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קנה של ציוד וריהוט אספקה והת
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 הצהרת הקבלן

 

 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל 

פיפות לדרישות המוגדרות בכולספק הציוד את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 

 בהם.

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 חתימת הקבלן _________________                    תאריך ____________
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 מועצה מקומית מעלה עירון
  2020/08- מס'  פומבי מכרז  

 והצטיידות כללית לבי"ס יסודי משירפה  21Mחבי למידה אספקה והתקנה של ציוד וריהוט למר
 
 

 21Mלספק ולהתקין ציוד וריהוט למרחבי למידה מכריזה בזאת על כוונתה מועצה מקומית מעלה עירון 
 מעלה עירון  -והצטיידות כללית לבי"ס יסודי משירפה  

 
 שעות ב חינוך ממחלקת  ניתן לקבל את חומר המכרז , התוכניות וכתב  הכמויות 

 
 . . העבודה הרגילות 

 
 ניתן להשתתף במכרז לפי התנאים להלן :

 

על המציע להגיש עם הצעתו לפחות שתי מציעים בעלי ניסיון קודם ומוכח בביצוע עבודות מסוג זה,  .1

 המלצות משתי רשויות שונות אודות עבודות דומות לתכני המכרז . 

ולמפרטים הטכניים בכתבי הכמויות. כל חריגה על המציע להיצמד לתקני הבטיחות של משרד החינוך  .2

 .  או סטייה בטיב העבודה ו/או איכות החומרים תהווה סיבה לאי אישור העבודה 

 שלא יוחזרו.₪  1,000ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת סכום של  .3

 על המשתתפים לצרף תעודות על ניהול ספרי חשבונות כחוק . .4

 ל קיום ביטוח מעבידים וצד שלישי על הזוכה  להגיש למועצה אישור ע .5

ישית לתיבת א 12:00שעה   09/11/2020שני  תאריך   ליום  על המשתתפים להגיש את הצעותיהם עד .6

  (  2020/08) מס'  פומבי שירשם עליה )מכרזבמשרד הגזברות  המכרזים במעטפה סגורה 

שומרת לעצמה לבטל כל מועצה מקומית מעלה עירון אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו .7

מכרז או חלק ממנו ו/או לצמצם או לבטל חלק מהסעיפים לפי הצורך ולפי מקורות התקציב , ולא 

 תהיה למציע כל זכות לתבוע את המועצה ו/או מי מטעמה ולבקש כל פיצוי כתוצאה מכך. 

תה הבלעדי צווי התחלת עבודה על פי שקול דע\המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעבוד לפי הזמנות .8

 . ולפי מקורות התקציב העומדים לרשותה 

מ.מ. מעלה עירון ) טלפון:  –מנהל מחלקת החינוך  –לשאלות ובירורים נא לפנות למר תאופיק ג'בארים  .9

052-6008602 ) 

 
 בכבוד רב

 ארין מחמודגב                                                                                            
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 ספקלתשומת לב ה

 

 מחולקת בהתאם לממון משרדי הממשלהוהציוד העבודה  .1

זמין את כל הציוד מייד עם בחירת הזכיין , מעוצה מקומית מעלה עירון לא מתחייבת לה .2

 שלבים .ניתן ולפי שיקול דעתה להזמין גם ב

, ולא יהיה לזכיין כל  למועצה הזכות להפסקת העבודה בכל שלב ובכל זמן ומכול סיבה .3

 טענה על החלטת המועצה . 

 חודשים מיום פרסום המכרז 6הצעת הקבלן תהיה בתוקף ותחייב אותו למשך  .4

מעבר לסכום שהוגש ע"י המציע במפרט וכת הכמויות המצורף לא יהיו תוספות מחיר כלשהן  .5

 למכרז . 

הכספים  הכל מותנה בשחרור הספקת הציוד , ו. תנאי תשלום יהיו בהתאם להתקדמות העבודה ו8 

 מהמשרד הממן .

 

 

 

 

_________________ ספקחתימת ה                    תאריך ____________
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 הוראות 

 

 :המשוער להתחלת העבודה וההסתייגויות  המועד.   1

 המועצה בהתאם לאישור להתחלת ביצוע העבודה הוא: המשוער המועד       

 בכל צורה שהיא והתחלת המועצהאינו מחייב כלל את הסתייגות: מועד זה        

 עבודה.הביצוע העבודה תקבע בצו התחלת        

 
 :השלמת העבודההספקת הציוד ומועד  .2

 לשלבי העבודה .  ועצה, או כפי שיקבע ע"י המלהתחלת העבודה ממועד התחלת הבצוע שנקבע  בצו     

 
 :סכום הפיצויים המוסכמים מראש .3

 אלף שקלים חדשים( לכל יום של  ש"ח )במילים  1,000הפיצויים המוסכמים מראש סכום     

 בתנאים הכלליים. רטכמפו איחור בהשלמת העבודה    

 
 :תשלום  תנאי .4

 תנאי התשלום יהיו כדלקמן: 

 .משרד החינוךבהתאם לשחרור הכספים מ .א

ודה ותואשר על ידי מפקח מובהר כי לא ישוחררו כספים ו/או יועברו לספק לפני סיום מלוא העב .ב
 המועצה. 

 

מסירת העבודה ואישור ולאחר יום  30לאחר קבלת הכספים מהמשרד הממן עד החשבונות  ישולמו 

  לפי המאוחר מביניהם. שותרהמפקח ומהנדס 

 

 :הוראות ותנאים נוספים  .5

אישית  יערבוהמניות י לדרוש שהמנהלים ו/או בעל הערייההזוכה במכרז תאגיד, רשאית והיה       

 להתחייבויות הזוכה.

     

       

 ____________________________________ 

 , בכבוד רב ובברכה

 גבארין מחמוד

 ראש מועצה מקומית מעלה עירון
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 מעוצה מקומית מעלה עירון
 

   2020/08מכרז פומבי  
 ות כללית לבי"ס יסודי משירפהוהצטייד 21Mאספקה והתקנה של ציוד וריהוט למרחבי למידה 
 

 תנאי השתתפות למציעים
 
 

  מתכבדת בזה להזמין כב' להגיש את הצעתו לביצוע מעוצה מקומית מעלה עירון
 והצטיידות כללית לבי"ס יסודי משירפה 21Mאספקה והתקנה של ציוד וריהוט למרחבי למידה 

 בהתאם למפרט ולנספחים ולמסמכים המצ"ב.   מעלה עירון
 

 :נה והסתייגויותההזמ .1
 כב' מוזמן להשתתף במכרז האמור ולהגיש את הצעתו לבצוע העבודה הנדונה. .א

כדי ליצור  על מנת למנוע ספיקות ו/או אי הבנות, מובהר בזאת כי אין בהזמנה זו, כשלעצמה, .ב

שהיא של המועצה  יחסים כלשהם בין המציע לבין המועצה, וכ"כ אין לראות בה הכרה כל

 , יכולתו וכיוצ"ב.בכשירויות המציע

 :כשירויות המציע .2

 למכרז האמור רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע אשר ביום הגשת הצעתו: .א

 , כעוסק מורשה.1975 –רשום לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  (1

יש בידו אישור תקף שהוצא בשנת המס הנוכחית על  ידי  פקיד  השומה, מנהל מע"מ, רואה  (2

 –ניהול חשבונות(, התשל"ו  –קאות  גופים  ציבוריים  )אכיפת חשבון או יועץ מס, לפי חוק עס

 , והמעיד כי:1976

הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם  לפי  פקודת  מס הכנסה ולפי  .א

 חוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם.

 ן מס.מדווח, כנדרש, לפקיד השומה  על  הכנסותיו  ולמנהל  מע"מ  על  עסקאות עליה .ב

אישיותו  הרישומים והאישור כנדרש בפיסקה )א( לעיל צריכים להתייחס למציע לפי .ג

 המשפטית.

    נסיון בביצוע פרויקטים מסוג דומה ובהיקף כספי דומה. (3

בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע עבודות מסוג זה, על המציע להגיש עם הצעתו לפחות שתי  (4

 דומות לתכני המכרז .  המלצות משתי רשויות שונות אודות עבודות

על המציע להיצמד לתקני הבטיחות של משרד החינוך ולמפרטים הטכניים בכתבי  (5

הכמויות. כל חריגה או סטייה בטיב העבודה ו/או איכות החומרים תהווה סיבה לאי 

 .  אישור העבודה 

 על הזוכה  להגיש למועצה אישור על קיום ביטוח מעבידים וצד שלישי  (6
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 :מסמכי המכרז .3

המסמכים הבאים, בין שהם מצורפים בזה ובין שאינם מצורפים בזה, מהווים את  .א

 מסמכיהמכרז:

 הזמנה והוראות + נספח.  (1)

 חוזה.  (2)

 תנאים כלליים לביצוע העבודה.  (3)

 מפרטים.  (4)

 כתב כמויות וגיליון הסיכום.  (5)

 הצעת הקבלן.  (6)

 כתב ערבות בנקאית  (7)

 

 –החינוךמחלקת של המעונין  בכך,  מסמך ממסמכי המכרז שאינו מצורף בזה, מוצג לעיונו  .ב

 . 13:00 – 08:00ה'  בין  השעות -בימים א',   מועצה מקומית מעלה עירון 

 

 :מתן הסבר .4

מנהל  –לקבל הבהרות והסברים ניתן לפנות למר גבארין תאופיק למעונין  –הסבר נוסף  .א

 מחלקת החינוך . 

 :הוראות למילוי טפסי ההצעה ולהכנתה .5

 מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל.לבדוק ולקרוא את כל  .א

 למלא בכתב קריא וברור בדף המפרט את הצעתו ומחיר היחידה ואת סך הכל.   .ב

 

 לצרף להצעתו:   

 דלעיל. 2אישורים כדין המעידים על כשירויות המציע כנדרש לפי סעיף  (1

 אישור מעורך דין או רואה חשבון ובו:-אם המציע תאגיד  (2

 ת את התאגיד.פרטים בדבר החתימות המחייבו  (א)

 פרטים מלאים של בעלי השליטה בתאגיד.  (ב)

 ה.  להכניס את כל מסמכי המכרז, ממולאים וחתומים כנדרש, בצירוף הערבות

 והאישורים כאמור לעיל, לתוך המעטפה המיוחדת המצורפת בזה, לסגרה       

 מספר המכרז ושם המכרז. היטב ולציין עליה את      

 

 :שתומשלוח ההצעות והמועד להג .6

שלא כאמור לא  , )המצאהמועצהאת המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים שבבניין ה .א

 תתקבל(.

 
 המועד האחרון להגשת הצעות הוא כפי שנקבע בנספח. .ב
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 הוראות כלליות .7

 עם הגשת ההצעה יראו את המציע כאילו ערך, לפני כן, את כל הבדיקות הדרושות ו/או .א

האמור  והסכים  לכל-יוצא מן  הכלל ללא-המכרז הנחוצות להגשת הצעתו וקרא את כל מסמכי

בהם, ללא כל הסתייגות או שינוי, מבלי לפגוע  ו/או  לגרוע  בכלליות  האמור לעיל מוזכר ו/או 

 מודע בזה למציע כי:

אסור למציע לעשות כל שינוי או תוספת במסמכי  המכרז או  לעשות  הסתייגות  כל   .1

 במכתב לוואי או בדרך אחרת.שהיא לגביהם, בין בגוף המסמך ובין 

 

הזכות להוציא  לפועל  רק  חלק  מהעבודה  או  לחלקה  ו/או  לפצלה  בין מציעים  מועצהל .2

שונים, כראות עיניה, מבלי שתהא למאן דהוא כל  דרישה  ו/או  טענה  איזו שהיא כנגד 

 המועצה.

מחירי היחידה זכאית  להקטין  או  להגדיל  את  היקף  החוזה ללא שינוי ב  מועצהה .3

 שנקבעו בהצעתו.

ידי  המציע  כוללים  את  כל  המסים והתשלומים -מחירי  היחידות  כפי  שיוצעו  על .4

 .למס ערך מוסףפרט -האחרים ללא יוצא מן הכלל

 מס ערך מוסף יצוין בנפרד, בטור המתאים. .5

 להתחשב בכושרו של המציע לבצוע העבודה או מועצהבעת הדיון בהצעות, זכאית ה .6

כולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע  מעבודות  קודמות  שביצע  המציע עבור בי

 ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו וניסיונו בעבודות דומות. – מועצהה

 אינה  מתחייבת  לקבל  את  ההצעה  הזולה  ביותר  או  כל  הצעה  שהיא;    מועצהה .7

או  כספית     – ר, לא תהא למציע כל דרישה ובמפורש מובהר שאם לא תקובל הצעה כאמו

     , עקב אי קיבול הצעה כאמור או ביטול המועצהמ –אחרת 

                מכרז.       

 אם הצעת המציע תוגש שלא בהתאם לתקנות או שלא בהתאם לתנאי .  12       

 .לפסלה מועצהרשאית ה  ומסמכיו   המכרז              

 

 :נאי תשלום וסכום הפיצוייםמועד השלמה, ת .8

 מועד השלמת העבודה, תנאי התשלום וסכום הפיצויים המוסכמים הם כמפורט בנספח.

 

  שהשלמשך  הצעת המציע תעמוד בתקפה, ללא  שינוי  כל  שהוא;  א. .9

  כפי  שנקבע  בנספח; המציע  לא  האחרון להגשת הצעות חודשים  מהמועד           

 החודשים האמורים. 6בתום  ר  בו  מהצעתו אלאיוכל  לחזו           

  החודשים כנזכר לעיל או קודם לכן;  6ההצעה  תפקע  אם  עבר המועד של ב. 

 תדחה את ההצעה.מועצה  אם  ה    

ייחשב  למציע  על  קיבולה  של  הצעתו, –בכתב ובדואר רשום  -, מועצהעם  משלוח  הודעת  ה .ג

במועד מתן  כנכרת  בין  הצדדיםצורפו ובין שלא  צורפו, בין ש על כל תנאיו ומסמכיוהחוזה 

ללא יוצא  –החוזה  ועל המציע למלא אחר כל  התחייבויותיו  הנובעות מכריתת הודעת הקיבול
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ערבות לביצוע החוזה  לרבות  חתימה  על  כל  מסמך  הקשור  לחוזה  והמצאת –מן  הכלל 

לסכום הערבות לביצוע כפי  בסכום השווה לתנאים הכלליים לביצוע החוזה( 7)כאמור בסעיף 

 שנקבע בהזמנה. 

 : הערות

של החוזה ללא  אין לבצע עבודות שלא נכללו בחוזה זה ואשר יש בהם כדי להגדיל  את  ההיקף  הכספי .1

 .והחשב המלווה מועצהגזבר ה מועצהחתום ע"י ראש ה בכתבקבלת אישור 

 .הקבלן בלבדאחריות וע"ח שלעיל תהא ב 1ביצוע העבודה בניגוד לאמור בסעיף  .2

טרם הושג תקציב לביצוע הפרוייקט וכי מועד תחילת הביצוע יותאם למועד מודיעה כי  מועצהא. ה .3

     השגת התקציב.

להקטין  המכרז ו/או  ושומרת לה את הזכות לבטל את  מועצהלאור האמור לעיל מודיעה בזאת הב. 

 האומדן למכרז זה.מ כאשר תחרוג ההצעה המיועדת לזכייהאת היקפו אם ו

העבודה תבוצע בשלבים בהתאם ליכולת הכספית של המועצה והפסקת העבודה בשלב כלשהו לא  .4

 תזכה את הקבלן בפיצוי בגין אי ביצוע השלבים הבאים.

מסמכי המכרז הנ"ל גוברים על כל מסמך אחר המצוי בחוברת המכרז והוא אינו בא לסתור או לגרוע  .5

 מהאמור במסמכים האחרים.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 גבארין מחמוד

 המועצה ראש
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 ח ו ז ה

 

 2020יום _____ לחודש _____ שנת בנערך ונחתם 

 

 -ב י ן-
 

 מועצה מקומית מעלה עירון

 

 המועצה ()שתקרא להלן "

 -ל ב י ן-

 
______________________________ 

 
______________________________ 

 )שיקרא להלן "הקבלן"(

 

 21Mאספקה והתקנה של ציוד וריהוט למרחבי למידה עבודות  מעונינת בבצוע ועצההמהואיל:  

 המצורפים. במפרט וכתב כמויותכמפורט   והצטיידות כללית לבי"ס יסודי משירפה

 

אשר לפיו היא הזמינה _____07/2020- _מצהירה כי פרסמה מכרז פומבי מס'   –המועצהוהואיל:   

 העבודות המתוארות לעיל.מציעים להגיש הצעותיהם לבצוע 

  

והואיל:   והקבלן מצהיר כי הגיש הצעתו למכרז וזאת ביום _________ בסכום של _______________ 

 להלן:"הצעת הקבלן למכרז"(₪.)

 

מצהירה כי ועדת המכרזים שלידה ובישיבתה מס'  _______ מיום   ____________ המועצה והואיל:   

 ולמסור לו את ביצוע העבודה. החליטה לקבל את הצעת הקבלן 

 

 הצעה לבצוע האספקה המתוארת בחוזה והצהיר מועצהוהקבלן הגיש לוהואיל:     

 כי:                 

 הוא מעונין לבצעה. .א

יש לו הכישורים, היכולת, הציוד והידע לבצעה ברמה מקצועית, מעולה ומיומנות   .ב

 גבוה.

 

 אי לזאת מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 להסכם:המבוא 

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף מחוזה.א. 

 

 בין שהם צורפו ובין  המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזהב. 

 :שהם לא צורפו לחוזה    
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 הזמנה והוראות + נספח.  .1

 ערבות בנקאית  .2

 תנאים כלליים לבצוע האספקה.  .3

 כתב כמויות ומחירים וגיליון הסיכום. .4

 הצעת קבלן.  .5

 

   את ביצוע  מועצה המקומית מעלה עירון המוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה מאת  המועצה ג. 

 העבודה המתוארת בחוזה, הכל להוראות החוזה וכמותנה בו.    

 

 הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודה בחוזה ולקיים את כל שארד. 

 ין.במישרין או בעקיפ –ההתחייבויות המוטלות עליו בחוזה      
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 כללי -רק א' פ

 גדרותה .1

 בחוזה זה: א.

לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין החוזה, כולו או מקצתו  –המועצה"   " .1 

 לתמיד או מזמן לזמן.

 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות  -הקבלן" " .2 

 עבודה.השבילו בביצוע משנה הפועל בשמו או ב-כל קבלן

 

אדם שימונה ע"י המועצה  להיות המפקח לעניין החוזה או כל אדם אחר ה –המפקח" " .3 

שהמועצה ו/או המפקח ימנו אותו לפעול בסמכויות המפקח, כולן או מקצתן, לתמיד או 

 מזמן לזמן, במקום או בנוסף.

 

שלמה ובדק ולרבות בצוע כל העבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה לרבות ה –"העבודה"  .4 

 הדעבודה ארעית שתידרש בקשר לעבו

  

 

 הסבת החוזה: .2

מהם, אלא  זה זה או כל חלקחוהקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכות הנובעת מ .א

 מראש של ראש המועצה. באם כן קיבל את הסכמתו המפורשת בכת

  

, אלא אם כן קיבל לכך את תהה, כולה או מקצאין הקבלן רשאי למסור לאחר את בצוע העבוד .ב

ם א בין –ובדים בשכר ת העהעסק -הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של ראש המועצה, ואולם 

אין בה, -עבודה ס שכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעורסיב

זה כי עובדים כאלה ה, משום מסירת העבודה או חלק ממנה לאחר, אך במפורש מובהר במכשלעצ

אם יועסקו, יהיו ויראו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן בלבד ולא יווצרו ביניהם לבין המועצה 

 בין של עובד ומעביד, מעסיק ומועסק ובין יחסים דומים אחרים. -יחסים כל שהם 

 

סירת בצוע צהר בזה כי אף אם תינתן לקבלן הסכמה מפורשת של המועצה למוספק מ על מנת למנוע כל  .ג

העבודה או חלק ממנה לאחר, הרי שלא יהא במסירה זו כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן 

מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או 

ם, אלא אם כן הפטור או השחרור נעשו במפורש, המחדל של מבצעי העבודה, באי כחם ועובדי

 על ידי המועצה. בכתב ומראש

 

 הקבלן. תמכהמועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, ללא שתזדקק להס .ד

 

 היקף החוזה: .3

וראות החוזה חלות על בצוע העבודה לרבות כוח אדם, החומרים, הכלים, הציוד וכל דבר אחר, קבוע או ה

 נוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה במישרין או בעקיפין.הארעי, 
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 ספקות במסמכים והוראות מילואם: .4

לבין הוראה אחרת  םיאים הכלליתנהת וראומההתאמה בין הוראה י בכל מקרה של סתירה או א .א

 של ההוראה שבמסמך האחר עדיף ומכריע.  חהא כותהבמסמך אחר המהווה חלק מהחוזה, 

יהיה הקבלן ה לבין הוראה אחרת בו או שוזגילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות הח .ב

, יפנה הקבלן למועצה בבקשת הזומסופק בפירושו הנכון של מסמך כל שהוא המהווה הלק מהח

הבהרה ופירושה של המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה כזה, תחייבנה את הקבלן ללא 

 עוררין.

 

פי לדעת המועצה מהזנחת חובתו ל -בע תנקבלן יהא אחראי לכל שגיאה בבצוע העבודה אשר ה  .ג

 פסקה )ב( דלעיל.

 

בצוע העבודה ליתן לקבלן הוראות לבנות תכניות  כדי ךותמועצה והמפקח, רשאים מעת לעת, ה  .ד

 בכפיפות לאמור בפרק ח' דלהלן.ת מוקנות או שונות, לפי הצורך, לבצוע העבודה כל זא

 

 בצוע העבודה: .5

א לצורך מלל המועצה וי, לשביעות רצונה המוחלטת שהזוקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחה .א

תנה לו על ידי המועצה והמפקח ללא עוררין, בין שהן מפורשות ינתש זה אחר כל ההוראות

 לפי החוזה. יתמכותם הכללסבמפורש בחוזה ובין שהן משתמעות מ

 

חומרים , המועצה רשאית לבדוק אח העבודה, להשגיח על בצועה וכן לבדוק את טיב המלאכהה .ב   

 .ה ו/או הנובע ממנהודבבע ךורהכ חראר והציוד וכל דב

 

 זכות קיזוז וחלוט: .6

עפ"י חוזה זה  לבצוע בין עים לקבלן מאת המועצה ם המגייאו לחלט מתוך הכספ/ומועצה הזכות לקזז ל

או שהמועצה זכאית /וובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר הקבלן חייב למועצה 

 זה זה או עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן.לגבותן מאת הקבלן עפ"י חו

 

 ויתור: .7

א לו המפקח במקרה מסוים אויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה שעל ידי המועצה  םשו .א

ויותיהם לפי החוזה ולפי כל דין אלא אם כן כזמזכות  עלח מצד המועצה ו/או המפקר יחשבו כויתו

 או ההנחה במפורש ובכתב.ר תווינעשה ה

 

במקרה מסוים, לא יראוה  הזובויותיו לפי החייהסכמה מצד המועצה לסטייה של הקבלן מהתח .ב

 .רחאנה גזירה שווה לגבי מקרה ממ דודך ולא ילמאיכתקדים מ

 

 הודעות: .8

בות הנזכרות בהזמנה ולמסרה לפי החוזה, תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכת של הודעה שיכ

 ר.ימים מיום המסרן למשלוח בבית הדוא 3ודתן בתום תעגיעו לה לוובהצעה ותחשבנה כאי
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 ין באמור לעיל כדי למנוע מתן הודעה בדרך של מסירה אישית כנגד אישור קבלה כמפורט להלן:א

 אישית. במשרדי המועצה או במשרדי המפקח או לידי המפקח  - מועצה או למפקחל 

 

, או לידיו או לידי בא כוחו המוסמך  אישית, או על ידי במשרדי הקבלן, במען עסקיו מגוריו - ןללקב  

 רשום ביומן העבודה. 

 

 בדיקות מוקדמות: .9

זה חואת כל תנאי ה -לפני הגשת הצעתו  - ההקבלן מצהיר בזה כי הוא בדק בדיקה יסודית ומקיפ .א

 ו בעקיפין מהחוזה.א במישרין –וההתנאות המשתמעות ת על כל הדרישו

עבודות ההעבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את טיבם וכמויותיהם של כן בדק את מקום  

בביצוע העבודה, את החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה, וכן השיג אה כל  הכרוכות

 צעתו ואופן ביצוע העבודה.הדיעות לגבי כל הבעיות והשאלות האפשריות העלולות להשפיע על יה

 

בלן קסקה )א( דלעיל בפרט ובשאר הוראות החוזה בכלל מצהיר הבפר ת האמווילמבלי לפגוע בכל .ב

ות המפרט הכללי הנוגעות לבצוע העבודה וכי ראאת כל הו -לפני הגשת הצעתו  -י הוא קרא ובדק כ

רט הכללי לרבות כל הדרישות ו/או ההתנאות המשתמעות ו/או שיכולות להשתמע מפאות הרהו

 עליו ללא עוררין. תמהוראות אלה נהירות ברורות לו ומקובלו

 

נקבע ש , כפיהזוהקבלן מצהיר בזה כי הוא שוכנע על יסוד כל בדיקותיו המוקדמות ששכר הח .ג

נובעות מהחוזה וכי ההכלל,  ויותיו, ללא יוצא מןב, מהווה תמורה הוגנת ונאותה לכל התחייהוזחב

עות כל שהיא מצידו ביחס לט הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה ביחס לתמורה ולהתחייבויותיו ו/או

 ו/או פגם כל שהוא בהתקשרות עם המועצה בחוזה.

 

ר של סעיף כל שהוא ברשימת הכמויות ולא חיבאם השמיט הקבלן מי בזה כר במפורש מובה .ד

בצע את אותו סעיף ללא לכים סאילו עשה זאת הקבלן במכוון וכאילו הכיחשב הדבר ימו, שיר

 .וזהחכר התשלום נוסף וכי מחיר סעיף זה כלול בש

. 

 

  לוח זמנים: .01

הצעה בכתב בדבר  -לפני תחילת ביצוע העבודה  -ח הקבלן ימציא לפי דרישת המועצה או המפק .א

ל שלביה, בהתחשב במועד שנקבע להשלמה )להלן "לוח עודה בוע של העצלוח הזמנים ודרך הבי

 הזמנים"(.

המועצה או המפקח גם לאחר תיקון או  ישורה על ידיבאבמפורש מובהר בזה כי אין בהמצאת ו/או  .ב

 זה לרבות השלמה במועד.ועליו עפ"י הח ל שהיא המוטלתכות יאחרמאת הקבלן ר עדכון כדי לפטו
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 התחלת בצוע העבודה: .11

קבלן יתחיל בבצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה ו/או המפקח בצו התחלת העבודה כמועד ה

העבודה תוך  תחלת הביצוע"( וימשיך ביצועה בקצב הדרוש להשלמתתחילת הביצוע )להלן "מועד ה

 התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הנחיות המפקח.

 

 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן: .12

מועד התחלת הבצוע תעמיד המועצה לרשות הקבלן את מקום העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש ב

 הזמנים.ח לפי לו דהבוהע תלהתחלת הביצוע והמשכ

ת הקבלן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע בקצב ואחר מכן תעמיד המועצה לרשל

 הדרוש וכאמור לעיל.

 

 

 החשת קצב הביצוע: .13

ם המפקח יהא סבור שקצב הבצוע של העבודה אינו תואם את לוח הזמנים ו/או את מועד ההשלמה יהא א

 רישה זו ללא עוררין.דלקבלן ולדרוש ממנו את החשת קצב הבצוע והקבלן ימלא אחר רשאי להודיע על כך 

 

 פיצויים קבועים ומוסכמים מראש: .14

את בצוע העבודה או חלק מסוים ממנה, כמותנה בחוזה ובמועד שנקבע  יםאם הקבלן לא ישל .א

ל יום של כבור עבחוזה, אזי יהא על הקבלן לשלם למועצה, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש 

 ועד ההשלמה בפועל,.מין בזה לחובין מועד ההשלמה שנקבע ב ראחו

לכל יום איחור והקבלן יהא חייב  ₪ 1,000ע בהזמנה דהיינו  בהפיצויים יהיו בשיעור שנק 

 שנגרמו עקב ההפרה. קיםזנלהוכיח את הך המועצה תצטרשתשלומם מבלי ב

פני לכאמור מראש, עוד  ע, כי סכום הפיצויים שנקבהקבלן מצהיר בזה כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה 

ההפרה, מוסכם על ידו ועומד ביחס  סביר לסכום הנזק שיגרם ואם יגרם, עקב האחור וכתוצאה 

 מצטברת שלו וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה איזו שהיא ביחס לסכום הפיצויים.

 

עבודה או ההתחייבויותיו להשלים את אין בתשלום הפיצויים, כשלעצמו, כדי לשחרר את הקבלן מ .ב

 מהתחייבות אחרת כל שהיא לפי החוזה.

 

 הפסקת העבודה: .15

 -ודה ובין במהלך הביצוע בעהלת תחן לפני מתן צו הביע העבודה, ולמועצה הזכות להפסיק את ביצ .א

 לזמן מסוים או לצמיתות כמותנה בסעיף זה. -את כולה או מקצתה 

 

ראה בכתב של המועצה הון מסוים לפי לזמולה או מקצתה, כע העבודה, הקבלן יפסיק את ביצו .ב

 המועצה .ראש כתב מאת בת חידוש עהוד בלולא יחדשנה אלא לאחר שקי
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 טיב החומרים והמלאכה:  .61

 ובהתאם לאמור במסמכי החוזה. רהמין המשובח ביותממתחייב בזה להשתמש בחומרים  ןקבלה  .א

אם ו םירושמכון התקנים הישראלי יתאימו לתקנים המאת אמקנים ת הם קיימיםביחומרים שלג .ב

 נקבע לגביהם במסמכי החוזה תקן אחר יתאימו לתקן המאושר האחר.

לתפקידם  םירלא בחומרים מאושרים שנבדקו ונמצאו כשא -ודה עבהקבלן לא ישתמש בביצוע ה .ג

 .חקעל ידי המפ

ה ולפי זוחם לאמור במסמכי התאובה תרוודה ברמה גבוהה ביעבהקבלן מתחייב לבצע את ה .ד

 הוראות המפקח.

ה, דגימות מהחומרים והמלאכח, וא ולפי הוראות המפקהשבונו חיב לספק על מתחיהקבלן  .ה

ו העברתם אבדיקות ההאדם והאמצעים הדרושים לביצוע ח הכלים, כול שנעשתה וכן לספק את כ

 יקבע המפקח.ש. הכל כפי תלמקום הבדיקו

 . לנדרש.תןמתאגבי טיב החומרים והמלאכה, הוצאות הדגימות והלדי עה הפוסק הבלהמפקח יהי .ו

 

 אספקת כוח אדם: .17

כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ו/או כל דבר ת בונו הוא, אחשפק על לסיב חיהקבלן מת .א

 הכרוך בה.

קרה מ רן, ובשוםיבויות הקבלן ו/או להבהייחתורק כדי להוסיף על הך כל הנאמר בפרק זה בא א .ב

כמטיל חובות כל שהן  יאיזו צורה שהאכל דין ולא יתפרש בת לגרוע מהן ו/או מהוראוי לא בא כד

 מועסקים על ידי הקבלן.ליחס בעל המועצה 

 

 העסקת כוח אדם ותנאי העבודה נוכחות הקבלן ומינוי בא כוח: .18

יצוע העבודה בלשם  שים, כמספר הדרוחרהקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים וא .א

 והשלמתה עד למועד השלמה.

צורך בעובד בעל תעודת רישום, רשיון או היתר לפי כל דין, הרי  שבכל מקרה שלביצוע מסוים י 

 שעל הקבלן להעסיק בביצוע רק עובד המורשה לכך.

לרבות תנאים סוציאליים  םיו את השכר והתנאידשיועסקו על  יםהקבלן ישלם ויעניק לעובד .ה

המקצועי המייצג את המספר הגדול של  ודהסוציאלי, הכל כפי שנקבע על ידי האגח רנות הבטולק

באותו ענף, עבור עבודה דומה וכן יקיים אחר כל הוראות הסכמי העבודה, צווי  -העובדים במדינה 

, כפי שיהיו מזמן תםי העסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודגבחבה או הוראות מחייבות אחרות לרה

 לזמן.

 סיוע למפקח: .19

לן מתחייב לאפשר למפקח גישה חופשית בכל עת למקום העבודה ולכל מקום ממנו מובאים החומרים, בקה

עזור לו, ככל שיידרש למפקח ולציוד ודברים אחרים הכרוכים בביצוע העבודה וכן מתחייב הקבלן לסייע 

 דו.יוככל שאפשר, במילוי תפק

 פגיעה בנוחיות הצבור:  .20

ציבור ושלא הוע העבודה, כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות צתחייב שלא תהא תוך כדי ו/או עקב ביקבלן מה

זכות השימוש ברכה וכיו"ב או דשביל, במבכביש, בדרך, בדם אכל  ר עלבזכות השימוש והמעבך לצור

 .ציבורי כל שהוא וההחזקה של רכוש
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 .שיהא פטור מאחריותו כאמור

 

 ניקוי מקום העבודה:  . 12

ן לזמן, ממקום העבודה את כל האשפה, מזמ -בונו חשעל  -ייב לסלק תחהקבלן מ  .א

, הן לפני תחילת הביצוע והן במהלך הביצוע של דהטברו במקום העבוצוהפסולת, שה

 העבודה, הכל כפי שיורה לו המפקח.

 

ודה, יסלק ממנו את כל עבאת מקום ה -מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו  .א

הארעיים והעבודה ומקום העבודה יימסרו  יםהאשפה, הפסולת, עודפי החומרים והמבנ

ומתאימים התאמה מלאה. למטרת השימוש, הכל בהתאם  םלמועצה כשהם נקיי

 ולשביעות רצונו המלאה.ח להוראות המפק

 

 זהירות ובטיחות:  . 22

אמצעי זהירות ובטיחות הדרושים  ושמירה, הוא,  נובוחשהקבלן מהחייב בזה לספק על  .א

בדים ו/או הציבור בכל מקום שיהא צורך בכך מחמת וולנוחיותם של הע לביטחונם

 רישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.דהעבודה, כאמור בכל דין ו/או עפ"י 

ת עיל, יהא הקבלן אחראי בלעדית, למילוי כל הוראודלבכלליות ההוראה  ועמבלי לפג .ב

 ה ככל שהן נוגעות לעבודהתיותקנו 1970-יחות בעבודה )נוסח חדש( תש"לפקודת הבט

 ולכרוך בה, במישרין או בעקיפין.

 

 נזיקין לגוף או לרכוש:  . 23

לגופו או  -שרין או בעקיפין ימב -דה וכל נזק או אבדן שיגרמו תוך כדי ו/או ביצוע העבליב חיקבלן מתה

ם או שיבוא במקו/ו לפי כל חוק אחר קיים ( וביןדשחין )נוסח יקעפ"י פקודת הנז יןלרכושו של כל אדם, ב

 לה. ףסוו בנא/והפקודה 

 

 נזיקין לעובדים:   .24

וי אשר יגיעו לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של צקבלן מתחייב לשלם את כל דמי הנזק או הפיה

 או הנובע מכך./הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק שאירעו תוך כדי ו/או עקב בצוע העבודה ו

 

 ביטוח על ידי הקבלן:  . 25

 יו את:חדהקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו, ולטובת המועצה י         

רבות החומרים וכל דבר אחר שהובא למקום העבודה להעבודה  םת העבודה ומקוא (1            

זק או אבדן מחוץ למקום העבודה, במלוא ערכם, מזמן לזמן, בפני כל נ רצומיו/או ה

איזה שהוא, ר סיכון אח לת כחמשהקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או מ

 לרבות תקופת הבדק. דהועבלמשך תקופת ביצוע ה

לרבות עובדי הקבלן ו/או עובדי המועצה וכל מי שנמצא  דםת גופו ורכושו של כל אא (  2

בצוע העבודה  יתוך כד בשירות הקבלן ו/או המועצה בפני כל נזק או אבדן שיגרם ו/או

 והנובע ממנה.

 פקוח המועצה או המפקח: .26
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ה למועצה או למפקח לפי החוזה, אלא אמצעי בלבד תשהוקנח אין לראות בזכות הפקו  .א

 דיבזכות זו כ יןבכל שלביו במלואו ואולם א הזושמטרתו להבטיח כי הקבלן יקיים את הח

ין צד שלישי לגבי אחריות המוטלת על ו המפקח לבא/וליצור יחס כל שהוא בין המועצה 

 הקבלן.

 

ו המפקח לא א/וידי המועצה  לעל מנת למנוע כל ספק מובהר בזה כי הפקוח שמבוצע ע .ב

 ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה בכל הנוגע לחוזה ו/או הנובע ממנו.

 

 

 שנויים: .27

טין את היקפה של העבודה לפי שקול דעתה, להגדיל או להקת המועצה רשאית בכל ע  .א

 בה, כפי רחוכל פרט א הנוי בה, בצורתה, באופייה, סגנונה, איכותשסת נלרבות הכ

חתומה ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה  תבהודעה בכ תןעל ידי מת וזא ןותמצא לנכש

 ב הקבלן לפעול על פיה ללא עורריןהתחיי לקבלן )להלן "פקודת שנויים"( ועם קבלתה

 
 

הכמויות או  תבהכמויות תעלה על הנקוב בכ תבשה של פרט הנזכר בכמעלת שהכמונתגלה   .ב

 על כך. יםתוצא פקודת שינוי -תפחת ממנו 

 

 שנויים:ע וב בצויכאיסור ע .28

 ביעת ערכם של שינויים או חלק מהםקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע פקודת השינויים מחמת אי קה

 בדק וסיום:    .29

חודשים או תקופה אחרת  12תקופה של  -משמעה  -"תקופת הבדק"  -לצורך החוזה  .א

 זה.חוה במסמך ממסמכי העשנקב

               

נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או ח נתהווה בעבודה נזק, קלקול, או פגם אשר לדעת המפק .ב

שימוש בחומרים פגומים או מחמת כל סיבה אחרת שהמפקח יקבע כי הקבלן אחראי לה, 

כל דבר שנתגלה בו  -ש חדלתקן, לבנות או לבצע מ -חשבונו הוא  לע -חייב הקבלן יהא 

פרק הזמן שנקבע על ידו ולשביעות  וךנזק, קלקול, או פגם, הכל לפי דרישת המפקח, ת

ימים  65תן לקבלן בתוך תקופת הבדק, או בתוך ניתישה כאמור דררצנו המלאה ובלבד ש

 לאחר תום תקופת הבדק.

 

סור המועצה תמכל דרישות המפקח  חרקופת הבדק ולאחר שהקבלן ימלא אבתום ת  .ד

לקבלן תעודת סיום לפיה יאושר כי העבודה לרבות עבודות הבדק, בוצעה והושלמה 

 .בהתאם לחוזה ולשביעת רצונה של המועצה

 

ו/או  ורבמתן תעודת הסיום כדי לפט יןאי ה כבזפיקות, מובהר סעל מנת למנוע אי הבנות ו  .ה

, אשר מטבען נמשכות ו/או הוזחות לפי החרויותיו האבייחהתאת הקבלן מר חרלש

 לטיב העבודה .  בייחוד מהתחייבותו ונשארות בתקף גם לאחר מסירת תעודת סיום 
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 פגמים לאחר תום תקופת הבדק:   .30

מעבודה , אשר נובע של ארבע שנים ממועד ההשלמה בפועל או פגם תוך תקופה תגלה בעבודה נזק, קלקולנ

לקויה או שימוש בחומרים פגומים או מחמת סיבה אחרת שהמפקח יקבע כי הקבלן אחראי לה יחולו 

           המחייבות  הקבלן לתקן את הפגמים ההוראות 

. 

 תשלום סופי של שכר החוזה:    .31

 ש . לאחר קבלת הסכום מהמוסד הממן ואישור המפקח על סיום העבודה כמבוקלקבלן המעוצה תשלם   

 

 הפרת התחייבות על ידי הקבלן לזכות המועצה:. 32

שאם הקבלן י נקבע במפורש בהתחייבות כל שהיא בחוזה ובין אם לאו, הר רבבין אם הד .א

התראה לקבלן לקיום  תןהמוטל עליו לפי החוזה יהא על המפקח ליאת אות יכ יםלא יקי

לן לא ימלא אחר הנדרש אה ואם הקבתרפקח בהמה דישנקבע על יד התחייבויותיו במוע

ים חרממנו בהתראת המפקח, אזי תהא המועצה רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות א

הנזקים ת, דל של הקבלן וכל ההוצאומחייב מהמעשה ו/או מהתחאת כל הדרוש והמ

 בעקיפין יחולו על הקבלן. יןרין ובישוההפסדים שנגרמו ו/או יגרמו בין במ

 

די ית קיום ההתחייבויות של הקבלן ולבצע בעצמה ו/או על המועצה רשאית שלא לדרוש א .ב

יב את חשבון הקבלן. במידה והסכום חית הדרוש והמתחייב כאמור ותחת זאת לאאחרים 

שבידה איננו מספיק דיו לקיום ההתחייבויות תדרוש המועצה מהקבלן את ההפרש שבין 

ו א/וף הנזקים ההתחייבויות בצירו הסכום שבידה ובין הסכום השווה לערך קיום

 ההפסדים שנגרמו ו/או יגרמו לה בין במישרין בין בעקיפין.

 

 "י הקבלן:עביטול ההסכם עקב הפרתו   . 33

 כל אחד מהמקרים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול החוזה:ב

 

תנה לו יתחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שנהשהקבלן לא כ .א

 רך אחרת.בדק מביצוע העבודה תלפרק הזמן שנקבע בה או כשהס תוךידי המפקח על 

העבודה איטי מידי כדי להבטיח את השלמת  ועשקצב ביצר כשהמפקח או המהנדס סבו .ב

העבודה או חלק מסוים ממנה במועד שנקבע כמועד ההשלמה והקבלן לא ציית להתראה 

ו כהתראה אשר מטרתם עצעים שיקבשניתנה לו על ידי המפקח או המהנדס לנקוט באמ

 להבטיח השלמה במועד.

יקבע כי הקבלן ממשיך להתרשל בביצוע החוזה ו/או אינו ממלא אחר ח המפקשכ . ג

 על פי החוזה על אף התראה שניתנה לו. תוייבותחה

בביצוע העבודה  , כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנההזוכשהקבלן רשם את הח .ד

 ת המועצה בכתב ומראש.מאת הסכ מבלי שקיבל לכך

כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה כי הקבלן או אדם אחר שפעל בשמו עשה או  .ה

בביצועו ו/או נתן  ה ו/או הטעיה בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוךרמניסה לעשות מעשי מ

 או הציע לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו.
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ד תיקים או כשעשה סידור עם או חון נגדו צו כינוס נכסים או אתאו ני שהקבלן פשט רגלכ .ו 

 לטובת נושיו ובגוף מאוגד כשהגוף בהליכי פירוק ו/או חיסול מרצון או שלא מרצון.

במישרין  -וגם/או אם יבוצעו נגד הקבלן הליכי הוצאה לפועל שתהא להם נגיעה לחוזה זה  

 או בעקיפין.

 

 קרה של ביטול:זכויות המועצה במ     .67

ללא כל צורך בצו של רשות  -תהא המועצה זכאית מסיבות קשורות בקבלן , וטל ההסכם ב  .א

העבודה  וי בה, להשלים אתצואת העבודה על כל המ דהועבמקום הת לתפוס א -פטית שמ

בעצמה או באמצעות אחרים ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים האחרים של 

ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע מאת  במקום העבודה או למכרםהקבלן שימצאו 

 החוזה. הקבלן לפי

, דחתהנלמה של הוצאות השלמת העבודה אם הושלמו או כל ההוצאות המשוערות אם ההכ  .ב

 הקבלן. חולו על יו/או יגרמו למועצה,  מובצרוף כל סכומי הנזק ו/או ההפסד אשר נגר

ד והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש בחומרים, בציו בודהעה פסה המועצה את מקוםת  .ג

לאחר  -ובנכסים האחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית 

ה בכל ובלכל מקום שיראה לה ולא תהא ח -על חשבון הקבלן  -לסלקה  -לן במתן התראה לק

 יות שהיא לכל נזק או אבדן שיגרם להם.חרא

 
 

 באו הצדדים על החתום:ולראיה 

 

 

 הקבלן         המועצה          

________________     ________________ 
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 לכבוד
 מועצה מקומית מעלה עירון            

 

 א.ג.נ.,

 ________ערבות בנקאית מס' הנדון:  

 

 8/2020רז פ. מס' על פי בקשת .......................... )להלן "המבקש"( למכ .1
כלפיכם  אתערבים בז ולהבטחת התחייבות המבקש לפי מסמכי המכרז , הנני

בלבד ₪( אלף  שלושים)ש"ח  30,000לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה . 
 

 .  15/10/2020יום מדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ב .2

האחרון הידוע ביום קבלת דרישתכם על פי ערבות זו, יהא המדד  ןלעניי"המדד החדש"  .3
 ערבות זו . 

בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו לפי דרישתכם הראשונה סכום הערבות  .4
בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה , וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל 

ל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם  ומבלי שתהיו חייבים עליכם כ
 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. 

וכל דרישה על פי צריכה להימסר לנו לא יאוחר  09/02/2021תוקף ערבות זו יהא עד ליום  .5
 מהמועד הנ"ל . 

גזבר המועצה מי ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של ראש המועצה ו/או  .6
 מטעמם . 

 ערבות זו אינה ניתנה להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .  .7

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת  09/02/2021היה בתוקף עד ליום ערבות זו ת .8

 אלא אם הוארכה כמפורט לעיל . 

 

      

                                                                                                       ___________________ 

 ה    ב    נ    ק                                                                                                               
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 לכבוד 
 תאריך:_________                מועצה מקומית מעלה עירון                                     

 כפר סאלם
 

 א.נ., 
 

 הצהרה המשתתף   -:הנדון
 

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

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, 
לכל האמור מסמכי המכרז  וכי לא נציג כל תביעות או דרישות  כי אנו מסכימים

 המבוססות  על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים זאת מראש על טענות כאמור. 
 

אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים 
 ומודע לנו שאין התייקרות על המחירים . 

 
יום  90תי חוזרת ואינה ניתנה לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתנו זו היא בל

ערבות בנקאית מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים 
  ₪. 0,0003בסך 

 
ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 

ר הנקוב בחוזה וכן נמציא את יתר החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעו
 המסמכים, הפוליסות וכיוצ"ב הנדרשים. 

 
עד להמצאת הערבות הבנקאית שעלינו להמציא על פי חוזה ומבלי לגרוע מהתחייבותנו 
להמציאה במועד שנקבע לכך, תשמש הערבות שהומצאה על ידינו בקשר עם 

 השתתפותנו במכרז גם התחייבותנו על פי החוזה. 
 

יבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית היה ומס
שנמסרה על ידנו קשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות 

 יוחלט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. 
 

אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד 
מוגשת ההצעה כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה בשמו 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו . 
 
 
 
 
 

 שם המשתתף :  ___________________
 

                                                           
 חתימת המשתתף:  _________________  
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 __________תאריך: 
   _____________________לכבוד: 

Email: ________________________           

 

ציוד וריהוט למרחבי בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אספקה והתקנה של  -__8_/2020מכרז הנדון: 

 מעלה עירון –לית לבית ספר יסודי משירפה והצטיידות כל  21Mלמידה 

 

ציוד וריהוט אספקה והתקנה של עבור מבקשת לקבל הצעות מחיר מעלה עירון המועצה המקומית 

, וזאת עפ"י מעלה עירון –והצטיידות כללית לבית ספר יסודי משירפה   21Mלמרחבי למידה 

 התנאים הבאים:

על המציע להגיש עם ח בביצוע עבודות מסוג זה. רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון קודם ומוכ .1

 הצעתו לפחות שתי המלצות משתי רשויות מקומיות אודות עבודות דומות לתכני המכרז.

המלצות ממועצות מקומיות אודות ביצועו עבודות דומות למרכיבי  5על המציע לצרף להצעתו  .2

 מהן לפחות במגזר הערבי. 3העבודות בפרויקט זה, 

מד לתקני הבטיחות של משרד חינוך ולמפרטים הטכניים בכתבי הכמויות. כל על המציע להיצ .3

 חריגה או סטייה בטיב העבודה ו/או איכות החומרים תהווה סיבה לאי אישור העבודה.

 להצעה יש לצרף העתק מתעודת ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור כחוק למס הכנסה ומע"מ. .4

 12:00 שעה  ____09/11/2020_____תאריך    'שני___ד יום המועד האחרון למסירת ההצעות הינו ע .5

מעלה עירון. על המעטפה יש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל המועצה המקומית 

 _.8__/2020 פומבי  לרשום מספר מכרז

אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ושומרת לעצמה לבטל מעלה עירון המועצה המקומית  .6

רז או חלק ממנו ולצמצם או לבטל חלק מהסעיפים לפי הצורך ולפי מקורות התקציב את כל המכ

 ולא תהיה למציע כל זכות לתבוע את המועצה או לקבל ממנה פיצויים כתוצאה מכך.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעבוד לפי הזמנות/צווי התחלת עבודה על פי שיקול דעתה  .7

 לרשותה.  הבלעדי ולפי מקורות התקציב העומדים

 על הזוכה להגיש למועצה אישור על קיום בטוח מעבידים וצד שלישי. .8

מעלה מועצה מקומית  -מנהל מחלקת חינוך  – למר' תופיק ג'באריןלשאלות ובירורים נא לפנות  .9

 .052-6008602בטלפון נייד עירון 

 בכבוד רב,

 מחמוד ג'בארין

 מעלה עירוןראש מועצה מקומית 
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 8__/2020מכרז עבור  נספח

 מפרט וכתב כמויות להצעת מחיר 

מעלה  –והצטיידות כללית ליסודי משירפה   21Mציוד וריהוט למרחבי למידה אספקה והתקנה של 

 עירון

 :חדר האסטרונומיה – I 21Mמרחב למידה  .א

 כמות יח' תיאור הסעיף סעיף
מחיר 
יח' 
)₪( 

סה"כ 
מחיר 
)₪( 

   1 קומפ' קיימתפירוק ציוד קיים כולל תעלות חשמל וכבילה  1

   89 מ"ר תיקון שפכטל.  2

   89 מ"ר צבע כללי לקירות.  3

   55 מ"ר אספקה והתקנה של רצפה דמוית פרקט 4

   1 קומפ'  60/60אספקה והתקנה של יריחים בתקרה מינראלית  5

6 
אספקה והתקנה של גופי תאורה, אספקה והתקנת פנל ליד 

 לומן  300ואט,  45
   12 יח'

   2 קומפ' הדלקות מפסקים 2מעגלי תאורה כולל  7

8 

אספקה והתקנה של לוח חשמל  כולל כל האביזרים 
ממסר פחת  ,25Aהדרושים, עד שיכיל: מפסק ראשי  

4*25A/ 30mA + כולל חווט ושילוט, לפי דרישות חברת
 חשמל.

   1 קומפ'

9 

אספקה וחיבור קו הזנה, במידת הצורך אספקה והתקנה  
ה מלוח ראשי לחדר כולל הגנות לחיבורים  בשני של קו הזנ

מ"א מרחק בין  25הלוחות, לפי דרישות חברת חשמל  )עד 
 הלוחות(.

   15 מ"א

10 
אספקה וחיבור קו הזנת אינטרנט, במידת הצורך מארון   

 מ"א מרחק בין הלוחות(. 25ראשי  )עד 
   15 מ"א

   5 קומפ' לעמדת מחשב הזנה מנקודה סמוכה. N4נקודת חשמל  11

12 
אספקה והתקנה של נקודת חשמל לעמדת מחשב מורה  

D18 +  שקעי תקשורת  2 -שקעי חשמל ו 6אביזר סופי עם
 כולל חציבה בתוך הקירות

   1 קומפ'

13 
אספקה והתקנה של ארון תקשורת  עם דלת זכוכית כולל   

  . ( MHG20התקנה וחיבור )מק"ט 
   1 קומפ'

14 

כולל מבוא  1000Mbps/100אות /מבו 16מתג תקשורת 
 SNMPו  WEBאחד בעל אפשרות שירשור כולל ניהול ב 

GET/SET . במידה ומוצע יותר ממתג אחד ליישום
הפתרון, יכלול מחיר את כל המתגים הנדרשים לפתרון ואת 

 (MHE156כבל השירשור )מק"ט 

   1 קומפ'

 
 

 כמות יח' תיאור הסעיף סעיף
מחיר 
יח' 
)₪( 

סה"כ 
מחיר 

()₪ 

15 

אספקה התקנה של נקודת תקשורת קומפלט 
בעל RJ-45הכוללת שקע קצה בודד מסוג 

כולל כבל , Cat7הסמכת מעבדה לעמידה בתקן 
לפי מפרט מפעל  CAT7מטר מסוג  50עד 

   5 קומפ'
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 הפיס

16 

 4 -ו WANבעל מבוא  מנוהל, נתב אלחוטי
כולל  . 11N.802תומך  תקן . LANמבואות 

משתמשים בו  15מיכה ב התקנה והגדרה. ת
 dual bandשרשור יכולת בעל.  (WDSזמנית. )

2.4/5 Ghz ב תמיכה תמיכה ב- WEP ו- 
WPA. 

   1 קומפ'

17 
 8מחשב -אספקה והתקנה של כבל קישור קיר

 מטר אורך  2גידים מסוכך 
   6 קומפ'

18 
אספקה והתקנה של מקרן חכם אינטראקטיב 

לסקופי לומנס לפחות עם מתקן תליה ט 3200
 כולל קופסה חכמה. 

   1 קומפ'

19 

אספקה, התקנה וכיול מערכת עיטים 
אינטראקטיבית למקרן של מקרן אינטראקטיב 

לומנס לפחות עם מתקן תליה טלסקופי  3200
 ומסך הקרנה חשמלי . 

   1 קומפ'

20 

אספקה והתקנה של מערכת הגברה כיתתית 
 2כולל  40W*2מגבר לפחות . 50W*2לפחות 

.התקנת המערכת כולל כבלים,  RCAות כניס
תיעול וחיבור לקופסאת החיבורים של המקרן 

  (MHE202)מק"ט 

   1 יח'

21 
עיצוב ואספקה של לוחות מודעות לתלית 

 פוסטרים/ציורים 
   11 מ"ר

   15 מ"ר חדר אגדות -עיצוב גרפי וביצוע לקירות  22

   1 מ"ר מ' 2.4/1.0אספקה והתקנה של במה  23

   10 מ"ר אספקה והתקנה של וילון חסין אש איכותי 24

  )₪(סה"כ לפני מע"מ   

  )₪( 17%מע"מ   

  )₪(סה"כ כולל מע"מ   
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 :חדר האגדות – II 21Mמרחב למידה . ב

 כמות יח' תיאור הסעיף סעיף
מחיר 
יח' 
)₪( 

סה"כ 
מחיר 
)₪( 

   1 קומפ' פירוק ציוד קיים כולל תעלות חשמל וכבילה קיימת 1

   96 מ"ר תיקון שפכטל.  2

   96 מ"ר צבע כללי לקירות.  3

   62 מ"ר אספקה והתקנה של רצפה דמוית פרקט 4

5 

אספקה והתקנה כולל אישור חשמלאי מוסמך של לוח 
חשמל  כולל כל האביזרים הדרושים, עד שיכיל: מפסק 

כולל חווט + 25A/ 30mA*4ממסר פחת  ,25Aראשי  
 ישות חברת חשמל.ושילוט, לפי דר

   1 קומפ'

6 

אספקה וחיבור קו הזנה, במידת הצורך אספקה והתקנה  
של קו הזנה מלוח ראשי לחדר כולל הגנות לחיבורים  בשני 

מ"א מרחק  25הלוחות, לפי דרישות חברת חשמל  )עד 
 בין הלוחות(.

   15 מ"א

7 

אספקה והתקנה של לוח חשמל  כולל כל האביזרים 
ממסר פחת  ,25Aיכיל: מפסק ראשי  הדרושים, עד ש

4*25A/ 30mA + כולל חווט ושילוט, לפי דרישות חברת
 חשמל.

   1 קומפ'

8 

אספקה וחיבור קו הזנה, במידת הצורך אספקה והתקנה  
של קו הזנה מלוח ראשי לחדר כולל הגנות לחיבורים  בשני 

מ"א מרחק  25הלוחות, לפי דרישות חברת חשמל  )עד 
 בין הלוחות(.

   15 מ"א

9 
אספקה וחיבור קו הזנת אינטרנט, במידת הצורך מארון   

 מ"א מרחק בין הלוחות(. 25ראשי  )עד 
   15 מ"א

   5 קומפ' לעמדת מחשב הזנה מלוח חשמל. N4נקודת חשמל  10

11 
אספקה והתקנה של נקודת חשמל לעמדת מחשב מורה  

D18 +  ת שקעי תקשור 2 -שקעי חשמל ו 6אביזר סופי עם
 כולל חציבה בתוך הקירות

   1 קומפ'

12 
עם דלת  6Uאספקה והתקנה של ארון תקשורת  גודל 

  . ( MHG20זכוכית כולל   התקנה וחיבור )מק"ט 
   1 קומפ'

13 

כולל מבוא  1000Mbps/100מבואות / 16מתג תקשורת 
 SNMPו  WEBאחד בעל אפשרות שירשור כולל ניהול ב 

GET/SET .ר ממתג אחד ליישום במידה ומוצע יות
הפתרון, יכלול מחיר את כל המתגים הנדרשים לפתרון 

 (MHE156ואת כבל השירשור )מק"ט 

   1 קומפ'

14 

אספקה התקנה של נקודת תקשורת קומפלט הכוללת 
בעל הסמכת מעבדה לעמידה RJ-45שקע קצה בודד מסוג 

לפי  CAT7מטר מסוג  50כולל כבל עד , Cat7בתקן 
 .(MHG05)מ"ק  מפרט מפעל הפיס 

   4 קומפ'
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 כמות יח' תיאור הסעיף סעיף
מחיר 
יח' 
)₪( 

סה"כ 
מחיר 
)₪( 

15 
 LANמבואות  4 -ו WANבעל מבוא  מנוהל, נתב אלחוטי

 15כולל התקנה והגדרה. תמיכה ב  . 11N.802תומך  תקן .
 משתמשים בו זמנית. 

   1 קומפ'

16 
ים מסוכך גיד 8מחשב -אספקה והתקנה של כבל קישור קיר

 מטר אורך  2
   5 קומפ'

17 
אספקה והתקנה של מקרן תלת ממד כולל זרוע ואביזרים 

משקפי תלת  70)כולל נלווים כולל חיבורי חשמל ורשת 
 כולל קופסת חיבורים חכמה ממד אקטיביים(

   1 קומפ'

18 

אספקה והתקנה של מערכת הגברה כיתתית לפחות 
2*50W . 40*2מגבר לפחותW  ניסות כ 2כוללRCA 

.התקנת המערכת כולל כבלים, תיעול וחיבור לקופסאת 
  (MHE202החיבורים של המקרן )מק"ט 

   1 יח'

   12 מ"ר ת פוסטרים/ציורים יעיצוב ואספקה של לוחות מודעות לתלי 19

   21 מ"ר חדר אגדות -עיצוב גרפי וביצוע לקירות  20

   1 מ"ר מ' 2.4/1.0אספקה והתקנה של במה 21
  )₪(סה"כ לפני מע"מ   

  )₪( 17%מע"מ   

  )₪(סה"כ כולל מע"מ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הצטיידות כללית א' .ב

 כמות יח' תיאור הסעיף סעיף
מחיר 
יח' 
)₪( 

סה"כ 
מחיר 
)₪( 

1 

אספקה והתקנה של שולחן עבודה חצי עגול קבוצתי 
ס"מ. השולחן עשוי  73ס"מ וגובה  120במידות קוטר 
ה פורמייקה עם גימור פלסטיק. משטח סנדוויץ' מצופ

ס"מ צבעו  4X4השולחן מונח על מסגרת מברזל פרופיל 
 דות מתאימות.יבתנור במ

   2 יח'

2 

אספקה והתקנה של שולחן עבודה מלבני במידות 
(. השולחן עשוי סנדוויץ' מצופה פורמייקה עם 120/62/73)

גימור קנט בוק. משטח השולחן מונח על מסגרת ברזל 
 .100/40/73ס"מ צבוע בתנור במידות  4X4יל פרופ

   23 יח'
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3 
 40/40/120אספקה והתקנה של מדפים מיוחדים מידות 

שוי סנדוייץ מצופה פורמייקה משני הצדדים  ס"מ. המדףע
 ס"מ 6עם גימור קנט בוק עשוי עץ מלא ברוחב 

   2 יח'

4 
ס"מ.  30ס"מ ועומק  40אספקה והתקנה של מדפים בגובה 

וי סנדוייץ מצופה פורמייקה משני הצדדים עם המדף עש
 ס"מ 6גימור קנט בוק עשוי עץ מלא ברוחב 

   3.70 יח'

5 

( 160/62/75אספקה והתקנה של שולחן מורה במידות )
ס"מ עשוי סנדוויץ' מצופה פורמייקה  משני הצדדים עם 

ארונית מגירות וכוננית למחשב כחלק בלתי נפרד מהשולחן.  
 ס"מ. 6קנט בוק עשוי עץ מלא ברוחב  השולחן עם גימור

   2 יח'

6 

אספקה והתקנה של שולחן/ארון פינתי לעמדת עבודה 
ס"מ. השולחן עשוי  90/90/72כוננית למחשב במידות 

סנדוייץ מצופה פורמייקה משני הצדדים עם קנטים בוק. 
 ס"מ 6השולחן עם גימור קנט בוק עשוי עץ מלא ברוחב 

   2 יח'

7 

של שולחן מחשב עם כוננית למחשב   אספקה והתקנה
מצופה  סנדוויץ'ס"מ. הארון עשוי  85/60/75במידות 

אלון  /בוק קנטוגימור פורמייקה משני הצדדים עם דלתות 
 ..ס"מ 6מלא בעובי 

   4 יח'

   3 יח' אספקה והתקנה של פודיום 8

   99 יח' כסא איכותי לתלמיד עם מושב וגב פלסטיק הייטק או שו"ע.  9

   2 יח' (240/120אספקה והתקנה של לוח כתיבה מחיק ) 10

   10 מ"ר אספקה והתקנה של וילון חסין אש איכותי 11
  )₪(סה"כ לפני מע"מ   

  )₪( 17%מע"מ   

  )₪(סה"כ כולל מע"מ   
 

 
 

 :הצטיידות כללית ב' .ד

 

 כמות יח' תיאור הסעיף סעיף
מחיר 
יח' 
)₪( 

סה"כ 
מחיר 
)₪( 

1 

נה של שולחן עבודה חצי עגול קבוצתי במידות אספקה והתק
ס"מ. השולחן עשוי סנדוויץ' מצופה  73ס"מ וגובה  120קוטר 

פורמייקה עם גימור פלסטיק. משטח השולחן מונח על 
דות יס"מ צבעו בתנור במ 4X4מסגרת מברזל פרופיל 

 מתאימות.

   1 יח'

2 

אספקה והתקנה של שולחן עבודה מלבני במידות 
(. השולחן עשוי סנדוויץ' מצופה פורמייקה עם 120/62/73)

גימור קנט בוק. משטח השולחן מונח על מסגרת ברזל 
 .100/40/73ס"מ צבוע בתנור במידות  4X4פרופיל 

   16 יח'
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3 
 40/40/120אספקה והתקנה של מדפים מיוחדים מידות 

ס"מ. המדףעשוי סנדוייץ מצופה פורמייקה משני הצדדים עם 
 ס"מ 6עשוי עץ מלא ברוחב  גימור קנט בוק

   2 יח'

4 
ס"מ.  30ס"מ ועומק  40אספקה והתקנה של מדפים בגובה 

המדף עשוי סנדוייץ מצופה פורמייקה משני הצדדים עם 
 ס"מ 6גימור קנט בוק עשוי עץ מלא ברוחב 

   1.85 יח'

5 

( 160/62/75אספקה והתקנה של שולחן מורה במידות )
ורמייקה  משני הצדדים עם ס"מ עשוי סנדוויץ' מצופה פ

ארונית מגירות וכוננית למחשב כחלק בלתי נפרד מהשולחן.  
 ס"מ. 6השולחן עם גימור קנט בוק עשוי עץ מלא ברוחב 

   1 יח'

6 

אספקה והתקנה של שולחן/ארון פינתי לעמדת עבודה 
ס"מ. השולחן עשוי  90/90/72כוננית למחשב במידות 

הצדדים עם קנטים בוק. סנדוייץ מצופה פורמייקה משני 
 ס"מ 6השולחן עם גימור קנט בוק עשוי עץ מלא ברוחב 

   1 יח'

7 

אספקה והתקנה של שולחן מחשב עם כוננית למחשב  
מצופה  סנדוויץ'ס"מ. הארון עשוי  85/60/75במידות 

אלון  /בוק קנטפורמייקה משני הצדדים עם דלתות וגימור 
 .ס"מ 6מלא בעובי 

   2 יח'

   1 יח' (240/120והתקנה של לוח כתיבה מחיק )אספקה  8

   20 מ"ר אספקה והתקנה של וילונות איכותיים 9

  )₪(סה"כ לפני מע"מ   

  )₪( 17%מע"מ   

  )₪(סה"כ כולל מע"מ   
 
 

 סיכום הצעת המחיר
סעיף 
 מס'

סה"כ לסעיף כולל מע"מ  תיאור הסעיף
)₪( 

  חדר האסטרונומיה – I 21Mמרחב למידה  א.

  חדר האגדות – II 21Mמרחב למידה  ב.

  הצטיידות כללית א' ג.    

  הצטיידות כללית ב' ד.    

  )₪(סה"כ להצעה כולל מע"מ 
 
 
 
   
 

____________________ 
 חתימה וחותמת המציע    

 
 
 

                                                  _________________ 
 מועצהחתימה וחותמת ה
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