ) 14.4

של הרשות  מהיקף העבודה 60% -בו המציע אשר הצעתו דורגה במקום הראשון יקבל כ

של  מהיקף העבודה 40% -והמציע אשר הצעתו דורגה במקום השני יקבל כ באותו פרק,

, או ככל שהמציע הזוכה בפרק הרלוונטי הוכרז כזוכה בפרק נוסף הרשות באותו פרק

, ליו רוב הזמנות הרשותאיועברו  -ועלויות ההזמנות במצטבר מסתכמות במחיר נמוך יותר

תברר לרשות כי יעיל יותר לבצע את ההזמנות באמצעות המציע אשר הצעתו ככל שיאו 

שאינם  יתרונותככל שהצעת הזוכה מעניקה לרשות או  דורגה במקום הראשון או השני,

כל שיקול אחר המתגלה כיעיל יותר מבחינת הרשויות,  , או קיימים אצל הזוכה השני

 .מבחינת יעילות תפעולית ו/אומבחינה כלכלית 

ה ינתעשככל שהרשויות יבחרו בלמעלה מזוכה אחד בכל פרק במכרז, הן מובהר בזאת, כי  14.5

ושמורה להן  באופן האמור לעיל הזוכים באותו פרקאת העבודה בין לחלק  ןיכולת כמיטב

  .הזכות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, לשנות את יחס החלוקה האמור לעיל

במכרז  ותהזוכ ותעל ידי הועדה כהצע ונקבע יהםתושהצע המציעיםמסמכי המכרז של  14.6

ובמידה והינם תקינים ועומדים בתנאי המכרז,  ,כאמור לעיל, ייבדקו מהפרקיםבכל אחד 

 .במכרז יםכזוכ וויוכרז ויאושר

, שלישישני או הה םבמקו ואת הספקים שהצעותיהם דורגבכל פרק תבחר  ההוועדבנוסף,  14.7

והודעה על כך תישלח אליהם  ,"(כשיר שני)להלן: " ( זוכים2ככל שנבחרו באותו פרק שני )

 בכתב.  

 מציעלכל  תמסר, בהתאם לשיקול דעת הועדה, באמצעות פקס או דוא"ל ,הודעה בכתב 14.8

 .החלטת הועדה בדבר ,שהגיש הצעה במכרז

ייחתם חוזה  בנפרדמהרשויות כל אחת לבין  מהפרקיםבכל אחד  ים/הזוכה בין 14.9

 . הרשויותיהיו כתוצאה מהחלטת ש ככלההתקשרות, בשינויים המחוייבים, 

מיום  ימי עסקים (7) שבעה במכרז להעביר תוךבכל פרק  ים/כזוכה ושיוכרז המציעיםעל  14.10

להלן. אישור עריכת ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לפירוט את  זכייתם בדברההודעה 

בתוך תקופה זו הינה תנאי למימוש ההתקשרות  הללוהמסמכים  המצאתמודגש בזאת כי 

, בעבור ערבות ביצועים להגיש ה/על הזוכעל ההסכם. הרשויות ותנאי לחתימת כים עם הזו

  למפורט להלן:בהתאם  ,בנפרדמהרשויות כל אחת כל פרק בו הוכרזו כזוכים, בעבור 
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 : רחובותעבור עיריית  14.10.1

)במילים: ₪  70,000יצוע בסך ערבות ב - 1מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.1.1

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד (. אלף שקלים חדשים שבעים

כנספח להסכם, אשר תחודש בכל  המצורףסיום ההתקשרות בנוסח 

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 

)במילים: ₪  35,000יצוע בסך ערבות ב - 2מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.1.2

 90תוקף הערבות יהא עד  .אלף שקלים חדשים(וחמישה  שלושים

להסכם, אשר  כנספח יום מיום סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

תחודש בכל מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה 

 בהתאם. 

)במילים: ₪  12,000יצוע בסך ערבות ב - 3מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.1.3

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים שניים עשר אלף

כנספח להסכם, אשר תחודש בכל  סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם.

 : יבנהעבור עיריית  14.10.2

)במילים: ₪  17,000יצוע בסך ערבות ב - 1מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.2.1

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים עשר אלף שבעה

כנספח להסכם, אשר תחודש בכל  סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 

)במילים: ₪  12,000יצוע בסך ערבות ב - 2מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.2.2

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד .שקלים חדשים( שניים עשר אלף 

להסכם, אשר תחודש בכל  כנספח סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 

)במילים: ₪  2,500יצוע בסך ערבות ב - 3מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.2.3

יום  90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים חמש מאותואלפיים 

כנספח להסכם, אשר  מיום סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

תחודש בכל מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה 

 בהתאם.

 : אשקלוןעבור עיריית  14.10.3

)במילים: ₪  70,000יצוע בסך ערבות ב - 1מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.3.1

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים שבעים אלף

כנספח להסכם, אשר תחודש בכל  סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 

)במילים: ₪  12,000בסך ערבות ביצוע  - 2מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.3.2

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד . אלף שקלים חדשים( שניים עשר

להסכם, אשר תחודש בכל  כנספח סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 
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)במילים: ₪  10,000יצוע בסך ערבות ב - 3מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.3.3

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים עשרת אלפים

כנספח להסכם, אשר תחודש בכל  סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 יה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם.מימוש אופצ

 : מועצה מקומית באר יעקבעבור  14.10.4

₪  25,000בסך יצוע בסך ערבות ב - 1מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.4.1

תוקף הערבות יהא . (אלף שקלים חדשים עשרים וחמישה)במילים: 

כנספח להסכם,  יום מיום סיום ההתקשרות בנוסח המצורף 90עד 

אשר תחודש בכל מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב 

 לחדשה בהתאם. 

)במילים: ₪  12,000יצוע בסך ערבות ב - 2מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.4.2

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד  .שקלים חדשים( שניים עשר אלף

להסכם, אשר תחודש בכל  כנספח סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 

)במילים: ₪  5,000יצוע בסך ערבות ב - 3מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.4.3

יום מיום  90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים אלפים חמשת

כנספח להסכם, אשר תחודש בכל  סיום ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם.

 : מועצה מקומית מבשרת ציוןעבור  14.10.5

₪  4,000רבות ביצוע בסך בסך ע - 1מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.5.1

 90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים ארבעת אלפים)במילים: 

כנספח להסכם, אשר  רףיום מיום סיום ההתקשרות בנוסח המצו

תחודש בכל מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה 

 בהתאם. 

)במילים: ₪  2,000יצוע בסך ערבות ב - 2מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.5.2

יום מיום סיום  90תוקף הערבות יהא עד . שקלים חדשים( אלפיים

להסכם, אשר תחודש בכל  כנספח ההתקשרות בנוסח המצורף

 מימוש אופציה או חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. 

)במילים: ₪  2,000יצוע בסך ערבות ב - 3מספר  לפרק ערבות ביצוע 14.10.5.3

יום מיום סיום  90תוקף הערבות יהא עד (. שקלים חדשים אלפיים

כנספח להסכם, אשר תחודש בכל  ההתקשרות בנוסח המצורף

 חלק ממנה, והמציע מתחייב לחדשה בהתאם. מימוש אופציה או

 

לחתימת חוזה ההתקשרות  הם/בהתחייבויותיו יעמדו/לא יעמודבכל פרק  ים/הזוכהככל ש 14.11

לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב,  רשאיתמהרשויות כל אחת  יה, תהלעילכאמור 

 בהודעה זו. הרשויות החל מהתאריך שייקבע על ידי 

, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר בכל פרק הזוכה, לרבות מציעהובמקרה  14.12

אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד 
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זכאית במקרה כגון זה מהרשויות כל אחת תהיה במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, 

הספק אשר הצעתו דורגה במקום לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם 

לחלט את  רשאיתמהרשויות כל אחת  יהככל שתמצא לנכון. כן תההשני ו/או השלישי 

לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות  ,כולה , חלקה אוהערבות הבנקאית

 . הרלבנטית הרשותהנ"ל ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

מהרשויות ל אחת כאין באמור לעיל כדי לפגוע או לגרוע בזכות מזכויותיה של יודגש כי 

 על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.לקבלת כל סעד אחר לו הינה זכאית 

מהרשויות כל אחת יתייצב במשרדי זה מכרז בכל פרק מפרקי אשר ייבחר כזוכה  מציעה 14.13

תו במכרז על מנת לחתום על ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על זכיי (7) שבעה בתוך

. לא מילא הזוכה אחר התחייבותו זו, בצירוף המסמכים אשר פורטו לעיל חוזה התקשרות

 מציעהלחלט את הערבות שצרף ו ו/או יתלבטל את זכירשאית הרשויות מכל אחת  אתה

מהרשויות מי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי למציע ו, למסמכי המכרז מטעמו

 זכייתו במכרז. ביטול נושא חילוט הערבות ו/או ב

אשר הוצע ע"י הזוכה ו/או ה"כשיר השני" בכל פרק יעמוד בתוקף לכל מחיר יודגש כי ה 14.14

יכלול את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות אורך תקופת ההתקשרות. מחיר זה 

טוח, תכנון, באספקת הפריטים המבוקשים לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות בי

בכל  עד לרמת החדר הבודדומסירה  , התאמה, התקנהפריקה ,הובלההעמסה, , אריזה

 יידרש.ש ככלרשות, 

בכל עת לערוך ביקור במפעלו של הזוכה/ים או של  רשאים, ןמטעמאו מי הרשויות נציגי  14.15

על מנת לעמוד על   ,במסגרת מכרז זה פריטיםיצרן הפריטים וכן במוסדות להם סופקו 

או מי הרשויות  רשאיותלדרישות המכרז. כמו כן,  והתאמתם ,איכותם, טיב הפריטים

לבדוק את עמידת הזוכה/ים בדרישות המכרז, וכן לבקש מהזוכה להעמיד לבדיקה  ןמטעמ

לדרישות המכרז.  התאמתםדוגמאות שונות של פריטים מסוגים שונים על מנת לבדוק את 

, דוגמאות של פריטים אשר ןמטעמאו מי הרשויות  תלבדיקהזוכה/ים מתחייב/ים להעמיד 

. הרשויותמהמועד שבו התקבלה דרישת  ימי עבודה (7) שבעה ידרשו ממנו, וזאת בתוך

 .מכרזהלהתאמתן לדרישות הרשויות הדוגמאות השונות תבחנה על ידי 

תואם/ים את  אינם/כי הפריט/ים אינו ,הדוגמאותעפ"י תוצאות בדיקת  ,שיתברר ככל 14.16

ימי  (7) שבעה לבקש מהזוכה/ים פריט חלופי בתוךהרשויות  רשאיותדרישות המכרז, 

. לא המציא הזוכה פריט חלופי כנדרש, העונה לדרישות המכרז, ו/או נמצאו מספר עבודה

זכייתו לבטל את הרשויות  רשאיות, הרשויותרב של פריטים אשר אינם עונים לדרישות 

 .במכרז ו/או לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי

יותנה  -יובהר כי, כל שינוי של המפרט הטכני לכל פריט במידה ויתבקש ע"י הספק הזוכה  14.17

 בכתב.הרשויות באישור נציג מוסמך של 

הזוכה, להציג תעודת בדיקה הספק בכל עת, לדרוש מ רשאיות ןאו מי מטעמהרשויות  14.18

ורם מוסמך )כגון: מכון התקנים הישראלי, או מכון בדיקה לאומי או בין לאומי מוכר( מג

 והריהוט לספריות, למעבדות ולחדרי המוריםעבור התאמת סוגי חומרי הגלם ופרטי 

מובהר  למפרטים הטכניים. הבדיקה תתבצע בהתאמה לדרישות המפרטים הטכניים.

 עודה זו תחול על הספק הזוכה.בזאת כי כל עלות, ככל שתחול, בגין הצגת ת
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ל המוצרים, אותם לכ של מחירון מעודכןקטלוג הכולל לרשויות להמציא הזוכה יידרש  14.19

לרבות  תקופת ההתקשרותכל ( חודשים, ולאורך 6די שישה )ימ ניתן לרכוש אצלו,

  . הארכתה, ככל יוחלט על כך

מובהר בזאת כי ככל שיתעורר הצורך בפריטי ריהוט אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות  14.20

הרשויות  יפעלו, או פריטי ריהוט מותאמים הספקומופיעים בקטלוג הרצ"ב למכרז זה 

 .באופן המפורט במסמכי מכרז זה

 

 אופן התנהלות המכרז .ד

 כללי .15

למסור את כל העבודות לספק זוכה זה או אחר, ולא תהיה לזוכה  מתחייבות ןאינהרשויות  15.1

 ההתקשרותזכות קנויה להיקף פעילות כלשהו. זו תיקבע בהתאם לצרכים בתקופת 

 . הממונהובהתאם להחלטות 

 שומרותביותר או הצעה כלשהי. כמו כן,  זולהלקבל את ההצעה ה מתחייבותהרשויות אין  15.2

 שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.  הזוכיםו"מ עם את הזכות לנהל מ ןלעצמהרשויות 

במכרז ולא  מציעהכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על  15.3

 יוחזרו לו בשום מקרה. 

במסמכי  ,זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא 15.4

. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות במכרז דנןהמשתתפות לרשויות שייכות  ,המכרז

 . הרשויותבהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

ת לדרוש מן המשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות ורשאי היניתההרשויות  15.5

והצעתו  מציעה המלא, על מנת לבחון את ןלשביעות רצונו, ןנוספות על פי שיקול דעת

 . ןסגרת שיקוליהבמ

אי מילוי אחת או יותר למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה.  לדאוג מציעהעל  15.6

 . מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה  15.7

ובין במכתב ההתקשרות, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים 

 . לגרום לפסילת ההצעה יםלוואי או בכל דרך אחרת, עלול

 

 מבנה ההצעה .16

  .נספח ד'המצורפים כוטופס הצעת המחיר  ההצעהההצעה תוגש באמצעות טופס  16.1

לפי  ,או מועד כניסת החוזה לתוקף 30/8/2018 יוםל בתוקף עד תהיה מציעההצעת  16.2

 . המוקדם

במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה ובו הוא מאשר כי קרא ובחן  מציעכל  16.3

בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך. ההצהרה תינתן על 

  למכרז. 'נספח אהמצורף כטופס הצהרת המשתתף 

 יותר. פרק אחד או המציע רשאי להגיש, באותה מעטפה, הצעה ל 16.4

 . באופן עצמאיתיבחן לכל פרק כל הצעה 
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אחד תהיה חלוקה ברורה ומסודרת בין ההצעות  מפרקבתוך מעטפה שתכיל הצעה ליותר 

 המוגשות.

 

 הנחיות למילוי הצעת המחיר .17

את המחיר הכולל המוצע על ידו לאספקת כל הפריטים בכל נספח ד' בלנקוב על המציע  17.1

את המחיר נספח ד' שב , וכן לפרט בטבלאות הפריטיםמהפרקים אליו מוגשת הצעתואחד 

 .לכל פריט ופריט

 נספחים:  משלושהמובהר ומודגש, כי נספח הצעת המחיר בנוי  17.2

 .ריהוט למוסדות חינוךעבור  - 1נספח ד' 17.2.1

 . ספריות, ולחדרי המוריםמשרדי, ריהוט למרחבים,  ריהוט עבור – 2ד'נספח  17.2.2

  .כיסאותעבור  - 4נספח ד' 17.2.3

המחיר המוצע הינו סופי וכולל כל עלות, ישירה או עקיפה, הכרוכה באספקת יודגש כי  17.3

עד לרמת  , פריקתו, מיקומו במקום המבוקששינועואריזתו, הריהוט, לרבות ייצורו, פריטי 

בהצעתו הכספית של   ., וכן מתן שירותי אחריות כמפורט להלןהתקנתו, , הרכבתוהחדר

ציע לשם קיום המכרז על כל תנאיו, לרבות אך המציע כלולות כל הפעולות הנדרשות למ

לא רק, ביצוע העבודות, ציוד, חומרים, אחזקת מכונות, הוצאות כח אדם, ביטוח, 

, מכס ומיסים ככל שיחולו. המזמין ישלם רק את פריקהערבויות, הסעות, הובלה, 

ה התמורה כפי שזו תאושר בהתאם לאמור במסמכי המכרז, והמציע לא יהיה זכאי לתמור

 נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים. 

 (24עשרים וארבעה ) כמו כן, המחיר המוצע כולל מתן שירותי תיקון ואחריות למשך 17.4

, שיסופקו ממועד מסירת פרטי הריהוט ו/או הציוד בפועל על פי כל הזמנה פרטניתחודשים 

 . ע"י המציע

 למכרז התקשרותאומדן  .18

)להלן:  כל פרקאומדן פנימי של שווי ההתקשרות ב למכרז זהמובהר כי הרשויות קבעו  18.1

 . , אשר הופקד בתיבת המכרזים"(האומדן"

או גבוהה לפסול הצעה שהיא גרעונית יודגש כי הרשויות שומרות לעצמן את הזכות  18.2

 ביחס לאומדן.משמעותית 

רים , והם מוותבסעיף זהעים ומסכימים לאמור דהמציעים מצהירים ומתחייבים כי הם מו 18.3

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  מוחלטבאופן סופי, 

ו/או כתוצאה מהשלכות  הרשויותשל  מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותו/או דרישה, מכל 

 כאמור. ןהפעלת סמכות

 

 הגשת ההצעה .19

הפקידה בתיבת לו, ללא זיהוי חיצוניאת ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה,  19.1

 . לעיל 4לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף , יבנהעיריית מזכירות בהמכרזים 

 . , והפרק/ים אליו/הם מוגשת ההצעהושם המכרז לציין את מספרעל המעטפה יש  19.2
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בתוך המעטפה, יש להפריד בין הצעת המחיר ליתר ההצעה, כך שהצעת המחיר תוגש  19.3

תפתח  המכרזים תכתוב "הצעת המחיר". ועד במעטפה נפרדת, סגורה וחתומה, עליה יהיה

את הצעת המחיר רק לאחר שתסיים לבדוק את עמידת ההצעה בתנאי הסף, ולאחר שניתן 

ניקוד איכות לדגמי הריהוט השונים. מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף, או נפסלה מכל 

 הצעת המחיר שלו לא תיפתח.  –טעם אחר 

יודגש כי ככל שהמציע מגיש הצעה ליותר מפרק אחד, עליו להפריד בין הפרקים בתוך  19.4

שמעטפת הצעת המחיר והמעטפה הכוללת את יתר מסמכי ההצעה המעטפה החיצונית, כך 

הנושאת את שם החיצונית יושמו במעטפה עליה ירשם שם הפרק, אשר תוכנס במעטפה 

 ומספר המכרז.

עיל הינה באחריות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר הגשת ההצעה במועד המצויין ל 19.5

 יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה. 

הצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות שייחתם בין הזוכה  19.6

 . מהרשויותכל אחת במכרז לבין 

 דואר אלקטרוני או פקס. אמצעות הדואר, בשום מקרה אין להגיש את ההצעה ב 19.7

תומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הגשת ההצעה הח 19.8

 הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו המפורשת והמוחלטת.

מסמכי ולעיל: " להלן) את המסמכים הבאים , בין היתר,הצעת המשתתף במכרז תכלול 19.9

 "( כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים על פי הוראות מכרז זה:המכרז

של מסמכי  חלק א'לנספח א' כ "ב, המצהצהרת המשתתף במכרז טופס 19.9.1

 במקומות המיועדים לכך.  חתוםמכרז, כשהוא ה

 "בהערבות, המצבנוסח טופס כתב "( ערבות מכרז)להלן: ", ערבות בנקאית 19.9.2

יש מהפרקים לכל אחד  כייובהר מכרז. חלק א' של מסמכי הלנספח ב' כ

 .להגיש ערבות נפרדת

של מסמכי  חלק א'לנספח ג' כ "ב, המצהצהרה על מעמד משפטי טופס 19.9.3

 פובמקרה של תאגיד יצורהמיועדים לכך.  במקומותמכרז, כשהוא חתום ה

גם תעודת רישום של התאגיד כדין ותדפיס עדכני מן המרשם בו רשום 

 . התאגיד )רשם החברות/השותפויות(

מכרז. טופס של מסמכי ה חלק א'ל ד'נספח כ "ב, המצהצעת המחיר טופס 19.9.4

מקומות המיועדים בשולי כל עמוד ועמוד וב מציעהההצעה יהיה חתום על ידי 

טופס הצעת המחיר יוכנס למעטפה נוספת, סגורה ונפרדת )להלן: . לכך

לאותו  "( שתיכלל בתוך המעטפה בה מוגשת ההצעהמעטפת הצעת המחיר"

מהפרטים הכלולים  . אין למלא בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז כל פרטפרק

בטופס הצעת המחיר. הצעה שתחשוף את הצעת המחיר, שלא על גבי טופס 

 הצעת המחיר, עשויה להיפסל על הסף. 

של מסמכי  חלק א'ל ה' נספחכבנוסח המפורט  – אישור על קיום ביטוחים 19.9.5

חתימת  .בנפרדמהרשויות המופנה כלפי כל אחת  מציעהמכרז, חתום על ידי ה

להנפיק  מציעהשל  חוזרתהתחייבות בלתי  מהווהעל נספח הביטוח  מציעה

 בנפרדהרשויות לכל אחת בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז את נספח הביטוח 
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בהתאם לקבוע בחוזה ההתקשרות. יודגש, מיד עם הכרזת הזוכה וחתימה על 

חוזה ההתקשרות יהיה הזוכה חייב להמציא את פוליסות הביטוח בהתאם 

 ההתקשרות.לקבוע בחוזה 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי המציע 

יגיש את אישור קיום הביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח, אלא חתום על ידו 

בלבד. יחד עם זאת, מומלץ להעביר את אישור קיום הביטוחים לעיון חברת 

 ל עליה.הביטוח מטעם המציע, וזאת על מנת לוודא כי נוסח זה מקוב

 , ובכלללעיל בפרק ב'אישורים המעידים על קיום כל תנאי הסף כמפורט  19.9.6

   :זה

רישיון  מציעה, יצרף 7לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  19.9.6.1

 עסק תקף.

צרף המציע י, 8.2 -ו 8.1צורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף ל 19.9.6.2

ניהול ספרי חשבונות  בדבראישור , תעודת עוסק מורשה בתוקף

 אישור על ניכוי מס במקור. ו כחוק ו/או על פטור מניהולם 

 המציע, יצרף 8.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  19.9.6.3

 ספח ז'נתצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בנוסח המצ"ב כ

בדבר קיום חובותיו בשמירה על  ,של מסמכי המכרז 'חלק אל

 זכויות העובדים והתחייבות חוקי העבודה.

 מציעה, יצרף 8.4לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  19.9.6.4

 'כנספח חתצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בנוסח המצ"ב 

בדבר קיום חובותיו לפי חוק עובדים  ,של מסמכי המכרז 'חלק אל

, 1987-, התשמ"זמינימום רוחוק שכ 1991-זרים, התשנ"א

והתחייבות כי לא יעסיק עובדים זרים לצורך ביצוע השירותים 

 נשוא מכרז זה.

 מציעה, יצרף 8.5לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  19.9.6.5

 כנספח ט'תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין, בנוסח המצ"ב 

קיום חובותיו לפי חוק למניעת  בדבר ,של מסמכי המכרז 'חלק אל

 .2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 ,9.3.2 -ו 9.2.3, 9.1.3שבסעיפים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  19.9.6.6

לכל אחד אישור רו"ח על מחזור עסקים שנתי  מציעהיצרף 

  אליו מוגשת הצעתו: מהפרקים

סיפק ריהוט  מציעה-ריהוט למוסדות חינוך-1פרק מספר 

 ש"ח  מיליון (3) למוסדות חינוך בהיקף כספי שלא יפחת משלושה

 -ו 2016, 2015)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים הקלנדריות 

2017. 

ולחדרי  למרחביםלספריות, משרדי, ריהוט ריהוט -2 פרק מספר

סיפק ריהוט,  כדוגמת הריהוט הנדרש בפרק זה,  מציעה -המורים
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)לא כולל מע"מ(  ש"ח( 1.5וחצי ) ןיפחת ממיליובהיקף כספי שלא 

  .2017 -ו 2016, 2015בכל אחת מהשנים הקלנדריות 

סיפק ריהוט, כדוגמת הריהוט  מציעה-כסאות -3 פרק מספר

הנדרש בפרק זה,בהיקף כספי שלא יפחת חמש מאות אלף 

)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים הקלנדריות  ש"ח (500,000)

 .2017 -ו 2016, 2015

  או/ו 9.2.2 ו/או 9.1.2שבסעיפים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  19.9.6.7

בהתאם והכל  יפרט המציע את השירותים שניתנו על ידו,, 9.3.1

 של מסמכי המכרז.חלק א' ל ו' נספחטבלה המצ"ב כל

על  ,9.2.1 או/ו 9.1.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  19.9.6.8

 ,החשבונות ו/או רואה החשבוןלצרף אישור מטעם הנהלת  מציעה

 .מצבת כח האדם המועסקת על ידו בדבר

 על, 9.2.5ו/או  9.1.6 פיםלצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעי 19.9.6.9

 .CNCלצרף אישור בדבר בעלות על מכונת  מציעה

, ו/או 9.1.5 -ו 9.1.4 פיםלצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעי 19.9.6.10

מטעם מכון התקנים וכן לצרף אישור  מציעה על 9.3.3 ו/או, 9.2.4

 .ISO 9001:2008הסמכה תקפה לתקן אישורים המעידים על 

וכן מכתבי  ,בדרישות כמצויין לעיל מציעההמעיד על עמידת  ך אחרמסמכל 

והעמידה בתנאי  העבודותהמלצות ו/או מסמכים הקשורים לרמת ביצוע 

 . , אשר לקביעת ציון האיכות במכרזההסכמים

במקומות המיועדים לכך  מציעה , חתומים על ידיההתקשרות ונספחיוחוזה  19.9.7

 עמוד ועמוד.  בשולי כלוכן 

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו וכן יצרף את חותמתו.  – יחיד מציע

את יחתמו מספר השותפים המזערי הדרוש כדי לחייב  – שהינו שותפות מציע

וכן תצורף הוכחה על זכות החתימה  ,השותפות תוך ציון שמם המלא וכתובתם

 ישור על רישום השותפות. א -בשם השותפות ובמידה והשותפות רשומה 

יחתמו מספר המנהלים המיזערי הדרוש כדי לחייב את  – שהינו תאגיד מציע

התאגיד תוך ציון שמם המלא, בצירוף חותמת התאגיד, וכן יצורפו אישורים 

 שום התאגיד ברשם החברות. על זכות החתימה בשם התאגיד ועל רי

  .העתק מאישור רכישת מסמכי המכרז ו/או קבלה 19.9.8

 .מוצרים עדכני של המציע קטלוג 19.9.9

 

 שינויים ותיקונים .20

בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, לבצע שינויים  רשאיותהרשויות  20.1

 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז.

השינויים ו/או התיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של  20.2

או בכל דרך אחרת, בהתאם  רוכשי המכרז בדואר רשום ו/או באמצעות הפקסימיליה

 .הרשויותלשיקול דעתן הבלעדי של 
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יש לצרף העתק חתום, בחתימה וחותמת המציע, של השינויים, ככל שבוצעו, להצעת  20.3

 המציע.

 

 תקינות ההצעה .21

 אינו רשאי להסתייג או לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, מציעה 21.1

 להתנות על האמור בהם, בין בגוף המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת.

כל הסתייגות, שינוי, הוספה, מחיקה או התנייה, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה  21.2

 בהתקשרות בין הצדדים(, כאילו לא נכתבו. –)ובאם ההצעה תוכרז כהצעה הזוכה במכרז 

 במכרז עלולה כאמור לגרום לפסילת הצעתו.  מציעההסתייגות כלשהי של 

 זה עלולות להיפסל.  באופן השונה מן המפורט במכרז שתוגשנההצעות  21.3

 . למגישן ותוחזרנה ,לא תיפתחנההמועד האחרון להגשת הצעות ) לאחר שתוגשנההצעות  21.4

 למשתתפי במכרז.  ת לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פהואחראי ןאינהרשויות  21.5

הבלעדי, להורות על חילוט דעתן את הזכות, לפי שיקול  ןלעצמ שומרותהרשויות יודגש, כי  21.6

ערבות ההצעה של כל מציע, כולה או חלקה, לאחר מתן הזדמנות למציע להשמעת 

 טענותיו, בין היתר, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  21.6.1

 מדוייק. מידע מטעה או מידע מהותי בלתי לרשויות המציע מסר  21.6.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  21.6.3

 ההצעות במכרז. 

 

  מותאם למוסדותאספקת פריטי ריהוט  .22

 פריטי ריהוט קטלוגי.ו/או  להזמין מהזוכה פרטי ריהוט מותאם רשאיותהרשויות  22.1

 באופן הבא:שיוזמן, תיקבע ו/או ריהוט קטלוגי, ככל מותאם התמורה בגין הזמנת ריהוט  22.2

 15%הזכות להזמינו בהנחה של  לרשותשמורה  ,"ריהוט קטלוגיבגין הזמנת " 22.2.1

 .טלוג המעודכן של הספקקממחיר ה

, שאינו מצוי בכתב הכמויות הרצ"ב למכרז זה "ריהוט מותאם"בגין הזמנת  22.2.2

 לאחר התמחרות בין הספקים הזוכיםתיקבע התמורה ו/או בקטלוג הספק, 

 .בכל פרק

 הרשותפניית ימי עבודה ממועד  (7) שבעה תוךככל שידרש, הזוכה ישלח למזמין, הספק  22.3

 .ללא עלות לצורך תכנון הריהוט במידה הנדרשת ועל חשבונו , מתכנן מטעמוהרלבנטית

המתכנן מטעם הזוכה יגבש תכנית אדריכלית הכוללת תרשים דו ותלת ממדי שאליה יצרף  22.4

 בקטגוריות ריהוט מותאם.את עלותה הכספית בכפוף למפורט 

ימי עבודה ממועד הגעת  (7) שבעה בתוך לאישור הרשותתכנית זו לרבות עלותה תוגש  22.5

 לצורך ביצוע התכנון. הרשותהמתכנן מטעם הזוכה אל 

אשר את התכנית ואת ת -ככל שהרשות תקבע כי התכנית שנשלחה והמחיר מקובלים עליה 22.6

 .מורשי החתימה מטעמהחתומה על ידי , הזמנה ותעביר לספקעלותה הכספית 
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ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה  (21) עשרים ואחד טי הריהוט המוזמנים, יסופקו תוךיפר 22.7

 .הרשות המזמינהעל ידי על כל פרטיה 

 

 אופן ביצוע העבודות .23

, וכן יוביל, יפרוק ויתקין את הריהוט שהוזמןייצר )במידת הצורך(, יארוז, הספק הזוכה   23.1

בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה לרבות  שירותי אחריות לכל פריטי הריהוט,יספק 

 בהסכם.

עבודה, ביצוע ה, לפני תחילת או למי שהוסמך על ידו יודיע לממונהיודגש כי הספק הזוכה  23.2

בגובה  , והאם יידרש לשם ביצועה לשימוש באמצעים לעבודהביצועהומועד על אופן 

הממונה או מי שהוסמך אך ורק באופן שיאושר על ידי סולם(, ויבצע את העבודה כדוגמת )

 .על ידו

ע העבודה באופן שהוצע וצילב הממונהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יהיה באישור 

מכל  הספק הזוכהכדי לשחרר את  הממונהאו בכל דרך אחרת שיקבע  הספק הזוכהעל ידי 

את העבודה בהתאם לתנאי  שלא לבצע לספק הזוכהאחריות שהיא ו/או כדי להוות עילה 

 ההסכם לרבות התמורה הנקובה בו.

, ככל בגובהידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה הספק הזוכה  23.3

את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר הספק הזוכה כמו כן, יחתים  .שידרש

בנוסף  .כך שנדרש, כבהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי

 הרשותלבצע עבודה עבור הספק הזוכה בכל פעם שיוזמן  ,ומבלי לגרוע ממנו לעיללאמור 

לעובדיו, הספק הזוכה יבצע  אשר תדרוש עבודה בגובה ו/או שימוש באמצעים לביצועה, 

טרם תחילת העבודה, ריענון של נהלי, הוראות וכללי הבטיחות בעבודה לרבות בעבודה 

בגובה, יוודא כי העובדים הבינו את הנדרש מהם לפי אותם נהלים, הוראות וכללים והם 

הם  בונספח י"א, כהמצ"ב מסמך המתחייבים לבצע את העבודה לפיהם ויחתים אותם על 

לשם כך. למען הסר  מטעמואו מי שימונה  הממונהבוצע בנוכחות מאשרים זאת. הריענון י

מאחריותו הספק הזוכה ספק מובהר בזאת שאין בביצוע האמור בסעיף זה כדי לשחרר את 

המלאה לשלום ובטיחות העובדים, סביבת העבודה והנמצאים בה או לידה  ו/או להטיל 

 .או על מי מטעמה הרשותעל  אאחריות מסוג כל שהו

 

בין היתר, , לצאת למכרז עבור פרוייקטים הכולליםמהרשויות אין באמור לעיל כדי למנוע , כי מובהר

 מותאם ואחר.ריהוט  ,למעבדות ריהוטהזמנת 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ,בות, עיריית יבנה, עיריית אשקלוןעיריית רחו

מועצה מקומית ו ת באר יעקבומקומי המועצ

  מבשרת ציון.
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 נספח א'
 

   :לכבוד     לכבוד:           לכבוד:     לכבוד:    
           מועצה מקומית באר יעקב  אשקלוןעיריית            יבנהעיריית        רחובותעיריית 

 ,1ח' ז'בוטינסקי ר         ,7הגבורה רח'                 50שד. דואני        ,2ביל"ו      
 באר יעקב    אשקלון   יבנה      רחובות     

  
 "(הרשויות: "ביחד ולחוד )להלן

 

 הצהרת המשתתף במכרז
 

רחובות,  ברשויותעירייה שונים חינוך ולמוסדות אספקה והתקנה של ריהוט וציוד  שם המכרז:
 .אשקלון ובאר יעקביבנה, 

 13/2018מס'  מכרז משותף מס' המכרז:
 

המכרז, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
 כדלקמן:

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1

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

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה  .2
על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם 

 לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. 

 מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז.  הצעתינואנו מצהירים בזה כי  .3

  30/8/2018 תקפה עד יום יהנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהיהצעת .4
כאמור  הרשותו מועד כניסת החוזה לתוקף, לפי המוקדם, או לתקופה נוספת על פי דרישת א

 במסמכי המכרז. 

 הנקובים במסמכי המכרז.  ובסךרים ערבות בתוקף להבטחת קיום הצעתנו אנו מוס .5

( ימי עסקים מיום הודעתכם נחתום על 7) אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך שבעה .6
, וכן נעביר את כל המסמכים הנדרשים על ידכם, לרבות ערבות ביצוע מסמכי חוזה ההתקשרות

 . ואישור קיום ביטוחים, חתומים כנדרש

א נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז, מסיבה כלשהי לככל ש .7
 כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. 

אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .8
וכי אין כל מניעה על מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו 

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .9

 במכרז: מציעהפרטי 
 

 : ___________________________________מציעהשם 
 כתובת: ______________________________________

 _____________________________________טלפונים: 
 שם איש קשר ומס' טלפון: _________________________
 כתובת דוא"ל : _________________________________

 
 

____________________     ________________ 
  חתימה וחותמת            תאריך             
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 ערבות מכרז  -נספח ב'

 1מספר  פרק –רבות מכרז ע -1נספח ב'
 
 

 
 תאריך: _______________

 
 לכבוד:
  רחובותעיריית 

 ,2ביל"ו רח' 
 רחובות

 "(רחובותעיריית )להלן: " 
 
 
 

 נ;"אג
 כתב ערבות מס'___________

 
 
על פי בקשת _________________________ ת.ז./ח.פ. ________________ )להלן:  .1

 ףאל עשרים)ובמילים:  ₪ 20,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך מציעה"
 13/2018מס'  משותףשקלים חדשים( כולל מע"מ וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז 

אשקלון רחובות, יבנה, ירייה שונים בערים עחינוך ולמוסדות אספקה והתקנה של ריהוט וציוד ל
 .ומבשרת ציון אר יעקבב

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן  .2
ני לבין המדד שפורסם סמוך לפ 2018 מרץבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

)שלושה( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  3יום תשלום סכום הערבות, תוך 
טיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או אלינו, מבלי לה

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

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

 הכולל הנ"ל. 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:  .4
_________________________________________________ 

 ______________________מספר סניף 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .5

 ועד בכלל.  30/8/2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6

 לא תענה.  30/8/2018דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  .7

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  30/8/2018לאחר יום  .8

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .9

 דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.  .10
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ -בנק 
 סניף _____________        
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 2מספר  פרק –ערבות מכרז  -2נספח ב'
 

 
 תאריך: _______________

 
 לכבוד

  רחובותעיריית 
 ,2ביל"ו רח' 

 רחובות
 "(רחובותעיריית )להלן: " 

 
 

 נ;"אג
 כתב ערבות מס'___________

 
 
על פי בקשת _________________________ ת.ז./ח.פ. ________________ )להלן:  .1

)ובמילים: חמישה עשר  ₪ 15,000 "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךמציעה"
 מס' משותףכולל מע"מ וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז אלף שקלים חדשים( 

רחובות, יבנה, בערים עירייה שונים חינוך ולמוסדות אספקה והתקנה של ריהוט וציוד ל  13/2018
 .ומבשרת ציון באר יעקבאשקלון 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור  .2
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2018 מרץההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

)שלושה( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  3סכום הערבות, תוך 
בסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את עליכם ל

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי המציע הסכום מאת 
 שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 הכולל הנ"ל. 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:  .4
_________________________________________________ 

 מספר סניף ______________________

 ת זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבו .5

 ועד בכלל.  30/8/2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6

 לא תענה.  30/8/2018דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  .7

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  30/8/2018לאחר יום  .8

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .9

 מיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסי .10
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ -בנק 
 סניף _____________        
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 3מספר  פרק –ערבות מכרז  -3נספח ב'
 

 
 תאריך: _______________

 
 לכבוד

  רחובותעיריית 
 ,2ביל"ו רח' 

 רחובות
 "(רחובותעיריית )להלן: " 

 
 

 נ;"אג
 כתב ערבות מס'___________

 
 
על פי בקשת _________________________ ת.ז./ח.פ. ________________ )להלן:  .1

 עשרת אלפים)ובמילים: ₪  10,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך מציעה"
  13/2018משותף מס' שקלים חדשים( כולל מע"מ וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז 

אשקלון רחובות, יבנה, עירייה שונים בערים חינוך ואספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות ל
 .ומבשרת ציון באר יעקב

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור  .2
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2018 מרץההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

)שלושה( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  3סכום הערבות, תוך 
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את 

כלפיכם טענת הגנה כלשהי  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעוןהמציע הסכום מאת 
 שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 הכולל הנ"ל. 

 ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:  דרישה על פי כתב .4
_________________________________________________ 

 מספר סניף ______________________

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .5

 ועד בכלל.  30/8/2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6

 לא תענה.  30/8/2018ם דרישה שתגיע אלינו אחרי יו .7

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  30/8/2018לאחר יום  .8

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .9

 דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.  .10
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ -בנק 
 סניף _____________        
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 נספח ג'

 הצהרה על מעמד משפטי
 

 במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן: מציעהעל 
 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 
 
 השותפויות/: ________________________ )יש לצרף תדפיס מרשם החברותהמציע שם .א

 (. מציעהביחס לשם 
 

 .כתובת _________________________________ .ב
 
 .טלפון __________________________________ .ג
 
 .מס' עוסק מורשה ________________________ .ד
 
 __.מס' חברה / שותפות ברשם החברות ________________ .ה
 
 :ת שלהםשמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהו .ו
 

1. ____________ _________________          ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  תפקיד     משפחהפרטי ושם       מס' זהות   

 
2. ____________ _________________          ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  תפקיד     משפחהפרטי ושם       מס' זהות   
 
 

 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז
 

1. ____________ _________________          ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  תפקיד     משפחהפרטי ושם       מס' זהות   

 
2. ____________ _________________          ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  תפקיד     משפחהפרטי ושם       מס' זהות   
 
 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו בטופס זה מדויקים ועדכניים. 
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 

 

 

 אישור

______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום אני הח"מ 

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

מוסמך לעשות כן בשם המציע, ו אשר חתם על הצהרה זו בפני ,המוכר/ת לי באופן אישי /_________

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא לאחר שהזהרתיו/ה 

 יעשה/תעשה כן. 

________________      ___________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין    תאריך                                                                                  
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 שת הצעות מחירטופס הג - ספח ד'נ

 

 "( המציעאני / אנו הח"מ _____________________, ח.פ. / ת.ז. _________________ )להלן: "
 מצהיר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כדלקמן: 

 
 שבנדון. 13/2018משותף מס' הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי קראתי/נו בעיון את כל מסמכי מכרז  .1

 

 הפרקיםבהתאם למספר  Xבהתאם לפירוט להלן )יש לסמן  לפרקיםאנו מגישים הצעתנו  .2
 מוגשת ההצעה(:  אליהם

 

 ריהוט למוסדות חינוך. – 1מספר  פרק 

 ריהוט משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי מורים. – 2מספר  פרק 

 כסאות. – 3מספר  פרק 

 

 

ולמלא את כל  13/2018משותף מס'  הנני/אנו מציע/ים לספק את השירותים נשוא מכרז .3

 למכרזכנספח  פתהמצור בהצעתנו,הנקוב הסכום ההוראות הכלולת במסגרת מכרז זה תמורת 

 .זה

 
 

 לתשומת לב המציעים, רשימת הפריטים מצורפת כקובץ נפרד.
  

 :__________________________מציעהשם 
 
 

 :________________________מציעהכתובת 
 
 

 __________________: מציעהמס' טלפון של 
 
 

 : ___________________________מציעהחתימה וחתימת 
 

, עלויות הכרוכות בביצוע השירותים של אספקתהבהצעתי מגלם בתוכו את כל הסכום הנקוב  ***

 חוזההבנוסח וכמפורט אחריות, כנדרש שירותי מתן והתקנת הריהוט והציוד לרבות  הובלת

  וביתר מסמכי המכרז.

 מפרקאחד או יותר. למען הסר ספק, יכול וייבחר אותו זוכה ליותר  לפרקלהגיש הצעה  ניתן ***

 .אחד

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ.  ***  

בכל מקום בו רשום דגם או ש"ע הכוונה הנה שהמוצר המוצע ע"י המציע, ככל שאינו הדגם  *** 

, מובהר כי המזמין יהא הפוסק האחרון בדבר הספציפי, לא יהיה נחות ממנו. למען הסר ספק

 היות פריט המוצע פריט שווה ערך.

לא יתאמו של טופס הצעת המחיר מובהר כי ככל שהסכומים המפורטים בעמודים הבאים  ***

יחשבו הרשויות את הסכום תקבלים מסיכום הפריטים המופיעים בטבלאות, מלסכומים ה

לשם כך על מחירי הפריטים כפי שצויינו ע"י המציע הכולל בהתאם לכללי החשבון, ויתבססו 

 בהצעתו.
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 1מספר  פרק – 1נספח ד'

  ריהוט למוסדות חינוךמחירון 
 

 
 
 

נספח כמפורט ב הריהוט למוסדות החינוךהמוצרים המפורטים לעיל כפופים למפרט הכללי של  ***

  למסמכי המכרז.  בי"

, עלויות הכרוכות בביצוע השירותים של אספקתהבהצעתי מגלם בתוכו את כל הסכום הנקוב  ***

 חוזההבנוסח וכמפורט אחריות, כנדרש שירותי מתן והתקנת הריהוט והציוד לרבות  הובלת

  וביתר מסמכי המכרז.

 מפרקאחד או יותר. למען הסר ספק, יכול וייבחר אותו זוכה ליותר  לפרקלהגיש הצעה  ניתן ***

 .אחד

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ.  ***  

ע"י המציע, ככל שאינו הדגם  או ש"ע הכוונה הנה שהמוצר המוצעבכל מקום בו רשום דגם  *** 

למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהא הפוסק האחרון בדבר  א יהיה נחות ממנו.הספציפי, ל

 היות פריט המוצע פריט שווה ערך.

לסכומים המתקבלים  לא יתאםמעלה בטופס הצעת המחיר הנקוב מובהר כי ככל שהסכום  ***

, יחשבו הרשויות את הסכום הכולל בהתאם לכללי המסיכום הפריטים המופיעים בטבל

 .החשבון, ויתבססו לשם כך על מחירי הפריטים כפי שצויינו ע"י המציע בהצעתו

 

  

הנני מציע לספק את פריטי הריהוט למוסדות החינוך כמפורט במחירון הנ"ל ובהתאם 

 למפרט הטכני המצורף כנספח י"ב בסכום כולל של ___________ ש"ח

 ₪ (.___________________________________________________ )ובמילים: 
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 2מספר  פרק – 2נספח ד'

  משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי מוריםמחירון ריהוט 
 
 
 

 
המשרדי, ריהוט למרחבים, המוצרים המפורטים לעיל כפופים למפרט הכללי של פריטי הריהוט  ***

  למסמכי המכרז.  גנספח י"ספריות וחדרי מורים, כמפורט ב

, עלויות הכרוכות בביצוע השירותים של אספקתהבהצעתי מגלם בתוכו את כל הסכום הנקוב  ***

 חוזההבנוסח וכמפורט אחריות, כנדרש שירותי מתן והתקנת הריהוט והציוד לרבות  הובלת

  וביתר מסמכי המכרז.

 מפרקאחד או יותר. למען הסר ספק, יכול וייבחר אותו זוכה ליותר  לפרקלהגיש הצעה  ניתן ***

 .אחד

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ.  ***  

בכל מקום בו רשום דגם או ש"ע הכוונה הנה שהמוצר המוצע ע"י המציע, ככל שאינו הדגם  *** 

ספק, מובהר כי המזמין יהא הפוסק האחרון בדבר  הספציפי, לא יהיה נחות ממנו. למען הסר

 היות פריט המוצע פריט שווה ערך.

מובהר כי ככל שהסכום הנקוב בטופס הצעת המחיר מעלה לא יתאם לסכומים המתקבלים  ***

מסיכום הפריטים המופיעים בטבלה, יחשבו הרשויות את הסכום הכולל בהתאם לכללי 

 הפריטים כפי שצויינו ע"י המציע בהצעתו.החשבון, ויתבססו לשם כך על מחירי 

 

  

לספק את פריטי הריהוט למוסדות החינוך כמפורט במחירון הנ"ל ובהתאם הנני מציע 

 למפרט הטכני המצורף כנספח י"ב בסכום כולל של ___________ ש"ח

₪ )ובמילים: ___________________________________________________ 

.) 



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

37 

ריהוט משרדי, ריהוט למרחבים,  -שרטוטים -2מספר  פרק – 3נספח ד'

 ספריות וחדרי מורים

 
 (6-1)סעיפים  שולחן ארגונומי -1שרטוט מס' 
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 (12-7)סעיפים  משרדי מלבנישולחן  -2שרטוט מס' 
 

 
 

 
 
 

 (14-13)סעיפים  לשולחן משרדישלוחת הארכה  -3שרטוט מס' 
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 (18-15יפים שולחן ישיבות )סע -4שרטוט מס' 
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 (28 ף)סעי שידה קבועה -5שרטוט מס' 

 
 
 
 

 (29 ף)סעי שידה קבועה -6שרטוט מס' 
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 (23-24 ף)סעי ארונית ניידת -7שרטוט מס' 

 

        
 
 

 (31 ף)סעי דלתות נמוך 2ארון  -8שרטוט מס' 
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 (32 ף)סעי דלתות נמוך 3ארון  -9שרטוט מס' 

 
 
 
 

 (33 ף)סעי דלתות נמוך 4ארון  -10שרטוט מס' 
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 (34 ף)סעי דלתות הזזה נמוך 2ארון  -11שרטוט מס' 

 
 
 
 

 (34 ף)סעי דלתות הזזה נמוך 2ארון  -12שרטוט מס' 

 
 

  



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

44 

 (36 ף)סעי ארון דלתות ציר תחתון, מדפים עליון -14שרטוט מס'   (35 ף)סעי דלתות גבוה 4ארון  -13שרטוט מס' 
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(37 ף)סעי ארון דלתות ציר תחתון, ויטרינה עליון -15שרטוט מס' 

 
 

 (38 ף)סעי ארון דלתות הזזה -16שרטוט מס' 
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 (39 ף)סעי ארון דלתות הזזה -17שרטוט מס' 

 
 

 (40 ף)סעי צירארון דלתות  -18שרטוט מס' 
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  (41 ף)סעי םיתאארון  -19שרטוט מס' 

 
 
 

  -דוגמא לתא בודד
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 3מספר  פרק – 4נספח ד'

 כסאותמחירון 
 

 
 
 

למסמכי  דנספח י"המוצרים המפורטים לעיל כפופים למפרט הכללי של הכסאות, כמפורט ב ***

  המכרז. 

, עלויות הכרוכות בביצוע השירותים של אספקתהבהצעתי מגלם בתוכו את כל הסכום הנקוב  ***

 חוזההבנוסח וכמפורט אחריות, כנדרש שירותי מתן והתקנת הריהוט והציוד לרבות  הובלת

  וביתר מסמכי המכרז.

 מפרקאחד או יותר. למען הסר ספק, יכול וייבחר אותו זוכה ליותר  לפרקלהגיש הצעה  ניתן ***

 .אחד

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ.  ***  

רשום דגם או ש"ע הכוונה הנה שהמוצר המוצע ע"י המציע, ככל שאינו הדגם בכל מקום בו  *** 

הספציפי, לא יהיה נחות ממנו. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהא הפוסק האחרון בדבר 

 היות פריט המוצע פריט שווה ערך.

מובהר כי ככל שהסכום הנקוב בטופס הצעת המחיר מעלה לא יתאם לסכומים המתקבלים  ***

יכום הפריטים המופיעים בטבלה, יחשבו הרשויות את הסכום הכולל בהתאם לכללי מס

 החשבון, ויתבססו לשם כך על מחירי הפריטים כפי שצויינו ע"י המציע בהצעתו.

 

 

 

 

הנני מציע לספק את פריטי הריהוט למוסדות החינוך כמפורט במחירון הנ"ל ובהתאם 

 ___________ ש"חלמפרט הטכני המצורף כנספח י"ב בסכום כולל של 

 ₪ (.)ובמילים: ___________________________________________________ 
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 'הספח נ   

 אישור על קיום ביטוחים -1'הספח נ

 רחובותעיריית 
 לכבוד

   רחובותעיריית 
 2ביל"ו ' רח

 רחובות
 "(רחובותעיריית )להלן: "

 
 נ,"אג

 
אספקה  ( בגין"הספק" :)להלן______________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:

אשקלון רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ווהתקנה של ריהוט וציוד למוסדות 
)להלן:   חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם  ומבשרת ציון באר יעקב

 "(העבודות"
 
 

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

 , כמפורט להלן:עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .1
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .א
לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו/או בשליטתו של הספק והמשמש במסגרת העבודות, במלוא 

 ערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. 
ו/או גופים עירוניים ו/או  העירייההביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי 

 כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .ב
 . 1980 –רים פגומים, תש"מ האחריות למוצ

 חודשים.  12רה ולתקופת ביטוח בת למק ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
, בגבול אחריות של לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל 

משנה ועובדיהם, דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני 
בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת 

 כל חריג לנזק לרכוש הספק ו/או קבלני משנה ו/או הבאים מטעמם או פעלו בו. 
הביטוח מורחב לשפות את העירייה והבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 

י מטעמו והבאים מטעמם של הנ"ל, בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו מ
 נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. 

המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים בביצוע ההסכם בגין  – ביטוח חבות מעבידים .ד
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של 
ח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, לתקופת ביטוח שנתית. ביטו

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את העירייה היה ונטען, 
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק 

 באים מטעמו. כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק וה
 

 כולל(. )________ ______________ ועד __ -מתקופת הביטוח הינה  .2
 

 . רחובותעיריית –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

, חברות ו/או תאגידים עירונייםרחובות עיריית  –למטרת אישור זה ו/או "העירייה" "  רחובות"עיריית 
 בנות ועובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

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



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

50 

י כלפ רחובותעיריית . אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות סעיף אחריות צולבת .ב
 .הספק

ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ג
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  רחובותולעיריית  לספקשנמסור 

 השינוי המבוקש.
 "ביט" של קבוצת כלל ביטוחהיקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות  .ד

  התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.
 

ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .5
 בהן.

  
קיים כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .6

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

להשתתף  רחובותעיריית מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי  רחובותעיריית טוחי יהשתתפות בב
, אנו מוותרים על ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 וכלפי מבטחיה. רחובותעיריית טענה של ביטוח כפל כלפי 
 

במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 _________________________פקס.:_____________ביטוח:_____________ _____ טלפון  סוכן
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 אישור על קיום ביטוחים -2'הספח נ

 יבנהעיריית 
 לכבוד

 יבנהעיריית 
 , 50שד. דואני 

 יבנה
 "(יבנהעיריית )להלן: "

 
 נ,"אג

 
אספקה  ( בגיןהספק"" :)להלן______________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:

אשקלון רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ווהתקנה של ריהוט וציוד למוסדות 
)להלן:   חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם  ומבשרת ציון באר יעקב

 "(העבודות"
 
 

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

 , כמפורט להלן:עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .1
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .א
לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו/או בשליטתו של הספק והמשמש במסגרת העבודות, במלוא 

 ערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. 
לפי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כ 

 כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .ב
  .1980 –האחריות למוצרים פגומים, תש"מ 

חודשים.  12למקרה ולתקופת ביטוח בת  ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 הביטוח יורחב לשפות את העירייה בגין אחריות שתוטל עליה למעשי ו/או מחדלי הספק. 

 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם, בגבול אחריות של 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
ה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמ

דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת 

 או הבאים מטעמם./כל חריג לנזק לרכוש  קבלני משנה ו
הביטוח מורחב לשפות את העירייה והבאים מטעמה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו 
והבאים מטעמם של הנ"ל, בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 לכל יחיד מיחידי המבוטח. 
 

ו המועסקים בביצוע ההסכם בגין המבטח את חבות הספק כלפי עובדי – ביטוח חבות מעבידים .ד
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של 
בודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר ע

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את העירייה היה ונטען, 
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק 

 כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק והבאים מטעמו. 
 

 כולל(. )________ ______________ ועד __ -מה תקופת הביטוח הינ .2
 

 . יבנה עיריית–למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

, חברות בנות ו/או תאגידים עירונייםיבנה עיריית  –למטרת אישור זה ו/או "העירייה" "  יבנה"עיריית 
 ועובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 
 הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכללים  .4

 ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. יבנהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי עיריית  .א
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ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ב
יום ל לפני מועד הביטול ו/או השינוי  30הודעה בכתב, במכתב רשום,  יבנהולעיריית  לספקשנמסור 

 המבוקש.
 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ג

  . התקפות במועד התחלת הביטוח

ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .5
 בהן.

ליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף בפו  .6
 הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל יבנהוכלפי מבטחיה, ולגבי עיריית  יבנהביטוח אחר לא יופעל כלפי עיריית 

ות במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפ יבנההוא "ביטוח ראשוני", המזכה את עיריית 
להשתתף בנטל החיוב כאמור  יבנהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי עיריית   יבנהטוחי עיריית יבב

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בסעיף 
 וכלפי מבטחיה. יבנהכלפי עיריית 

במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ביטוח:_____________ _____ טלפון _________________________פקס.:_____________ סוכן
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 אישור על קיום ביטוחים -3'הספח נ

 אשקלוןעיריית 
 לכבוד:
 אשקלוןעיריית 

 ,7 הגבורהרח' 
 אשקלון

 "(אשקלוןעיריית )להלן: " 
 

 נ,"אג
 

אספקה  ( בגיןהספק"" :)להלן______________של_______אישור על קיום ביטוחים  הנדון:
רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ווהתקנה של ריהוט וציוד למוסדות 

  חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם  ומבשרת ציון באר יעקבאשקלון 
 "(העבודות)להלן: "

 
 

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

 , כמפורט להלן:עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .1
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .א
לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו/או בשליטתו של הספק והמשמש במסגרת העבודות, במלוא 

 אש מורחב.  בביטוחערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים 
לפי העירייה ו/או גופים עירוניים ו/או הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כ 

 כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .ב
  .1980 –האחריות למוצרים פגומים, תש"מ 

 חודשים.  12למקרה ולתקופת ביטוח בת  ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם, בגבול אחריות של 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל 
דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת בעלי חיים וכן 
 כל חריג לנזק לרכוש הספק ו/או קבלני משנה ו/או הבאים מטעמם או פעלו בו. 

הביטוח מורחב לשפות את העירייה והבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 
בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך  מי מטעמו והבאים מטעמם של הנ"ל,

 בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. 

המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים בביצוע ההסכם בגין  – ביטוח חבות מעבידים .ד
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של 
ח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, לתקופת ביטוח שנתית. ביטו

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את העירייה היה ונטען, 
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק 

 באים מטעמו. כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק וה
 

 כולל(. )________ ______________ ועד __ -מתקופת הביטוח הינה  .2
 

 . אשקלון עיריית–למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

, חברות ו/או תאגידים עירוניים אשקלוןעיריית  –למטרת אישור זה ו/או "העירייה" " אשקלון"עיריית 
 בנות ועובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

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



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

54 

 אשקלון. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות עיריית סעיף אחריות צולבת .ב
 כלפי הספק.

ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ג
יום לפחות לפני מועד  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  אשקלוןולעיריית  לספקלאחר שנמסור 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחהיקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי  .ד

  התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .5
 בהן.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים   .6
הביטוח על פי  אשקלוןוכלפי מבטחיה, ולגבי עיריית  אשקלוןביטוח אחר לא יופעל כלפי עיריית 

יו, ללא במלוא השיפוי המגיע לפי תנא אשקלוןהפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את עיריית 
 אשקלוןמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי עיריית   אשקלוןטוחי עיריית יזכות השתתפות בב

, אנו ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 וכלפי מבטחיה. אשקלוןמוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי עיריית 

במפורש שור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באי .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 

 
________________________     _____________________ 

 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 
 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ביטוח:_____________ _____ טלפון _________________________פקס.:_____________ סוכן
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 אישור על קיום ביטוחים -4'הספח נ

 מועצה מקומית באר יעקב
 לכבוד:

 מועצה מקומית באר יעקב
 1רח' ז'בוטינסקי 

 באר יעקב
 
 
 "(מועצת באר יעקב)להלן: " 

 
 נ,"אג

 
אספקה והתקנה  ( בגיןהספק"" :)להלן______________ביטוחים של_______אישור על קיום  הנדון:

אשקלון ובאר רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ושל ריהוט וציוד למוסדות 
 "(העבודות)להלן: "  חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם  יעקב

 
 

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

 , כמפורט להלן:עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .8
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .ה
המשמש במסגרת העבודות, במלוא לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו/או בשליטתו של הספק ו

 אש מורחב.  בביטוחערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים 
ו/או גופים עירוניים ו/או  המועצההביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי  

 כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .ו
  .1980 –האחריות למוצרים פגומים, תש"מ 

 חודשים.  12למקרה ולתקופת ביטוח בת  ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .ז
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם, בגבול אחריות של 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל 
דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת בעלי חיים וכן 
 כל חריג לנזק לרכוש הספק ו/או קבלני משנה ו/או הבאים מטעמם או פעלו בו. 

והבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או  המועצההביטוח מורחב לשפות את 
בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך מי מטעמו והבאים מטעמם של הנ"ל, 

 בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. 

המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים בביצוע ההסכם בגין  – ביטוח חבות מעבידים .ח
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000עקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של כדי ו
לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 

היה ונטען,  המועצהפיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את 
ין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק לעני

 כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק והבאים מטעמו. 
 

 כולל(. )________ ______________ ועד __ -מתקופת הביטוח הינה  .9
 

 . באר יעקב ה מקומיתמועצ –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .10
 

ו/או  מועצה מקומית באר יעקב –למטרת אישור זה " המועצהו/או ""  מועצה מקומית באר יעקב"
 , חברות בנות ועובדים ומנהלים של הנ"ל. תאגידים עירוניים

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .11

מי שגרם  ועובדיה, למעט כלפי מועצה מקומית באר יעקבביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .ה
 לנזק במתכוון.
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מועצה מקומית . אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות סעיף אחריות צולבת .ו
 כלפי הספק. באר יעקב

ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ז
יום לפחות לפני מועד  60בכתב, במכתב רשום, הודעה  ולמועצה מקומית באר יעקב לספקשנמסור 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ח

  התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

לתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות ו שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .12
 בהן.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים   .13
 מועצה מקומית באר יעקבוכלפי מבטחיה, ולגבי  מועצה מקומית באר יעקבביטוח אחר לא יופעל כלפי 

במלוא  מועצה מקומית באר יעקבהביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את 
מבלי שתהיה לנו  מועצה מקומית באר יעקבטוחי יהשיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב

לחוק חוזה  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מועצה מקומית באר יעקבזכות תביעה ממבטחי 
מועצה מקומית , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק. למען הסר 1981 –טוח תשמ"א הבי

 וכלפי מבטחיה. באר יעקב
במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .14

 .יותובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקור באישור זה
 
 

 
________________________     _____________________ 

 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 
 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ביטוח:_____________ _____ טלפון _________________________פקס.:_____________ סוכן
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 אישור על קיום ביטוחים -5'הספח נ

 מקומית מבשרת ציוןמועצה 
 לכבוד:

 מועצה מקומית מבשרת ציון
 3רח' החוצבים 

 מבשרת ציון
 
 
 "(מועצת מבשרת ציון)להלן: " 

 
 נ,"אג

 
אספקה והתקנה  ( בגיןהספק"" :)להלן______________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:

אשקלון, באר רחובות, יבנה,  בתחומי הרשויותעירייה שונים חינוך ושל ריהוט וציוד למוסדות 
 "(העבודות)להלן: "  חוזה מיום _________ומתן שירותים נלווים בקשר עם ומבשרת ציון  יעקב

 
 

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

 כמפורט להלן:, עבודותו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הלחברה אנו ערכנו  .15
 

ביטוח המבטח את רכוש וציוד הספק, המשמש במסגרת ההסכם במפורש,  – ביטוח רכוש וציוד .ט
לרבות כל רכוש אחר אשר באחריותו ו/או בשליטתו של הספק והמשמש במסגרת העבודות, במלוא 

 אש מורחב.  בביטוחערכו, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים 
הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המועצה ו/או גופים עירוניים ו/או  

 כלפי עובדיה ומנהליהם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

על פי כל דין, לרבות אחריותו על פי חוק  הספקביטוח המכסה אחריות  – ביטוח חבות מוצר .י
  .1980 –האחריות למוצרים פגומים, תש"מ 

 חודשים.  12למקרה ולתקופת ביטוח בת  ₪ 2,000,000 -גבול האחריות לביטוח זה לא יפחת מ
 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או  – ביטוח חבות כלפי צד שלישי .יא
לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע העבודות על פי ההסכם, בגבול אחריות של 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  ₪ 4,000,000
ה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמ

דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה או השבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מודגש במפורש, כי הפוליסה אינה כוללת 

 ני משנה ו/או הבאים מטעמם או פעלו בו. כל חריג לנזק לרכוש הספק ו/או קבל
הביטוח מורחב לשפות את המועצה והבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 
מי מטעמו והבאים מטעמם של הנ"ל, בכפוף לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך 

 בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח. 

המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים בביצוע ההסכם בגין  – ביטוח חבות מעבידים .יב
פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהם במשך תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, תוך 

 ₪ 20,000,000 -לתובע, לאירוע ו ₪ 6,000,000כדי ועקב ביצוע העבודות כאמור, בגבול אחריות של 
טוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, לתקופת ביטוח שנתית. בי

פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את המועצה היה ונטען, 
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי היא נושאת בחובות מעסיק 

 הבאים מטעמו. כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק ו
 

 כולל(. )________ ______________ ועד __ -מתקופת הביטוח הינה  .16
 

 . מועצה מקומית מבשרת ציון –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .17
 

מועצה מקומית מבשרת ציון ו/או  –למטרת אישור זה ו/או "המועצה" " "מועצה מקומית מבשרת ציון
 , חברות בנות ועובדים ומנהלים של הנ"ל. תאגידים עירוניים

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .18

ועובדיה, למעט כלפי מי  מועצה מקומית מבשרת ציוןביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .ט
 שגרם לנזק במתכוון.
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מקומית מועצה . אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות סעיף אחריות צולבת .י
 כלפי הספק. מבשרת ציון

ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .יא
יום לפחות לפני מועד  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  ולמועצה מקומית מבשרת ציון לספקשנמסור 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 חת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחהיקף הכיסוי בפוליסות לא יפ .יב

  התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  שלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסותאחראי לת ולבד הספק .19
 בהן.

בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל   .20
מועצה מקומית מבשרת וכלפי מבטחיה, ולגבי  מועצה מקומית מבשרת ציוןביטוח אחר לא יופעל כלפי 

 מועצה מקומית מבשרת ציוןהביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את  ציון
מבלי  מועצה מקומית מבשרת ציוןטוחי יבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב

 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מועצה מקומית מבשרת ציוןשתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי 
מועצה , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 

 וכלפי מבטחיה. מקומית מבשרת ציון
במפורש ם באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטי .21

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה
 
 

 
________________________     _____________________ 

 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 
 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ביטוח:_____________ _____ טלפון _________________________פקס.:_____________ סוכן
  



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

59 

 ניסיון המציע -'וספח נ

 למלא( החל משנת _________ )יש לרשויות מקומיות אספקה והתקנה של ריהוט וציוד בלמציע ניסיון מוכח  .1
 ניסיון(.שנות  3)כזכור, תנאי סף הינו 

 הינו כמפורט להלן: אספקה והתקנה של ריהוט וציוד לרשויות מקומיות כזכור, תנאי מינימום לניסיון ב .2

שנים לפחות באספקת  (3) שלוש ניסיון מוכח של -1 פרק מספרבלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  2.1
 ש"ח מיליון (3) שלושה בהיקף כספי של ,רשויות מקומיות לפחות (3) לשלוש למוסדות חינוך,ריהוט 

 .2017 -ו 2016, 2015)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים הקלנדריות 

שנים לפחות באספקת  (3) שלוש ניסיון מוכח של -2פרק מספר בלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  2.2
, 2פרק מס' דוגמת פריטי הריהוט הנדרשים ב משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי מורים,ריהוט 
)לא כולל מע"מ( בכל אחת  ש"ח( 1.5וחצי ) ןמיליו בהיקף כספי של ,רשויות מקומיות לפחות (3) לשלוש

 .. 2017 -ו 2016, 2015מהשנים הקלנדריות 

( שנים לפחות באספקת 3ניסיון מוכח של שלוש ) -2פרק מספר בלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  2.3
, 3פרק מס' מורים, דוגמת הכסאות הנדרשים בריהוט משרדי, ריהוט למרחבים, ספריות וחדרי 

( 500,000לפחות, בהיקף כספי של חמש מאות אלף )ו/או גופים ציבוריים רשויות מקומיות  (3) לשלוש
 .2017 -ו 2016, 2015ש"ח )לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים הקלנדריות 

 הצעתו.אליו מוגשת  פרק,כל  בעבורעל המציע למלא את הטבלה להלן  .3

 
 רק מס' __________ )יש להשלים(:פ -פירוט ניסיון המציע

 

 

 הלקוחשם 
תקופת העבודה עם 

 הלקוח 

פירוט 

הפריטים 

 שסופקו

היקף כספי 

 לשנה )ממוצע(

פרטי איש קשר ומספר 

 טלפון נייד

1  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

2  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

3  
 ___________מיום 

 עד ליום __________

 
 

 

4  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

5  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

6  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

7  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

8  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

9  
 מיום ___________

 עד ליום __________

 
 

 

10  
 מיום ___________

 עד ליום __________
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 ז'ספח נ

 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים
 

 לכבוד:           :לכבוד  לכבוד:       לכבוד:           לכבוד:
 

  מועצה מקומית מבשרת ציון        מועצה מקומית באר יעקב   עיריית אשקלון עיריית יבנה    רחובותעיריית 
 3רח' החוצבים       ,1רח' ז'בוטינסקי            ,7רח' הגבורה        50שד. דואני           ,2ביל"ו 

 מבשרת ציון      באר יעקב  אשקלון      יבנה         רחובות
 

    "(הרשויות" :ביחד ולחוד )להלן
 

רחובות, יבנה,  ריםעירייה שונים בעחינוך ואספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות  :שם המכרז
 .ומבשרת ציון באר יעקב, אשקלון

 

  13/2018מס'  מכרז משותף מס' המכרז:
 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
 כדלקמן:

 האמור להלן:מציע  בובבעלי השליטה במציע הנני מצהיר כי התקיים  .1

ובבעל/י השליטה בו, מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים עפ"י חוקי המציע  (א)
 העבודה.

מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים לצורך מתן המציע הנני מצהיר כי ככל שאזכה במכרז, אזי  .2
 השירותים נשוא מכרז זה.

מתחייב בזאת לקיים לאורך כל תקופת החוזה שייחתם, אם ייחתם, לגבי העובדים  הנני .3
 שיועסקו על ידי, בין היתר, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 ;1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה,  -

 ;1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה,  -

 ;1976-תשל"ו חוק דמי מחלה, -

 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 ;1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו -

 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א -

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 ;1963-חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג -

 ;1995-ב(, תשנ"החוק הביטוח הלאומי )נוסח משול -

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -
 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 
 וכי תוכן הצהרתי אמת.

 

 ________________       _______________________ 

 שם המצהיר + חתימה        תאריך 

 אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 __________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 
            ____________________                 ________________      _______________ 

 תאריך    חותמת וחתימה                                  שם                                               
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 ח'ספח נ
 תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

 
 לכבוד:           :לכבוד  לכבוד:       לכבוד:           לכבוד:

 

  מועצה מקומית מבשרת ציון        מועצה מקומית באר יעקב   עיריית אשקלון עיריית יבנה    רחובותעיריית 
 3רח' החוצבים       ,1רח' ז'בוטינסקי            ,7רח' הגבורה        50שד. דואני           ,2ביל"ו 

 מבשרת ציון      באר יעקב  אשקלון      יבנה         רחובות
 

    "(הרשויות: "ביחד ולחוד )להלן
 

רחובות, יבנה, בערים עירייה שונים חינוך ואספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות  שם המכרז:
 .ומבשרת ציון באר יעקב, אשקלון

 
 13/2018מס'  מכרז משותף מס' המכרז:

 

האמת  אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 הריני לאשר בזאת כדלקמן:  .1

  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקב ל2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,
בפסק דין חלוט  ב לחוק( לא הורשעו2( הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף החוק -להלן
וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין עבירה לפי ח -ר משתי עבירות )עבירה לעניין זהביות

, שנעברה 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זו לפי א 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (.31.10.2002לאחר יום 

 או

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ה
וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה לפי ח -)עבירה לעניין זה

, שנעברה לאחר יום 1987-תשמ"זהחוק שכר מינימום, או לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א
עד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה , אולם במו 31.10.2002

 האחרונה.

 למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[יש ]

 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 

 וכי תוכן הצהרתי אמת.

 

________________      ______________________ 

 שם המצהיר + חתימה             תאריך        

 אימות חתימה

 

מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה  ,אני הח"מ. עו"ד

 ____________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 ________________   ____________________  _______________ 

 תאריך    חותמת וחתימה             שם   
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 ט'ספח נ
 התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין

 

 לכבוד:           :לכבוד  לכבוד:       לכבוד:           לכבוד:
 

  מבשרת ציוןמועצה מקומית         מועצה מקומית באר יעקב   עיריית אשקלון עיריית יבנה    רחובותעיריית 
 3רח' החוצבים       ,1רח' ז'בוטינסקי            ,7רח' הגבורה        50שד. דואני           ,2ביל"ו 

 מבשרת ציון      באר יעקב  אשקלון      יבנה         רחובות
  

    "(הרשויות: "ביחד ולחוד )להלן
 

רחובות, יבנה,  ברשויותעירייה שונים חינוך ואספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות  שם המכרז:
 .אשקלון ובאר יעקב

 
 13/2018מס'  מכרז משותף מס' המכרז:

 
אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן:
 

מסוימים, הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .1

 מס' י כנותן השירותים במסגרת מכרז"(, והתקנות לפיו, חל עלהחוק)להלן: " 2001-התשס"א

 "(.הרשויות)להלן: " ומבשרת ציון באר יעקב, הרשויות רחובות, יבנה, אשקלון_________ של 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור,  .2

מראש, של משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל 

בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר המעסיק מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי 

 הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק.וצילום של תעודת 

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל  .3

בכל עת מהרשויות  מיאדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם ל

 שאדרש.
 

החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי 
 וכי תוכן הצהרתי אמת.

 
 

                                            ________________      ______________________ 
 ימהשם המצהיר + חת           תאריך                                                                        

 

 
 אימות חתימה

 
אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 ____________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.
 

                 ________________                ____________________     _______________ 
 תאריך    חותמת וחתימה     שם 
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  אישור רואה חשבון -י'נספח 

 1מספר  פרקעבור אישור רואה חשבון  – 1'ינספח 
 

 נוסח אישור רואה חשבון

 

 לכבוד:           :לכבוד  לכבוד:       לכבוד:           לכבוד:
 

  מועצה מקומית מבשרת ציון        מועצה מקומית באר יעקב   עיריית אשקלון עיריית יבנה    רחובותעיריית 
 3רח' החוצבים       ,1רח' ז'בוטינסקי            ,7רח' הגבורה        50שד. דואני           ,2ביל"ו 

 מבשרת ציון      באר יעקב  אשקלון      יבנה         רחובות
 

    "(הרשויות: "ביחד ולחוד )להלן
 

רחובות, יבנה,  ברשויותעירייה שונים חינוך ואספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות  שם המכרז:
 .ומבשרת ציון באר יעקב, אשקלון

 13/2018מס'  מכרז משותף מס' המכרז:
 

אנו, משרד רו"ח ________________________________, רואי החשבון המבקרים של 

______________________________ )להלן: "המציע"(, מאשים כי ביקרנו את האמור בהצהרה 

עבודות אספקת ריהוט מביצוע עבודות אספקת של המציע בדבר נתוני ההכנסות של החברה הנובעות 

ואת האמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, והרינו וך לבתי ספר ומוסדות חינ

כדוגמת פריטי , ריהוט למוסדות חינוךאספקת עבודות למביצוע לאשר כי הכנסות המציע הנובעות 

בכל אחת ומעלה, )לא כולל מע"מ(  ש"ח מיליון (3) עומד על שלושההריהוט הנדרשים בפרק זה, 

 .2017 -ו 2016, 2015מהשנים הקלנדריות 

ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 

ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

כות בסכומים בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומ

ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

אספקת ריהוט למביצוע עבודות ת של המציע הנובעות לדעתנו, האמור בהצהרה בדבר נתוני ההכנסו

, והאמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, 2017-2015בשנים מוסדות חינוך ל

משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה 

 ההצהרה. 

 
 

 בברכה,        

 

      _____________________ 

 רואי חשבון       
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 2מספר  פרקעבור  אישור רואה חשבון – 2'ינספח 

 נוסח אישור רואה חשבון

 

 לכבוד:           :לכבוד  לכבוד:       לכבוד:           לכבוד:
 

  מקומית מבשרת ציוןמועצה         מועצה מקומית באר יעקב   עיריית אשקלון עיריית יבנה    רחובותעיריית 
 3רח' החוצבים       ,1רח' ז'בוטינסקי            ,7רח' הגבורה        50שד. דואני           ,2ביל"ו 

 מבשרת ציון      באר יעקב  אשקלון      יבנה         רחובות
 

    "(הרשויות: "ביחד ולחוד )להלן
 

רחובות, יבנה,  ברשויותעירייה שונים חינוך ואספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות  שם המכרז:
 .ומבשרת ציון באר יעקב, אשקלון

 
 13/2018מס'  מכרז משותף מס' המכרז:

 
אנו, משרד רו"ח ________________________________, רואי החשבון המבקרים של 

______________________________ )להלן: "המציע"(, מאשים כי ביקרנו את האמור בהצהרה 

מביצוע עבודות אספקת ריהוט לבתי ספר ומוסדות של המציע בדבר נתוני ההכנסות של החברה הנובעות 

בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, והרינו לאשר כי הכנסות ואת האמור חינוך 

 , ולחדרי המורים למרחביםלספריות, משרדי, ריהוט ריהוט עבודות לאספקת מביצוע המציע הנובעות 

בכל אחת ומעלה, )לא כולל מע"מ(  ש"ח( 1.5וחצי ) ןכדוגמת הריהוט הנדרש בפרק זה, עומד על מיליו

 .2017 -ו 2016, 2015מהשנים הקלנדריות 

ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 

ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

דיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת ב

ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

אספקת ריהוט למביצוע עבודות בהצהרה בדבר נתוני ההכנסות של המציע הנובעות  לדעתנו, האמור

, והאמור בדבר נתוני ההיקף 2017-2015בשנים  משרדי, ריהוט לספריות, למרחבים ולחדרי המורים

הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם 

 ת עליהם התבססה ההצהרה. וזאת בהתאם לרשומו

 
 

 בברכה,        

 

      _____________________ 

 רואי חשבון       
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 3מספר  פרקעבור אישור רואה חשבון  – 3'ינספח 

 נוסח אישור רואה חשבון

 

 לכבוד:           :לכבוד  לכבוד:       לכבוד:           לכבוד:
 

  מועצה מקומית מבשרת ציון        מועצה מקומית באר יעקב   אשקלון עיריית עיריית יבנה    רחובותעיריית 
 3רח' החוצבים       ,1רח' ז'בוטינסקי            ,7רח' הגבורה        50שד. דואני           ,2ביל"ו 

 מבשרת ציון      באר יעקב  אשקלון      יבנה         רחובות
 

    "(הרשויות: "ביחד ולחוד )להלן
 

רחובות, יבנה,  ברשויותעירייה שונים חינוך ואספקה והתקנה של ריהוט וציוד למוסדות  המכרז: שם
 .ומבשרת ציון באר יעקבאשקלון, 

 
 13/2018מס'   מכרז משותף מס' המכרז:

 
אנו, משרד רו"ח ________________________________, רואי החשבון המבקרים של 

______________________________ )להלן: "המציע"(, מאשים כי ביקרנו את האמור בהצהרה 

מביצוע עבודות אספקת ריהוט לבתי ספר ומוסדות של המציע בדבר נתוני ההכנסות של החברה הנובעות 

בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, והרינו לאשר כי הכנסות ואת האמור חינוך 

כדוגמת הנדרש בפרק זה, עומד על חמש מאות אלף כסאות,  עבודות לאספקתמביצוע המציע הנובעות 

 .2017 -ו 2016, 2015בכל אחת מהשנים הקלנדריות ומעלה, )לא כולל מע"מ(  ש"ח (500,000)

ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 

ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

בהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים ובמידע ש

המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 ,לאספקת כסאותביצוע עבודות מלדעתנו, האמור בהצהרה בדבר נתוני ההכנסות של המציע הנובעות 

, והאמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, משקף באופן נאות 2017-2015בשנים 

 מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה ההצהרה. 

 
 

 בברכה,        

 

      _____________________ 

 רואי חשבון       
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 הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה - י"אנספח 

 בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם בגובה עבודה לעניין עובדיו את הדריך כי מצהיר הספק .1

 .שלהן עדכון כל או"( התקנות)" 2007-ז"התשס(, בגובה עבודה)

 עבודות לבצע ולא זמן בכל, לעת מעת שיהיו כפי, התקנות הוראות כל אחר למלא מתחייב הספק .2

 .בתקנות כמפורט התנאים כל מתקיימים אם אלא בגובה

 לרבות, בגובה עבודה לעניין התקנות ומטלות הוראות לקיום הבלעדי האחראי יהיה הספק .3

 ., וביצוי הסמכות, ככל שיידרשמטעמו למי או/ו לעובדיו אישי מגן ציוד הספקת לעניין

 הפרה עקב עליה יוטל סכום בכל מטעמה מי את או/ו הרשות את לשפות בזאת מתחייב הספק .4

 .זה נספח הוראות או/ו התקנות הוראות של

 יספק לא או/ו בגובה לעבודה עובדיו את יסמיך לא הספקככל ש ,לעיל אמורמה לגרוע מבלי .5

 את לספק או/ו להסמיך תרשאי האת הרשות כי מוסכם אזי, בתקנות הנדרש הציוד את להם

 העלויות מלוא להחזר זכאית תהא העירייה, כזה במקרה. החשבונ על, הספק לעובדי הציוד

 רשאית תהא וכן 15% בתוספת, לעיל כאמור הציוד הספקת או/ו ההסמכה עם בקשר השהוציא

 בהפעלת יהיה ולא אין כי בזאת ומוסכם מובהר. לספק שיגיע תשלום מכל אלו סכומים לקזז

 את להעביר כדי, לעיל כאמור הציוד להספקת או/ו הספק עובדי להסמכת העירייה של הזכות

 אחראי יהיה הספק מקרה ובכל המטעמ מי או/ו הרשות אל התקנות הוראות לביצוע האחריות

 בעקבות מטעמה למי או/ו לרשות שיגרם נזק לכל או/ו התקנות הוראות לקיום בלעדי באופן

 .זה נספח או/ו ההסכם או/ו התקנות הפרת

, זה חוזה נשוא העבודות ביצוע לשם עימו הקשורים המשנה וקבלני הקבלנים כי מתחייב הספק .6

 .זה בנספח לאמור בהתאם לפעול יחויבו, הרשותככל שיאושרו ע"י 

 

                   _________________________        _________________________ 
 משנה קבלן                                             הספק
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 למוסדות חינוךריהוט  - 1 פרקמפרט טכני  -ב"יספח נ
 כללי .1

 במפרט טכני זה, אלא אם מצוין אחרת.רים במפרטים הבאים כפופים למפורט כל האלמנטים המוזכ

 סימון .2

 שיסופק במסגרת מכרז זה את תאריך האספקה.  פריטכל הספק יציין על גבי 

 .אופן הסימון ייקבע עפ"י דרישות הרשות

ת מחומר הנצמד ותהינה המדבקות עשויככל שהספק ישתמש במדבקות לציון מועד האספקה, 

 להסרה בקלות גם באמצעות כלים.  נותלחומרים שונים כגון: מתכת, פלסטיק, עץ ועוד, ולא נית

 .יהיו ברורים לעין ולא יינתנו להסרה כלל כולל גירוד ותהסימונים על המדבק

 מפרט זה בכפוף לתקנים הבאים .3

 לבידים  37 -ת"י  

  , על כל חלקיומחופים ובלתי מחופים לוחות שבבים -887ת"י 

 (MDFוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית )ל  -1481ת"י 

 פורמייקה.  -  507ת"י 

 ריהוט. -  1271ת"י 

 ציפויי ניקל - 258ת"י 

 ידות פונקציונאליותמ –ולחנות וכיסאות למוסדות חינוך ש  -  ISO 5970 /709ת"י 

 ת משלימות לשימושים ספציפייםדרישו – 3.2חלק  1918ת"י 

 עץ   .4

כל חלקי העץ, אשר יהוו חלק מהמוצרים השונים כמפורט במפרטים להלן, אלא אם מצוין אחרת,  יהיו 

 מעץ אשור. העץ יהיה יבש, ללא פגמים וללא סיקוסים.  עשויים

 כל חלקי העץ ילוטשו היטב, יש לוודא שהפינות יהיו מעוגלות ללא פינות חדות. 

 משטחי העץ יהיו חלקים ונעימים למגע היד. הצבע או הלכה יכסו כיסוי מלא את משטחי העץ.

 לבידים  .5

לבידים עבור מושב וגב של כיסאות(, יתאימו  כל הלבידים אשר יהוו חלק מהמוצרים השונים )למעט

 או לתקן לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל.   37לכל דרישות ת"י 

 לוחות שבביים  .6

 103.1סוג  887 ת"יאשר יהוו חלק מהמוצרים השונים כמפורט במפרטים להלן, יתאימו לכל  דרישות 

 מי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל.  , או לתקן לאומי או בינלאו(103עפ"י סעיף (

והעומדים בשחיקה של מינימום , 3חלק  887לוחות שבביים מחופים במלמין יתאימו לכל דרישות ת"י 

 או לתקן לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל. סיבובים )כינוי "רגיל"(,  151

 ( MDFסיביים בעלי צפיפות בינונית )לוחות  .7

, או לתקן 1481 ת"ימהמוצרים השונים כמפורט במפרטים להלן, יתאימו לכל  דרישות אשר יהוו חלק 

 לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל.

  חיפוי דקורטיבי .8

כל המוצרים המחופים בפורמייקה ואשר יהוו חלק מהמוצרים השונים כמפורט  - פורמייקה .8.1

, או לתקן לאומי או בינלאומי שווה 507ת"י במפרטים הטכניים להלן,  יתאימו לכל דרישות 

שטחים מינימום ללוחות של מ 3. השימוש בלוחות, עפ"י רמת שחיקה ערך לתקן הישראלי הנ"ל
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מינימום  2, משטחים עליונים בארוניות וכו'(,  ורמת שחיקה אופקיים )לוח כתיבה בשולחן

 ISO 4586 High-pressure decorativeלמשטחים אנכיים,  ייעשה כמצוין בתקן הבינלאומי 

Laminates- Sheets made from thermosetting resins, part 1: Classification and 

specifications  1, בטבלה 4.4בסעיף (Table 1  המהווה חלק מת"י ,)507 .  

 . overlay+ שכבת  מ"מ מינימום 0.7 יהיה עובי הפורמייקהבכל האלמנטים 

בכבישה בלבד,  או בדבק שווה ערך עמיד לחום  PVA  בעזרת דבק הדבקת הפורמייקה תיעשה

 ולחות. הפורמייקה תוצמד הצמדה מלאה בכל המשטח.

הדבקים חייבים לעמוד בדרישות תקן ישראלי, או לתקן לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן 

ן הזכות הפורמייקה יהיו על פי בחירת המזמין. למזמיגוון ומרקם השטח של חיפויי  ישראלי.

 לבחור בין כל מבחר הדגמים הנמצאים ברשימת הנספחים.

  .המוצרים המחופים יהוו חלק מהמוצרים השונים כמפורט במפרטים הטכניים להלן - מלמין .8.2

.  הלוחות יהיו 887.3הלוחות המצופים במלמין יתאימו לכל דרישות התקן הישראלי ת"י 

 .overlayמצופים במלמין דקורטיבי עם שכבת 

רמת השחיקה של לוחות מצופים עבור משטחים אופקיים )לוח כתיבה בשולחן , משטחים 

ומשטחים אנכיים ברמת  "טוב" ומעלה -עליונים בארוניות וכו'(,  יהיו ברמת איכות  המוגדרת כ

יהיו על פי בחירת המזמין. איכות של  "רגיל" ומעלה,  גוון ומרקם שטח של חיפויי המלמין 

 חור בין כל מבחר הדגמים הנמצאים ברשימת הנספחים.למזמין הזכות לב

 .על הספק להציג מסמכי התאמה של החיפויים בהתאמה לדרישות מפרט זה .8.3

 פורניר  .9

ואשר יהוו חלק מהמוצרים השונים כמפורט במפרטים הטכניים להלן,   פורנירכל המוצרים המחופים ב

או לתקן לאומי או  : לוחות מחופים בשכבות עץ, לוחות שבביים ,2חלק  887יתאימו לכל דרישות ת"י 

  בינלאומי שווה ערך לתקן הישראלי הנ"ל.

  קצוות גימור .10

מ"מ לפחות, עמיד  2קשיח בעובי  PVC ות העץ )קנט( יחופו ב פאות לוח - קשיח PVCקנט  .10.1

בפני שריטות ודהייה. הקצוות מודבקים בתהליך מבוקר של טמפרטורה ולחץ ובדבק עפ"י 

 הנחיות יצרן.

 .או עפ"י בחירת המזמין גווני הקצוות זהים לגווני הציפוי הדקורטיבי

הינו אופן עיבוד משטחי רהיטים כאשר הציפוי עובר ללא נתק מהמשטח  - פוסטפורמינג .10.2

 ומעגל אותו. העיקרי לקצה

 עץ גושני .10.3

 קנט פלסטי רך מעוגל - קנט נעיצה .10.4

 לא יאושר קנט אחר מהנזכרים מעלה. .10.5

 צינורות/פרופילים מבנה   .11

יעמדו  וט ובציוד המפורטים במפרטים להלןכל הצינורות והפרופילים הבאים לכלל שימוש בריה

-ST מרותכים ועשויים מפח פלדה רכה מעורגלת בקר )דקופירט( מסוג   DIN 2394.בדרישות תקן

  DIN 1541., לפי תקן 12.03
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קו ריתוך תפר הצינור יהיה פנימי, חלק ובמשטח אחיד עם פני שטח הצינור. פני שטח הצינור/פרופיל 

 רים.יהיו חלקים וללא פגמים. קטעי הכיפוף יהיו חלקים ללא קמטים, מעיכות, סדקים וסימנים אח

 ריתוך   .12

מחברי הריתוך, בריהוט ובציוד המפורטים במפרטים להלן, יעשו באמצעות ריתוך קשת חשמלית 

 .CO²מוגן בגז  AWSלפי תקן   ER70S-3בעזרת חוט ריתוך מסוג    MIGבשיטת 

תפר הריתוך יהיה מעוגל, בגובה תקני מעל פני החומר. פני הריתוך יהיו רציפים, חלקים, ללא גצים, 

 ם ושאריות של סיגים ו/או חוטי ריתוך. שקעי

הריתוך יהיה בעל חדירה מלאה ללא פגמים, חורים, אי איחוי ובליטות. גימור הריתוך יהיה רציף,  

 חלק ונקי. ריתוך פגום יושחז וירותך מחדש.

 צביעת עץ  .13

 שכבתיצבעו ב חשופים של עץ ולביד )דיקט(, בהתאם לנדרש במפרטי המוצרים להלן,השטח הפני 

וייבוש שכבת היסוד יש  השל חברת "טמבור" )או שווה ערך מוכח(. לאחר צביע  370יסוד, לכה מס' 

 .ללטש ולהחליק את פני משטחי הלביד

של חברת "טמבור"  309או  371לצבוע בשכבת לכה פוליאוריתנית שקופה עליונה מס' יש לאחר מכן  

גימור  .רישה ובהתאם להתאמת גוונים במוצרדעל פי  -תגוון בגוני עץ הלכה )או שווה ערך מוכח( . 

השכבה העליונה יהיה בגוון מט משי. פני השטח של שכבת הלכה יהיו ללא פגמים וחלקים ונעימים 

 למגע יד.  

 צביעת מוצרים מפלדה  .14

: כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המבטיח הסרה מלאה של חלודה, הכנה לצבע

 סימני ריתוך מותזים, קליפת ריתוך, לכלוך ושומנים, ויטופלו בתהליך פוספטיזציה או התזת חול. 

מיד לאחר פעולות ההכנה המוזכרות לעיל, יצופו כל חלקי המתכת בצבע אפוקסי יבש קלוי בתנור. 

 שקופה. ניתלכה פוליאורית תמיקרון לפחות. על שכבת הצבע יש לצבוע שכב 60פוי  יעובי הצ

בהתאם לכל הדרישות המוגדרות  2הצביעה תעמוד בבדיקות בדרגת תנאי סביבה בינוניים דרגה 

 .1271 -ת"י  ב

הצבע יכסה כיסוי מלא את המתכת, יהיה אחיד, שלם, וללא סימני נזילה. יש לבצע את הצביעה 

 לאחר כל עיבוד מכני, כולל קדיחה. 

גווני הצבע יהיו על פי בחירת המזמין. למזמין הזכות לבחור בין כל מבחר הגוונים הנמצאים בלוח 

 . RALהגוונים של  גווני

 ציפוי ניקל, או כרום ניקל .15

פלדה מצופים בניקל דקורטיבי, בהתאם לנדרש במפרטי המוצרים להלן, יצופו בתהליך אשר  מוצרי

דרגת  258יבטיח ציפוי חזק, עמיד וחלק וללא פגמים בפני השטח. ציפוי הניקל יעמוד בדרישות ת"י 

 או לתקן לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן ישראלי הנ"ל.  2יבה תנאי סב

 מחברים וחלקי מתכת פרזולים, ברגים אבזרים, .16

כל האבזרים המהווים חלק מהמוצר חייבים להיות מוגנים בפני שתוך )קורוזיה(. האבזרים יהיו  

 מצופים באבץ או עשויים מחומר פלסטי, או מחומר אחר עמיד בפני שתוך.  

 אבזרים חיצוניים יהיו מוגנים ו/או מצופים בציפוי דקורטיבי המותאם לגוון המוצר. 

, Grassאו  Hettichאו   Blumצירי דלתות, מנעולים ומסילות מגירה, יהיו מתוצרת החברות הבאות: 

 או מוצר שווה ערך באיכות למוצרי הספקים הנ"ל.
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 עבור מערכת של ריהוט הכוללת מספר נעילות יסופק למזמין גם מפתח מסטר. 

המהווים חלק מהמוצר, יהיו ברגי פלדה כל הברגים והאומים,  .HEAVY DUTYכל האבזרים יהיו מסוג 

 בעלי ראש "פיליפס" ומצופים בציפוי אבץ.

 על הספק להציג מסמכים לגבי מקור הפירזולים ולהציג את המפרט הטכני שלהם.

 רגלי פילוס .17

יש להקפיד על גובה אחיד לפרטי ריהוט המוצבים בחדר אחד, וזאת בהתחשב בכך שגובה הרצפה עשוי 

דבר זה יושג ע"י שימוש במגבהי רגליים מתאימי גובה . לא יתקבלו מערכות ריהוט להיות בלתי אחיד. 

 בגבהים שונים בטענה שהרצפה אינה מפולסת.

 רגלי פילוס יותקנו בכל פרטי הריהוט המיועדים להצבה על הרצפה. 

 מידות  .18

 פריטים,הסיבולת )טולרנס( הכללית למידות ללא סיבולת, המוגדרות במפרטים הטכניים וברשימת ה

   -  ISO 2768-V    General tolerancesתהיה בהתאם לתקן הבינלאומי 

 בטיחות .19

המוצרים המהווים חלק במכרז יהיו בטיחותיים וידידותיים למשתמש. המוצרים יהיו חופשיים 

 מפינות וקצוות חדים.

 כל המוצרים יהיו חלקים, נעימים למגע  וניתנים להפעלה נוחה וקלה.

 עמידות באש .20

, ו/או יתאימו לדרישות התקן 755לפי ת"י   VI 33.3הציוד והריהוט יהיה עמיד בפני שריפה לדרגה 

שטות וקצב התפ 150-, בסיווג צפיפות עשן הקטן מ CLASS 1בסיווג   ASTM – E 84האמריקאי 

 . 25-אש קטן מ

 .ASTM – E 162, CLASS Aפליטת גזים רעלים לא תעלה על הנדרש בתקן האמריקאי 

 הספק להציג מסמכים המאשרים את התאמת הציוד והריהוט לעמידה בדרישות סעיף זה. על

 אריזה  .21

כל המוצרים המועברים למזמין יהיו ארוזים ומוגנים באופן שיבטיח אחסנה ושינוע המוצר ללא 

 פגמים ונזקים כל שהם. 

 יעטוף את המוצר כולו. חומרי האריזה יהיו קרטון גלי כפול, או יריעת חומר פלסטי עם בועות אויר, ש

האריזה תעשה בעזרת חומרי אריזה שניתן להסירם בקלות ובשלמות ללא גרימת נזקים למוצר וללא 

 צורך בכלי עזר. 

 חומרי האריזה לא ישאירו סימנים על פני שטח המוצרים לאחר הסרתם. 

 לוח צניעות  .22

שיח כמפורט במפרט ק PVC יודבק קנט  ופאותי 4ס"מ מינימום. על  35גובה הלוח הניצב  .22.1

 ס"מ מהרצפה עד תחתית לוח הצניעות. 23נדרש לשמר מרווח מינימלי של . דלעילהכללי 

לוח הצניעות יחובר לשולחן בצורה שתבטיח את יציבותו בצורה שתתאים לעיצוב הכללי של  .22.2

 השולחן.

ין דקורטיבי בגוון מ"מ, מחופה במלמ 18העשוי מלוח שבבי בעובי נומינלי של  - לוח עץ .22.3

 ולמרקם משטח הכתיבה. המתאים לגוון 



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

71 

לוח כנ"ל יכול להיות מחובר לשולחן בעל רגלי מתכת. לוח הצניעות מעץ יחובר לרגלי הפלדה  .22.4

 וללוח השולחן.

 מ"מ 2מנוקב בעובי מלא/בין הרגליים יחובר לוח ניצב )לוח צניעות( העשוי מפח  - לוח פלדה .22.5

טית בגוון התואם את צבע טהמזמין( וצבוע בצביעה אלקטרוס)דוגמת הניקוב עפ"י בחירת 

 הרגליים. 

 שונות .23

, לרבות םבה נוחה בכל היקפישי ואפשריו יםובטוח יםיציב נות יהיוהשולח -חוזק ויציבות  .23.1

 לא תתאפשר בו כל תנודה, אורכית או רוחבית.. מרווח רגליים תיקני

משטח ומשפות חדות או בליטות הריהוט המוגמר על כל מרכיביו יהיה חופשי  -גימור  .23.2

  הפורמייקה יהיה נקי לחלוטין מכל שיירי עיבוד, לכלוך, חומרים זרים ושריטות.
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 1 פרקמפרט טכני לכיסאות למוסדות חינוך במסגרת   -1בי"ספח נ

 כללי .1

 כל האלמנטים המוזכרים במפרטים הבאים כפופים למפורט במפרט טכני זה, אלא אם מצוין אחרת.

 בכפוף לתקנים הבאיםמפרט זה  .2

 לבידים  37 -ת"י  

 ריהוט: כיסאות משרד  12 –חלק  1271 -ת"י   

 םרוכ-ניקל-רום ושל נחושתכ-ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל 258 -ת"י  

 מידות לכיסאות DIN 4551 - תקן 

 מידות בהצתה של רהיטים מרופדים לישיבה ע - 5419ת"י 

 על כל חלקיו 1335EN(, או תקן  6095 )ת"י -ANSI/BIFMA X5.1 2011   תקן

 שולחנות וכיסאות למוסדות חינוך -   ISO 5970 ,709 ת"י

 ספוג פוליאוריתן  - 1260ת"י 

 לוחות ספוג פוליאוריתן  - 518ת"י 

 רישות משלימות לשימושים ספציפייםד -נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין  – 3.2חלק  1918ת"י 

 התאמה לתקן  .3

 הרלוונטיות.התקנים יעמדו בדרישות הכיסאות לסוגיהם על כל חלקיהם 

 גימור .4

 כל חלקי המתכת הגלויים והסמויים יהיו ברמת גימור מעולה.  4.1

פני השטח והשפות של הגב והמושב, יהיו חלקים ונקיים מכל בליטות או שאריות כתוצאה מעיבוד  4.2

החומר בעת היציקה ועמידים בפני ספיגת פיגמנטים, לכלוך, חומרים ושומנים. עיגון החלקים 

הפלסטיים לשלד יהיה סמוי בתוך עיבויים מתאימים להחדרת בורגי הידוק, ו/או בעזרת חיבורים 

 בעלי חוזק חיבור זהה. דומים 

 צבע 4.3

חלקי המתכת יהיו צבועים באמצעות צביעה באבקת אפוקסי יבש קלוי בתנור או באבקת  4.3.1

 מיקרון לפחות. 60פוליאסטר, עובי הציפוי 

גוון וברק הצבע יהיו לבחירת המזמין. הצבע יכסה את המתכת בכיסוי מלא, אחיד וללא  4.3.2

 בודים בשלד המתכת. סימני נזילה. הצביעה תבוצע לאחר גמר כל העי

קצוות הצינורות או פתחים אחרים בכיסא יאטמו בפקקים מתאימים. כל אמצעי החיבור  4.3.3

 )קורוזיה(. תוךיכגון: ברגים, אומים סיכות וכו' יהיו מצופים בציפוי מגן בפני ש

בהתאם לכל הדרישות  2הצביעה תעמוד בבדיקות בדרגת תנאי סביבה בינוניים דרגה  4.3.4

 .1985 -ריהוט דרישות כלליות ושיטות בדיקה מ 1271 -קן ישראלי ת"י  המוגדרות בהצעת ת

 - ציפוי ניקל, או כרום ניקל 4.4

בהתאם למוגדר בהזמנת הכיסאות, ניתן יהיה להזמין שלד או חלקי כיסאות כשהם מצופים  4.4.1

 בציפוי דקורטיבי.

פגמים בפני בתהליך אשר יבטיח ציפוי חזק, עמיד וחלק וללא  הבניקל דקורטיבי, יצופ ציפוי 4.4.2

או לתקן  2דרגת תנאי סביבה  258ראלי ת"י השטח. ציפוי הניקל יעמוד בדרישות התקן היש

 לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן ישראלי הנ"ל.
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 אריזה  .5

יהיו עטופים ביריעת פוליאתילן להגנה בפני לכלוך ואבק,  ות ובכיסאותכל החלקים המרופדים בכורסא

 ועמידה בהובלות כנגד קריעה. על כל עטיפה תהיה הדפסה של סמלי היצרן. 

 במצב מורכב ומושלם, ובמצב גובה מינימלי.  םכשה וסופקי ותהכיסא

 לכל כיסא יצרף היצרן דף הסבר והוראות תפעול של המוצר. 

 סימון .6

 בנספח י"ב.ע בהתאם לאמור סימון המוצרים יבוצ

 הצעות דגם  .7

היצרן יציע מוצר העומד ותואם את הדרישות וההנחיות הרשומות למעלה. המוצר המוצע יהיה מוצר 

 אשר נמצא בייצורו הסדיר והשוטף. 

המדף. חובה על המציע ן מרכיבי המוצר חייבים להיות במלאי קבוע במחסני הספק וניתנים לשליפה מ

ת שרות תחזוקה וחלפים בכל עת ובכל מקום תוך תקופת האחריות וחמש שנים להוכיח יכולתו לת

 אחריה. 

 הצעות פירוט טכני  .8

, כיסא/המוצע או צילום הכורסא כיסא/הצעת הספק חייבת להיות מלווה בתרשים דגם הכורסא

  .הקטלוגי, בקטלוג של המציע םומספר יםכינוי

 מסמך הצעת היצרן יכלול פירוט מרכיבים וחומרים ממנו עשוי הכיסא, תיאור גימורו ואופן הפעלתו. 

ללא קבלת אישור בכתב  כיסאשינוי בכל המציע אינו רשאי לערוך  ,לאחר קבלת הזמנה לביצוע

 המזמין.מ

 שונות .9

הוא עבור כיסאות ימניים. המזמין חופשי להזמין, באותם  עם מדף כתיבה כיסאותהמפרט  9.1

 התנאים, גם כיסאות שבהם מדף הכתיבה יהיה שמאלי. 

שולחנות  -  ISO 5970, 709ות התקן הישראלי ת"י שיעמדו בכל דרי כיסאות התלמיד והסטודנט 9.2

 .6וכיסאות למוסדות חינוך, לכיסאות מס' 

יו חלקים ונקיים מכל בליטות או שאריות כתוצאה פני המשטח והשפות של הגבים והמושבים יה 9.3

 ושומנים. מעיבוד החומר בעת היציקה ועמידים בפני ספיגת פיגמנטים, לכלוך, חומרים

ואחידה, הציפוי יהיה  הסיכות חיבור הבד והתפרים יהיו סמויים. התפירה תהיה ברמה גבוה 9.4

פינות חדות או כאלו שאינן משתלבות בקווי  ומתוח במידה נאותה, לא יראו קצוות ולא יוותר

 התפירה והגימור. 

 הציפוי יעטוף את משענת הגב מסביב, גוון ומרקם הריפוד יפורטו בהזמנות המוצרים.  9.5

 חל איסור על עטיפת הספוג ביריעת פוליאתילן לפני כיסויו בבד ציפוי.  9.6

 תחתית המושב תהיה עטופה בבד בטנה.  9.7

ותחתית המושב יכוסה בכיסוי העשוי מיחידת חומר פלסטי החלק האחורי של גב הכיסא  9.8

 העשויה בהזרקה והתואמת את מבנה החלק האחורי של גב הכיסא ואת תחתית המושב.
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ספריות, משרדי, ריהוט למרחבים, ריהוט  - 2 פרקמפרט טכני  - גי"ספח נ
 .וחדרי המורים

 כללי .1

נספח של הריהוט המוסדי המסומן כבמפרט זה כפופים למפרט הטכני כל האלמנטים המוזכרים 

 אלא אם מצוין אחרת. בשינויים המחוייבים, למסמכי מכרז זה בי"

 נספח י"ב.כל הפריטים יסומנו בהתאם למפורט ב

 מפרט ספציפי לארונות וכונניות

 מ"מ 17 עובי שכבתי חד מלמין מצופה סיבית לוחות עשויים והכונניות ותנהארו. 

  מ"מ  17ס"מ יהא עשוי כמו הדפנות, מלוח סיבית בעובי  120גב ארון או כוננית בגובה מעל

מ"מ מצופה  5בעובי  ס"מ יהא 120 -מצופה מלמין משני צדדים. גב ארונית או כוננית הנמוך מ

 פורמייקה. 

  ת מ"מ עם מגרעת לצורך הצמדת הארון/הכונני 18ס"מ עשוי מעץ סנדוויץ בעובי  7הצוקל בגובה

 לקיר ללא הפרעה של הפנל בקיר. 

 הקנטים יהיו עשויים מ- PVC   בע לפי בחירת המזמין. מ"מ בצ 1.5בעובי 

  מ"מ מצופים מלמין טפ בשני הצדדים. מדף אחד  28המדפים בארונות ובכונניות יהיו בעובי

י בכוננית יהיה מחובר באופן קבוע. שאר המדפים בכוננית ובארונות מוחזקים על ידי מחזיק

 ס"מ.  2.5מצבים מעלה או מטה כל  3 -מדפים מתכת עגולים ובעלי אפשרות הזזה. לכל מדף ב

  הצירים בדלתות הארונות יהיו מסוג סמוי )דגם סלידו או שווה ערך( עם קפיץ, תקניים

 ומאושרים על ידי מכון מוכר בישראל. 

  צירים לכל דלת.  2ס"מ יותקנו  120בארוניות עד לגובה 

 צירים בכל דלת.  3ס"מ יותקנו  120 -גבוהות מבארוניות ה

  ס"מ ומעלה יותקנו בריחים פנימיים עגולים ומסיביים לסגירת  161בדלתות של הארונות בגובה

 הדלת כלפי מטה. 

  .מנעולים יותקנו על גבי כל הדלתות 

 צופים פרזולים, ברגים וחלקי מתכת יהיו מצופי קורזיה. אביזרים חיצוניים יהיו מוגנים ו/או מ

 בציפוי דקורטיבי מתאי לגוון גמר הפריט. 

  .לכל דלת ארונית יותקנו ידית ומנעול. המנעולים יהיו גליליים ויעמדו בדרישות התקן הישראלי

 מפתחות זהים ממוספרים במספר זהה.  2כל מנעול יסופק עם 

  לפי דרישות ס"מ 9.6הידיות תהיינה בציפוי דקורטיבי המתאים לגוון הכוננית / הארון במידה ,

 המזמין. 

  .צבע מלמין וקנט לפי בחירת המזמין 
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 כללי כיסאות -3פרק מפרט טכני  -נספח י"ד

 כללי .1

 כל האלמנטים המוזכרים במפרטים הבאים כפופים למפורט במפרט טכני זה, אלא אם מצוין אחרת.

 מפרט זה בכפוף לתקנים הבאים .2

 לבידים  37 -ת"י  

 ריהוט: כיסאות משרד  12 –ק חל 1271 -ת"י   

 רוםכ-ניקל-רום ושל נחושתכ-ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל 258 -ת"י  

 מידות לכיסאות DIN 4551 - תקן 

 מידות בהצתה של רהיטים מרופדים לישיבה ע - 5419ת"י 

 על כל חלקיו 1335EN(, או תקן  6095)ת"י  -ANSI/BIFMA X5.1 2011   תקן

 שולחנות וכיסאות למוסדות חינוך - ISO 5970, 709י ת"

 ספוג פוליאוריתן  - 1260ת"י 

 לוחות ספוג פוליאוריתן  - 518ת"י 

רישות משלימות לשימושים ד -גישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין נ – 3.2חלק  1918ת"י 

 ספציפיים

 התאמה לתקן  .3

בסיס, בוכנה, מנגנון מושב, מנגנון גב, משענות הכיסאות לסוגיהם על כל חלקיהם לרבות גלגלים, 

או בדרישות התקן   ANSI/BIFMA X5.1  2011 יד יעמדו בדרישות הרלוונטיות של התקן

1335EN .על כל חלקיו 

 גימור .4

 כל חלקי המתכת הגלויים והסמויים יהיו ברמת גימור מעולה.  .4.1

טות או שאריות כתוצאה פני השטח והשפות של הגב והמושב, יהיו חלקים ונקיים מכל בלי .4.2

מעיבוד החומר בעת היציקה ועמידים בפני ספיגת פיגמנטים, לכלוך, חומרים ושומנים. עיגון 

החלקים הפלסטיים לשלד יהיה סמוי בתוך עיבויים מתאימים להחדרת בורגי הידוק, ו/או 

 בעזרת חיבורים דומים בעלי חוזק חיבור זהה. 

 צבע .4.3

צביעה באבקת אפוקסי יבש קלוי בתנור או  חלקי המתכת יהיו צבועים באמצעות .4.3.1

 מיקרון לפחות. 60באבקת פוליאסטר, עובי הציפוי 

גוון וברק הצבע יהיו לבחירת המזמין. הצבע יכסה את המתכת בכיסוי מלא, אחיד וללא  .4.3.2

 סימני נזילה. הצביעה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים בשלד המתכת. 

אטמו בפקקים מתאימים. כל אמצעי קצוות הצינורות או פתחים אחרים בכיסא י .4.3.3

 החיבור כגון: ברגים, אומים סיכות וכו' יהיו מצופים בציפוי מגן בפני שיתוך )קורוזיה(.

בהתאם לכל הדרישות  2הצביעה תעמוד בבדיקות בדרגת תנאי סביבה בינוניים דרגה  .4.3.4

 -ריהוט דרישות כלליות ושיטות בדיקה מ 1271 -המוגדרות בהצעת תקן ישראלי ת"י  

1985. 

 -ציפוי ניקל, או כרום ניקל  .4.4
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בהתאם למוגדר בהזמנת הכיסאות, ניתן יהיה להזמין שלד או חלקי כיסאות כשהם  .4.4.1

 מצופים בציפוי דקורטיבי.

ציפוי בניקל דקורטיבי, יצופה בתהליך אשר יבטיח ציפוי חזק, עמיד וחלק וללא פגמים  .4.4.2

דרגת תנאי סביבה  258ת"י בפני השטח. ציפוי הניקל יעמוד בדרישות התקן הישראלי 

 או לתקן לאומי או בינלאומי שווה ערך לתקן ישראלי הנ"ל. 2

 אריזה  .5

כל החלקים המרופדים בכורסאות ובכיסאות יהיו עטופים ביריעת פוליאתילן להגנה בפני לכלוך 

 ואבק, ועמידה בהובלות כנגד קריעה. על כל עטיפה תהיה הדפסה של סמלי היצרן. 

 הכיסאות יסופקו כשהם במצב מורכב ומושלם, ובמצב גובה מינימלי. 

 לכל כיסא יצרף היצרן דף הסבר והוראות תפעול של המוצר. 

 סימון .6

  נספח י"ב.כל הפריטים יסומנו בהתאם למפורט ב

"מתפרק"/מדבקה  PVCבתחתית כל מושב כיסא תווית העשויה מחומר בנוסף לאמור לעיל, תודבק 

ס"מ. על התווית יודפס, לפחות, שם הדגם ומק"ט, שם הספק, כתובת וטלפון,  ותאריך  8X4בגודל 

 אספקת הכיסא.

 הצעות דגם  .7

היצרן יציע מוצר העומד ותואם את הדרישות וההנחיות הרשומות למעלה. המוצר המוצע יהיה מוצר 

 אשר נמצא בייצורו הסדיר והשוטף. 

סני הספק וניתנים לשליפה מן המדף. חובה על מרכיבי המוצר חייבים להיות במלאי קבוע במח

המציע להוכיח יכולתו לתת שרות תחזוקה וחלפים בכל עת ובכל מקום תוך תקופת האחריות וחמש 

 שנים אחריה. 

 הצעות פירוט טכני  .8

הצעת הספק חייבת להיות מלווה בתרשים דגם הכורסא/כיסא המוצע או צילום הכורסא/כיסא, 

 , בקטלוג המציע. כינויים ומספרם הקטלוגי

 מסמך הצעת היצרן יכלול פירוט מרכיבים וחומרים ממנו עשוי הכיסא, תיאור גימורו ואופן הפעלתו. 

שינוי שהוא בכיסא ללא קבלת אישור בכתב כל המציע רשאי לערוך , אין לאחר קבלת הזמנה לביצוע 

 המזמין. מטעם

 שונות .9

ופשי להזמין, באותם התנאים, גם מפרט הכיסאות הוא עבור כיסאות ימניים. המזמין ח .9.1

 כיסאות שבהם מדף הכתיבה יהיה שמאלי. 

שולחנות  -  ISO 5970, 709כיסאות התלמיד והסטודנט יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי ת"י  .9.2

 .6וכיסאות למוסדות חינוך, לכיסאות מס' 

שאריות פני המשטח והשפות של הגבים והמושבים יהיו חלקים ונקיים מכל בליטות או  .9.3

כתוצאה מעיבוד החומר בעת היציקה ועמידים בפני ספיגת פיגמנטים, לכלוך, חומרים 

 ושומנים.

סיכות חיבור הבד והתפרים יהיו סמויים. התפירה תהיה ברמה גבוהה ואחידה, הציפוי יהיה  .9.4

מתוח במידה נאותה, לא יראו קצוות ולא יוותרו פינות חדות או כאלו שאינן משתלבות בקווי 

 רה והגימור. התפי
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 הציפוי יעטוף את משענת הגב מסביב, גוון ומרקם הריפוד יפורטו בהזמנות המוצרים.  .9.5

 חל איסור על עטיפת הספוג ביריעת פוליאתילן לפני כיסויו בבד ציפוי.  .9.6

 תחתית המושב תהיה עטופה בבד בטנה.  .9.7

פלסטי החלק האחורי של גב הכיסא ותחתית המושב יכוסה בכיסוי העשוי מיחידת חומר  .9.8

 העשויה בהזרקה והתואמת את מבנה החלק האחורי של גב הכיסא ואת תחתית המושב.

 מפרט ספציפי לכסא מנהל / חדר ישיבות .10

 הגדרות:  .10.1

 בגובה ביניים.  יסאכ -עם משענת גב עד גובה כתפיים מכונה  כיסא .10.1.1

 גבוה.  יסאכ -עם משענת גב עד גובה ראש, מכונה  כיסא .10.1.2

 כללי:  .10.2

פוליאוריתן עבות. משענות הידיים תהיינה ספוג בכריות  יםמרופד כיסאותה .10.2.1

 יסאותלכל הכלכיסאות מנהל,  מתכווננותקבועות/מתכווננות בכיסאות לחדר ישיבות ו

 גלגלים. 

תמיכת חוליות הגב  עלהדגשה ב ארגונומי תומךיהיו בעלי מבנה  יסאהמושב וגב הכ .10.2.2

 עם ציפוי  שלב מרופדים התחתון, בהתאם לכללי הנדסת אנוש. המושבים ומשענות הג

 דמוי עור, או עשויים מרשת פלסטית. בד בד סינתטי ארוג, 

 מושב ומשענת הגב  .10.3

 ס"מ.   44ס"מ, עומק   46מידות מינימום של המושב: רוחב   .10.3.1

בגובה ביניים,  כיסאס"מ לגב עבור  60ס"מ,  גובה   46מידות מינימום של הגב: רוחב   .10.3.2

 גבוה. מידת גובה גב המושב תימדד מפני שטח המושב כיסאס"מ מינימום ל 70וגובה 

 . ועפ"י המפורט במפרט הכללי לעיל

מנהל עם מנגנון סינכרוני יהיה בנויים כמפורט למעלה אך יהיו  יסאותהמושב והגב לכ .10.3.3

 .נפרדים על מנת להתאימם לחיבור למנגנון סינכרוני

 ריפוד  .10.4

 פחות. הריפוד יכול להיעשותמ"מ ל 50אש בעובי ן כריות ספוג חסיריפוד ב - מושב .10.4.1

כיחידה אחת או מחולק לכריות כאשר כרית הישיבה מהווה יחידה אחת. כמו כן ניתן 

 להציע כריות מורכבות על בסיס מרופד. 

, ממין Vבתכונות הבאות: הספוג יהיה מסוג  הספוג יכול להיות יצוק בתבנית צורתית

ק"ג למטר  40-35ות הפוליאוריתן צפיפ ,FR2הספוג יכיל חומר מעכב בעירה ברמה , 330

 מעוקב.  

   הבאות: בתכונות, 518מתאים לדרישות ת"י , ריפוד מלוחות ספוג .10.4.2

. 40-50אלסטיות ו , מכיל חומר מעכב בעירה124ספוג מסוג קשה למחצה ממין  .10.4.2.1

 ק"ג למטר מעוקב. 40בצפיפות של 

מידות ע - 5419ת"י  ספוגי ריפוד הכיסאות יעמדו בדרישות התקן הישראלי .10.4.2.2

 בהצתה של רהיטים מרופדים לישיבה.

 על הספק להציג מסמכי התאמה של הספוגים בהתאמה לדרישות מפרט זה. .10.4.3
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 בדי ציפוי   .10.5

כיסאות יצופו בבדים דמוי עור ובבדי ציפוי ארוגים ה -ציפוי מושב וגב הכסאות  .10.5.1

 כמפורט בסעיפים להלן,  כיסאות שיוגדרו בהזמנה באופן מפורש שהם נדרשים להיות

 מסופקים עם ציפויים משופרים תינתן לגביהם תוספת מחיר.

ה של רהיטים עמידות בהצת - 5419כל הבדים יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י  

 מרופדים לישיבה.

הבדים  בד שווה ערך לבד זה.שאטו", או  ",מסוג "לוציה" ארוג משופרציפוי בבד ריפוד  .10.5.2

"ר לפחות. הבד יעבור גרם למ 400במשקל של  פוליפרופילן  100% -עשויים מיהיו 

אימפרגנציה לדחיית כתמים. הבד יהיה עמיד בחומרי ניקיון, אינו דוהה באור ויהיה 

. הבד יהיה BS5690גר' על פי התקן  800מחזורים בעומס של  40,000עמיד בפני בליה של 

   UV. בעל תוספות המשפרות את כושרו בעמידה בקרינת

יציבים וקבועים לאורך זמן, דוחה כתמים ונוח לניקוי ועמיד בכל סוגי  גווני הבד יהיו 

 הדטרגנטים המקובלים.

 %36 -ציפוי בבד דמוי עור משופר יהיה בד העשוי מה -ציפוי בבד דמוי עור משופר .10.5.3

סוג "פגסו" , "רנה" או בד שווה ערך לבד זה. הבדים יהיו מכותנה,  64% -פוליאוריתן ו

מ"ר לפחות. הבד יהיה עמיד בחומרי ניקיון, אינו דוהה באור, גרם ל 420במשקל של  

מחזורים לפחות בעומס של  50,000עמיד בכיבוי סיגריה, ויהיה עמיד בפני בליה של 

 .BS5690גר' על פי התקן  800

 ת ידיים ומשענ .10.6

 גובה. שינויעם מנגנון  תהיינה קבועות וגםת הידיים ומשענ .10.6.1

יפות  בצפ INTEGRAL SKINמפוליאוריתן יצוק עם עשויות יהיו  - משענות יד קבועות .10.6.2

נה יצוקות על בסיס פלדה, צינור או מבנה יק"ג למטר מעוקב. הכריות תהי 220עד  180

אחר שיעמוד בדרישות החוזק והמבנה. המשענת תהיה עמידה בפני הפעלת כוח אופקי 

  מ"מ. 170 -. הגובה המינימלי של משענות היד ק"ג 90וכוח אנכי של 

 .גמישות כדי לא לפגום בריהוט ותבעליות תהינה הכר

 שענת הידיים תהיה מתכווננת גובה ומתכווננת רוחב. מ - משענות יד מתכווננות .10.6.3

 70ום שינוי גובה משענות היד יהיה מ"מ, תח 170 -הגובה המינימלי של משענות היד 

 מ"מ לפחות. 

 ס"מ. 51המרווח המינימלי הפנימי בין משענות יד קבועות יהיה 

משענות יד מתכווננות עם אפשרות שינוי רוחב )מרחק פנימי בין משענות היד( יאפשר 

 "מ .ס 54 -ס"מ ל 48שינוי בין מינימום של 

 .2011משנת   ANSI/BIFMA X5.1 משענת היד תעמוד בדרישות הרלוונטיות של תקן  

 מנגנונים .10.7

 כיוון גובה הישיבה  .10.7.1

מ"מ.  50לקביעת גובה הישיבה ישמש מנגנון פנאומטי באמצעות בוכנת גז בקוטר  .10.7.2

פעלה ההבוכנה תהיה עם . ANSI/BIFMA X5.1 2011   הבוכנה תעמוד בדרישות התקן

 מעלות, של המושב.  360עליונה בעזרת ידית הפעלה ויתאפשר סיבוב אופקי מלא,  

 . 17-4"מורס" מס' שלדת המושב תתחבר למוט הבוכנה באמצעות קונוס  .10.7.2.1
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", או KGS הבוכנות כולל הצינור החיצוני יהיו מתוצרתם של המפעלים " .10.7.2.2

 אחר. מקור יצרני  מתוצרת"סטבילוס", או 

בעל מנגנון הגבהה ו מ"מ 430יהיו עם גובה ישיבה התחלתי של    יסאותכל הכ .10.7.2.3

 מ"מ.  95מהלך של  

לשנות מיקומו של היושב שינוי כיוון גובה הישיבה יתבצעו בקלות ונוחות מבלי  .10.7.2.4

בעת הישיבה על גבי המושב. הכוונון שיקבע יהיה יציב ולא ישתנה באורח בלתי 

 . יסאמבוקר במהלך השימוש בכ

תהיה ,  במצב הגבהה מרבית של המושב .הישיבה על גבי המושב תהיה יציבה .10.7.2.5

 יסאבטחה בפני התנתקות המושב מהמנגנון. ידיות וכפתורי הפעלת מנגנוני הכא

 רוק. יו בלתי ניתנים לפיהי

 מנגנון תנועה המושב והגב .10.8

 מנגנון סינכרוני  .10.8.1

בין תנועת  1:2יחסית ביחס של  ההמנגנון הסינכרוני הינו מנגנון המאפשר תנוע .10.8.1.1

 המושב לבין תנועת משענת הגב. 

המושב ומשענת הגב נוטים לאחור מבלי להגביה את הברכיים ולא יהיה ניתוק  .10.8.1.2

 צב נטייה לאחור. מגע בין כף הרגל והרצפה במ

 למנגנון מווסת דרגת התנגדות התנועה.  .10.8.1.3

המנגנון יהיה עם אפשרות קיבוע במספר מצבים ולמצב של ישיבה תקנית. פעולת  .10.8.1.4

ההטיה תבוצע תוך כדי ישיבה על גבי המושב. כל כוונון שיקבע יהיה יציב ולא 

  ישתנה באורך בלתי מבוקר במהלך הישיבה.

 מנגנון ברך  .10.8.2

יהיה מנגנון נדנוד שבו ציר הנדנוד הוא באזור ברך היושב על מנגנון הנדנוד  .10.8.2.1

 ס"מ. 16הכיסא. המרחק המינימלי בין ציר הנדנוד לבין ציר הבוכנה 

המנגנון יאפשר נדנוד מבלי להגביה את הברכיים ולא יהיה ניתוק מגע בין כף הרגל  .10.8.2.2

 והרצפה במצב נטייה לאחור. 

 למנגנון מווסת דרגת התנגדות התנועה.  .10.8.2.3

גנון יהיה עם אפשרות קיבוע במספר מצבים ולמצב של ישיבה תקנית. פעולת המנ .10.8.2.4

ההטיה תבוצע תוך כדי ישיבה על גבי המושב. כל כוונון שיקבע יהיה יציב ולא 

 ישתנה באורך בלתי מבוקר במהלך הישיבה. 

 בסיס  .10.9

 גלגלים.  5  -זרועות ו 5בוכנת הכיסא מחוברת לבסיס עם   .10.9.1

 הבסיס יכול להיות אחד מהסוגים המפורטים להלן. סוג הבסיס יוגדר בהגדרת המוצר:  .10.9.2

זרועות בסיס העמוד תהיינה עשויות מפרופילי פלדה או פח מכופף.  - בסיס פלדה .10.9.2.1

הפרופילים ו/או הפחים יהיו מכופפים באופן אחיד ללא עיוותים ומעיכות. 

הריתוכים יהיו מלאים ומסביב הזרועות תחוברנה בריתוך לצינור העמוד המרכזי. 

 כל שטח החיבור, ללא שרפות חומר ועיוותים.  
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העשוי מיחידה אחת קשיחה של חומר פלסטי מסוג ניילון מחוזק  -בסיס פלסטי  .10.9.2.2

  בסיבי זכוכית, המיוצר בהזרקה.

 בסיס העשוי מפלדה עם ציפוי ניקל. .10.9.2.3

מיציקת  )הרגליים מקומרות כלפי מעלה( העשויבסיס בצורת רגלי "עכביש"  .10.9.2.4

 אלומיניום מלוטש.

שהכיסא יהיה עמיד בפני התהפכויות, קוטר הבסיס לא  וקוטר ומבנה הבסיס יבטיח .10.9.3

  ים. ס"מ. הבסיס על גלגליו ינוע בבטחה, בצורה חלקה וללא מעצור 70 -יפחת מ

 .ANSI/BIFMA X5.1 2011   הבסיס יעמוד בדרישות התקן .10.9.4

 גלגלים .10.10

 50  -, ובמידת רוחב כוללת של מדרכי הגלגלים 2הגלגלים יהיו בקוטר מינימאלי של  " .10.10.1

מ"מ לפחות. הגלגל עשוי מניילון  60מ"מ לפחות. גובה הגלגל ללא בורג החיבור  

ק"ג לכל גלגל. ציר הגלגל  40ויעמוד בעומס של  ומצופים בשכבת סיליקון "פוליאמיד" 

 מ"מ. 11העשוי פלדה יהיה בקוטר 

 הגלגלים יוחדרו לזרועות הבסיס באופן כזה שהם לא יתפרקו בקלות.  .10.10.2

 .ANSI/BIFMA X5.1 2011   הגלגלים יעמדו בדרישות התקן .10.10.3

 .לעיל בנספח י"בזה וכמפורט במפרט  -גימור   .10.11

 .לעיל בנספח י"בכמפורט  -אריזה  .10.12

 לעיל בנספח י"בכמפורט  -סימון .10.13

 כללי .10.14

מבנה הכיסא והישיבה בו על גבי המושב תוך השענות על המשענת יבטיח ישיבה יציבה,  .10.14.1

 ללא חופשים גם במצב הגבהה מרבית של המושב. 

 ידיות וכפתורי הפעלת כל המנגנונים בכיסא יהיו בלתי ניתנים לפרוק.  .10.14.2

 הצעות דגם  .10.15

היצרן יציע מוצר העומד ותואם את הדרישות וההנחיות הרשומות למעלה. המוצר  .10.15.1

 המוצע יהיה מוצר אשר נמצא בייצורו הסדיר והשוטף. 

 מרכיבי המוצר חייבים להיות במלאי קבוע במחסני הספק וניתנים לשליפה מן המדף.  .10.15.2

 מפרט ספציפי לכסא עובד .11

 הגדרות  .11.1

  יסא עם גב בגובה נמוךכ –בה הגב מכונה ומג 2/3-כיסא עם משענת גב המגיעה עד ל .11.1.1

 יסא עם גב בגובה ביניים. כ -כיסא עם משענת גב עד גובה כתפיים מכונה  .11.1.2

 יסא עם גב גבוה. כ -כיסא עם משענת גב עד גובה ראש, מכונה  .11.1.3

 כללי:  .11.2

 פוליאוריתן עבות. משענות הידיים תהיינה מתכווננותספוג בכריות  יםמרופד כיסאותה .11.2.1

 גלגלים.  יסאותלכל הכו
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ל תמיכת חוליות הגב עדגשה בה ארגונומי תומךיהיו בעלי מבנה  יסאהמושב וגב הכ .11.2.2

התחתון, בהתאם לכללי הנדסת אנוש. המושבים ומשענות הגב מרופדים בגימור בד 

 דמוי עור, או עשויים מרשת פלסטית. בד סינתטי ארוג, 

 מושב ומשענת הגב  .11.3

 מידות המושב .11.3.1

 "מ. ס 45 – 47ס"מ, עומק    48 – 50: רוחב  ביניים/לכיסא עם גב נמוך .11.3.1.1

 ס"מ.  50 – 48ס"מ, עומק    52 – 50לכיסא עם גב גבוה: רוחב   .11.3.1.2

 מידות גב .11.3.2

 ס"מ לפחות.  40ס"מ,  גובה   48-50מידות גב הכיסא עם הגב הנמוך: רוחב   .11.3.2.1

ס"מ  52 ס"מ, גובה 48-50מידות הגב לכיסא עובד עם גב בגובה ביניים: רוחב   .11.3.2.2

 לפחות. 

 ס"מ לפחות.  60ס"מ, גובה  50-52ידות הגב לכיסא עובד עם גב גבוה: רוחב  מ .11.3.2.3

 ספוג ריפוד  .11.3.3

 מושב .11.3.4

כיחידה  מ"מ לפחות. הריפוד יכול להיעשות 50אש בעובי ן כריות ספוג חסיריפוד ב .11.3.4.1

אחת או מחולק לכריות כאשר כרית הישיבה מהווה יחידה אחת. כמו כן ניתן 

 פד. להציע כריות מורכבות על בסיס מרו

, Vבתכונות הבאות: הספוג יהיה מסוג  הספוג יכול להיות יצוק בתבנית צורתית .11.3.4.2

-40צפיפות הפוליאוריתן  ,FR2הספוג יכיל חומר מעכב בעירה ברמה ,  330ממין 

 ק"ג למטר מעוקב.   35

 , בתכונות הבאות:  518, מתאים לדרישות ת"י ריפוד מלוחות ספוג .11.3.4.3

  40 תאלסטיוו כיל חומר מעכב בעירה, מ124ספוג מסוג קשה למחצה ממין-

 ק"ג למטר מעוקב. 40צפיפות של . 50

 מידות ע - 5419ת"י  ספוגי ריפוד הכיסאות יעמדו בדרישות התקן הישראלי

 בהצתה של רהיטים מרופדים לישיבה. 

 על הספק להציג מסמכי התאמה של הספוגים בהתאמה לדרישות מפרט זה. .11.3.5

 משענת גב .11.3.6

יהיה זהה בעיקרון לריפוד המושב. עובי כרית הריפוד יהיה בעובי מינימאלי של    .11.3.6.1

 ק"ג למטר מעוקב.  32-30צפיפות   מ"מ. 30

 מפורטים בסעיף בדי הציפוי להלן. ציפוי מושב וגב הכורסאות יכלול את הסוגים ה .11.3.6.2

 בדי ציפוי   .11.4

פים להלן,  כיסאות הכיסאות יצופו בבדים דמוי עור ובבדי ציפוי ארוגים כמפורט בסעי .11.4.1

שיוגדרו בהזמנה באופן מפורש שהם נדרשים להיות מסופקים עם ציפויים משופרים 

 תינתן לגביהם תוספת מחיר בהתאם לתוספות המפורטות ברשימת הפריטים.

ה של רהיטים עמידות בהצת - 5419כל הבדים יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י   .11.4.2

 מרופדים לישיבה 
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 לדרישות מפרט זה.בהתאמה  יםכי התאמה של הבדעל הספק להציג מסמ .11.4.3

מסוג "אופק", "פיג'י" או בד שווה ערך לבד זה  רגיליםבבדים סינתטיים ארוגים  ציפוי  .11.4.4

 40% -פוליאסטר ו 60%טר או הרכב של פוליאס 100%או  אקריל  100% -העשויים מ

באור ויהיה גרם למ"ר לפחות.  הבד אינו דוהה  370אקריל. הבדים יהיו במשקל של  

  גר'. 800מחזורים בעומס של  40,000עמיד בפני בליה של 

הבדים  בד שווה ערך לבד זה.שאטו", או  " ,מסוג "לוציה" ארוג משופרציפוי בבד ריפוד  .11.4.5

"ר לפחות.  הבד יעבור גרם למ 400במשקל של  פוליפרופילן  100% -עשויים מיהיו 

ומרי ניקיון, אינו דוהה באור ויהיה אימפרגנציה לדחיית כתמים. הבד יהיה עמיד בח

. הבד יהיה BS5690גר' על פי התקן  800מחזורים בעומס של  40,000עמיד בפני בליה של 

   UV. בעל תוספות המשפרות את כושרו בעמידה בקרינת

גווני הבד יהיו יציבים וקבועים לאורך זמן, דוחה כתמים ונוח לניקוי ועמיד בכל סוגי  

 ים.הדטרגנטים המקובל

 %36 -ציפוי בבד דמוי עור משופר יהיה בד העשוי מה -ציפוי בבד דמוי עור משופר .11.4.6

" או בד שווה ערך לבד זה. הבדים יהיו רנהכותנה, מסוג "פגסו" , " %46 -פוליאוריתן ו

גרם למ"ר לפחות. הבד יהיה עמיד בחומרי ניקיון, אינו דוהה באור,  420במשקל של  

מחזורים לפחות בעומס של  50,000עמיד בפני בליה של  עמיד בכיבוי סיגריה, ויהיה

 .BS5690גר' על פי התקן  800

 כיוון גובה הישיבה  .11.5

מ"מ.  50לקביעת גובה הישיבה ישמש מנגנון פנאומטי באמצעות בוכנת גז בקוטר  .11.5.1

 .ANSI/BIFMA X5.1 2011   הבוכנה תעמוד בדרישות הרלוונטיות של התקן

 360בעזרת ידית הפעלה ויתאפשר סיבוב אופקי מלא,   הבוכנה תהיה עם הפעלה עליונה .11.5.2

 מעלות, של המושב. 

 .17-4שלדת המושב תתחבר למוט הבוכנה באמצעות קונוס "מורס" מס'  .11.5.3

", או "סטבילוס",  KGS הבוכנות כולל הצינור החיצוני יהיו מתוצרתם של המפעלים " .11.5.4

 או מתוצרת מקור יצרני אחר. 

 מ"מ.  5 ±מ"מ  125הגבהה של  לכל הכיסאות בוכנות עם מהלך  .11.5.5

 .מ"מ ±10  מ"מ  430לכל הכיסאות גובה ישיבה התחלתי   .11.5.6

שינוי כיוון גובה הישיבה יתבצעו בקלות ונוחות מבלי לשנות מיקומו של היושב ובעת  .11.5.7

הישיבה על גבי המושב. הכוונון שיקבע יהיה יציב ולא ישתנה באורח בלתי מבוקר 

 במהלך השימוש בכיסא. 

בטחה אתהיה , במצב הגבהה מרבית של המושב .גבי המושב תהיה יציבה הישיבה על .11.5.8

יהיו בלתי  יסאבפני התנתקות המושב מהמנגנון. ידיות וכפתורי הפעלת מנגנוני הכ

 .רוקיניתנים לפ

 מערכת משענת הגב  .11.6

אשר  לכל הכיסאות יהיה מנגנון המאפשר כוונון גובה משענת הגב ושינוי זווית הגב .11.6.1

 נונים נפרדים. סוג המנגנון יקבע בהגדרת המוצר.בעזרת מנג ויופעל

 גובה משענת הגב .11.6.2



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

83 

משענת הגב תנוע על קורת פלדה קשיחה. ניתן יהיה להחליק את משענת הגב על  .11.6.2.1

קיבוע מוחלט של גב המושב ל מנגנון "ראצ'ט"הקורה ולקבע את מקומה בעזרת 

ני פמבטחה אתהיה  תבמצב הגבהה מרבי. בכל נקודה שתקבע על ידי המשתמש

 התנתקות המשענת מהמנגנון.  

  .כיוון גובה משענת הגב יתאפשר כאשר המשתמש בכיסא נמצא במצב ישיבה .11.6.2.2

חלקו החשוף של עמוד הפלדה, שעליו מחוברת משענת הגב, יהיה מכוסה בכיסוי  .11.6.2.3

 פלסטי גמיש. 

 הגבוית, הטיית משענת ושינוי ז .11.6.3

 שינוי זוית, הטיית משענת הגב בעזרת מנגנון בוכנה    .11.6.3.1

  פעולת שינוי זוית, הטיית משענת הגב, קדימה ואחורה, תהיה באמצעות מנגנון

מ"מ  135הכולל בוכנה מתוצרת "סוספא", או בוכנה שוות ערך. אורך הבוכנה 

 והיא מופעלת ממצב ישיבה בתחום גובה מפלס המושב.  

  .פעולת המנגנון תהיה קלה, נוחה וללא מעצורים 

  תוך כדי ישיבה על המושב. המנגנון יאפשר פעולת הטיית משענת הגב תבוצע

את קיבוע משענת הגב בכל זווית הטיה רצויה, בתחום הכוונון. הכוונון שנקבע 

 יהיה יציב ולא ישתנה באורח בלתי מבוקר. 

  בית מנגנון שינוי הזוית של הגב יהיה בנוי בצורת תיבה על מנת להבטיח חוזק

מ"מ. לוח המושב יחובר  75  -ועמידות, הרוחב הנומינלי של בית המנגנון 

 למנגנון בעזרת ברגים ואומי נעץ. 

 , הטיית משענת הגב בעזרת מנגנון מצמד תזווישינוי   .11.6.3.2

  מנגנון הטיית משענת גב באמצעות מצמד לוחיות. המנגנון יהיה  שווה ערך

 למנגנון הבוכנה שבסעיף הנ"ל. 

 בתחום הכוונון. המנגנון יאפשר את קיבוע משענת הגב בכל זווית הטיה רצויה ,

כל כוונון שיקבע יהיה יציב ולא ישתנה באורך בלתי מבוקר, במהלך השימוש 

 בכיסא. 

  בית מנגנון שינוי הזוית של הגב יהיה בנוי בצורת תיבה על מנת להבטיח חוזק

. לוח המושב יחובר מ"מ 75  -ועמידות, הרוחב הנומינלי של בית המנגנון 

 למנגנון בעזרת ברגים ואומי נעץ. 

  .אורך חיי המנגנון לא ייפול מאורך חיי מערכות הכיסא האחרות 

 מנגנון הגב יעמוד בדרישות התקן   ANSI/BIFMA X5.1 2011. 

  .ידיות וכפתורי הפעלת כל המנגנונים בכיסא יהיו בלתי ניתנים לפרוק 

 מנגנון מושב הכיסא .11.7

מנגנון תנועה מהסוגים המפורטים להלן. סוג המנגנון יקבע בהגדרת  לכיסאות יהיה .11.7.1

 המוצר:

  מנגנון אסינכרוני .11.7.1.1

  עלות ביחס לאופק. מ -5ועד  0מושב הכיסא, יהיה מושב קבוע בתחומי זוית של 
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  מעלות  5ניתן יהיה לשנות את זווית הטיית המושב בתחום שבין פלוס למינוס

אשר יאפשר שינוי זווית בתחום רחב  ביחס לקו האופק. ניתן לספק מנגנון

 יותר.

  מנגנון שינוי הזווית יופעל באמצעות מצמד לוחיות, דומה למנגנון שינוי זווית

 גב המושב. 

  במספר מצבים ולמצב של ישיבה תקנית. זוית המושב המנגנון יאפשר קיבוע

פעולת ההטיה תבוצע תוך כדי ישיבה על גבי המושב. כל כוונון שיקבע יהיה 

 יב ולא ישתנה באורך בלתי מבוקר במהלך הישיבה. יצ

  מנגנון מושב הכיסא יעמוד בדרישות התקן   ANSI/BIFMA X5.1 2011 . 

 מנגנון סינכרוני  .11.7.1.2

 בין תנועת  1:2יחסית ביחס של  ההמנגנון הסינכרוני הינו מנגנון המאפשר תנוע

 המושב לבין תנועת משענת הגב. 

 לי להגביה את הברכיים ולא יהיה ניתוק המושב ומשענת הגב נוטים לאחור מב

 מגע בין כף הרגל והרצפה במצב נטייה לאחור. 

  .למנגנון מווסת דרגת התנגדות התנועה 

  .המנגנון יהיה עם אפשרות קיבוע במספר מצבים ולמצב של ישיבה תקנית

פעולת ההטיה תבוצע תוך כדי ישיבה על גבי המושב. כל כוונון שיקבע יהיה 

 נה באורך בלתי מבוקר במהלך הישיבה.יציב ולא ישת

 מנגנון מושב הכיסא יעמוד בדרישות התקן   ANSI/BIFMA X5.1 2011  

 משענת ידיים  .11.8

 עם מנגנון שינוי גובה. תהיינהת הידיים ומשענ .11.8.1

בצפיפות  INTEGRAL SKIN עשויות מפוליאוריתן יצוק עם כריות משענות היד תהיינה  .11.8.2

נה יצוקות על בסיס פלדה, צינור או מבנה יהכריות תהיק"ג למטר מעוקב.  220עד  180

אחר שיעמוד בדרישות החוזק והמבנה. המשענת תהיה עמידה בפני הפעלת כוח אופקי 

 .ק"ג  90וכוח אנכי של 

 הכריות תהינה בעלות גמישות כדי לא לפגום בריהוט. .11.8.3

 משענת הידיים תהיה מתכווננת גובה ומתכווננת רוחב.  .11.8.4

 .גמישות כדי לא לפגום בריהוט תובעלהכריות תהינה  .11.8.5

 70ום שינוי גובה משענות היד יהיה מ"מ, תח 170 -הגובה המינימלי של משענות היד  .11.8.6

 מ"מ לפחות. 

 ס"מ. 48המרווח המינימלי הפנימי בין משענות יד קבועות יהיה  .11.8.7

משענות יד עם אפשרות שינוי רוחב )מרחק פנימי בין משענות היד( יאפשר שינוי בין  .11.8.8

 ס"מ . 54 -ס"מ ל 48של  מינימום

 . ANSI/BIFMA X5.1 משענת היד תעמוד בדרישות הרלוונטיות של תקן   .11.8.9

 בסיס   .11.9

 גלגלים.  5  -זרועות ו 5בוכנת הכיסא מחוברת לבסיס עם   .11.9.1



 13/2018מכרז משותף מס' 

 רחובות, יבנה, אשקלון, באר יעקב ומבשרת ציון.בערים  לקבלת הצעות לאספקת והתקנת ריהוט מוסדיהזמנה 

                
___________________________________                                                  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                            

85 

קוטר ומבנה הבסיס יבטיח שהכיסא יהיה עמיד בפני התהפכויות, קוטר הבסיס לא  .11.9.2

 ורים. ה, בצורה חלקה וללא מעצס"מ. הבסיס על גלגליו ינוע בבטח 65 -יפחת מ

 ס"מ לפחות. 70לכיסאות עם גב גבוה יורכב בסיס כנ"ל בקוטר  .11.9.3

 הבסיס יכול להיות אחד מהסוגים המפורטים להלן. סוג הבסיס יוגדר בהגדרת המוצר:  .11.9.4

זרועות בסיס העמוד תהיינה עשויות מפרופילי פלדה או פח מכופף.  - בסיס פלדה .11.9.4.1

מכופפים באופן אחיד ללא עיוותים ומעיכות. הפרופילים ו/או הפחים יהיו 

הזרועות תחוברנה בריתוך לצינור העמוד המרכזי. הריתוכים יהיו מלאים ומסביב 

 כל שטח החיבור, ללא שרפות חומר ועיוותים.  

העשוי מיחידה אחת קשיחה של חומר פלסטי מסוג ניילון מחוזק  - בסיס פלסטי .11.9.4.2

 בסיבי זכוכית, המיוצר בהזרקה. 

 . ANSI/BIFMA X5.1 2011  ס יעמוד בדרישות הרלוונטיות של התקןהבסי  .11.9.5

 גלגלים .11.10

 50  -, ובמידת רוחב כוללת של מדרכי הגלגלים 2הגלגלים יהיו בקוטר מינימאלי של " .11.10.1

מ"מ לפחות. הגלגל עשוי מניילון  60מ"מ לפחות. גובה הגלגל ללא בורג החיבור 

ק"ג לכל גלגל. ציר הגלגל  40בעומס של ויעמוד ומצופים בשכבת סיליקון "פוליאמיד" 

 מ"מ. 11העשוי פלדה יהיה בקוטר 

 הגלגלים יוחדרו לזרועות הבסיס באופן כזה שהם לא יתפרקו בקלות.  .11.10.2

 .ANSI/BIFMA X5.1 2011   הגלגלים יעמדו בדרישות התקן .11.10.3

 כמפורט במפרט הכללי לעיל. -גימור  .11.11

 כמפורט במפרט הכללי לעיל. -אריזה  .11.12

 כמפורט במפרט הכללי לעיל. -סימון .11.13
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 שאלון שביעות רצון –נספח ט"ו 

 (וועדת המכרזים המשותפת ו/או הצוות)אין למלא נספח זה, ימולא על ידי 
 (5X10=50 -)מקסימום נקודות
 

 
 פרטי הגוף הנשאל: ________________________

 ________________________     שם הנשאל:

 ________________________תפקידו בארגון:     

 ________________________     תאריך: 

 כמה זמן ניתן השירות על ידי המציע? ___________

 
 נק'( 10)מקסימום  האם אתה שבע רצון מרמת השירות שסיפק המציע? – כללי –רמת השירותים  .1

2 4 6 8 10 

 מאודבמידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
וידעו  צוותו הוכיחו מקצועיות בעת ביצוע העבודותהמציע ולדעתך האם  – מקצועיות המציע .2

 נק'( 10)מקסימום לתת מענה מקצועי ומהיר לתקלות, ככל שהתעוררו במהלך ביצוע העבודות? 
2 4 6 8 10 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
אם אתה מרוצה מהתנהלות המציע ומגמישותו בטיפול ה – וטיפול בליקוייםמתן מענה לבעיות  .3

שירותי משרד בדגש על מענה בבוקר ואחר תיקון תקלות, דחופים ובלתי מתוכננים, כגון:  במקרים
 נק'( 10)מקסימום  תוקנו באופן יעיל ובזמן סביר?ליקויים ההאם הזמנות דחופות,  הצהריים,

2 4 6 8 10 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית מעטה במידה כלל לא

 
אם המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך ההתקשרות ה –שיתוף פעולה עם הלקוח .4

 נק'( 10)מקסימום  ונענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?
2 4 6 8 10 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
 נק'( 10)מקסימום  ממליץ להתקשר עם המציע לשם אספקת השירותים? האם היית .5

2 4 6 8 10 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
 

 

 

 

_______________________     ___________________ 

 תאריך       שם מבצע הבדיקה
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 טופס סיכום סיור–נספח ט"ז 

 (וועדת המכרזים המשותפת ו/או הצוות)אין למלא נספח זה, ימולא על ידי 
 מועד בדיקה:  ________________________ 

 פרטי הבודק:  ________________________

בטבלה שלהלן ימולאו על ידי נציגי וועדת המכרזים המשותפת ו/או הצוות, על פי שיקול הציונים 
 . בכל פרק ים המשתתפיםימו במפעלי ו/או אתרי המכירות של המציעדעתם הבלעדי, לאחר סיור שיקי

הנושאים שיבחנו בסיור זה יהיו הנושאים המפורטים להלן, כאשר וועדת המכרזים המשותפת ו/או 
הצוות שומרים על זכותם להרחיב ולבדוק, בהתאם להבנתם ובהתאם לתשובות שיקבלו במהלך 

 הסיור.
 50 -מקסימום נקודות

  

 נק'(. 10סימום )מקבמפעלי ו/או אתרי המכירות של המציע  ממגוון הפריטיםהתרשמות  – מגוון .1
 נק' 10 נק' 8 נק' 6 נק' 4 נק' 2

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא
 

, אופן ככל שרלוונטי -מסגרותו/או בודות נגרות ע -התרשמות מאופן ביצוע העבודות -הליכי עבודה .2
 .נק'( 10)מקסימום  וכד' ,עמידה בלוחות זמניםיכולת ל, ככל שרלוונטי -ביצוע הזמנות

 נק' 10 נק' 8 נק' 6 נק' 4 נק' 2
 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
ל למפעקלות ההגעה אמצעי ההובלה העומדים לרשות המציע, , אופן אריזת הפריטים – ההובלאריזה ו .3

 נק'(. 10)מקסימום  וכד' למשאית,  העמסהאופן אפשרויות ו ,ו/או לאתרי המכירות
 נק' 10 נק' 8 נק' 6 נק' 4 נק' 2

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא
 

גימורים, נוחות ואיכות ריפודים רמת האיכות חומרי הגלם,  – התרשמות מאיכות פריטי ריהוט .4
 נק'(. 20)מקסימום )לכסאות( 

 נק' 20 נק' 16 נק' 12 נק' 8 נק' 4
 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
 
 

 סה"כ ניקוד למציע _________________
 
 

_______________________     ___________________ 

 תאריך       שם מבצע הבדיקה

 


