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 ן'ג-המועצה המקומית בית

 71/0271' מכרז מס

 ומדעי מחשב מדעים, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה למעבדותלאספקת ציוד 

 ן'ג-מקיף ביתבבית ספר 

 

, פיזיקהלמעבדות מזמינה  בזה הצעות מחיר לאספקת ציוד ( להלן המועצה )ן 'ג-המועצה המקומית בית

הכל בהתאם למפורט , ( להלן הציוד) ן'ג-תיכון מקיף ביתביולוגיה ומדעי מחשב בבית ספר , כימיה

 .'ב כנספח א"ולפי הטבלה המצ במסמכי המכרז

 

 : תנאים להגשת ההצעות 

 על המציע לצרף להצעתו 

 .ספק מורשה -אישור בר תוקף  .1

 .  אישור על ניהול פנקסי חשבונות כחוק בתוקף ואישור על ניכוי מס במקור בתוקף  .2

 .אישור עוסק מורשה .3

 .ח בדבר בעלי זכות החתימה"ד או רו"אישור מעו .4

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע .5

ח במגזר הדרוזי "התחייבות המציע לאספקת הציוד לפני פתיחת שנת הלימודים תשע .6

 .או התאריך שייקבע בהסכם בין הצדדים9ו(  /119/9101)

י הנוסח "עפ, (יום 0/) /129119101יום לבתוקף ₪   10,000ס "ערבות בנקאית ע .7

 .'נספח ב – שבמסמכי המכרז

עם , שבמסמכי המכרז אך ורק( 'נספח א)על המציע להגיש את הצעתו על גבי הטבלה  .8

 .חתימה וחותמת על כל דפי ההצעה

 

והצעה ללא ערבות , לדיון להביאלא תשקול הוועדה הצעה שלא יצורפו לה האישורים הנדרשים 

 .  בנקאית תיפסל

 

 . ויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכהאין המועצה מח

 

במשרדי , חזרואשר לא יו, מ "כולל מע₪  1200את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש תמורת תשלום של 

 .המועצה במחלקת גביה

 

ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי , את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו

במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז לתיבת המכרזים במשרד מזכירת המועצה  יוגשו, המציע

 . 70:22 שעה  0271///01 'א לא יאוחר מיום,  1קומה 

 

 . 00/201110' טל חינוך'  למר מהנא טאפש מנהל מחלפרטים ניתן לפנות 

 

 בכבוד  רב       

 

 ביאן קבלאן        

 ראש המועצה המקומית           
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 ת ציודורשימ  –' נספח א        

 תיכון–ציוד למעבדת מחשבים 

כמות  שם המוצר  מס
 נדרשת 

מחיר 
 יחידה 

 כ "סה
 כולל

 Lenovo s510מפרט  1
 מצורף  

11   

   AOC22   11מסך מחשב  2

3 HP24 PORT סוויץ '
11101111   

1   

4 Access point 
ubiquiti ap 

2   

מ"כ לא כולל מע"סה    

 

  

%/1מ "מע    
 

 

מ"כ כולל מע"סה    
 

 

 

  -:מפרט מחשב 

  Lenovo s-510נייח 

13-6100  

Ssd 120/240 GB  

8GB Ram  

  Lenovoעכבר +מקלדת 

Windows 10+office 2016 School Agreement   
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 ב"ציוד מעבדת מדעים חט

 כללי כ "סה יחידה מחיר  כמות  תאור פריט  'מס

    1 תכולה+ארון עזרה ראשונה 1
    3 (יחידות באריזה 05)זכוכית נושא  2
    6 (באריזה 'יח 855)81*81זכוכית מכסה  3
    5 מד לחץ אוויר 4
    2 מד אור דיגיטלי     5
    4 מד לחץ דם עם סטטוסקופ 6
    4 מד רוח  דיגיטלי 7
    4 מד רעש דיגיטלי 8
    3 (אפשר מחברת סיינס דמו)-מערת הכלבים  9
    8 כדור וטבעת 10

11 
מ עובי "ס8מ  רוחב "ס 0מגנט מוט  חזק  אורך 

    30 מ"ס 5.0

    10 צינור לטקס קוטרים שנים מחיר לליטר 12

13 
ראשי תנין ( לחבור למעגל חשמלי) חוטי חשמל

    50 משני הצדדים מתאמים לחבור במקביל

    7 ל זכוכית"מ 855משורות  14
    7 מ"ס 2ל זכוכית קוטר פיה "מ 05משורה  15
    7 מ"ס 2ל זכוכית קוטר פיה "מ 20משורה  16
    50 פיפטה חד פעמית 17
    10 סקלות 3אמפרמטר  18
    2 רשם זמן 19
    10 סטופר דיגיטלי 20
    20 על בסיס( זוג)אלקטרודות גריפט  21
    2 ל "מ 20ביורטה  22

23 
ל עשוי "מ 85נפח הבקבוק , בקבוק עם טפי

    20 מזכוכית

 בקבוק שטיפה עשוי מפלסטיק 24
2 

    

 ל"מ 055כוס בישול  25
10 

    

    10 ל"מ 205כוס בישול  26
    30 לים שוניםמזרקים מפלסטיק גד 27
    5 מלקחיים למעבדה אל חלד מנירוסטה 28

29 
 (לא כולל מכשיר לייזר)ערכת ניסויים בלייזר 

 1    

 מנורת שולחן  30
5   

 

 

31 
 ערכת שילוח טיל ורקטות

 2    
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'מס  
 תאור פריט 

 כמות
 כללי כ "סה יחידה מחיר 

    3 כפפות להחזקת ציוד חם 32
    6 כפפות לטקס גודל בנוני וגדול  33

34 
, גרם  355מאזניים דיגיטליים מעמס לפחות עד 

    2 (ללבורנט)גרם  5.58דיוק 

35 
דיוק , גרם  355מאזניים דיגיטליים מעמס  עד 

    4 (לתלמידים)גרם  5.8

36 
נתון בתוך כיסוי מתכתי )מד טמפרטורה קרקע 

    10 (או פלסטי מיוחד

    20 מד טמפרטורה כהלי  37
    10 טורה דיגיטלי מד טמפר 38
    6 מד טמפרטורת אוויר 39

40 
ניתנת )ערכת כוחות בין אטומים במתכות 

    1 (לרכישה מחברת סיינס דמו 

    3 במים ( דיגיטלי) PHמד  41
    1 סקי  -מד עכירות במים  42
    6 קופסה מתאימה לארגון הציוד לעבודה בשדה  43
    3 משקפת שדה  44
    1 (בדיקת מילחות במים )יחות דיגיטלי מד מל 45
    2 דיגטלי ידני ( PH)בסיסות /מד חומציות  46

47 
מחט לזריעת ) -מקל דריגלסקי רב פעמי 

    5 (חיידקים

48 
מחט לזריעת ) -מקל דריגלסקי חד פעמי 

    10 (חיידקים

    1 נייר פרפילם 49

50 

אי ת, אפידרמס עם פיוניות צבעוני  -פרפרטים 
מיטוכונדריה , כלורופלסט באלודיה , אפידרמס בצל 

תאי , תאי דם צפרדע , תאי דם אדם , משורש בצל
, תאי אפיתל פה מאדם , ח "תאי בע, דם תרנגול 

   2 פרמיסיום , כרומוזומי ענק , סנדלית , אמבה 

 

51 
מפה של טבלה מחזורית של היסודות לפי 

    1 משפחות 

52 
דגמי מולקולות מלימוד  ערכה לתלמיד לבניית

    6 אהאורגני ואורגני 

53 
ערכה למורה לבניית דגמי מולקולות לכימיה 

    3 אורגנית 

54 

נתרן , יהלום , גרפיט : ם דגמי מולקולות מורכבי
, צורן , סידן פחמתי , פחמן דו חמצני , כלוריד

   1 (מכל סוג 8),פולרן , נחושת 
 

 התפשטות גזים  55
1   

     

                               

 קפיץ מתאים  -מתקן להדגמת קבוע הקפיץ  56
2   

         

                           

    1 חוק הוק וו  57
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' מס  כללי כ "סה יחידה מחיר  כמות תאור פריט 

    3 מזרק זכוכית להדגמת לחץ שווה בכל הכיוונים  58

59 
מעלה עמודת מאירוט להמחשת עליית הלחץ מל

    3 כלפי מטה לאורך עמוד המים 

    4 (מדרונות)קפיץ + מסילה מתכוונת  60

    4 (דחייה הדדית של שני מגנטים )מגנט מרחף  61

62 

למבחנות סטנדרטיות ורחבות  -פקקי גומי 
גדלים )ל "מ 205, 855,  05ולארלנמירים של 

   50 (מכל סוג  05הכמות ( שונים

                                  

 מיכל גז חד פעמי לגזיה  63
15 

  

 
                                  

                                      5 ל כחול "מ 2משאבת מילוי לפיפטות נפח  64

                                      5 ל ירוק"מ 85משאבת מילוי לפיפטות נפח  65

                                      20 מלטקס מוצץ לפיפטות  66

67 
 2-( חיצוני /פנימי )מ "מ 0/3צינור לטקס קוטר 

   2 מטר
                                   

68 
 2-( חיצוני /פנימי )מ "מ1/0צינור לטקס קוטר 

   2 מטר
                                   

                                      5 צינור זכוכית קפילרי  69

                                      3 תופעת הנימיות  -כלים משלבים  70

                                      10 רגילה עם ציפוי גומי ( תפסנית)צבת  71

    6 צבת סבובית גדולה עם ציפוי גומי  72

73 
 גומי  צבת סבובית קטנה  עם ציפוי

 6    

74 
ראשי תנין ( לחבור למעגל חשמלי)חוטי חשמל 
    50 משני צדדים 

75 
ראשי תנין ( לחבור למעגל חשמלי)חוטי חשמל 
    50 וראש בננה 

76 
 מגדל שמש 

 1    

77 
שני ( כדור פלדה המחובר לחוט)מטוטלת 

    10 מכל גודל  85 -גדלים שונים 

78 
 פע מערכת מסילתית למישור משו

 2    

79 
מ "ס 25מ רוחב "ס 25אמבט מלבני שקוף גובה 

   1 מ "ס 35אורך 
                                  

80 
מ "מ8, מ "מ 5.0, מ "מ 5.8: חוטי נחושת שונה

    1 מטר מכל סוג  -

81 
 5.0, מ "מ 5.8: ל עובי שונה חוטי כרום ניק

    1 מ "מ8, מ"מ

 מ "ס 9קוטר צלחות פטרי מפלסטיק  82
5    



 6עמוד   71/0271' מכרז מס ן'ג-המועצה המקומית בית
 

' מס  כללי כ "סה יחידה מחיר  כמות תאור פריט 

    15 מ עם מכסה "ס 9צלחות פטרי מזכוכית  קוטר  83

    10 מגנט בחישה  84

    50 מ "ס 9מוצץ זכוכית אורך  85

86 
מעבה , המורכבת מגולת זיקוק  -מערכת זיקוק 

    1 גולת איסוף, 

    30 מ "ס 2.0ל קוטר פיה "מ 855ארלנמייר  87

    30 מ "ס 2ל קוטר הפיה "מ 05ארלנמייר  88

    10 מ "ס 3ל רוחב פיה "מ 205ארלנמייר נפח  89

    5 מ "ס 3.0ל רוחב פיה "מ 055ארלנמייר נפח  90

91 
סוללות מתאים להשלחת ראשי  3בית סוללה ל 

    15 בננה 

    25 מ :מ 0כדורי זכוכית קוטר  92

93 
 85 -( עובי קפיצים שונה )ונים מאזני קפיץ ש

 10 וג סמכל 

 

 

    2 (מתכת)סטופר אנלוגי  94

    4 פנס יד  95

 10 רשת קרמית  96

 
 

    2 גנרטור ידני  97

    30 מ "ס 1טפי זכוכית אורך  98

    20 כפית בעירה  99

    10 ל"מ 155כוס בישול  100

    10 ל"מ 055כוס בישול  101

    100 סטנדרטית  805/80מבחנה  102

    50 20/255מבחנה גדולה מפירקס  103

    2 מכשיר לייזר  104

    2 (יונקת ודוחסת)משאבת ריק ידנית  105

    32 וולט  D1.5סוללת שמנות גודל  106

מ"כ לא כולל מע"סה   
  

 

81%מ "מע      

מ"כ כולל מע"סה      
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 תיכון -ציוד מעבדת ביולוגיה 

' מס

 סידורי

כמות  ם המוצרש

 נדרשת
 כללי כ "סה יחידה מחיר 

 שני עם ליטר 11 חשמלי אוטוקלאב 1

בטיחות שסתומי  

1   

לחות דגיטלי מד 1  5   

דיגטלי טמפרטורה מד 1  5   

מומס חמצן מד 0  5   

דגיטלי גלוקוז מד 2  5   

עכירות דגיטלי מד 6  5   

דיגטלי    / pH מד    1   

מושבות סופר 2  1   

הנפחים בכל טליידיג טיאוטומ פפיטור /  6   

משתנה מהירות מיקסר ורטקס 10  5   

קרקע טמפרטורת מד 11  10   

מטר 20 אורך מד 11  3   

שולחן מנורות 11  15   

צבעוניות מנורות 10  20   

גר0.01*'גר200 דיגיטליים מאזניים 12  5   

מזוקקים מים קולונת החלפת 16  2   

אמבט מים מטלטל כולל חימום עם  /1

וסטטטירמ  

1   

2202 ט"מק דיגטלי מוליכות מד 12  2   

לקיר גדול חום מד /1  1   

לקיר גדול ברומטר 10  1   

 כפולה דלת ליטר 10 אינקובטור 11

 מעלות 110 עד גיטליתיד תצוגה

   טליידיג

1   

11  +  )Data Logger)   אוגר נתונים

 חיישנים מתאמים למעבדה ממוחשבת 

5   

טיפות סופר חיישן 11  םתוא 5 

 המעבדה

 הממוחשבת

  

.ג.ק.א חיישן 10  5  המעבדה 

 הממוחשבת

  

12 PH תואם 5 חיישן 

 המעבדה

 הממוחשבת
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מוליכות מד חיישן 16  תואם 5 

 המעבדה

 הממוחשבת

  

1/ CO2 תואם 5 חיישן מד 

 המעבדה

 הממוחשבת

  

   1 רפרקטומטר לבדיקת ריכוז סוכר 12

   1 רפרקטומטר לבדיקת ריכוז מלח /1

קיווטות  מזכוכית          10

 לספקטרופוטומטר

20   

מ"כ לא כולל מע"סה     

 

 

%/1מ "מע    

 

 

מ"כ כולל מע"סה    
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 תיכון - ציוד מעבדת כימיה

כמות  שם המוצר ' מס

 נדרשת
 כללי כ "סה יחידה מחיר 

   1 מודל פולרן 1

   1 מודל יהלום 1

   1 (ׂ P,S,F)מודל אורביטלים שונים 1

   1 20/6ט "ארון עזרה ראשונה מק 0

משקפי מגן שקופים ידיות מתקפלות  2

 11/1ט "מק

10   

ט "חומצות בסיסם מק שרוול ספיגה 6

20/1 

1   

   10 ל"מ 120בקבוקי שטיפה  /

   10 ל"מ 200בקבוקי שטיפה  2

  22 קומות גובה 1עגלה מעבדתית אמייל  /

 מ"ס 02מ רוחב "ס 1/מ אורך "ס

1   

ט "כפית מנירוסטה מק9ספטולה ישרה 10

0111 

10   

   20 12/1ט "ל מק"מ 10בקבוקי טפי  11

מ"ס 120*16מבחנה רגילה  11  100   

ל"מ 120ארלנמייר  11  10   

ל"מ 200ארלנמייר  10  10   

ל"מ 1000ארלנמייר  12  10   

   10 מגניטים לבחישה 16

מגנטים+ בוחש מגנטי עם חימום  /1  0   

ל"מ  20ביורטות רגילות בנפח  12  10   

   0 חיישן ספקטרופוטומטר /1

   1 חיישן ריכוז חמצן באוויר  10

   10 חצובה 11

לא מובנים  אבלט עם חיישנים חיצונייםט 11

60לפחות ' אנצ10,       GB  

לחץ,קול,לחות, טמפרטורה, אור  

PH , מוליכות ,אוויר  

10   

גרם 0.01מאזניים דיגיטליים דיוק  11  2   

גרם 0.001מאזניים חצי אנליטיים דיוק  10  1   

   1 שמיכה קרמית לכיבוי אש 12

מ"כ לא כולל מע"סה     

 

 

%/1מ "מע    

 

 

מ"כ כולל מע"סה    
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 תיכון - ציוד מעבדה בפיסיקה

 כללי כ "סה יחידה מחיר  כמות נדרשת שם המוצר ' מס

 20 101ט "חוט בננה תנין מק 1

 

  

 20 106ט "חוט בננה בננה מק 1

 

  

 20 חוט תנין תנין  1

 

  

כץ ללא  'מאזני זרם דר 0

 1011ט "מזנאיים מק

2   

גלוונומטר דגם הילה כולל  2

 000010ט "מצפן גדול מק

6   

נייר רחב לרשם זמן סרט  6

 011ט "מק

10   

 10 מולטימטר /

 

  

 multilog / ערכת מעבדה ממוחשבת  2

של חברת 

פורייה מגיע 

: חיישנים0עם 

 ,1.2V+)מתח

, 1.2A+)זרם

 אור

 וטמפרטורה

  

תואמי  / חיישני זרם /

המעבדה 

 הממוחשבת

  

תואמי  / חיישני מתח 10

המעבדה 

 הממוחשבת

  

תואמי  / שער אופטי 11

המעבדה 

 הממוחשבת

  

תואמי  / סונאר או חיישן תנועה 11

המעבדה 

 הממוחשבת

  

תואמי  / מד כוח 11

המעבדה 

 הממוחשבת

  

-מתאיםל / מד תאוצה 10

multilog 
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תואמי  / מד שדה מגניטי 12

המעבדה 

 מוחשבתהמ

  

התנגשות בשני ממדים  16

 000010ט "רובנשטיין מק

1   

   10 01/1ט "תפסנית כפולה מק /1

   10N 10קפיץ  12

 AC\DC 2ספק  /1

 

  

 1 מחולל ואן דה גרף 10

 

  

 2 אוהם 20ראוסטט  11

 

  

 10 מיקרו פרד 0/00קבל  11

 

  

 10 מ"ס 60מוט לבסיס  11

 

  

זוג עגלות דינמיקה +לוח הרצה  10

pasco 

6   

 1 /21ט "מתנד מכני מק 12

 

  

 20 101ט "חוט בננה תנין מק 16

 

  

מ"כ לא כולל מע"סה     

 

 

%/1מ "מע    

 

 

מ"כ כולל מע"סה    
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 ' ח בנספ         

 ן'ג-המועצה המקומית בית

 71/0271' מכרז מס

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

  __________: תאריך         

 לכבוד

 ן'ג-מועצה מקומית בית

 

 .נ.ג.א

 

  '_____________כתב ערבות מס: הנדון  

 

אנו ( "המציע: "להלן )_______________ . פ.ח.9ז.ת____________________ על פי בקשת 

וזאת בקשר עם ( ₪  שלושים אלף)₪  10000 -ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים ומרכז טיפולי ולהבטחת מילוי התנאים  /1/9101' השתתפותו במכרז מס

 .ודרישות המכרז

 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  10ל תוך "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

, או באופן כלשהו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, שתגיע אלינו, בכתב

ומבלי לטעון כלפיכם , או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 .כלפיכם שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו, טענת הגנה כל שהיא

 

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

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

 

 .ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 

 י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום "מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם עערבותנו זו צמודה ל

12929101/ .  

 

_____________ ועד בכלל ולאחר יום ________________ ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 

 . ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

__________________     ___________________ 

 בנק        תאריך
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  ' נספח ג        

 ן'ג-המועצה המקומית בית

 71/0271' מכרז מס

 

         

 הסכם

 ביולוגיה ומדעי מחשב, כימיה, למעבדות פיזיקהאספקת ציוד 

 

 

 /101שנת ________ לחודש ____________ שנערך ונחתם ביום 

 

 ן 'ג-מועצה מקומית בית  :    בין 

 

 " (המועצה: "להלן )        

       

 ___________________ שם :  לבין

 

 ____________________ . פ.ח         

 

 __________________ : כתובת          

 

 ( " הספק : "להלן )        

       

ס תיכון  "מעבדות בבילאספקת ציוד ל /1/91' והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס הואיל

 ;" (המכרז: להלן ) ן 'ג-קיף ביתמ

 

 ;והספק הגיש את הצעתו למכרז זה  והואיל

 

 ;הסכם זה ונספחיו, והמועצה החליטה לקבל הצעת הספק בהתאם לתנאי המכרז  והואיל

 

 זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע , וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים  והואיל

 ; ות נשוא המכרז בהסכם זהלמתן העבוד                      

 

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן , לפיכך הוצהר   

 

 : מבוא 

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

המועצה מוסרת בזאת לספק והספק מקבל בזאת מאת המועצה את אספקת הציוד בהתאם  .1

 .לתנאי מסמכי המכרז והסכם זה
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ר את כל התנאים הקשורים בביצוע האספקה הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מכי .1

 .וביכולתו לבצע את האספקה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו

 

 :הגדרות

 :בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן

הגורם המקבל על עצמו את אספקת הציוד והריהוט לגני הילדים והמרכז  –הספק  .1

 .עובדיו או מי מטעמו, נציגיו, ורשיו לרבות מ, הטיפולי בהתאם לתנאי המכרז

פריטים המופיעים בטבלת הציוד המצורפת ואשר תהא המועצה רשאית  -הזמנת רכש   .1

לחוד את כל  או כל אחתביחד  מעבדות כולןעבור ה, י שיקול דעתה הבלעדי"עפ, להזמין

בהתאם לסכומים ולמחירים אשר מילא הספק בהצעתו , הפריטים המופיעים או חלק מהם

והכל בהתאם לתקציב המאושר והאפשרויות התקציביות העומדות , למכרז' שבנספח א

י המחירים הזולים "לרבות פיצול ההזמנה בין יותר ממציע אחד עפ, בפני הרשות

 .והתקניים

, ס"תקנתם בביההצבתם וה, הרכבתם, למועצה ספקת ציוד המעבדותא  -האספקה  .1

 .בהתאם למפורט במסמכי המכרז

, רשימת כל הפריטים והדגמים הכוללת את המחירים של אותם הפריטים –טבלת ציוד  .0

 .במכרז 'נספח אאותם הגיש הספק בהצעתו 

 .י הספק"עמה אשר יהא אחראי על הזמנת הרכש עטאו מי מ9המועצה ו –האחראי  .2

 

 :תקופת ההסכם

או עד אספקת _____________ , ועד ליום ______________ הסכם זה הינו מיום  .1

 ח"ל תשע"והכל בתנאי לאספקה לפני פתיחת שנה(  המוקדם מביניהם )המבוקש הציוד 

או בתאריך שיהיה מוסכם על שני , /119/9101דהיינו , בבתי הספר במגזר הדרוזי

 .הצדדים

י שיקול דעתה הבלעדי "עפ, המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם .1

אש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים ימים מר 1י  משלוח הודעה בכתב של "וזאת ע

 .כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות למעט התשלום המוסכם בהסכם זה

 

 :הצהרת והתחייבות הספק

 :הספק מצהיר ומתחייב למלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן

לא וזאת , שהוא ציוד איכות ולפי תו תקן מאושר לספק את הציוד לכל אחת מהמעבדות .1

 ._____________מיום יאוחר 

 .ימי עבודה ממועד הודעת המועצה 1 -לבצע תיקונים והחלפת רכש פגום לא יאוחר מ .1

ל בהתאם ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכ ס"לדאוג לביצוע האספקה וההצבה בביה .1

לכמות , הפיקוח והאחריות לאיכות, וכי חלה עליו חובת הניהול, להתחייבויותיו במכרז

 .ה בהתאם להוראות הסכם זהולוח הזמנים לביצוע האספק

להודיע לאחראי על כל איחור או תקלה או על אי יכולתו לעמוד באספקה במועד או  .0

אך אין בהודעה כאמור כדי לפטור אותו מחוסה , בכמות או בסוג של הזמנת הרכש

 .להשלים את מלוא הזמנת הרכש ובמועד הקובע
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ההזמנה בין יותר ממציע 9הספק מצהיר כי ידוע לו שהמועצה רשאית לפצל את המכרז .2

אחד וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למחירים הזולים ביותר בין המציעים 

 .והתקניים

 

 :התמורה

 .ב להסכם זה "התמורה תהא בהתאם להצעת המציע במכרז המצ .1

הצעת )'  הספק יהיה זכאי למחירים שמילא בהצעתו שזכתה במכרז במסגרת נספח א .1

 .סכם זה כחלק בלתי נפרד ממנוהמצורפת לה, ( המציע

מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצירוף חשבון מפורט  .1

 .י הגורם האחראי במועצה"ומאושר ע

 .הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר למחירים נשוא הצעתו  .0

מאושר יום מיום הגשת החשבון ה 10+ כל חשבון שאושר ישולם לספק לפי שוטף  .2

 (.הגוף המתקצב)ולאחר קבלת הכספים ממשרד החינוך , וחשבונית מס כדין

 

 : אחריות הספק

או 9הישירים ו, הנזקים וההפסדים, הספק יהיה אחראי כלפי המועצה כל ההוצאות .1

או כתוצאה 9או ו9שייגרמו למועצה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו, העקיפים

פי -במהלך ביצוע התחייבויותיו על, או מי מטעמו9ואו עובדיו 9ממחדלים של הספק ו

לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם , הסכם זה

 .ויפצה את המועצה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור, בעתיד 

 או9או נזק שייגרמו במישרין ו9לכל אובדן ו, הספק יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא .1

או מי משלוחיו של הספק בקשר עם ביצוע 9או מי מעובדיו ו9בעקיפין על ידי הספק ו

 .השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה

 

 :פיצויים מוסכמים

יזכו את , ככל שהוזמנו ממנו, הספק מצהיר כי ידוע לו כי איחור באספקת המוצרים .1

כל הפריטים שהוזמנו  מסך סכום 2%המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

ישולמו כשהם צמודים למדד האחרון שיהא , הפיצויים כאמור. לכל יום איחור, ולא סופקו

 .ידוע במועד התשלום

יפצה הספק את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה , הפר הספק כל תנאי מתנאי הסכם זה  .1

 .עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין

הזמנת הרכש במלואה במועד הקבוע או בכמות בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את  .1

המועצה רשאית להפחית , הנדרשת בהזמנת הרכש או לא מילא אחר התחייבות כלשהי

 : או לקזז סכומים מהתמורה במקרים ובסכומים כדלקמן9ו

 גובה הפיצוי המוסכם האירוע 'מס

אי אספקת הריהוט והציוד במועד ובכמות  1

 המוזמנת  

ם שלא מסך סכום הפריטי 2%

 .לכל יום פיגור, סופקו

החלפת פריטים שהגלו בהם , אי תיקון 1

 ליקויים במהלך תקופת האחריות

לכל פריט מהפריטים ₪  100

שהתגלו בהם ליקויים לכל יום 

 פיגור
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ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו אותו מהתחייבויותיו  .0

 .על פי הסכם זה

 

 : ערבות  

י הסכם זה יפקיד במועצה לאחר ההכרזה "חת מילוי התחייבויותיו של הספק עפלהבט .1

חודשים  11הערבות תעמוד לתקופה של .₪  10000בסך " ערבות טיב"עליו כזוכה 

 .ממועד אספקת הציוד

לחלט את הערבות הבנקאית בכל , על פי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה תהא רשאית  .1

שעות  10תנאי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך מקרה שמצאה כי הספק הפר תנאי מ

 .מהשעה בה נמסרה לו דרישת תיקון ההפרה

 

 :שונות  

או כל מסמך 9וכי הסכם זה ו, הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שלמועצה מונה חשב מלווה .1

י מורשי "שיש בו התחייבות כספית אינם מחייבים את המועצה אלא אם הם חתומים ע

 .גזבר וחשב מלווה בצירוף חותמת המועצה, ראש המועצה :החתימה של המועצה 

הינו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא , כי הספק, מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות .1

לרבות , יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הספק, לכל עניין וצורך, ווצרו בעתידיי

או זכויות 9לכל תשלום וזכאי  ואין הספק, אחריות בגין כל נזק ואו תאונה שיגרמו לו

 .מאת המועצה, י כל דין לעובד ממעבידו "המגיעים עפ, שהם

תנאיו של הסכם זה הינם תנאים יסודיים והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה  .1

 .את המועצה בסעדים משפטיים על פי דין

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

________________        _____________  ___         _________________ 

 הספק        חותמת המועצה    ראש המועצה  

 

 

__________________        _________________ 

 חשב מלווה           גזבר המועצה               

 


