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 מסמכי המכרז 
 

 )פירוט נהלי המכרז ותנאיו( הזמנה להציע הצעות -מסמך א 

 מפרט )תיאור השירותים/העבודות( - 1-מסמך א

 כתב כמויות - 2-אמסמך 

 כתב הצעה -מסמך ב 

 הצהרות המציע ואישור עו"ד  - 1טופס  

 אישור רו"ח- 2טופס  

 ניסיון המציע -3טופס  

 הסכם  -מסמך ג 

  ערבות הצעה -נספח ד  

 ההצעה הכספית -מסמך ד 

 
 
 

 :מועדים טבלת
 

מס
' 

 התאריכים הפעילות

 121/112/10 המכרז פרסום 1
שעה:  181/112/10 קבלנים סיור 2

11:3/  
עד השעה  2/1/112/10 הבהרה לשאלות אחרון תאריך 3

10://  
 לשאלות תשובותתאריך אחרון  4

 הבהרה
201/112/10 

 555 בסך השתתפות דמי תשלום 5
 ח"ש
 

 הצעות הגשת למועד עד
 יצורף שלהצעה ובלבד
 דמי תשלום על אישור

 השתתפות
בלשכת  הצעות הגשת מועד 6

 7העירייה רחוב יהודה מנכ"ל 
 53-4561654 

עד השעה  281/112/10
10:// 

 
 יגברו, המכרז במסמכי המצוינים המועדים לבין שלעיל בטבלה הנקובים המועדים בין סתירה של במקרה

 .בטבלה הנקובים המועדים
 .המכרז לשלבי בהתאם לעיל המועדים בכל לעמוד המציע באחריות. סופיים הינם לעיל המופיעים המועדים

 המציע על. למכרז הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן, לעיל המופיע מועד כל לשנות רשאי המזמין
 .  המזמין של האינטרנט באתר מועדים דחיית בדבר הודעות אחר לעקוב

 
 
 
 

 . בהם הכלולות ההוראות אחר ולמלא בעיון המכרז מסמכי את לקרוא יש
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 הצעות להציע הזמנה - א מסמך
 

 /1 מבוא

פירוק : הבאים השירותים לביצוע הצעות להגיש המעוניינים את בזאת מזמין"(, המזמין" - להלן) עיריית אריאל 
 "(. השירותים" - להלן) המכרז במסמכי כמפורט אחריות ומתן אוויר מיזוג מערכות והתקנת אספקתו
 

 במפרט למפורט בהתאםמזגנים הכל  25-וכן פירוקם של כ אוויר מיזוג יחידות 35 -כ להזמין מעונייןהמזמין 
 שירותים להזמנת מזמיןה של התחייבות להוות כדי באמור אין סופיות. הינן הכמויות. הכמויות ובכתב הטכני

 או/ו לצרכיו בהתאם מתקנים ירכוש המזמין. או להזמנת מספר יחידות מיזוג אוויר כלשהו כלשהו בסכום
 . הבלעדי דעתו שיקול לפי שיקבעו בהיקפים והכל, התקציביות מגבלותיו

 
 .אריאל"אור זבולון" ב-"עליזה בגין" ובכיתות בתי הספר , להתקנה מיועדות אלו יחידות

 
 במחיר, המכרז במסגרת שיזכה הספק מאת נוספות אוויר מיזוג יחידות להזמין הזכות את לעצמו שומר המזמין
  עירייה.ב נוספים למבנים מתקנים להזמין לעצמו שומר וכן, הצעתו במסגרת שיינתן

 
מהעבודה מתבצעת  נכבד מאחר וחלקיחידות המזגנים לעיל,  35 –לביצוע התקנה ומתן אחריות  הינה ההתקשרות

יגרם מינימום תשעל מנת  נציג המזמיןשעות העבודה יהיו בתיאום עם  ין כותלי בית הספר, ובכיתות לימוד,ב
 תלמידים.רעה לפה
 

 
 מנהלה.1

 12/101/182 יום  עד, במכרז המפורטות הדרישות כל לפי וחתום מושלם באופן להגיש יש ההצעה את 1.1
 הצעות תתקבלנה לא - אריאל, 4561654-53 7מרח' יהודה , ל"המנכ ללשכת, בלבד 01//: השעהעד 

 .לדיון תובא לא - זה לסעיף בהתאם המכרזים לתיבת הגיעה שלא הצעה כל !זו שעה לאחר
 

 . מקרה בשום יוחזרו לא אשר( מ"מע כולל) ח"ש 555 בסך השתתפות דמי לשלם יש          1.2
  למח' הגבייה של המזמין, והצגת חש' הקנייה במסמכי המכרז. יבוצע התשלום           1.3

 
 כללי21

 לרבות, למכרז הקשור רלוונטי מידע וכל ההסכם ותנאי המכרז תנאי לבדיקת אחראי יהיה המציע 1.2
 ידיעה אי טענת כל על מוותר והוא כאמור לתנאים מסכים הוא הצעתו ובהגשת הרלוונטיים הדינים

 . התאמה אי או/ו טעות או/ו
 את למלא המציע של באחריותו. בלבד המציע באחריות הינה, בה הכרוך כל על ההצעה טופס הגשת 1.1

 ולהשלים לכך שנדרש מקום בכל ולחתום המכרז להוראות בהתאם והנספחים הטפסים, המסמכים
 להחתים וכן, הדרושים והמסמכים האישורים כל את להשיג וכן, למילוי הנדרשים הפרטים כל את
 לפסול, חייבת אינה אך, רשאית מכרזיםה ועדת. המכרז במסמכי למפורט בהתאם ד"עו או/ו ח"רו

 ד"עו או ח"רו יוחתמו לא0 הנדרשים במקומות פרטים ימולאו לא0 פרטים בה חסרים שיהיו הצעה
 .המכרז להוראות בניגוד

האמור ו/או  ברבכתב בד ודעהמקרה של פגם או חסר בהליך, חובה על המציע ליתן למזמין ה בכל 1.2
 .הז קשרבה ענה, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טלהלןכמפורט  הבהרהלשלוח שאלת 

 .זה את זה כמשלימים לראותם ויש, ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז מסמכי כל 1.2
 לבחור רשאי המזמין יהיה, השונים המכרז במסמכי האמור לגבי בהירות אי או/ו סתירה של במקרה 1.2

 אי או/ו הסתירה יפורשו וכן, המכרז מסמכי של העדיף או/ו הנכון הנוסח את הבלעדי דעתו שיקול לפי
 כהסכמת כמוה הצעה הגשת. המזמין זכויות את או המציע חובות את המרחיב באופן הבהירות

 . כך בשל המזמין כלפי טענות כל לו יהיו ולא ואין אלו לתנאים המציע
 עד שלב בכל לעדכנם או/ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמו שומר המזמין 1.2

 . ההצעות הגשת למועד
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את כל העבודה נשוא מכרז דנא, חלקה והכל תלוי באישור  1.2

 ובכיסוי תקציבי שלו.
 עד בהצעתו שמסר במידע שישנו שינוי כל אודות שהות כל ללא המזמין את לעדכן מתחייב המציע 1.2

 .הזוכה ההצעה בדבר החלטה לקבלת
 .למכרז מלווה יועץ של בשירותיו שימוש לעשות רשאי המזמין 1.2
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 .ולהפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים 1.22
 . יפו אביב-בתל המשפט לבית נתונה, לו המצורף ולהסכם זה למכרז הקשור בכל השיפוט סמכות 1.22

 
 

 הבהרות והליך מוקדמות בדיקות 3
 

 לו הנראים האמצעים בכל וינקוט, ההסכם את לרבות המכרז מסמכי את ויבדוק בעיון יקרא המציע 2.2
 .המזמין עם ההתקשרות תנאי את לחקור בכדי

 של המדויק המובן לגבי ספקות או/ו המכרז במסמכי התאמות אי או/ו סתירות מצא המציע אם  2.1
 הצורך במידת. _/12/101/12   _ ליום עד למזמין בכתב כך על להודיע עליו, המכרז מתנאי תנאי

 שחתם לאחר להצעתו המציע יצרף ואותם המכרז ממסמכי חלק יהוו אשר, תשובות ימסור המזמין
 . בהמשך המכרז סעיפי נגד מלטעון מנוע יהיה זה בסעיף כאמור יפנה לא אשר מזמין. עליהן

, מתכנן ידי על למציעים פה בעל שיינתנו הסברים או/ו לפירושים אחריות בכל נושא אינו המזמין 2.2
 . אותו יחייבו לא ואלה, מעובדיו איש או מפקח, יועץ, מהנדס

 אישור לבקש יש shaia@ariel.muni.il: הבאה המייל לכתובת ורק אך הבהרה שאלות להגיש ניתן 2.2
 אינו המזמין. התקבלה פנייתו כי לבדוק המציע באחריות .ליעדה ההבהרה שאלת הגעת על ל"בדוא

 .ל"הנ התאריך לאחר אליו שיומצאו לפניות לענות מתחייב
 ממנו העמוד, ההבהרה שאלת, נושאו, המכרז מספר את לציין הבהרה בשאלת הפונה המציע על 2.2

 תשלח, ל"דוא כתובת הפונה ציין ולא במידה. עמו הקשר ופרטי המציע של שמו, שאלתו עולה
 .ההברה שאלת נשלחה ממנו ל"לדוא תשובה

 שאלות מסמך את לצרף המציע ועל. המכרז ממסמכי חלק יהוו, ההבהרה לשאלות המזמין תשובות 2.2
 .להצעתו בצירוף ידו על חתום, שישנו ככל, ההבהרה ותשובות

 
 ההתקשרות מהות 4

  א'1 במסמך המפורט מיזוג האוויר ציוד את לספק המסוגל ספק עם להתקשר מבקש המזמין 2.2
או לפצל את העבודה  ספקים מספר בין השירותים מתן את לפצל הזכות את לעצמו שומר המזמין 2.1

 . למרכיביה
 

  סף תנאי 5
 

 להגשת האחרון למועד ונכון, מצטבר באופן, להלן המפורטים הסף תנאי בכל לעמוד ההצעה מגיש על 2.2
 מתקיימים לא אשר מציע. במכרז להשתתפות מוקדם תנאי הינה הסף בתנאי עמידה. למכרז הצעות

 .תיפסל והצעתו במכרז להשתתף יוכל לא, הסף תנאי כל בו
 . אחרת במפורש צוין כן אם אלא, עצמו במציע להתקיים צריכים התנאים 2.1

 
 :הסף תנאי 5.3

 ;בישראל כדין המאוגד תאגיד או ישראלי אזרח הינו המציעהמתקין מטעם  2.2.2
 בסיווג קבלנים רישום חוק לפי הקבלנים בפנקס רשום אוויר מיזוג קבלן יהיה המציע 2.2.1

 . במיזוג אוויר 175ולכל הפחות בסיווג  - העבודה לביצוע המתאים
 מיזוג למתקני אחריות ומתן התקנת, באספקת מוכח ניסיוןאו לקבלן משנה מטעמו  למציע 2.2.2

 ;האחרונות שנים בשלוש לפחות, אוויר
נתן וי ₪ 1,555,555 לפחות של בסך האחרונות שנים בשלוש אוויר מיזוג מתקני סיפק המציע 2.2.2

העדפה לקבלן שביצע פרויקטים גדולים וסיפק כמות גדולה של מזגנים למוסד אחד או 
 ;למוסדות מעטים

 ;2515-2513 מהשנים אחת בכל ח"ש 655,555 לפחות של כספי מחזור למציע 2.2.2
, התקנים בחוק כמשמעו רשמי ישראלי תקן בעלי יהיו המציע ידי על שיסופקו המתקנים 2.2.2

 ;התקן תו בדרישות יעמדו והם, 1453-ג"התשי
 ; נושים הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע 2.2.2
 ;1476-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 2.2.2
 ; במכרז השתתפות דמי שילם המציע 2.2.2

 ;סוציאליות זכויות בגין הפרשות לרבות, כחוק מינימום שכר לעובדיו משלם המציע 2.2.22
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 ו0או שיק בנקאי אוטונומית  ערבות בנקאית להצעתו לצרף המציע על -" ההצעה ערבות" 2.2.22
יהא  ו/או הערבות השיק. ח"ש 2///,/ סך על ,בנקאי שיקאו  12/10/01/3בתוקף עד ליום 

 ו/או הערבות השיק ג"ע, "עיריית אריאל" המזמין לפקודת, בישראל מסחרי בנק ידי על משוך
 שיק או/ו"( קרוס)" משורטט שיק להיות יכול השיק". בלבד לביטחון, "כגון הגבלות יצוינו לא

  "(.בלבד למוטב)" הוגבלה שסחרותו
 פי על רשאי והמזמין, המזמין פעילות ובין בינה עניינים ניגוד שקיים פעולה מבצע אינו המציע 2.2.21

 ;זה במכרז לזכות יכול אינו המציע כי לקבוע הבלעדי דעתו שיקול
 
  ותמורה מחיר. 6

 המצורף הכמויות כתב גבי על ומושלם מלא באופן הכספית הצעתו את ימלא המציע 6.1
אשר יציע מציע . למזגנים שנה של אחריות מתןלכל הפחות  יכללו המחירים. א' כמסמך

 הצבעה לשנת אחריות שנה ב' ושנה ג' יזכה לניקוד בהתאם לטבלא  דלמטה.
 הנדרשות הפעולות כל את תכלול המציע של בהצעתו א'  במסמך המחיר הצעת: הערות 6.2

, חומרים, ציוד, העבודות ביצוע, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא למציע
, פריקה, הובלה, הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם כוח הוצאות, אחריות, מכונות אחזקת

 תאושר שזו כפי התמורה את רק ישלם המזמין. מ"מע תכלולו ,שיחולו ככל מסים, מכס
 להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא והמציע, המכרז במסמכי לאמור בהתאם
 . כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות

 הפריטים ברשימת אוא'  במסמך המפורטים הפריטים של המשוערת בכמות אין, כן 
 לרכוש או ספציפיים פריטים אותם את לרכוש המזמין של כלשהי התחייבות להוות, עצמם
 . בלבד הצעות השוואת לשם נועדו הנתונים, מהם מסוימת כמות

 בו במקרה א'. במסמך בטבלה המופיעים הפריטים כל מחירי את למלא נדרש המציע 6.3
 בין סתירה שיש או מהפריטים יותר או אחד עבור פריט סכום/  מחיר מילא לא מציע

 :הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי המזמין, המציע שמילא הנתונים
 .חלקה או ההצעה את לפסול (א
 .אלו בפריטים שהוגשה נמוכה הכי להצעה בהתאם מחירים בעצמו למלא (ב
 .ח"ש 5 הוא לפריט המחיר כי לקבוע (ג

 למסמכי המצורף ההסכם הוראות פי על תשולם, במכרז לזוכה שתשולם התמורה 6.4
 .המזמין ידי על אושרו שהשירותים לאחר ורק אך ותעשה, המכרז

 
  ההצעות ובחינת המכרז שלבי .7
 

 :שלבים במספר תיערך ההצעות בחינת        7.1
 

  הסף בתנאי עמידה, ההצעות בדיקת - ראשון שלב
 כל ועל מסמכיה כל על ההצעה ושלמות הסף בתנאי ועמידותן ההצעות ייבדקו זה בשלב

 1 יפסלו הסף בתנאי יעמדו שלא הצעות. המכרז במסמכי כמפורט ההצעה מילוי דרישות
 

 ומשקלן מידה אמות לפי ניקוד - שני שלב
 :שלהלן לטבלה בהתאם להצעות ניקוד יינתן

 
 פירוט מידה אמת משקל
  מחיר %/8

 0%שנה שניה   %/2
 0%שנה שלישית 

 %/1רביעית שנה 

 
 

. המציע של ואמינות שירות בענייני המציע לקוחות עם ראיונות לערוך רשאי המזמין* 
 שיקול לפי, המציע של אחרים ללקוחות או/ו המציע בהצעת שצוינו ללקוחות יפנה המזמין

 .כך בגין טענות יהיו שלמציע ומבלי המזמין של דעתו
 

 ידו על שהוגשו ולמסמכים להצעתו בהתאם המציע של האיכות נתוני יבדקו ראשית
 . המזמין ולבדיקות
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 הכספית הצעתו תיבדק, האיכות מניקוד 85% מעל תקבל הצעתו אשר מציע כל, מכן לאחר
 . בגינה ניקוד ויינתן

 
  .85%-מ נמוך ניקוד קיבלו אשר מחיר הצעות לפסול הזכות את לעצמו שומר המזמין

  
 ההצעה בחירת - שלישי שלב

 (. ומחיר איכות) הכולל ההצעות לניקוד בהתאם הזוכה ההצעה בחירת
 

 הצוות. והמציעים ההצעות בחינת לשם מטעמה בדיקה צוות למנות רשאית המכרזים ועדת      7.2
 לשירות או/ו למציע ביחס מידע כל לקבל או לבקש וכן המציע את לבחון, חייב לא אך, רשאי

 לא ההצעה שמגיש סבורה תהא אם הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים ועדת. ידו על המוצע
 .כנדרש מידע מסר לא או, מטעמה מי או המכרזים ועדת עם פעולה שיתף

, המציעים אודות עיניו ראות לפי ובדיקות חקירות לערוך הזכות את לעצמו שומר המזמין      7.3
 וכן זה לסעיף כהסכמה כמוה הצעה הגשת. וניסיונם עברם אודות זה ובכלל, מקצתם או כולם
 .והחקירה הבדיקה לשם שיידרש ככל מלא פעולה לשיתוף הסכמה מתן

 או/ו, נוספות הבהרות ו/ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש הזכות את לעצמו שומר המזמין  7.4
 מנת על, רצונו שביעות למלוא, לנכון שימצא דרך ובכל הבלעדי דעתו שיקול פי על, פעולה כל

 .שיקוליו במסגרת והצעתו המציע את לבחון
ות בכל שלב, להיעזר בשירותי יועץ חיצוני ולהעביר את ההצעות כהמזמין שומר לעצמו את הז  7.5

 לחוות דעתו המקצועית. 
 

 
  ההצעה הגשת81
  

  ;כרוכים העתקים בשני להגיש יש, ההצעה לרבות, המכרז מסמכי את 8.1
 לפסילת להביא עלולה בעפרון כתיבה. מסמך שום על בעיפרון פרטים למלא או0ו לכתוב אין 8.2

 . ההצעה
 או המספר על" x" לסמן יש, לתקן צורך שיש במקרה. בהצעה בטיפקס להשתמש אין 8.3

 . ההצעה לפסילת להביא עלול בטיפקס שימוש(. בעט) מחדש ולכתוב, לתקן שרוצים האותיות
 בתחום המקובל פי על ל"מחו או/ו ישראלי תקן דרישות על לענות המוגשת ההצעה על 8.4

 .השירותים
 להוראות בהתאם במכרז הזוכה ידי על רק ויומצא לחוזה נספח הינו ערבות הצעה כתב נוסח 8.5

 .ערבות הצעה כתב המצאת
 של הכספית בהצעתו המופיעים אלו הם והקובעים הסופיים והנתונים המחירים, יודגש  8.6

 . 'א במסמך המציע
 המיועד במקום המכרז במסמכי עמוד כל על החתימה מורשי באמצעות לחתום המציע על 8.7

 כל על תיבות בראשי ההסכם במסמך המציע יחתום גם כך. המציע חותמת ובתוספת לכך
. להסכם האחרון בעמוד לכך המיועד במקום מלאה ובחתימה( נספחיו לרבות) מעמודיו עמוד

 בשולי לחתום רק אלא, להסכם כנספחים המצורפים הערבות יבכתב פרטים למלא אין
  .אלו נספחים

 או/ו הערה כל להוסיף אין, המכרז תנאי ידי על נדרש וכאשר, לכך המיועדים במקומות למעט 8.8
 אשר הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה. ותנאיו המכרז למסמכי הסתייגות או/ו תוספת

 ועדת ידי על ההצעה לפסילת להביא עלולים ההצעה או/ו המכרז מסמכי גבי על יצוינו
 הסכמה תהווה הצעה הגשת. מהם בהתעלמות הצעה את תקבל מכרזים שועדת או מכרזים

 . כך בשל המזמין כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע זה לתנאי
 פי על הנדרשים והאישורים המסמכים כל ובצירוף, העברית בשפה לערוך יש ההצעות את 8.4

 . המכרז מסמכי
 .בלבד" מזגנים והתקנת ה, פירוקלאספק – 51/2515' מס מכרז" יצוין המעטפה על 8.15
 .הקבוע במועד הגשתה וכן, בלבד המציע אחריות על הינה ההצעה הגשת 8.11
 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 8.12

 . מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, המכרז
 והמסמכים הטפסים כל לרבות חתומים המכרז מסמכי כל את למעטפה יכניס המציע 8.13

 :לרבות, המכרז להוראות בהתאם לצרף עליו אשר המסמכים כל את וכן המצורפים
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 בסיווג המכרז נשוא לעבודות הקבלנים רשם של רישום תעודת 2.2.2.2
 ;לביצוען הנדרש

 ;1 טופס - ד"עו ואישור המציע הצהרות 2.2.2.1
 ; ח"רו אישור - 2 טופס 2.2.2.2
 ;המציע ניסיון - 3 טופס 2.2.2.2
 ;התאגדות תעודת 2.2.2.2
 ;1476-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על אישורים  2.2.2.2
 ;מורשה עוסק אישור  2.2.2.2
 ;השתתפות דמי תשלום אישור  2.2.2.2
 ;שישנו ככל, ההברה תשובות מסמך על המציע של חתום עותק  2.2.2.2

 על המוצעים המזגנים דגמי לכל רשמי ישראלי תקן תו אישור 2.2.2.22
 ;המציע ידי

 המלצות; 2.2.2.22
 הסביבה איכות, איכות בנושא תקנים על אישורים: אופציונאלי 2.2.2.21

 ; ובטיחות
 לשם זקוקים הם כי סברה אם נוספים ואישורים ממסכים צירוף לדרוש רשאית מכרזים ועדת 

 . מסמכים של השלמה ממציע לבקש רשאית וכן. במכרז הכרעה
 עם המוגשים המסמכים בכל זהה יהא(, פ"ח למשל) המזהה המספר כי לוודא המציע על: הערה

 אי בדבר המוסמכות מהרשויות אישור או לכך הסבר לצרף עליו הדבר כך שאין ובמידה, ההצעה
 .ההתאמה

 
 

 קבלנים סיור 9
 

ברח'  לשכת מנכ"ל העירייהב נפגשים /11:3 בשעה 181/112/10 ביום ייערך קבלנים סיור
  1חובה הינו הסיור . באריאל , 7יהודה 

 
 

 
 העבודה ביצוע /1

 
 . המכרז מסמכי לכל בהתאם יהא העבודות ביצוע      15.1
 את או מהם חלק לבטל וכן השירותים ביצוע לגבי דרישותיו את לשנות רשאי המזמין       15.2

 בגין המזמין כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע, פעולה כל לעשות או/ו עליהם להוסיף או כולם
 . כך

התקנות כלל ימים, וסיום  15התארגנות ראשונית של הספק תהא תוך לכל היותר        15.3
  ימים. 35המזגנים תהא תוך 

 
 

 ההצעה תוקף 11
 

 1הצעות להגשת האחרון מהיום יום /18 למשך בתוקף יהיו  ההצעות 11.1
 של רצון שביעות מחסור או עמו ההתקשרות את יפר או מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה 11.2

 הבאות ההצעות על להכריז אלו במקרים, חייבת לא אך, רשאית מכרזיםה ועדת, המזמין
 עם שההתקשרות מקרה לכל" שלישי זוכה"וכ" שני זוכה"כ, בטיבן הזוכה הצעת אחרי

 1לפועל תצא לא הראשון הזוכה
 השלישי הזוכה או השני הזוכה, לפועל תצא לא הראשון הזוכה עם ההתקשרות ואכן במידה 11.3

 פי על ההתקשרות בהסכם האמור את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייבים, בהתאמה
 1המזמין הודעת

 הבלעדי דעתו לשיקול נתונה הצורך במקרה והפעלתם ושלישי שני זוכה על הכרזה כי יודגש 11.4
 . זו אפשרות להפעיל מחויב לא והוא המזמין של
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 הזוכה ההצעה בחירת 12
 

 . שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב אינו המזמין 12.1
, היתרונות מירב את לו ומעניקה ביותר לו מתאימה החלטתו לפי אשר בהצעה יבחר המזמין 12.2

 . הבלעדי דעתו שיקול לפי
 בהתאם ההסכם על המזמין חתם לא עוד כל המזמין את תחייב לא שתיבחר הצעה כל 12.3

 .המזמין אצל המקובלים לנהלים
 ולפי עיניו כראות, קבלנים מספר בין העבודה את לחלק הזכות את לעצמו שומר המזמין 12.4

 .הבלעדי דעתו שיקול
כאשר שתי הצעות או יותר, הינן בעלות ציון זהה, ועדת מכרזים רשאית להעדיף מציע אשר  12.5

 14551)איכות(, תקן  4551צירף להצעתו תעודות בדבר עמידה בתקן ישראלי, לרבות תקן 
 )בטיחות וגיהות(. 18551)איכות הסביבה( ותקן 

 
 זכייה הודעת ביטול 13

 
 :הבאים במקרים הזכייה הודעת את לבטל לעצמו שומר המזמין 13.1

 . העבודה תחילת על לו הודיע שהמזמין בזמן סביר לאחר התארגן לא המציע 13.1.1
 על משפיע היה אשר תוכנה או ההצעה, המציע לגבי מידע הגיע המזמין לידי 13.1.2

 . ההצעות בחינת בטרם לה מודע היה אם הזכייה בדבר החלטתו
 לרבות המכרז לתנאי בהתאם העבודות לביצוע ערוך המציע אם סביר ספק קיים 13.1.3

 .החוזה
 על הסתמכותו עקב למציע שנגרם נזק בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהא לא המזמין, יודגש 13.2

 .לעיל מהטעמים שבוטלה הזכייה הודעת
 המציע זכאי יהיה לא, המזמין יחליט עליה פעולה כל או דחייתו/המכרז ביטול של מקרה בכל 13.3

 מניעת בגין המזמין את לתבוע שלא מתחייב והוא כלשהו פיצוי, כלשהו לתשלום
 . כלשהם כספים לא יושבו לא כי מודע הוא וכי, הפסדים/רווח

 
 
 

 בכבוד רב,
 אבי עזר 

מנכ"ל העירייה                                            
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  1-א מסמך

 תיאור השירותים הנדרשים -מפרט 

 

 אריאלעיריית 

 

 

 אויר מזוג לעבודות מיוחד טכני מפרט

 כמויות כתב
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 כללי –פרק א' 

 הגנה בפני קורוזיה וחלודה

כל מערכת שתסופק על ידי הקבלן כגון: ברזל וקונסטרוקציה, תמיכות ומתלים, תקבל טיפול הגנה מפני          

אפוקסי חלודה וקורוזיה. ההגנה כוללת הכנת שטחים לצבע באמצעים מכניים וממיסי שומנים, צביעה בצבע 

 בתנור או לחילופין גלוון בחום, ושכבה עליונה של צבע עליון בגוון שיקבע על ידי המפקח.

 כל הברגים והאומים במתקן יהיו מפליז, פלב"מ או מצופים קדמיום.

 המגע בין שתי מתכות שונות יובטח נגד קורוזיה באמצעות מבודד חשמלי כגון טפלון.

 סילוק שיירים ולכלוך

ונפל ממקום העבודה תוך מהלך העבודה על פי הנחיות וכן את המזגנים שפירק הקבלן ידאג לסלק שיירים 

 המפקח.  עם סיום העבודה ישאיר הקבלן את המקום נקי לחלוטין.

 ניעת רעש ורעידות מ
שות רמות נרעש יוגדרו ע"י הקבלן בזמן הגשת הציוד והתוכניות לאישור לפני ביצוע העבודה ויעמדו בדרי

 המפורטות להלן.

 רעידות בלתי סבירים. וקבלן יוודא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה, לא יגרום רעש ה

קבלן על חשבונו שינויים המידה ופעולת הציוד תגרום לפי דעת המפקח רעש או רעידות מופרזות, יבצע ב         

 שתיקים, בולמי זעזועים או החלפת הציוד.מלביטול הרעש והרעידות כגון תוספת  הדרושים

 הצנרת תותקן בצורה גמישה באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה.             

 מזגנים מפוצלים
, במקומות כפי שמוראה "תדיראן" בלבד תוצרת "אלקטרה" או מהקבלן יספק ויתקין מזגנים מפוצלים            

, ותקנות מקורות אנרגיה )יעילות  444הקבלן יספק מזגנים בהתאם לתקן ישראלי אחרון ת"י   בתכנית.

. הקבלן  יתקין מזגן עם תווית בהתאם  2554 –אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים ( התשס"ד 

יצרן, דגם לתקן ובה פרטים בהתאם לנתונים שאישרה מעבדה מאושרת. הפרטים שיופיעו על התווית: שם ה

בקירור   COPהמזגן וסוגו, צריכת חשמל הנומינלית בקירור וחימום, היעילות בקירור ובחימום, היעילות  

 ובחימום, תפוקת קירור וחימום.

 התקנת המזגן ע"י קבלן מוסמך בהתאם להמלצות יצרן המזגן.

 דקות. 5הפעלת המזגן רק לאחר השהייה התחלתית של 

 עבודה באתר
, כל הפרעה למהלך הפעילות למוד בכיתת הלימודממשיכים ל תלמידיםהמערכות מתבצעת בזמן שההקמת   

 ואישור מראש עם המפקח והמזמין. התקין מחייב תאום 
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 מסמך ב- הצעת המציע)טופס -1(
 

 לכבוד
 עיריית אריאל

 
 מזגנים והתקנת ה, פירוקלאספק -102/10/ מכרז: הנדון

 עיריית אריאל) לידי בזאת להגיש מתכבדים"(, המציע" - להלן_______________ ) מ"הח אנו .2
 .שבנדון המכרז בעניין הצעתנו את"(, המזמין"

 :כי בזאת מצהירים אנו .1
 הצעתנו והגשת, בהם האמור את הבנו, ההסכם לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו .א

 פי על עלינו המוטלות ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה
 . האמורים המסמכים

 . המכרז מסמכי פי על למזמין השמורות הזכויות לכל מסכימים אנו .ב
 מסכימים אנו ולכן, ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .ג

 במכרז מסמך מכל לגרוע או/ו לשנות מעוניינים לא ואנו שהם כמות המכרז מסמכי לנוסח
 . בנקאית וערבות ביטוחי נספח כדוגמת בהמשך ידנו על שיומצאו מסמכים לרבות

 בהתאם, הצעתנו ולהגשת במכרז להשתתפות הדרושות הסף דרישות כל אחר ממלאים אנו .ד
 . המכרז להוראות

 לאספקת הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו .ה
 ההתחייבויות כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם, העבודות או/ו השירותים

 .ההסכם נשוא
 לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו .ו

 לצורך הדרוש מידע כל קיבלנו וכן, העבודה במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת השירותים
 .זאת הצעתנו הגשת לפני בדיקותינו

 מהמחיר או/ו מההסכם כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי .ז
 . כך בשל המזמין כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות או/ו

 . אמת הינם בהצעתנו המופיעים הפרטים כל כי לאשר הרינו .ח
 ונשתף, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו .ט

 . נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל פעולה
 לביצוע ערבות הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו .י

 פי על שנדרש כפי הביטוחים את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות
 . וההסכם המכרז מסמכי

 ככל, במכרז הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו .יא
 .שישנם

 מכרז בענייני לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו .יב
 . זה

 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו .יג
 הצעות להגשת האחרון המועד לאחר יום 185 בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו .יד

 . כאמור פקיעתה תאריך לפני לבטלה יכולים אנו אין וכי, המכרז לתנאי ובהתאם
 על מסויג ובלתי ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת .טו

 . סבירותם לרבות במכרז התנאים לכל בקשר טענה כל
 . החופשי ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים התנאים כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו .טז
 את  -ב לסמן נא) המכרז פי על הדרושים הבאים המסמכים את להצעתנו בזאת מצרפים אנו .יז

 (:שצורפו המסמכים
 המסמך  

 
 
 
 
 
 
 

 ;העבודות לביצוע הנדרש בסיווג הקבלנים ברשם רישום תעודת

 ; ח"רו אישור - 2 טופס

 ;1 טופס - ד"עו אישור

 ;3 טופס - המציע ניסיון

 ;התאגדות תעודת

 ;1476-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על אישורים
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 ;מורשה עוסק אישור

 ;השתתפות דמי תשלום אישור

 ;שישנו ככל, ההברה תשובות מסמך על המציע של חתום עותק

 ;המציע ידי על המוצעים לדגמים רשמי ישראלי תקן תו אישור

 המלצות;

 הסביבה איכות, איכות בנושא תקנים על אישורים: אופציונאלי

 ;ובטיחות

 
 

 (:מילוי חובת) המציע פרטי

'(: וכד החברות רשם/הפנים במשרד מופיע שהוא כפי) המציע שם

__________________________ 

 (התאגדות תעודת ב"מצ: __________________ )ז"ת/פ"ח

 : ________________מורשה עוסק' מס

 : _______________החברה הקמת יסוד תאריך

 וכן ל"מנכ שם) המנהל שם

 (:____________________________________________דירקטורים

: המציע כתובת

____________________________________________________________

_ 

 _____________________: טלפון' מס

 ': _______________________פקס' מס

 : ___________________________________ל"דוא כתובת

: תפקיד: ______________________ שם:  פרטים בירור לצורך קשר איש

________________ 

 : _________________________קשר איש נייד' טל

 _________________: ________המציע של ח"רו פרטי

 

 

 :)מעבר לשנת אחריות ראשונה חובה( הצעת המציע בדבר שנות אחריות

 הערות  מחיר שנת אחריות 

   שנייה

   שלישית 

 

 

 

 : ____________חותמת+  המציע חתימת: _____________                       תאריך
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 (1)טופס ד"עו ואישור תצהיר
 

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר_____________,  ז"ת________________,  מ"הח אני .א
 :כדלקמן בכתב בזה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 
 . עריית אריאל המזמין של 51/2515' מס למכרז המצורף מהחוזה נפרד בלתי כחלק ניתן זה תצהירי .5
 . בשמה תצהיר ליתן ומוסמך"( החברה" - להלן________ ) בחברת__________  בתפקיד משמש הנני .1
 חתימתי למועד עד כי בזאת מצהיר הנני, 1476-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם .2

 זרים עובדים חוק י"עפ עבירות משתי ביותר, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר על
-ז"התשמ, מינימום שכר חוק או/ו 1441-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת עדין שלא העסקה איסור)

 - להלן) האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה שחפה הרי, עבירות משתי ביותר הורשעו ואם 1487
 "(.העבירות"

 . האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על עירייהל תדווח כי מתחייבת החברה .3
 לקיום ערוכים ואנו, המכרז במסמכי כהגדרתם הסף תנאי כל מתקיימים בחברתנו כי להצהיר הרינו .4

 .ההצעה הגשת ביום לנו שידוע כפי, כזוכים שנבחר ככל המזמין עם ההתקשרות
 :עניינים ניגוד .5

 לא, מטעמה אחר אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני 5.1
 ואף ההתקשרות תקופת אורך לכל השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב ימצאו ולא נמצאים
 זה למכרז יועציו, עובדיו, המזמין עם עניינים ניגוד לרבות וזאת, לאחריה שנה של תקופה במהלך

 .מטעמו ומי
 .מרובה נזק למזמין לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר  5.2
 עיסוק או עניין כל על לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי המזמין כלפי מתחייב אני כן על  5.3

 הכלולים והשירותים העבודות עם בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום העלול
 .במכרז

 של במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא מתחייב אני 5.4
 .בעקיפין או במישרין, לעיל כאמור השירותים מתן עם עניינים ניגוד

 אותי להעמיד עלול אשר שבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, למזמין להודיע מתחייב אני 5.5
 .המזמין של הוראותיו פי על ולפעול, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד של במצב

; ראשונה בדרגה משפחתי קרוב של עניינו; לענייני: מתייחס זו בהתחייבות" עניינים ניגוד"  5.6
; למרכז השירותים מתן לצורך ידי-על נשכרו או/ו ידי-על שמועסקים מי כל של האישיים לענייניהם

 של לעניינו; מבקרים או מייעצים או מיצגים, עובדי או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו
 יש השירותים נותן אצל מהעובדים למי או, ראשונה מדרגה שלי משפחה לקרוב או לי אשר תאגיד

 לקבל זכות או, מניותיו בהון או בו חלק לו יש או, בו עובד או אותו מנהל, בו חבר – עימו קשר
 .ערך ניירות בחוק כהגדרתן, בו שליטה בעל או, רווחים

 .מאלה אחד כל של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, זוג בן - משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן" 5.7
 לכל תקפה ותהא למרכז השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי 5.8

 .למרכז השירותים במתן המעורב מטעמו אחר גורם כל או/ו השירותים נותן אצל העובדים
 הסר למען - מטעמו החתימה מורשה או/ו עצמו השירותים נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל 5.4

 או/ו ידי-על המועסקים כל של והתחייבותם מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות אין, ספק
 ידי-על יטופל אשר עניין לכל באשר קונקרטי עניינים ניגוד של ממצב להימנע, מטעמי הפועלים
 .   למרכז השירותים מתן במסגרת

 
 . אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני .6

 
 

________________ 
   חתימה                                                                                                                          

 :חתימה מורשי .ב
 :1' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם
 !(לחתום חובה______________): חתימה
 : ______________.תאריך

 ____________ 
 חתימה
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 :2' מס חתימה מורשה
 : _________________.שם

 !(לחתום חובה: ______________)חתימה
 : ______________.תאריך

____________ 
 חתימה

 
 
 

 ד"עו אישור
 

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני
 ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' __________________, גב/מר__________________________, 

 יהיה/ת וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי'_____________, מס זהות תעודת
 .עליה ה/וחתם ל"הנ ה/הצרתו נכונות את ה/אישר, כן יעשה/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 
 לא או/ו פירוק בהליכי נמצאת שאינה, בישראל כדין המאוגדת חברה היא המציע כי לאשר הריני כן

____________,  הם זה הסכם על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי נגדה נכסים כונס צו הופעל
 בפניי חתמו ל"הנ וכי____________,  ז"ת נושא_____________,  -ו___________,  ז"ת נושא

, כדין ואושרה כדין המציע שקיבל תוקף בת להחלטה ובהתאם המציע של ההתאגדות למסמכי בהתאם
 . החברה את מחייבת זו וחתימתם

 
 
 

                                                                                     _____________________________ 
  חותמת+  חתימה                תאריך             
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 :2 טופס

  ח"רו אישור 
 לכבוד

 עיריית אריאל

 

 מזגנים והתקנת ה, פירוקלאספק 102/10/ מכרז: הנדון

 

/ שמספרו____________   את המבקר______________  מרחוב__________________  ח"רו מ"הח אני
 שהוצגו והמסמכים החשבונות ספרי את שבדקתי לאחר(, "המציע": להלן______________ ) ' מס. ז. ת נושא
 :כדלקמן לאשר הריני, המציע של לפני

 

 צווי, העבודה מחוקי כמתחייב עובדיו לכל_____,  בשנת, האחרונה בשנה בקביעות שילם  המציע כי (2)
 לא מקרה ובכל, עליו שחלים במידה, עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה

 . כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות
 

 :כדלקמן הינו האחרונות שניםה ארבעב המציע של הכספי המחזור (1)

 
 .ח"ש___________ של סך על המציע של הכספי המחזור עמד 2515 בשנת .א

 .ח"ש___________ של סך על המציע של הכספי המחזור עמד 2511 בשנת .ב

 .ח"ש___________ של סך על המציע של הכספי המחזור עמד 2512 בשנת .ג

 .ח"ש___________ של סך על המציע של הכספי המחזור עמד 2513בשנת  .ד

 

 
 
 
 
 

 

     ח"רו, 

 תאריך  וחתימה חותמת  שם
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 המציע ניסיון: 3 טופס
  

 על המציע חובת מילוי של כל הנתונים שלהלן:
 

)יש למלא(                           :משנת למזגנים אחריות ומתן התקנת, באספקת מוכח ניסיון למציע. א  
(.ניסיון שנות 3 הינו סף תנאי, כזכור)  
 

 1,555,555לפחות  של בסך האחרונות השנים בשלושת מזגנים והתקנת אספקת לניסיון מינימום תנאי, כזכור. ב
₪.  

 
 ציבורי למוסד עדיפות) הלקוח שם

 (גבוהה להשכלה מוסד ובמיוחד
 הלקוח עם העבודה תקופת

 שנים בשלוש לפחות)
 (האחרונות

 ומספר קשר איש שם (ממוצע) לשנה כספי היקף
 נייד/טלפון

 
 
 

 : ____________מיום
 :___________ליום עד

  

 
 
 

 : ____________מיום
 :___________ליום עד

 
 

 

 
 
 

 : ____________מיום
 :___________ליום עד

  

 
 
 

 : ____________מיום
 :___________ליום עד

  

 
 
 

 : ____________מיום
 :___________ליום עד

  

 
 
 

 : ____________מיום
 :___________ליום עד

  

 
 
 

 : ____________מיום
 :___________ליום עד
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 מסמך ג' – הסכם

 
 2/10 שנת_____ לחודש____  ביום באריאל ונחתם שנערך

 
 ן י ב

 
 עריית אריאל

 אחד מצד       "המזמין" :להלן ושיקרא
  
 ן י ב ל
 

 מ"בע_____________________  
 
 ______________________ 1פ1ח
 

 ' ______________________מרח
 

 שני מצד       "הספק" :להלן שייקרא
 

 מכרז במסמכי שפורט כפי אחריות ומתן מזגנים והתקנת אספקת שירותי בקבלת מעוניין המזמיןו הואיל
 ;לרשותו שיעמוד או/ו העומד ולתקציב לצרכיו כפוף והכל"( השירותים"-ו" המכרז" - להלן) 51/2515

 והמסמכים הצהרותיו, הצעתו על בהתבסס המזמין אצל מכרזים ועדת ידי על נבחרה הספק והצעת והואיל
 ;להצעתו שצירף

 והוא, זה הסכם לרבות המכרז מסמכי לכל בהתאם השירותים אספקת את עצמו על לקבל הסכים והספק והואיל
, הניסיון, האדם כוח, האמצעים, ההיתרים, הרישיונות, המיומנות, הניסיון, הידע בעל הוא כי מצהיר

 ;השירותים לביצוע הדרוש נוסף דבר וכל ההון

 :כדלהלן הצדדים בין והותנה הוסכם, הוצהר לפיכך

 כותרות .זה מחוזה נפרד בלתי כחלק אותם יראו המכרז מסמכי כל וכן, הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה לחוזה המבוא .1
 .בלבד לנוחות נועדו זה הסכם

 חלק מהווים וכולם, בו מוזכרים שהם ובין לו מצורפים שהם בין, הבאים הנספחים מצורפים זה להסכם - נספחים .2
 :הימנו נפרד בלתי

 .והנספחים הטפסים כל לרבות המכרז מסמכי - 'א נספח
 . ונספחיה מסמכיה כל על המציע הצעת - 'ב נספח
 . למכרז א' מסמך גבי על שהוגשה כפי המציע של הכספית הצעתו - 'ג נספח
 . ערבות הצעה -' ד נספח

 
 הספק והצהרות התחייבויות .3

 במפרט ובפרט המכרז במסמכי פורטו שאלו כפי, המזמין עבור השירותים את לבצע מתחייב הספק 3.1
 רצונו ולשביעות ובמסירות בנאמנות, במומחיות, זה ובהסכם המכרז למסמכי 'א כמסמך צורף אשר

 .רשמי ישראלי תקן תו דרישות בכל ולעמוד, המזמין של המלאה
 . המכרז למסמכי ' א כמסמך שצורף הטכני המפרט דרישות בכל לעמוד מתחייב הספק 3.2
 ידי על שתוזמן בכמות, הכמויות לכתב בהתאם האוויר מיזוג מתקני את לספק מתחייב הספק 3.3

 . אחריותו ועל חשבונו על והכל, ופריקתו הפצתו, הובלתו, הציוד אריזת לרבות, המזמין
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 כל לרבות חשבונו על משנה קבלני או/ו עובדיו ובאמצעות בעצמו השירותים את לספק מתחייב הספק 3.4
 ביצוע לשם שיידרש דבר וכל עזר אמצעי, האישורים, הרישיונות, האדם כוח, הציוד, האמצעים
, מטעמו המשנה קבלן ואו הוא כי הספק מתחייב כן. דין כל פי על או המכרז מסמכי פי על השירותים

 תעודות וכי, לביצוען המתאים ובסיווג המכרז לפי הנדרשות העבודות בסוג הקבלנים ברשם רשומים
 . למרכז מיידית רשמית הודעה הספק ידי על תינתן אחרת, ההסכם תקופת לכל תקפות יהיו אלו

 או/ו התחייבות מכל לגרוע בכדי בכך יהיה לא, משנה קבלני הספק יעסיק בו מקרה בכל, ויובהר יודגש
 קבלני את המזמין לאישור בכפוף והכל. בלבד הספק עם בקשר יעמוד המזמיןו, הספק של אחריות
 . המשנה

 ההיתרים, האישורים, המסמכים כל את ברשותו ולהחזיק דין כל הוראות אחר למלא מתחייב הספק 3.5
 וגם, ההסכם תקופת לכל וזאת, ידו על השירותים אספקת ביצוע לשם דין פי על הדרושים והרישיונות

 . שיהיו ככל האופציה לתקופות
 ובין הכמויות בכתב שפורט בין, אוויר מיזוג ציוד למרכז לספק ההסכם תקופת בכל מתחייב הספק 3.6

 ידי על הנדרשים השירות וברמת באיכות, במועדים, בהיקף, המזמין לדרישות בהתאם והכל, שלא
 . זה הסכם ולהוראות המכרז למסמכי ובכפוף המזמין

 השירות ולאמנת, המפרט להוראות בהתאם הציוד את יספק אכן והוא מסוגל הינו כי מצהיר הספק 3.7
 כלפי טענות שום לו יהיו ולא ואין, בה הקבועים והפיצויים הקנסות לכל מסכים הוא וכי, בפרט

 . כך בשל המזמין
 וההתקנה האספקה בזמני, היתר בין, במכרז שנקבעו הזמנים לוחות בכל יעמוד הוא כי מתחייב הספק 3.8

 .והאחזקה האחריות שירותי ובמתן
 מרשימת, אוויר מיזוג ציוד פריטי לגרוע או/ו להוסיף רשאי המזמין כי לו ידוע כי מצהיר הספק 3.4

 הכתובות הכמויות את להקטין או להגדיל רשאי המזמין וכי, הכמויות בכתב המופיעים הפריטים
 .כך בגין טענות יהיו שלספק ומבלי המזמין של הבלעדי דעתו שיקול לפי והכל. זו בטבלה

 . הזמנות לבצע יוכלו הם רק כי וידאג, המזמין ידי על לכך מהמורשים ורק אך הזמנות יקבל הספק 3.15
 . המזמין ביקושי את יספק אשר באופן מלאי ינהל הספק 3.11
 הכמויות בכתב כלולים הפריטים אם בין, אחרים מספקים ציוד להזמין רשאי המזמין כי לספק ידוע 3.12

 .לאו אם ובין
 
 

 מעביד עובד יחסי קיום אי .4

 עובדיו ובין בינו מתקיימים לא וכי עצמאי כקבלן בתור למרכז השירותים את מספק הוא כי מצהיר הספק 2.2
 .מעביד עובד יחסי, המזמין ובין מטעמו מי ובין

 ביטוח, משכורות: לרבות מטעמו למי או/ו לעובדיו תשלומים כל על אחראי הוא כי לו ידוע כי מצהיר הספק 2.1
 הנהוג אחר תשלום כל או/ו סוציאלי תשלום כל, מסים, פרישה או פיטורין פיצויי, מחלה דמי, פנסיה, לאומי

 והספק מאחר, ומעביד עובד בין הנהוגים תשלומים שום, ישלם ולא, מחויב אינו המזמין וכי, ומעביד עובד בין
 .כאמור עצמאי קבלן הינו

 שיחויב נזק או/ו הוצאה או/ו סכום בכל, בכתב הראשונה דרישתו עם המזמין את לשפות מתחייב הספק  2.2
 שנקבעו התמורה לתשלומי מעבר, כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמו למי או/ו לעובדיו או/ו לספק לשלם המזמין
 . 5.2 בסעיף מהקבוע עובדיו או/ו הספק של מעמדו שינוי עקב לרבות בהסכם

 בעבודה הבטיחות לפקודת בהתאם והזהירות הבטיחות אמצעי בכל ינקטו ועובדיו הוא כי מתחייב הספק 2.2
 נזק ייגרם שלא באופן, אחרת רלוונטית חוקית הוראה וכל הן פי על והתקנות, 1475-ל"התש[, חדש נוסח]

 פי על הספק התחייבויות ביצוע עקב כלשהו' ג לצד או/ו המזמין לעובדי או/ו לסטודנטים או/ו המזמין לרכוש
 . המזמין נציג מאת הבטיחות להוראות להישמע הפסק מתחייב כן. זה הסכם

 התמורה .5

 של הכספית בהצעתו כאמור השירותים אספקת תמורת לספק המגיעה התמורה את לשלם מתחייב המזמין 2.2
, המזמין מטעם מפקח ידי על תאושר אשר, מס חשבונית כנגד וזאת. זה להסכם המצורפת '(ג נספח) הספק

 נציג שם לרבות, המזמין מטעם המורשים ידי על חתומים ההזמנות מסמכי כל יצורפו אליה הספק שימציא
 . 65+ שוטף של תשלום ובתנאי, וכמות ט"מק' מס, הפריט שם, הסחורה את שקיבל המזמין

  אצל המזמין. הנהוגים ספק לפתיחת הנדרשים המסמכים כל את יעביר הספק 2.1
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, השירותים ביצוע עבור לספק המגיעה ומוחלטת סופית הינה המציע של הכספית בהצעתו הנקובה התמורה 2.2
, ביטוח הוצאות, ציוד הוצאות, תחזוקה, אחריות, עובדים שכר לרבות הספק של ההוצאות וכל רווח לרבות

 . ב"וכיוצ הספק על המוטלים חובה תשלומי וכל היטלים, מסים, מנהלה הוצאות

 עד השירותים ביצוע בגין תשלומים לספק ישולמו, זה בהסכם הקבועות בדרכים השירותים ויופסקו במידה 2.2
 . לכך מעבר תשלום לכל זכאי יהא לא והספק, ההסכם ביטול יום למועד

 וביטוח אחריות .6

 ידי על שיוזמן הציוד של השוטפת ולפעילות המלאה לתקינות ובלעדית מלאה אחריות אחראי יהיה הספק 7.1
 אחד כל של האספקה ממועד הציוד מיחידי אחד בכל האחריות תקופת כל למשך וזאת, הספק מאת המזמין
. הספק חשבון על יהיו האחריות לאספקת בקשר ההוצאות כל"(. האחריות תקופת" - להלן) הציוד מיחידי
, להוציא שהיא סיבה מכל, ההתקשרות תקופת תום לאחר גם תחול הציוד לתקינות האחריות כי יובהר

 . ונדליזם שלא באחריות הספק ושימוש לא סביר במתקנים

 פעולה וכל תיקון כל, לבצע חייב יהיה מצידו והספק מהספק לדרוש המזמין רשאי היא, האחריות בתקופת 7.2
, שסיפק ליקוי או/ו פגום פריט כל החלפת לרבות, בציוד שנתגלה פגם או/ו שנוצר פגם או/ו קלקול כל בגין

 זכאי יהא, התמורה מלוא תשלום לפני שנתגלו הנזק או/ו הקלקול או/ו והפגם היה. וחדש תקין זהה בפריט
 . שלהם תיקון כל ביצוע כנגד לספק התמורה יתרת תשלום את לעכב המזמין

 המזמין הודיע בו מהמועד שעות 24מ יאוחר ולא מיידי באופן 7.2 בסעיף האמור את לבצע מתחייב הספק 7.3
 . לספק

, תאגיד או/ו אדם כל של לרכושו או/ו לגופו שיגרמו הפסד או/ו אובדן, קלקול, נזק לכל אחראי יהא הספק 7.4
 בין, השירותים אספקת עקב, בו הלומדים הסטודנטים או/ו עובדיו או/ו מטעמו מי או/ו המזמין לרבות

 . בעקיפין בין במישרין

 כתוצאה להם ייגרם אשר, וספקיו הספק עובדי לרבות, שלישי צד כלפי הפסד או/ו נזק לכל אחראי הספק 7.5
 הספק אותו ישפה, מכך הנובע כלשהו בתשלום יחויב המזמיןו ובמידה. הספק ידי על השירותים מאספקת

 .בכתב הראשונה דרישתו עם

 פי על התחייבויותיו ביצוע לשם הדרושים או/ו הנדרשים הביטוחים כל את חשבונו על לערוך מתחייב הספק 7.6
 הביטוחים כי מתחייב הספק(. 7) זה סעיף פי על לאחריותו מלא כיסוי ולשם, המכרז מסמכי פי ועל זה הסכם

 . ויתקיימו במידה אופציה תקופות לרבות, עמו ההתקשרות תקופת בכל תקפים יהיו

 משפט הוצאות לרבות, הוצאה או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין המזמין את לשפות או/ו לפצות מתחייב הספק 7.7
 וזאת, דין ולכל זה הסכם להוראות בהתאם הספק שבאחריות מאירוע כתוצאה למרכז שייגרמו, ד"עו ט"ושכ
 .  המזמין של הראשונה דרישתו עם מיד

 

 וקנסות פיצויים, עיכוב, קיזוז .8

 על למרכז לחוב עשוי שהספק כספי חיוב כל לקיזוז הזכות, בלבד ולו, למזמין כי מסכים הינו כי מצהיר הספק 8.1
 הסכמתו נותן הספק כן. לספק המזמיןמ שיגיע סכום מכל, ביניהם אחר הסכם כל פי על או זה הסכם פי

 עיכוב, הספק י"ע מקצתה או, הזמנה תנאי הפרת של מקרה בכל המזמין מאת לו המגיעים כספים לעיכוב
 . דין כל לפי או זה הסכם לפי למרכז העומד אחר סעד מכל יגרע לא כאמור כספים

 אי בחשבון יתגלו כאשר לספק המגיעים סכומים לקזז רשאי יהא המזמין, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 8.2
 . כלשהם ליקויים או טעויות, דיוקים

 

 

 ההסכם סיום .4

 לספק בכתב בהודעה סיומו על ההסכם את להביא המזמין רשאי יהא, 4 בסעיף האמור בכלליות לגרוע מבלי 4.1
 :הבאים במקרים

 ;זה הסכם להוראות בניגוד מהן חלק או/ו זכויותיו את הסב הספק 2.2.2

 מיוחד   מנהל, זמני מפרק מונה או נושים הסדר או נושים אסיפת התקיימה או פורק או רגל פשט הספק 2.2.1
 ;נכסים כונס או
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 מיום ימים 15 תוך תוקנה שאינה אך יסודית שאינה הפרה או, זה הסכם את יסודית הפרה הפר הספק 2.2.2
 ;ההפרה על המזמין שהתריע

 דעתו שיקול לפי אשר באופן, בביצוען הפסיק או/ו התחייבויותיו בביצוע סביר בלתי איחור איחר הספק 2.2.2
 ;הפיך בלתי או ממשי נזק למרכז גורם או המזמין בפעילות פוגע המזמין של

 ;זה הסכם נשוא חלקם או/ו השירותים את לספק הפסיק הספק 2.2.2

 ;ממשי נזק וליצור במרכז לפגוע העלול סביר בלתי באופן זמין בלתי היה הספק 2.2.2

 את מבצע ואינו למפרט בהתאם פועל ואינו המזמין של דעתו שיקול לפי בעבודתו מתרשל הספק 2.2.2
 המזמין של בכתב והתראה, דעתו את והמניח המזמין פי על הרצוי באופן תוצאות מספק או/ו השירותים

 ;זה מצב לתיקון הביאה לא

 פיצוי או/ו תשלום לכל זכאי אינו הוא, שהיא סיבה מכל, זה הסכם של סיומו עם כי לו ידוע כי מצהיר ספקה 4.2
 קבלני העסקת עבור פיצוי או/ו תשלום לרבות, מטעמו מי או/ו שלו המשנה קבלני או/ו עובדיו לא וכן, כלשהו
 . כלשהו שלישי צד כל או משנה

 
 שונות .15

 את, בעקיפין בין במישרין בין, ים/לאחר לשעבד או/ו להמחות או/ו להסב או/ו להעביר רשאי אינו הספק 15.1
 מורשי מאת כך על אישור ובכתב מראש קיבל אם אלא, זה מהסכם הנובעים התחייבויותיו או/ו זכויותיו
 . המזמין של החתימה

 ילמדו ולא תקדים יהוו לא, ההסכם מתנאי תנאי לשנות או להאריך או לוותר, לסטות המזמין הסכמת 15.2
 .המזמין מצד כלשהו נוסף ויתור על מהם

 .תוקף כל לו יהיה לא אחרת, הצדדים שני בהסכמת בכתב יעשה זה בהסכם שינוי כל 15.3

 סמכות השיפוט היא לבית משפט השלום בתל אביב. 15.4

 המופיעות הצדדים כתובות לפי בפקסימיליה או ידנית במסירה או רשום בדואר שנשלחה הודעה כל 15.5
 תחשב, בפקסימיליה נשלחה ואם, שליחתה מעת שעות 72 תוך נתקבלה כאילו תחשב, זה בחוזה

 . משלוחה על אישור בעת שנתקבלה

 זה חוזה לצורך הצדדים כתובת
 

 : ________________________________המזמין

 : _____________________________הספק

 

 :החתום על הצדדים באו לראיה

 
 _______________________     ____________ 

 הספק               המזמין              
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 ערבות הצעה - לחוזה ד' נספח

 לכבוד
 עריית אריאל

 אריאל
 

 

 ' ___________מס ערבות כתב: הנדון

 עד של סכום כל לתשלום כלפיכם בזאת ערבים אנו"( המבקש" - להלן__________________ ) בקשת פי על
25,555 

 .מזגנים והתקנתפירוק  לאספקה, 51/2515 למכרז בקשר ח"ש

 דרישתכם קבלת מעת ימים 15 תוך, לעיל כאמור הקרן סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 ומבלי נימוקים לתת או/ו זכאות או/ו נזק להוכיח שתדרשו ומבלי תנאי כל ללא וזאת, בכתב הראשונה

 .מהמבקש הקרן סכום את תחילה לדרוש שפניתם

 כל לרבות טענה כל על בזאת מוותרים ואנו, שהיא סיבה מכל הערבות את לבטל רשאים נהיה לא אנו

 . הדין פי על לערב המוענקת ברירה

ידי -פי כתב זה תעשה על-דרישה עלהתחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. כל 
פי כתב זה. בכל -ייחשב כתשלום כדין ועל -בין אם לכולם ובין אם לאחד מהם  -פיו, ותשלום להם -המוטבים על

 פי כתב זה לא יעלו על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור.-מקרה כל התשלומים שנשלם על

 כתב התחייבות זה אינו ניתן להעברה או להסבה.

. זה מועד עד לנו להימסר חייבת מכם דרישה וכל בכלל ועד 35.54.2515  ליום עד בתוקף תהא הערבות

 . הערבות תוקף הארכת לדרוש רשאי המבקש. ומבוטלת בטלה הערבות תהא זה מועד לאחר

 

 ,רב בכבוד                                                                                     

 ____________ בנק                                                                                     

 ___________ סניף                                                                                                     

 

 

 
 


