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 'נספח א
  ן'ג-ה המקומית ביתהמועצ     

 /428401' פומבי מסמכרז           

 ( מוסדות חינוך )מרחבי למידה   לביצוע שירותי עיצוב ויישום תכנית עיצוב 

  41Mבמסגרת פרויקט 
 -כללי למציענוהל תנאי המכרז ומידע  -

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

ראו נא  -יערכו מספר ישיבות הבהרה בכל בית ספר  ישיבת הבהרות חובה
 רוט מטה בעניןפי

 16:00 /40898401 'ה מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

עד השעה  /45898401 'ג  הגשת הצעות
12:00 

  פתיחת מעטפות

  
 .מציע שלא ישתתף בישיבת הבהרות הצעתו תיפסל על הסף, חובהישיבת הבהרות הינה 

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים.  

 

 כללי .1

מבקשת לקבל הצעות מספקים , (המזמיןאו /והמועצה  - להלן) ן 'ג-המקומית ביתהמועצה  .1.1
 . בנושא המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז . שלא יוחזרו 500לרכוש תמורת סך של ניתן , את מסמכי המכרז .1.1
 :שכתובתובמשרדי המועצה או באתר האינטרנט של המועצה 

 www.beit-jann.muni.il//http:.  
 .באתר, רות בנוגע למכרזהבה8יש להתעדכן בשינויים

 -רה חובה הישיבות הב .1.1

במוסדות החינוך הרלבנטיים יתקיימו מציעים חובה וסיור / ישיבת הבהרות חובה .1.3.1
 –במועדים ובמיקומים הבאים 

תתקיים ישיבת הבהרות חובה וסיור קבלנים ביום  "'אום ב-אל"בבית הספר  - 1מוסד  .1.3.1.1
 . 10:00בשעה  10/9/1018תאריך ,  'ה

תתקיים ישיבת הבהרות חובה וסיור  ש גאלב מנסור"ב ע"חטבבית הספר  - 4מוסד  .1.3.1.1
 . 11:00בשעה   10/9/1018תאריך , 'הקבלנים ביום 

/ בנוגע לתפישה הפדגוגיתי בית הספר "נתן סקירה עית, רההבמסגרת ישיבות ההב .1.3.1
לרבות סקירה וביקור בחללים הרב תכליתיים הרלבנטיים , חינוכית ועיצובית הנדרשת

 .סדבכל מו

 . קיימת חשיבות רבה להשתתפות בישיבת ההבהרות ובסיור כאמור .1.3.3
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להשתתף  חייב –מציע המעוניין להגיש הצעה בהתייחס לאחד או יותר מבתי הספר  .1.1.2
בית ספר לגביו מתכוון המציע להגיש 8 סיור מציעים באותו מוסד8 בישיבת ההבהרות 

 . הצעה במכרז זה

 .השתתפות במכרזל תנאי סףהשתתפות בישיבה כאמור מהווה  .1.3.5

סיור בבית הספר לגביו בכוונתו 8לא השתתף בישיבת ההבהרות נציג מטעמו מציע ש .1.1.6
לא יהיה רשאי להגיש הצעה לביצוע השירותים בהתייחס לאותו בית  –להגיש הצעה 

 . ספר והצעתו תפסל על הסף ולא תובא לדיון

 מימון חיצוני 8  מהות השירותים .1

וע שירותי עיצוב וישום תכנית עיצוב חללים רב תכליתיים ביצלקבלת הצעות מכרז זה הינו ל .1.1
 .11Mבמסגרת פרויקט ( מוסדות חינוך )מרחבי למידה   /

הינו תכנית לאומית של משרד החינוך שנועדה לאפשר חשיבה מחודשת של מרחבי  11Mפרויקט  .1.1
אם בהת, בכל שלבי החינוך כחלק מהתפישה הפדגוגית, הלמידה השונים בתוך מבנה בית הספר

  . המזמנות ומעצימות תהליכי למידה שונים, הוראה חדשניותת ולאסטרטגיה ופרקטיק
לרשויות מקומיות להגיש בקשות לקבלת " קול קורא"פרסם משרד החינוך , כחלק מהפרויקט

משרד החינוך יבחר מבין הרשויות . מימון חלקי לביצוע הפרויקט במוסדות חינוך רלבנטיים
 . מוסדות לגביהם ינתן תקצוב/ את הרשויות , ויקטשיגישו בקשה להיכלל בפר

מצהירים המשתתפים כי ידוע להם שלא תשולם להם כל תמורה ככל שלא מכרז בהגשת הצעות ב .1.3
 . י משרד החינוך"ע יועבר הכסף

 

 נוך השונים מוסדות החי .3

בהתייחס למוסדות  מימון חיצוני של משרד החינוך במסגרת הקול קורא ה הרשאתהמועצה קבל .3.1
 :המפורטים להלן

ו בתוך מבנה בית הספר לגבי מרחב למידהגודל  - 'אום ב-יסודי אלבית ספר  - 1מוסד  .3.1.1
  1'חסקיצה המצורפת כנספח /בתוכניתנדרשים השירותים כמפורט 

בתוך מבנה בית הספר  מרחב הלמידהגודל  - ש גאלב מנסור"ב ע"חטבית ספר  - 4מוסד  .3.1.1
  .1'חסקיצה המצורפת כנספח /בתוכניתנדרשים השירותים הם כמפורט  ולגבי

 (. מוסדות החינוך -להלן יחדיו)

 . הנדרשים מהמציעים כוללים את כל השירותים כמפורט בהסכם ובמפרט הטכניהשירותים  .4

. לעיל החינוך למוסד אחד או יותר מבין הרשימה הכלולה ברשימת מוסדותניתן להגיש הצעה בהתייחס  .5
 . ממשרד החינוך הכסף לאחר העברתהינה , מובהר כי תנאי לקבלת תמורה כלשהי, למען הסר ספק

יקבע לכל מוסד זוכה אחד אשר . לאותו מוסד –ההצעות שיוגשו לכל מוסד יבחנו בנפרד , למען הסר ספק .6
לכל מוסד זוכה )המועצה תהיה רשאית לבחור מספר זוכים . תים באותו מוסדדרש לבצע את השירויי

 (.  אחר

ולא יאוחר באופן מיידי נשוא המכרז שירותים בביצוע הערך ולהתחיל יים יהיה לה/ים הזוכה/על המציע .7
 . ימים ממועד קבלת הזמנת עבודה חתומה 1מתוך 

 זתנאים מוקדמים להשתתפות במכר .8
 :כדלקמן, דרישות הסף המצטברותהעונים על , ה רק מציעיםרשאים להשתתף במכרז ז

       
 .תיפסל על הסף, הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן

 
לפחות במהלך החמש שנים האחרונות בעיצוב והצטיידות  בעל ניסיון של שלוש שניםהמציע  .8.1

 .חדרים רב תכליתיים לבתי ספר ועיצב לפחות חמישה חדרים כאמור

רשויות מקומיות שבוצעו עבורם /על המציע לצרף אישורים של בתי ספר, ורך הוכחת האמורלצ
על המציע לצרף דוגמאות לחדרים . ל"ל תוך פירוט פרטי הקשר של הלקוחות הנ"השירותים הנ

 .שכבר עוצבו על ידו
ת שיש הורשעו בעבירה פלילי לא, או מי ממורשי החתימה שלו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/המציע ו .8.1

 . מין או בעבירות מרמה, עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות
 . ד"י עו"מאושרת ע, לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרזעל המציע 
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להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו הצהרה  -או עובד מועצה /המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו .8.3
 .  ד"י עו"ת עמאושר, בנוסח המצורף למסמכי המכרז

 . בהתייחס למוסד החינוך לגביו מוגשת ההצעה נציג מטעם המציע השתתף במפגש הבהרות חובה .8.4

 .להוכחת האמור תצורף קבלה –המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז  .8.5

 . המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  כמפורט להלן במסמכי המכרז .8.6

 

 להצעת המציע צירוף מסמכים .9

 :המסמכים המפורטים להלן כלעתו את על המציע לצרף להצ
 -ד למסמך כלשהו "עו/ ח"נדרש אישור רו. י המציע"כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע .9.1

 .  יאומת ויאושר המסמך כנדרש
בין אם מגורמים , רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, כל תעודה .9.1

 .ממשלתיים ובין מכל גורם אחר
פי -ורשימות על מנהל פנקסי חשבונותמציע שה על כך, יד השומה או מרואה חשבוןאישור מפק .9.3

 .פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף
 .מ"לצרכי מע עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .9.4
 .1976-ו"תשל, (אכיפת ניהול חשבונות) חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישור תקף על .9.5
 .ו פטור מכךא ניכוי מס במקורעל  אישור .9.6

 .רשומה עמותה ינוה המציעאם  - ניהול תקין מרשם העמותות אישור .9.7
שכר , תשלום חובות מס, ניהול חשבונות אכיפת)חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור בר תוקף לפי  .9.8

המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות  1976 -ו "התשל, (מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
 .ויות המס כחוקורשומות ומדווח לרש

  . יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת המכרז .9.9

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .9.10
 .ביחס למציע רשם החברותתדפיס מעודכן מאת  וכןתעודת התאגדות  .9.10.1
 :ח"ד או רו"אישור עו  .9.10.1

 ;במסגרת סמכויות התאגיד נשוא המכרז הינהכי ההתקשרות  
 ;שמות המנהלים של התאגיד 
 .מתם מחייבת את התאגידשמות האנשים שחתי 

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .9.11
 ;ד"או עו/תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו .9.11.1
 ;השותפות הסכמים של .9.11.1
 .ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות"ד או רו"אישור עו .9.11.3

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
לרבות ביחס לבחינת עמידת , או מסמכים/ולפנות למציעים להשלמת נתונים ותה המועצה שומרת על זכ

 . המציע בתנאי הסף
 

 הצעת המציע  .10

, שנמסרו לו על ידי המועצה, על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז .10.1
 .(המוסדות 1במידה ורצונו להציע הצעת מחיר עבור )עבור כל מוסד בנפרד 

ואת כל הפרטים הנדרשים במסמכי ח "בשכחול את סכום הצעתו עט  כתבלא בעל המשתתף למ .10.1
לחתום  ,ל"לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ, המכרז

לרבות על טפסי החוזה המצורפים , חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז
 .בתו ותאריך הגשת ההצעהכתו, ולציין בכתב ברור את שמו למסמכי המכרז

  –הצעת המחיר  .10.1

כאשר לכל מוסד תוגש הצעה  יותר ממוסדות החינוך אוניתן להגיש הצעת מחיר לאחד  .10.3.1
יש לכלול בהצעה פירוט בהתייחס לכל  -ככל שהוגשה הצעה למוסד חינוך מסוים . בנפרד

 .  לא תתקבל, הצעה חלקית. חללים הרלבנטיים באותו מוסד חינוךה

ם בהתייחס תכלול פירוט של כל העלויות הנדרשות לביצוע השירותיהצעת המחיר  .10.3.1
רכש הצטיידות הנדרשים /כולל פירוט היבטי ציוד, במוסד החינוךלאותו חלל עיצוב 

 . ףורלפי המפרט המצ (ב"ציוד וכיו, כגון ריהוט)
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ביחס   -המוצע לביצוע כל השירותים כמפורט בהסכם ובמפרט הטכני  הסופיהמחיר  .10.3.3
ס "למרחב בבימ "כולל מע ₪ 0,000/ על יעלה לא –בתוך המוסד החינוכי  מרחב/לחלל

, כולל כל העלויות – מ"כולל מע ב"ס חט"למרחב בבי₪  140,000 על ולא יעלה '   ב
תשקול הוועדה , הצעה שתנקוב במחיר העולה על האמור . . ליווי פיקוח, לרבות עיצוב

 .  לדיון לא הביאה

 בטחונות .11
 ערבות הצעה 

ערוכה לטובת , פ דרישה"עשתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון כל מ .11.1
ובסך ' , ס ב"עבור ההצעה לבי ₪  4000בסך של, למסמכי המכרז '1דנספח בנוסח דוגמת , המזמין

הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם . ב"ס חט"עבור ההצעה לבי₪  6000
 (. הערבות הבנקאית להצעה -: ןלהל)ההצעה במכרז 

לדרוש הארכת רשאית המועצה ,   104841824/עד ליום להצעה תהיה בתוקף  הערבות הבנקאית .11.1
להאריך תוקף הערבות , חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה 3תוקף כל ערבות למשך 

 .בהתאם להוראות המועצה, הבנקאית להצעה
 מיום שיידרש, ימים 7ה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך משתתף במכרז שהצעתו נתקבל .11.3

, לטובתהשיק /  רשאית המועצה לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה, לכך על ידי המועצה
 .ולמסור את העבודה למציע אחר

 ערבות ביצוע 

ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות , הוצאת הזמנת עבודה/ בעת החתימה על חוזה המכרז .11.4
למסמכי  '4דנספח בנוסח דוגמת  ערוכה לטובת המועצה, בלתי מותנית -אוטונומית , בנקאית
וזאת להבטחת מילוי מסכום ההצעה  10%בשיעור , צמודה למדד המחירים לצרכן ,המכרז

המועצה תהיה רשאית להמיר ערבות זו בשיק בטחון או  .התחייבויות המציע הזוכה במכרז
 בטוחה אחרת

 

 תמורה .11
מציע  עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע בהסכם המצורף התמורה ל

 .למסמכי המכרז
 

 ביטוח .13
. פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה, בכל תקופת החוזה, על חשבונו, על המציע הזוכה יהיה לקיים .13.1

ק מהם ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועות-הביטוחים ייערכו על
 . יימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה

בהתאם לנוסח נספח אישור , בשעת החתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח .13.1
 (.'נספח ג)הביטוח 

חוזה במועד בו נדרש לחתום  ;נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על ה .13.3
אזי מבלי לפגוע , או את הערבות לביצוע/ביטוח ואו לא צרף את אישור ה/עליו כמפורט בדרישה ו

המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה , בשאר זכויות המועצה במקרה זה
 .'שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור  .13.4
כי , מובהר. של המועצה משפטייועץ ההי "בכפוף לאישור שינויים אלה ע( 'נספח ג) עריכת ביטוחים

ל ובמקרה כזה "למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ
, הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש

ערבות ולמסירת הלוט יועלול לגרום לח יבויות הזוכה כלפי המועצהיהווה הפרה יסודית של התחי
 . ביצוע השירותים לאחר

 
 הבהרות ושינויים .14

, מזכירת המועצה, פדוה דבור' לגב בכתב העברת שאלות ניתן לפנות 8לצורך קבלת הבהרות .12.1
מסמך זה  פתיחתמועד בטבלה בעד ל   fadwad10@gmail.comל"או בדוא 02-9/04420' בפקס
 . 029/04440וודא קבלה בטלפון יש ל

פדוה ' מזכירת המועצה גבכל מציע המעוניין להשתתף במכרז מחויב להשאיר את פרטיו אצל  .14.1
, שינויים/ לעיל וזאת על מנת שניתן יהיה ליצור עימו קשר ולמסור לו הבהרות  פ הפרטים"ע  דבור

ה מנוע מהעלאת כל טענה יהי, מציע אשר לא ימסור את הפרטים כאמור. ככל שיהיו ביחס למכרז
 .  ככל שהיו ביחס למכרז, הבהרות/ בדבר אי ידיעה של שינויים
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להכניס שינויים ותיקונים , קודם למועד האחרון להגשת המכרז, בכל עת, המועצה רשאית .14.3
יהוו , כאמור, השינויים והתיקונים .ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים, במסמכי המכרז

ל או "לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא, בכתב, המכרז ויובאו חלק בלתי נפרד מתנאי
 .בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז

 
 הגשת ההצעות .15

לתיבת המכרזים אך ורק במעטפה סגורה , למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, על המציע .15.1
לא יאוחר מהמועד , בלבד ידניתבמסירה על המציע למסור את הצעתו . המועצה מזכירתשבמשרד 

 .המפורט בכותרת מסמך זה, האחרון להגשת ההצעות

או שהתקבלו לאחר 8או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו8לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו .15.4
 .ל"המועד הנ

מאת " נתקבל"על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת , בטרם מסירת מסמכי המכרז .15.3
 . מזכירות המועצה

 
 סתייגות ואיסור חלקיות ההצעהה .16

תהיה ועדת המכרזים  -ממנו  הבסטיימציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .16.1
 .רשאית לפסול את הצעתו

 .עלולה לפסול את הצעתו, כל הסתייגות של המציע .16.1
ואין הוא רשאי לכל מוסד בנפרד על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז  .16.3

 .(הכוונה אין לחלק את ההצעה של כל מוסד),  קןלחל
הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף  .16.4

 .אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם

 

 בחירת הזוכה   .17

הצעה שלא . בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל .17.1
להורות על , אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה. לא תובא לדיון, ות הסףתעמוד בדריש

 . השלמת מסמכים

 .בנפרד החינוך ממוסדות אחד לכלההצעות יבחנו בהתייחס  .17.1
 

 : שיקולי דעת של המועצה .18

 .אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת .18.1
כמו כן , או מסמכים הנוגעים למציע/או מידע ו/והמועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים  .18.1

המועצה תהיה רשאית לזמן את המועמדים המוצעים מטעם המציע לראיונות והמציע מתחייב 
 .ככל שיידרש, לספק לה פרטים ומידע אלו

ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות , סיוןיהמועצה תהיה רשאית להתחשב בנ .18.3
 .או גופים אחרים למציע/ו ציבוריות רשויות מקומיות

היכולת הכספית , הידע המקצועי וכושר הביצוע, לקחו בחשבון בין היתריבשיקולי המועצה י .18.4
סיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות ילרבות נ, וטיב העבודה של המציע

 .או הפסקות עבודה מטעם מזמינים/בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו

אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות , עצה תהיה רשאית לא לדון בהצעות של מציעיםהמו .18.5
או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים , רצונה של המועצה או לשביעות רצונם של אחרים

או הוכח להנחת דעתה של הוועדה שהמציעים תיאומו מחירים , או מספקים לביצוע העבודה
 .םירחא/םבינם לבין מציעים שוני

או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל /בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו .18.6
כל אחד מהמציעים ישתף פעולה . כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון, חלק מהם

לא שיתף המציע פעולה . ככל שתבקש לערוך בדיקות, עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור
 .לפסול את ההצעה, מטעם זה בלבד, תהיה המועצה רשאית, ר לעילכנדרש וכאמו

או /או מידע ו/לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו, בכל שלב שהוא, עוד רשאית המועצה
לרבות פניה , להערכת ההצעות, או מי מטעמה/לדעת המועצה ו, הדרושים, או הבהרה/נתון ו

 .י סף במכרז זהכולל מסמכים שנדרשו כתנא, להשלמת מסמכים
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 חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .18.7
 ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש
ביחס או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות /אי הגשת הצעת מחיר ו .18.8

עלול , ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים-בין על, אליהם
 .לגרום לפסילת ההצעה

 .ככל שצוין, אלא במקום מיוחד שצוין לכך ,אין לכלול מס ערך מוסף עיצמבהצעת ה .18.9

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .18.10

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו יחזור, הזוכה לרבות, במכרז שמשתתף במקרה .18.11
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו
 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  תהא, להצעה בהתאם התחייבויותיו

. לנכון ככל שתמצא, כלשהו 'ג צד כל או, במכרז אחר משתתף כל עם התקשרות לרבות, המוחלט
 על, מוסכמים מראש כפיצויים, לטובתה כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא כן
ייחשב  המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא רזהמכ המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור לקניינה
 או לגרוע כדי, לעיל באמור אין. כך בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה
 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה בזכות, לפגוע

, צעה הזוכהבה קיימת זכות עיון, מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין .18.11
נתונים 8  המסמכים על המציעים לציין בהצעתם מהם. מקצועיים8 בכפוף לסודות מסחריים

מבקשים שלא לחשוף בפני  אותם הם, ככל שקיימים , מקצועיים8 המהווים סודות מסחריים
יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע , מהאמור לעיל מבלי לגרוע .משתתפים אחרים

בסמכות  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה. לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקיעל ידו 
כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים . ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה

ומכאן , מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים
 .ן העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחריםשהמציע מוותר מראש על זכו

או לעשות 8והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, כל המסמכים .18.13
 .  למעט לצורך הגשת הצעתו, בהם שימוש כלשהו

 מסמכי המכרז .19

 ."א"נספח  -( מסמך זה)מסמך התנאים הכללים   .19.1

 ."ב"נספח  -הסכם  .19.1

 . '"ג"נספח  -אישור קיום ביטוחים  .19.3

 ".4ד" -" 1ד"נספחים  -( להצעה ולחוזה)נוסחי הערבויות  .19.4
 ".1ה"י נספח –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .19.5

  ".4'ה"נספח  -אישור ניהול פנקסים  .19.6
 ."1'ו" נספח – תצהיר העדר הרשעות .19.7

 . "ז"נספח  -חבר מליאת מועצה / נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה  .19.8

 ".1'ז"נספח  -נספח תיאור המציע  .19.9

 ".4'ז"נספח  -נספח ניסיון לעניין תנאי סף  .19.10

 ".1'ז"נספח  -נספח פירוט המלצות  .19.11

 ".'ח"נספח  -מפרט טכני / תים השירומסמך מפרט ביצוע  .19.11

 ".4'ח -ו   1ח" יםנספח -כתב התחייבות והצעה  .19.13

 .י המציע"כל הנספחים דלעיל יחתמו ע

 .ינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרזמסמך זה ה
 

 ,בכבוד רב 
 ביאן קבלאן

 ן'ג-המקומית ביתראש המועצה 
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 'נספח ב

  /428401 'חוזה מס8כרזמ

 ן'ג-המקומית ביתנערך ונחתם במועצה ש

 __________שנת _____________ לחודש _________ יום ב

 

 -ב  י  ן      -

 ן'ג-המקומית ביתהמועצה                                                
     

 04-9801140: פקס; 04-9801110: טל
 ("המועצה"או /ו "המזמין": להלן)    

  -לבין-
    

_______________  __________________ 
 ______________. פ.ח  ___________. ז.ת   
   _____________מרחוב    
 די מנהליה המוסמכים לחתוםעל י   ________________מ   
 ולהתחייב בשמה כדין   (ספקה - להלן)   
 
 

  M21במסגרת קול קורא תוכנית ות חינוך בתי ספר והמועצה מעוניינת לבצע עיצוב של חללים במוסד :הואיל
 ;להסכם זה 1'בהמצורף כנספח , (קול הקוראאו /ו M21פרויקט  -להלן)של משרד החינוך     

שירותי עיצוב ויישום תכנית עיצוב מרחבי קבלת ל   14/1018פומבי שמספרו והמועצה פרסמה מכרז  :והואיל
כמפורט בהסכם זה , (המכרז -להלן)עבור המועצה   11Mבמסגרת פרויקט ( מוסדות חינוך )למידה   

 ;כרזוביתר מסמכי המ

הידע והמומחיות והיכולת הארגונית , האישורים, מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונותספק וה :והואיל
החומרים וכח האדם , הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד

 ;בתחום שיפוט המועצההשירותים נשוא ההסכם הדרושים למתן 

המליצה בפני ראש המועצה לקבל ____, __________בהחלטתה מיום , של המועצה וועדת מכרזים :והואיל      
אישר ראש המועצה את המלצת __________ ובתאריך , בפרקים כמפורט להלןספק את הצעתו של ה
 .בהוראות הסכם זה והוראות כל דיןספק בכפוף לעמידת ה, ועדת המכרזים

  אום-אל"' יסודי בלמידה בבית הספר  חדרי/יםעיצוב חלל - 1מוסד". 

  ל"ש גאלב מנסור ז"ב ע"חטחדרי למידה בבית הספר / עיצוב חללים  - 1מוסד.. 

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן, הוצהר, אי לכך

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

  -השירותים נשוא הסכם זה  .1

( מוסדות חינוך )וב מרחבי למידה   עיצוב ויישום תכנית עיצשירותי יספק  עבור המועצה ספק ה .1.1
הוראות הסכם , השירותים יינתנו בהתאם למפרט הטכני. עבור המועצה  11Mבמסגרת פרויקט 

  .(השירותים -להלן)כל דין  המועצה והוראות נציג הוראות, זה
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 -לעיל ולהלן)_________________ השירותים יבוצעו בהתייחס לפרויקט עיצוב בבית הספר 
 (. בהתאמה בית הספראו /ו הפרויקט

 .המועצה תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף השירותים .1.1

בהתאם לדרישות כל דין והרשויות , באופן מקצועי וראויספק י ה"השירותים יסופקו ע .1.3
 .המוסמכות

ידי -או כל גורם אחר שימונה עלמנהל בית הספר המפקח מטעם המועצה לעניין הסכם זה הינו  .1.4
 . (המפקח -עיל ולהלןל) המועצה בכתב

 

 תקופת ההסכם .3
עד לא יאוחר  ממועד חתימתו ועד להשלמת הפרוייקט בבית הספרהסכם זה יהיה בתוקף  .3.1

  . משלושה חודשים ממועד החתימה

סיבה  כל להפסיק את ההסכם  בתקופת תוקפו מהמועצה תהיה רשאית , למרות האמור לעיל .3.1
לסיום  הנקוב לפני המועד, ספקליום  30 של בכתב על כך הודעה מוקדמת השהיא ובלבד שמסר

 .ההסכם

להעברה מסודרת של כל המידע ספק יפעל ה, פ הסכם זה"בכל מקרה של סיום ההתקשרות ע .3.3
 .או למי שהוא יורה/ו פקחביחס לשירותים נשוא הסכם זה למספק י ה"והמסמכים שהוכנו ע

  .עבודות בהתאם לחוזה זההספק יהיה מחויב להמשיך ולבצע את ה, במידה וניתנה הודעה כאמור .3.4

 .כי הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים, מובהר .3.5

   .המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית, למען הסר ספק .3.6

 

 הצהרות נותן השירות .4
 :כדלקמן, מאשר ומצהיר נותן השירות 

 .כי השירותים יסופקו על ידו בלבד .4.1

 .מתן השירותים נשוא הסכם זהותק ומיומנות ב, ידע, סיוןיבעל נ כי הינו .4.1

 .והרשויות המוסמכות הוראות הדיןלבשים לב לספק את השירותים כי הוא מקבל על עצמו  .4.3

 ניהול פנקסי חשבונות ורשימות לפי חוק עסקאות גופיםבדבר חזיק באישורים תקפים מ כי הוא .4.4
כי הוא עומד ו 1976-ו"התשל, (ובות מס הכנסהניהול חשבונות תשלום ח, אכיפה)ציבוריים 

 והעסקת עובדים זריםן שכר מינימום ייבענ 1976-ו"תשל, חוק עסקאות גופים ציבוריים ראותבהו
 .ולא חל שינוי בכך ממועד קביעתו כזוכה במכרז

 

 נותן השירותהתחייבויות  .5
 :כדלקמן, מתחייב נותן השירות

בהתאם , (ככל שיש)זה על נספחיו  ויותיו בהסכםלבצע ביצוע מושלם ומלא של מלוא התחייב .5.1
 .בהתאם להוראות כל דיןואו כל רשות מוסמכת /להוראות והנחיות המועצה ו

כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע השירותים יהיו אך ורק עובדים שאין מניעה להעסקתם  כי .5.1
 השירות ונותן, 1100 -א "התשס, פ חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים"ע

אישור מאת משטרת ישראל בהתאם לחוק ,  על פי דרישתה הראשונה, למועצה להמציא מתחייב
 .ביחס לכל עובד שיועסק מטעמו עבור המועצה בביצוע השירותים, זה

 .היוודע לו עליהםמיד עם , שירותיםבביצוע הפגם /בכתב על כל תקלה ועצהלמלדווח  .5.3

 .ובמקצועיות עילותבי, בנאמנות שירותיםהאת ספק ל .5.4

וברמה באופן מוצלח ( הפעילותלשם קיום )למתן השירותים לבצע את כל הסידורים הנדרשים  .5.5
 .זמן מספיק מראש - פעילותגבוהה וכן לבצע את כל ההכנות הדרושות לצורך קיום ה

 .בהתאמה להוראות הסכם זה ונספחיו ביצוע השירותיםלדאוג ל .5.6

  .  ידי המועצה-או כפי שייקבע על/ו הסכם זהלעמוד בלוח הזמנים הקבוע ב .5.7

פעילות בהתאמה להוראות הסכם העם בקשר  המועצהידי -עלדרש ממנו יפעילות שתבצע כל ל .5.8
 .זה

 .לא להשתמש בשם המועצה ולא להתחייב בשמה .5.9
 .רשאי לגרום לכל תשלום או חיוב בשם המועצה או עבורהאינו  נותן השירות
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 מעביד –ר יחסי עובד עדה8  עצמאי קבלןנותן השירות הינו  .6
כן . במסגרתו הוא נותן את השירות למועצה, כי הוא בעל עסק עצמאי, נותן השירות מצהיר .6.1

מ ורשום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי "כי הוא רשום כעוסק מורשה במע, מצהיר נותן השירות
 .ובמס הכנסה

ו בין מי מטעמו לבין נותן השירות מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו א .6.1
המועצה יחסי עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי 

יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד , (ככל שיועסקו)הסכם זה 
 .ומעביד

כנגד המועצה שעילתה כן מתחייב נותן השירות לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתוגש 
י נותן "בין אם תוגש ע, בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירות או מי מעובדיו למועצה

 .כלשהו' י צד ג"או יורשם על פי דין ובין אם ע/י חליפם ו"או ע/י עובדו ו"או ע/השירות ו

כונת זאת כי הוא ביקש להעניק את השירותים למועצה במת, נותן השירות מצהיר ומדגיש בזאת .6.3
בהתאם לשיקוליו הפרטיים השונים ובכלל זה שיקוליו הכלכליים וכי הוא , של נותן שירותים

 .אינו מעוניין להיות במעמד של עובד שכיר

כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כנותן שירות , נותן השירות מצהיר בזה .6.4
, ת והמוחלטת בכל מקרה של פגיעההבלעדי, עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה

נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו לו או לעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או עקב , מוות, נכות, פציעה
 .ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה-אי

בשם  גורמים כלשהםלא תהא כל סמכות להעסיק  לנותן השירות, נותן השירותלמען הסר  .6.5
 .המועצה

 תמורה .7
הינה , י הסכם זה"הא זכאי נותן השירות בגין ביצוע מלוא התחייבויותיו עפלה יתמורה ה .7.1

 .  בגין כל שירות שבוצע בפועל, בטופס הצעת המחיר  כמפורט

 אישוריםלי חוק ובכפוף "תנכה מהתמורה לנותן השירות את כל הניכויים המחויבים עפ מועצהה .7.1
 . אותם לייעודםותעביר , מס במקור יכוינבעניין , אם המציא, שהמציא לה

 - בהתאם לקצב שחרור הכספים ממשרד החינוךמועצה תשלם לנותן השירות את התמורה ה .7.3
כנגד המצאת , ממועד העברת הכספים ממשרד החינוך ימים 30עד + של שוטף בתנאי אשראי 

מצהיר כי ידוע לו שמימון  בצעהמ. שבונית מס כדין וכל האישורים הדרושים למועצהח
או דרישה כנגד המועצה /אמצעות קבלת מימון חיצוני והוא לא יעלה כל טענה והשירותים הינו ב

 .   י משרד החינוך"ככל שיחול עיכוב בהעברת התשלום ע

התמורה הנקובה בהסכם הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע של כל  .7.4
כח , ביצוע ההתקנות, ציודה, עיצובוהיא כוללת את ה נותן השירותהתחייבויות /רותיםיהש

הישירות )העלויות , תשלומי החובה, התשלומים, הרווחים, ההוצאות, העובדים, האדם
ככל , לרבות בגין התקשרות עם צדדים שלישיים, רותיםיוכל שיידרש לצורך קיום הש( והעקיפות

 . לנותן השירותשיהיה נחוץ 

אלא , המועצה מצד הוראהללא יהיה תוקף  ,תמורה/בכל נושא כספי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .7.5
 לנותן השירותהמועצה ולא ישולם גזבר ניתן לכך אישור מראש ובכתב של ראש המועצה ו אם

  .ללא האישורים כאמור -תשלום כלשהו 

 

 העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .8
, או החובות הנובעות ממנו/או להמחות הסכם זה והזכויות ו/אינו רשאי להעביר ו נותן השירות .8.1

או מי  המועצהראש  ידי-עלמראש ובכתב הדבר אלא אם הוסכם  ,ים/לאחר ,כולן או מקצתן
 .מטעמו

 .פי הסכם זה-לאו למשכן את זכויותיו ע/אינו רשאי לשעבד ו נותן השירות .8.1

מבלי שיהיה צורך בהסכמה כלשהי  ,הסכם לאחרהפי -להמועצה רשאית להעביר את זכויותיה ע .1./
  .פי הסכם זה-לע נותן השירותיות זכו נהיפגעתשלא  ובלבד נותן השירותמצד לכך 

 

 סודיות אסור תחרות וניגוד עניינים .9
            או מידע /או ידע ו/או מסמך ו/רות מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל נתון ויהש ןנות .9.1

כי  וכי הוברר ל ,השירות מצהיר ןנות .ואשר אינם נחלת הכלל הקשורים למתן השרות למועצה
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האמור בסעיף זה יחול בתקופת ההסכם ואף  .תנאי יסודי בהסכם זהעמידה באמור לעיל הנה 
 .ל אינו נחלת הכלל"לאחריו ללא הגבלת זמן וכל עוד המידע הנ

כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין הסכם בינו לבין המועצה כי אין ב ,מצהירנותן השירות  .9.1
כל מניעה להתקשר עם המועצה  לווכי אין , בין במישרין ובין בעקיפין, אחר שהוא עוסק בו

 .בחוזה זה

כי הוא , 1/11' ל משרד הפנים מס"מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכותן השירות נ .9.3
לרבות חובת מילוי , פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל-מתחייב לנהוג על

  .רמי הבחינה הרלבנטייםידי גו-טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
 .הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה

רותים ימתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השנותן השירות  .9.4
 .לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה

בסיס -על, בין השאר, עמו בהסכםהתקשרה ועצה כי ידוע לו שהמ ,מצהירנותן השירות  .9.5
  . של ההסכם וכי הפרתן תהווה הפרה יסודיתלעיל התחייבויותיו אלה 

  –נותן השירות מצהיר  .9.6
 אח או אחות ואף לא , בן או בת, הורה, בן זוג :והמועצה אין ל מליאתחברי או 8עובדי ובין ש

 .לו סוכן או שותףנותן השירות הוא מי ש
אחוזים בהונו  עשרהשיש לאחד מהם חלק העולה על , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה

או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי התקשרתי בהסכם זה או ברווחיו של התאגיד באמצעותו 
 .בו

 .בות יסודית בהסכם זהיייבות המפורטת בסעיף זה הנה התחיההתח .9.7
השירות להפר  ןבכך משום היתר לנות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש .9.8

או /רות לשפות את המועצה בגין כל נזק ויהש ןמתחייב נות, כלפי המועצה ובויותייאת התחי
אחת  והשרות או מי מטעמ ןפר נותיאשר יגרמו למועצה באם , מכל מין וסוג, הוצאה

 .על כל סעיפיו הקטנים זה 10ההתחייבויות המפורטות בסעיף 
או דרישה /כל טענה ו ולבין המועצה ואין ל וכי הסכם זה הנו היחיד שבינ ,רהשרות מצהי ןנות .9.9

, רות שבוצעו עבור המועצה עובר לחתימת הסכם זהיאו תביעה כלפי המועצה בגין תקופות ש/ו
 .ככל שבוצעו

 
 לנזקים וביטוח אחריות .10

  . ידו-על שיבוצעו השירותיםפי דין לטיב -אחראי על ולבדנותן השירות  .10.1

דין בקשר עם מתן  פי-לעהנדרשות  האבטחהכל דרישות  למלא אחר דאגירות ינותן הש .10.1
פי דרישת אנשי האבטחה -עלובכלל זה , המוסמכותדרישות הרשויות  פי-או על/השירותים ו
  .הרלבנטיים

או הפסד /או אובדן ו/נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק רכוש או גוף ו .10.3
או /או לצד שלישי כלשהו ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיה ו/צה ולהיגרם למוע העלולים

או /או לעובדיהם ו/או לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדי נותן השירות ו/למשתתפי הפעילות ו
 .או כל מי מטעמו/או עובדיו ו/או מחדל של נותן השירות ו/כתוצאה ממעשה ו, למי מטעמם

בגין כל נזק שייגרם לה , מיד עם דרישה, המועצה או לפצות את/לשפות ונותן השירות מתחייב 
, או כל מי מטעמו במתן השירות/או עובדיו ו/או מחדל של נותן השירות ו/כתוצאה ממעשה ו

 .כמפורט לעיל

נותן . פי דין לצורך ביצוע השירותים-באחריות נותן השירות לבצע את כל הביטוחים הנדרשים על .10.2
 .ב"המצ ' 'גבנספח כמפורט , טוחיםהשירות ימסור למועצה אישור קיום בי

 

 תוצאות הפרת ההסכם .11
, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודיתכי  ,מוסכםמבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה  .11.1

 :לאלתר להביא הסכם זה לקיצו, בין השאר, אשר תאפשר למועצה
את אחת ההוראות הכלולות , ובין אלה, נותן השירות הפר הפרה יסודית את ההסכם .11.1.1

 .  להסכם 11-ו 4, 1עיפים בס
 .נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית נותן השירות .11.1.1
או הוגשה ביחס , או צו פירוק ,נכסיםכינוס צו נגדו פשט את הרגל או הוצא  נותן השירות .11.1.3

 .ימים 30אשר לא הוסרה תוך , אליו בקשה כאמור
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 .םאו חלק רותיםישרוצה לבצע את ה/הודיע שאין הוא יכול נותן השירות .11.1.4
רותים בניגוד להוראות הדין יהשאת בצע מ נותן השירותכי  המועצה לדעתח יוכ .11.1.5

 .לנותן השירותוההפרות לא תוקנו תוך הזמן שנקבע בהתראה בכתב שתישלח 

יהיה פטור ממילוי חלקו לפי הסכם זה אם מהם כי כל אחד , הצדדים מסכימים בזה הדדית .11.1
, מצב חירום, המלחמ: לצורך הסכם זה פירושו" כח עליון". "כח עליון"מחמת  פעילות תתבטלה

אבל , שביתות, השבתות, נותן השירותלרבות גיוס  -או מלא /גיוס חלקי ו, פיגוע גדול ממדים
פעולות שאינן תלויות הוכל , נותן השירותמחלת , מצב של כוננות, פגעי טבע, (לרבות אבל לאומי)

 . או שאינן בשליטתם/והשירות  נותןאו ב/בצדדים ו

יהיו רשאים הצדדים לתאם מועד אחר לקיום , "כח עליון"מחמת פעילות במקרה של ביטול ה .11.3
 . הפעילות

 

 זכויות יוצרים  .11

בין זכויות קניין רוחניות , מובהר ומוסכם בזאת כי לנותן השירות לא יהיו כל זכויות יוצרים מכל סוג שהוא
, לרבות טקסט, החומרים, הרעיונות, הפרסומות, י דין בכל היצירות"נים עפהמוק -ב ”ובין שימוש וכיוצ
 .אם השתמשו בהם ואם לאו -שנעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה , ב”גרפיקה וכיו, עיצוב, טקסט אומנותי

 
 המועצה כמפעל חיוני .13

" תים קיומייםכמפעל למתן שירו"או /ו" מפעל חיוני"נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ
י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או "כי במידה ויוכרז ע, והוא מתחייב בזאת

  -יותר מהחוקים הבאים 

סמכויות )הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  .13.1
 .1973-ד"תשל, (מיוחדות

 .1951-א"תשי, לחוק ההתגוננות האזרחית' ג9 הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף .13.1

, (נוסח חדש)לפקודת המשטרה ' א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .13.3
 .1971-א"תשל

 .לחוק יסוד הממשלה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .13.4

או הוראת כל /ו, 1967-ז"שכת, או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום/ל ו"תחולנה ההוראות הנ, אזי
או כלי נותן השירות המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא /או שירותי ו/גם על עובדי ו, דין רלבנטי אחר

 .חוזה זה

 

 שונות .14

 .שלטוניות של המועצה/חובות ציבוריות/זכויות/אין בהסכם זה כדי לגרוע מסמכויות .14.1

 .1970-א"תשל( בשל הפרת הסכם תרופות)על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים  .14.1
כל הודעה . רכי הסכם זה הינן כמצויין במבוא להסכםוכי כתובותיהם לצ, הצדדים מצהירים .14.3

ל תחשב כהודעה שהגיעה "ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ-שלח עלישת
 .שעות מזמן המשלוח 48לידיעת הצד השני כעבור 

בין הצדדים וכל שינוי שלו לא יהיה בר  כל ההסכמותאת מוסכם כי הסכם זה משקף וממצה  .14.4
 .אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ,תוקף

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

          ____________________             __________________ 
 נותן השירות                              המועצה  
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 'גנספח 

 אישור על עריכת ביטוחי הספק 

             _______:תאריך

 

 :כבודל

 "(המזמין"להלן ) ן'ג-מקומית ביתמועצה 

 

 .נ.ג.א

 אישור על קיום ביטוחים: הנדון   

 "(הספק"להלן )………………………………………  של    

 

 :מ מאשרים בזאת כדלקמן"חברה לביטוח בע …………………מ "אנו החת

אנו ערכנו לבקשת הספק פוליסות ביטוח בין היתר בקשר לפעילותו עבור המזמין בקשר לחוזה שנחתם ביניכם 
 :כמפורט להלן.. ……………ביום 

 
 תקופת הביטוח .1

 . ……………עד תאריך .. …………מתאריך      

 
 שם המבוטח .1

 או מחדליו של הספק/או המזמין בגין מעשיו ו/הספק ו      

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

כאשר גבול , או רכוש של צד שלישי כלשהו/אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו     
 .לאירוע ולתקופה₪   1,000,000האחריות הינו 

, התפוצצות, בעלי חיים, כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש להסרת כל ספק מובהר בזאת
, כלים סניטארים פגומים, מכשירי הרמה, שימוש במנופים, הרעלה עקב הספקת במזון או שתיה, בהלה, שטפון

 .וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי, טעינה ופריקה

 
 ביטוח חבות מעבידים .2

בגין כל נזק גוף או , במישרין או בעקיפין, סה כל חבות חוקית כלפי עובדי הספק או מי מטעמוביטוח זה יכ     
 .מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם

 .'וכד, עומק, ביצוע עבודות בגובה, עובדים זרים, ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער
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 .ולכל שנת ביטוח אחת, לאירוע, לתובע₪  10,000,000גבול האחריות בפוליסה  הינו 

 .במקרה ויחשב כמעביד של עובדי הספק  הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין

 

 ספק שאינו מעסיק עובדים פטור מלהציג ביטוח חבות מעבידים

 
 ל"הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ .5

 
 .המזמין נכלל בביטוחי הספק כפוף לסעיף אחריות צולבת .א

או מי /ספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי  המזמין וביטוחי ה .ב
, י המזמין"הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע  .מטעמו

 .או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין/ולא תעלה כל טענה ו

, לא ישונו לרעה, ל פיו הביטוחים לא יצומצמומ בזה כי ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש ע"מו .ג
 .יום מראש 30ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב למועצה לפחות 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המורשה ולפיכך לא יחולו 
 .בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב

 

 

 ולראיה באו על החתום    

 

________________     __________________ 

 חתימה        תאריך

 

 פירוט הפוליסות

 .……………       'פוליסת צד שלישי מס

 . ……………'           פוליסת חבות מעבידים מס
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 1'דספח נ

 ערבות הצעה
 
 

 ________________: בנק        לכבוד
 _______________: סניף                   ן'ג-המקומית ביתהמועצה 

 ______________: מיקוד   
 ______________: תאריך        

 ,.נ.א.ג

 ' _____________ערבות בנקאית מס:  הנדון  

בנוגע להגשת הצעת המבקשים ( המבקשים -להלן )______________________________ על פי בקשת 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שֹל   ,למידהלשירותי ביצוע מרחבי   14/1018' למכרז פומבי מס

___________________₪ . 

דרישתכם הראשונה ימים ממועד  7לא יאוחר מתוך ל "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
או לדרוש , שהומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כל, בכתב שתגיע אלינו

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

שכל אחת מהן , 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"הסכום הנמתייחסת לחלק מ

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 .ועד בכלל ___________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 .לא תענה ___________דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 .ה ומבוטלתערבותנו זו בטל _____________לאחר יום 

 .שהיא ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה

 

 ,בכבוד רב        

 _____________________: בנק        
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 4'דנספח 

 ערבות ביצוע

 _________ :בנק                             ,לכבוד

 _______________               : סניף      ן'ג-מקומית ביתמועצה 

 ______________: מיקוד   

 ______________: תאריך        

 ;נ.א.ג

 ' _____________ערבות בנקאית צמודה מס:  הנדון  

 

______________ התחייבויותינו לפי הסכם מיום לביצוע ( "המבקשים"להלן )_________ על פי בקשת 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד ₪  _____ לו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שאנ _______ לשירותי

 (."הפרשי הצמדה"להלן )ל למדד המפורט להלן "הנובעים מהצמדת הסך הנ

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

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

מהן 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"מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 :במכתבנו זה 

 .המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, משמעו מדד המחירים לצרכן -" מדד"

 :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן 

כי המדד ( "המדד החדש"להלן )י ערבות זו "עפ, ם בפועלאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלו
יהיו הקרן והפרשי ( "המדד היסודי"להלן )_______ שפורסם ביום __ /__החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

 .ל מחולק במדד היסודי"הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ

 .לתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי חוזרת וב

 .ועד בכלל________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 .לא תענה__________ דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_______________ לאחר יום 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 ,בכבוד רב                                          

 _____________________: בנק                   
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 1'הנספח 

 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
  1976 -ו "תשל, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
 

 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה______________, .ז.ת________________מ "אני הח
  :כדלקמן, ה בזאת/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/צפוי

  

 להלן)_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ .1
לביצוע , ן'ג-המקומית ביתאשר פרסמה המועצה  14/1018' פומבי מסשהגיש הצעה למכרז ,  (המציע -

 .ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו, (המכרז -להלן )העבודות נשוא המכרז 

 .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז  .1

 :בתצהיר זה .3

 גם בעל   –אם המציע הוא חבר בני אדם . מי שנשלט על ידי המציע  - "בעל זיקה"
 תאגיד  או , השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע 
 או מי מאחראי , הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע 
  .מטעם המציע על תשלום שכר העבודה 

 .1981-א"התשמ( רישוי)כהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

 Xיש לסמן ]אנוכי וכל בעל זיקה למציע ,  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .4
 [: בצת המתאימהבמש

 

 באוקטובר  31 -ג "ה בחשון התשס"לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ
או לפי /ו 1991-א"התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)לפי חוק עובדים זרים , 1001

 ;1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום

 

 לפי חוק , 1001באוקטובר  31 -ג "ה בחשון התשס"עברו אחרי יום כהורשענו ביותר משתי עבירות שנ
או לפי חוק שכר /ו 1991-א"התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)עובדים זרים 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ,   אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 1987-ז"התשמ, מינימום
 ;ההרשעה האחרונה

 

 .חתימתי ותוכן תצהירי אמת זהו שמי זו .5

_________ 
 חתימה         

 אישור

____________, ה "ה_____________, ד "ה בפני עו/הופיע___________כי ביום , הריני לאשר
ה לעונשים /תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו__________, .ז.ת

 .מה עליו בפניי/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/אישר, ןתעשה כ/אם לא יעשה, הקבועים בחוק
 
 

_______________ 
 ד"חתימה וחותמת עו
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  4'הנספח   

 
 או לחבר מועצה8הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו

 לכבוד 
 ( המועצה -להלן) ן'ג-מקומית ביתמועצה 

 
 ,.נ. א.ג
במסגרת הצעתי במכרז ( המציע -להלן) __________________________הצהרה זו מוגשת על ידי  .1

 .  י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז"עשפורסם  14/1018מספר

 :הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים .1

 :הקובע  כדלקמן  1958 -ח "תשי( המועצות האזוריות)לצו המועצות המקומיות ( א)ב׳ 89סעיף   .1.1

או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על , סוכנו או שותפו, קרובו, ועצהחבר מ"
לא יהיה צד , עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

אח או , בן או בת, הורה, בן זוג -״קרוב״ , לעניין זה, לחוזה או לעסקה עם המועצה
 .אחות״

ם למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות של ההודעה בדבר כללי( א) 11כלל  .1.1
 :הקובע

״חבר , לעניין זה. ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 .חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -מועצה״ 

 :הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת המועצות  59סעיף  .1.3

סוכנו , זוגו-בעצמו ולא על ידי בן, לא במישרין ולא בעקיפין, יה לעובד מועצהלא יה"   
כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או ,  או שותפו

פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי , בשמה
 .שהמועצה מספקת״ המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי  .3

אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן , בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מליאת המועצה אין לי  .3.1
 .או שותף

שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה  .3.1
  .אגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בואו ברווחיו של הת

 .העובד ברשות, שותף או מי שאני סוכנו, אין לי בן זוג  .3.3
או אם מסרתי הצהרה , ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל .4

 .לא נכונה
 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, כונים ומלאיםאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נ .5
לצו המועצות ( 3)ב׳ 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

רשאית  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 1/3לפיהן מליאת המועצה ברוב של , (מועצות אזוריות)המקומיות 
ובלבד שהאישור , (מועצות אזוריות)צות המקומיות לצו המוע( א) 'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף 

 .ותנאיו פורסמו ברשומות
 

 _____________________:חתימת מורשי חתימה של המציע_______________ :תאריך

 

 ד"אישור עו

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 _________________: ד "אישור עו
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 1'ונספח 

 

 ליתצהיר העדר רישום פלי

 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את ___________________, . ז.ת_______________________, מ "אני הח
  -כדלקמן, ה בזאת בכתב/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק/שאם לא כן אהיה צפוי, האמת

 

: להלן)_______________________ אצל _____________________ אני משמש כ .1
 .יתן תצהיר זה בשמו ובעבורוומוסמך ל( "ספקה"

או מי מעובדיו לא /ה שלו ואו מי ממורשי החתימ/או מי ממנהליו ו/ו הספקהנני מצהיר כי  .1
מין או בעבירות , בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימותהורשעו 
 .מרמה

 

 .זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

 __________________ 

 ת המצהיר חתימ

 

 

 אישור

. . . . . . . . . . . . . . . ה "ה, ד "עו, . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . .הריני לאשר בזאת כי ביום 
הקבועים בחוק אם ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים , . . . . . . . . . . . . . . . .ז .ת, .

 .אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, לא יעשה כן

_______________________ 

 ד"עו,                                           
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 1'זנספח 

 המציע רנספח תיאו

 .לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש       

 :בכתב קריא וברור איםהמציע יפרט את הפרטים הב

 שם המציע

 

 

8 עוסק מורשה ' מס
 תעודת זהות 8 ר "מלכ

 

  מלאה כולל מיקוד כתובת

  . ד.ת

  טלפון

  נייד8 טלפון נוסף 

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 שם איש קשר ותפקידו
 

  טלפון איש הקשר

  

__________    ________________________________  _  __________     ____________ 

 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 ר"מלכ8זהות' מס8עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             ת8ה המציע המוסמך8נציג
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 4'זנספח 

       

 ניסיון המציע לתנאי הסףנספח 

 :על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן וכן לצרף המלצות בכתב 

הרשות 
8 המקומית 
גוף לו ניתן 
 השירות

פרטים בדבר השירותים 
או מהות השירות שניתן 

 י המציע"ע

 רותשנות מתן השי

יש לציין משנה ועד )
 (שנה

 טלפון איש קשר שם איש קשר

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

     

חתימה וחותמת של   שם
 המציע 

 

 תאריך  
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 'חנספח 

 לכבוד
 ___________תאריך     (המועצה -להלן ) ן 'ג-המקומית ביתהמועצה 

 

 ,.נ.א.ג

 הצעת והצהרת המשתתף

 M41מרחבי למידה  לשירותי עיצוב /428401'מכרז פומבי מס

 :מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מ"אנו הח
, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם, או החוזה/הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו .1

 .או העלולים להשפיע עליהם/מתן השירותים וביקרנו בתחום המועצה ובדקנו את כל הגורמים הקשורים ב

ואנו מסכימים כל , הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו .1
או אי הבנה ואנו /האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו

 .מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי , כל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרזאנו עומדים ב .3
 .ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, המכרז

ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה , בהתאם לכל האמור לעיל .4
הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים , לרבות תנאי התשלום, האמורים

במחירים שהננו , כולן ביחד, את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו
 "(.התמורה ותנאי התשלום: "להלן)מציעים 

ביצוע אספקת  ולמסור את, אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו .5
כמפורט בהודעה , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כפי שייראה לה, השירותים לבעלי הצעה אחרת
 .ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה, למשתתפים ובהוראות במכרז

עד במויש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים  .6
ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה , לבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיוהקבוע במכרז ו

 .במכרז

 .אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים .7

רון יום מהמועד האח 90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
יום  90כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך , ידוע לנו. להגשת הצעות במכרז

, תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נוספים
המועצה על והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית , כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש

 .או כל דין/פי המכרז ו

 :כדלקמן, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, במידה והצעתנו תתקבל .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)
 .כפי שייקבע על ידכם, אחר

 .לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז (1)

 -בהיקפן המלא או בהיקף אחר , פי החוזה-התחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו עלל (3)
 .ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה -הכל כפי שייקבע על ידכם 

 

מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים , כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, הננו מצהירים ומתחייבים בזה .10
תחשב הצעתנו וקבלתה , וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, ידינו-אילו היה חתום עלכ, המצורפים אליו

מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה , כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, ידי המועצה בכתב-על
אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל  .כמפורט במסמכי המכרז

 .פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו-נפעל בהתאם לדרישה על, כייתנו במכרזהודעה על ז
לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו , אך לא חייבים, אנו מסכימים כי תהיו זכאים .11

 .לבניכם
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נו היה והצעת. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית כנדרש במכרז .11
, ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם בטוחה 7אנו מתחייבים כי תוך , תתקבל

הערבות אנו מסכימים כי , היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו. כמתחייב מהסכם המכרז
ועים מראש שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקב

 .או כל דין/והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו

, אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה .13
 .ימתנו על הצעה זווכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחת, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו

י מסמכי "ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ, בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז .14
 :הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפורטים להלן, המכרז

  -הצעתנו מוגשת בהתייחס למוסדות חינוך הבאים .15

  אום-אל"' יסודי בלמידה בבית ספר  חדרי/ עיצוב חללים  - 1מוסד". 

  ש  גאלב מנסור"ב ע"חטחדרי למידה בבית ספר / עיצוב חללים  – 1מוסד. 

עבור עיצוב חדרים כולל כל הצעתנו לתמורה ההסכם ונספחיהם , הפניהבהתאם לכל המפורט במסמכי 
 . -ט להלןפיקוח הינה כמפורוליווי , ביצוע , (הצטיידות8 ריהוט)לרבות עיצוב , העלויות

  –הנחיות לעניין הצעת המחיר  .16

 יגיש את הצעת המחיר בצירוף הנספחכלשהו חינוכי מציע המבקש להגיש הצעת מחיר למוסד  .16.1
חייב  –( אשר מתייחסים לכל מוסד ומוסד 4'ח-1'ח םנספחיראו נא )התואם למוסד החינוכי 

למוסד חינוכי ללא הצעה  –חינוכי  חדרים באותו מוסד8החלליםלהגיש הצעה בהתייחס לכל 
 .תיפסל ולא תובא כלל לדיון –חדרים 8הצעה לכל החללים

 לפי ב"ריהוט וכיו8 כולל הצטיידות, הצעת המחיר תכלול פירוט של כל העלויות הנדרשות
ס "בבי₪  140000ולא תעלה על '  ס ב,בבי₪  0000/ולא תעלה על  1'חב כנספח "המפרט המצ

 . 4'ח חפסנ – ב"חט

 מתן השירותומועד  השירותים נשוא ההסכם .17

  /  'ב ידוסיינהל עבור המועצה את פרויקט עיצוב החללים בבית הספר  יכ ריהצמנותן השירותים    17.1
הקול קורא במסגרת המאושרת וזאת בהתאם לתכנית העיצוב    (רתוימה תא קחמ)  ןג-תיב ב"טח

 .ובהתאם לדרישותיו

פ הוראות קול "קורא והפרויקט ינוהל על ידו עהקול ת נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את דרישו   17.1
 . הקורא

תוך חודשיים ממועד קבלת הזמנת עבודה ובכל מקרה לא ביצוע הפרויקט יסתיים לא יאוחר מ    17.3
הפעילות הינה בהתאם להנחיות המועצה יאוחר מהמועד שיקבע במסגרת ההרשאה התקציבית  

 ךוניחה דסומ ידי המועצה בתיאום עם-יקבע עלאו כפי שי/ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע לקיומו ו
  .יטנוולרה
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 'ב יסודי אלאוםבית ספר  - 1תן השירותים בהתייחס למוסד מ     1'ח חפסנ

 סעיף

 

 כ"סה מחיר יחידה כמות תאור העבודה

עבודות התקנה ובנייה  עבודות בניה 

כולל עבודות בגבס 

 שפכטל כהכנה לצבע

   ר"מ 6-בניית קירות גבס כ

    ר"מ 051 קירות  בעצת ודבוע

  ר"מ 55 תקרה

   "בבית" בנגרותמאור " נק -'יח 0 

   שקעים–' יח 5

מפסק לנקודת נקודת ' יח 0

   תאורה בנגרות

  

 "לבית" 'יח 0 תאורה  גוףאספקת 
  

קומפלט  תקשורת תנקוד

מגה  0011יגה 'קאבל ג

בתאום עם ) 00Wהרץ  

 (מתקין המסכים

   'יח 0

ארון תקשורת משני 

U01  כולל פס חשמל

N6 ( בתאום עם מתקין

 (המסכים

 קומפלט 'יח 0

 לבדיקה ארון תקשורת במקום

  

חיבור לארון תקשורת 

נתון לשינוי )ס "בי

 (בהתאם למיקום הארון

   'יח 0

גישור נקודת תקשורת 

לחיבור אינטרנט עד 

 'מ 001מרחק של 

   'יח 0

 0-הכוללת D-05נקודת  

 שרוול,תקשורת 0,שקע

   יח 0

 אספקת פרטי ריהוט

 

צמוד ) 011/ 51/01במידה ' יח 0 עמידה שולחנות

 (מסך+קיר

  

  01קוטר "  ביס"שולחן " יח 3 שולחנות

 פלטה מחיק -מ"ס 51מ גובה "ס

  

 01קוטר " ביס"שולחן " יח 3

 מ פלטה מלמין"ס 51מ גובה "ס

  

   01/01שולחן " יח 0

   שולחן טופ דפדפת" יח 0

בנישה עם מדרגה -ספסל

לבדיקת מידות ,מובנת

 סופיות במקום

ספסל במידות " יח 0

 מ"ס 571/75/77

  

לבדיקת   ספסל דו צדדי

 מידות סופיות במקום

ספסל דו צדדי עם משענת " יח 0

גב הפרדה בין שני צדדים 

מ "ס 001/05לישיבה במידות 

 ג קיר הפרדה בין חללים"מונח ע

  

מ "ס 70כסא לשולחן

 עם משענת

   "יח 05

   'יח 3מ "ס 51כסא בר גובה 

 עבודות חשמל
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 רדנפר שויקבת רפצומ צהיקסה

 

 

 ללא משענת

כסא בר ללא משענת 

 מ"ס 51גובה 

   'יח 3

   "יח 3 הדום מתכוונן ומתנדנד

   "יח 0 הדום עגול

   001/01במידה ' יח 0 פוף רביצה

לבדיקת   כריות ישיבה

 מידות סופיות במקום

   מ"ס 71/71' יח 00

לבדיקת מידות   כריות

 סופיות במקום

   מ"ס 51/51" יח 7

לבדיקת   ארונות 

 מידות סופיות במקום

מנעול וידיות +כוורת ארון' יח 0

 071/71/001 שקועות במידות

 מ "ס

  

במידות  ספריה דו צדדית' יח 0

 מ"ס 001/61/01

  

במידות  "בית"' יח 0 תאים,בתים

07/071/001 

 

  

 ארונות,כסאות הובלת פרטי ריהוט

 נותחושול

   ל"פ המפרט הנ"ע

   ל"פ המפרט הנ"ע התקנת פרטי נגרות פרטי ריהוט התקנת 

אספקת לוחות 

/ קרמיים אישיים 

פנלי כתיבה הניתנים 

 לתליה על מסילה

 פאנל מגנטי אישי

 

   'יח 01

עגלת לוחות פאנל 

 מגנטי אישי
' יח 0    

" יח 0אספקה והתקנה  ציור

 תליה גליל ציור

   'יח 0

לוח מחיק מגנטי על 

 קיר

 "יח 0אספקה והתקנה 

לוח טנגרם במידות 

 מ"ס 001/01

   'יח 0

כולל  קיר לגו

 'יח 0,111

אספקה והתקנה קיר לגו 

 מ"ס 001/001במידות 

   'יח 0

לחיפוי  דשא סינטטי

   ר"מ 3 דשא סינטטי ירוק "בית"רצפת ה

  כ"הס 

 %מ "מע

 

 

ל כולכ "הס 

 מ"מע
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דוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו י
וכי , פי ההסכם-י עלולביצוע מלוא התחייבויותי -בין הישירות ובין העקיפות  -תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

 .הקטנה של כמויות/ לרבות במקרה של הגדלה , לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו

 מחיר כנקוב במסמכי המכרז 8פ פרמטרים של איכות "ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע

 :ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו

 _____________________________________________: שם המשתתף

 ______________:'טל__________________________________________________ : כתובת

 _____________________________________________: איש קשר

 _______________: תאריך_________________________________________ חתימה וחותמת 

 

 ___________________________: עחותמת המצי+ חתימה 

 

ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי "ד או רו"במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו
 .מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו

 אישור עורך דין

 -ו__ ____________ה "ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"עו_______________, מ "אני הח
 (.מחק את המיותר* )_____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד ____________ 

 _________________חתימה_______________ חותמת _______ תאריך 
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 4'ח 
 ב "חטבית ספר - 4 מתן השירותים בהתייחס למוסד

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם לתוכנית מאושרת של  לוויםהאביזרים הנ, רכישת הריהוט הנדרש
 (כולל כמויות ומחירים)יש לפרט את פרטי הציוד הנדרשים . ב"ריהוט וכיו8 כולל הצטיידות –המועצה 

סיווג 

 ראשי

סיווג 

 מישני
 סוג הציוד

הפנייה / סוג

 תמונה+ למפרט 
 כמות

מחיר יחידה 

 [₪]הערכה 

כ "סה

[₪] 

 שולחן

שולחן 

למיד ת

נייד 

01/01 

שולחן עבודה 

ב "ע 01/01

מערכת גלגלים 

 ניתן לערימה

של חברת וקסמן או 

 ע"ש
0 

  

 שולחן
שולחן 

 חצי בר

שולחן עבודה 

גובה  65//031

במערכת  011

 גלגלים

 B-FREEדגם 

BAR TABLE 

של חברת סטילקייס 

 ע"או ש

3 

  

 ארון

כוורת 

אחסנה 

משולבת 

 ארון

כוורת אחסנת 

תיקי תלמידים 

שולבת ארון מ

, ריכוז תקשורת

מדפים ניידים 

. ונעילת דלתות

55/001/61 

כוורת אחסנת  0-נ

תיקי תלמידים 

משולבת ארון ריכוז 

מדפים , תקשורת

ניידים ונעילת 

גמר ארונות . דלתות

כל , פורמייקה

הפרזול תוצרת 

ע "בלום או ש

באישור אדריכל 

פיצול לשתי )

 (כוורות

0 

  

 ארון
ארון 

 אחסון

 0ון ארון אחס

דלתות משולב 

מדפים ניידים 

. ונעילת דלתות

001/01/61 

 0ארון אחסון  0-נ

דלתות משולב 

מדפים ניידים 

גמר . ונעילת דלתות

, ארונות פורמייקה

כל הפרזול תוצרת 

ע "בלום או ש

 באישור אדריכל

3 

  

 ארון
ארון 

 אחסון

ארון מגירות 

מגירות  3אחסון 

כולל נעילת 

. מגירות

61/01/61 

ן מגירות ארו 3-נ

מגירות  3אחסון 

.  כולל נעילת מגירות

גמר ארונות 

כל , פורמייקה

הפרזול תוצרת 

ע "בלום או ש

 באישור אדריכל

0 

  

 ארון

ארון 

אחסון 

 עליון

ארון אחסון 

 7עליון סגירת 

דלתות כולל 

. נעילת דלתות

001/51/71 

ארון אחסון  7-נ

 7עליון סגירת 

דלתות כולל נעילת 

 גמר ארונות. דלתות

כל , פורמייקה

הפרזול תוצרת 

ע "בלום או ש

0 
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 באישור אדריכל

 ארון

ארון 

אחסון 

 עליון

ארון אחסון 

עליון פתוח 

כולל מסגרת 

. ומדף אמצעי

001/51/71 

ארון אחסון  5-נ

עליון פתוח כולל 

מסגרת ומדף 

גמר .  אמצעי

, ארונות פורמייקה

כל הפרזול תוצרת 

ע "בלום או ש

 באישור אדריכל

0 

  

ח משט

 עבודה

משטח 

 עבודה

שטח עבודה מ

עליון מצופה 

פורמייקה עם 

קנט מעובה יצוק 

ממ  31בעובי 

071/65/3 

משטח עבודה עליון 

מצופה פורמייקה 

עם קנט מעובה יצוק 

 ממ  31בעובי 

0 

  

 כיסא

כסא 

תלמיד 

משולב 

משטח 

 כתיבה

כסא תלמיד נייד 

משולב משטח 

כתיבה מתקפל 

 וסל תיק

של  NODEדגם 

קייס חבר סטיל

כסא נייד על . בלבד

גלגלים הכולל 

משטח כתיבה 

מתקפל וסל להנחת 

 התיק

00 

  

 כיסא

כסא 

תלמיד 

 נייד

כסא תלמיד נייד 

על גלגלים ללא 

מושב , ידיות

ניתנים , מרופד

לערימה בשילוב 

זה בזה במטרה 

לחסוך מקום 

 באחסונם

כסא מדם סוויט של 

חברת וקסמן או 

 ע"ש

00 

  

 כיסא

כסא 

תלמיד 

 רחצי ב

כסא עבודה חצי 

 בר

וספר בר של חברת 

 ע"וקסמן או ש
6 

  

 פינה רכה כיסא

מערך כריות 

פוף ליצירת 

פינה רכה 

 גמישה

של  YOYOדגם 

 . חברת וקסמן בלבד
0 

  

 לוח
לוח מחיק 

 קבוע

לוח  150/300

כתה מחיק 

מגנטי כולל 

מסגרת 

  אלומיניום

לוח כתה  150/300

מחיק מגנטי כולל 

מסגרת אלומיניום 

עי שלטב חברת  

 ע"סטילקייס או ש

1 

  

 לוח

לוח 

מגנטי 

מחיק נייד 

 צ"דו

לוח מגנטי מחיק 

 צ"נייד דו

 MOBILEדגם 

WHITEBOARD 

של חברת סטילקייס 

 .בלבד

3 

  

 שטיח  שטיח

שטיח דשא 

סינטטי 

311/311 

  0 
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מותאם לישיבת 

תלמידים 

ועבודה במישור 

 הרצפה

 וילון
וילון 

 האפלה

וילון האפלה 

 י אטוםנגלל דנ

מידות וכמות לפי 

כיתות הלימוד 

 בשטח

7 

  

 מדיה

מסך 

הקרנה 

 נגלל

מסך הקרנה 

נגלל חשמלי 

נאסף לקסטת 

אלומיניום 

 צמודת תקרה

לשיקול , קיים בכתה

 ס"ביה
0 

  

 מדיה
עגלת 

 טלויזיה

עגלת טלויזיה 

ניידת על גבי 

גלגלים למסך 

בגודל מינימלי 

51" 

  0 

  

 מדיה

מתקן 

תלייה 

 למקרן

תלייה מתקן 

צמוד , למקרן

 תקרה

לשיקול , קיים בכתה

 ס"ביה
0 

  

 כ"סה                                                                                     
  

                                                                                           

         מ"מע

  

כ כולל "סה                                                                          

מ "מע  

 

  

  רדנפר שויקבת רפצומ צהיקסה
 

ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו 
וכי , פי ההסכם-לוא התחייבויותיי עלולביצוע מ -בין הישירות ובין העקיפות  -תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

 .הקטנה של כמויות/ לרבות במקרה של הגדלה , לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו

 מחיר כנקוב במסמכי המכרז 8פ פרמטרים של איכות "ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע

 :ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו

 _____________________________________________: שם המשתתף

 ______________:'טל__________________________________________________ : כתובת

 _____________________________________________: איש קשר

 _______________: תאריך_________________________________________ חתימה וחותמת 

 

 ___________________________: חותמת המציע+ מה חתי
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ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי "ד או רו"במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו
 .מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו

 אישור עורך דין

 -ו______________ ה "ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"עו_______________, מ "אני הח
 (.מחק את המיותר* )_____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד ____________ 

_________________חתימה_______________ חותמת _______ תאריך 



 

 

 _________________: חותמת המציע+ חתימה    
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