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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 נוהל המכרז ותנאיו –חלק א' 

  כללי .1

הצעות להגיש מציעים ( מזמינה בזאת "המזמינהאו " "המזמין" או "העירייה" -אל )להלן עיריית ארי 1.1

בבתי ספר ובגני ילדים , LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהותכנון, אספקה לצוע עבודות לבי

במסגרת פעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות  ,מוסדות חינוך"()להלן: " ברחבי העיר

 ."(השירותים" או "העבודותלן: ")לה אנרגטית

במוסדות   LEDהפנים מסוג תאורת  גופילתחזק על חשבונו את ועל המציע לתכנן, לספק, להתקין  1.2

  . על ידו במשך כל תקופת ההתקשרות וותקניאשר החינוך, 

לרכוש ( ניתן מסמכי המכרז"הזוכה לחתום )להלן :"עליו יידרש המכרז, כולל נוסח החוזה  מסמכיאת  1.3

ללא  ,ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם שלא יוחזרו בכל מקרה.₪,  1,000בור סך של בע

 במשרדי העירייה. תשלום,

בסך ובתוקף המפורט במסמכי  על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית 1.4

, עד לקבלת החלטה תוארך לפי דרישת העירייה"(, אשר ערבות השתתפות)להלן: " 4'אנספח המכרז ב

הזוכה במכרז וחתימתו על מסמכי ההתקשרות. ערבות זו תוחלף ע"י הספק הזוכה סופית בדבר 

 .1נספח ג'בנוסח , בדק/ערבות ביצועב

יתקיים להגשת הצעות במכרז זה,  תנאי סףומהווה  חובה, אשר ההשתתפות בו הינה מפגש מציעים 1.5

 ה.במשרדי העיריי 12:30 בשעה 26/7/2017ד'  יוםב

באופן המפורט בחוברת  ידי המציע-עלבכל עמוד חתומים  עותקיםאת מסמכי המכרז וההצעה, בשני  1.6

" בתיבת  10/2017, יש להניח במעטפה סגורה הנושאת את הכותרת "מכרז פומבי מספר המכרז

על  .15:00בשעה   8/8/2017ג' מיום עד ולא יאוחר , במסירה ידנית בלבדהמכרזים במשרדי העירייה, 

הצעה שלא תוגש במועד . תאריך ושעת הקבלה " בתוספתנתקבל"עטפות המכרז תוטבע חותמת מ

 .תיפסל

לפי תנאי ודרישות המכרז. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול  תוגשנהההצעות  1.7

ל . על המציע להתייחס בהצעתו לכאו שלא הוגשה לפי תנאיו כל הצעה שאינה תואמת את תנאי המכרז

הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים.  העירייה רשאית לדרוש מכל 

וזאת על פי שיקול  הצעתו חסרה מסמכים,או לפסול הצעת מציע אשר  מציע להגיש מסמכים נוספים

 .הבלעדי דעתה



 

                                                                              ________________________________  

 חתימת המציע בראשי תיבותחותמת המציע +                                                           

  

4 

 העות רצונ, לשביובדרישות המכרז בהצלחה בכל תנאי הסףשיוכיח כי הוא והצעתו עומדים מציע  1.8

יה יההודעה על הזכמשלוח ימים מיום  (7) שבעה תוךב ויוכרז כזוכה, יידרש לחתום העירייהשל המלא 

 . בנוסח המצורףתקשרות העל הסכם ה

 ביותר או כל הצעה שהיא.  זולההעירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה 1.9

להשפיע על הצעתו ועל ביצוע  כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים 1.10

מחיר על ידי המציע מאשרת כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, ה.  הגשת הצעת נשוא מכרז זה העבודות

קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.  מבלי 

מיועדים לביצוע העבודות נשוא המציע לסייר באתרים היודגש כי באחריות  לגרוע מהאמור לעיל,

למען הסר ספק יובהר כי כל המידע המסופק . המכרז לפני הגשת הצעתו, או לוותר על זכותו כאמור

הינו על בסיס בדיקה מדגמית בהם יבוצעו העבודות נשוא מכרז זה בקשר עם האתרים  העירייהעל ידי 

כל המידע הרלוונטי לצורך הגשת  בלבד, וכי על המציע חלה חובה לבצע סיור כאמור, ולאסוף את

והתאמת גופי התאורה המוצעים על ידו למערכות החשמל המותקנות והקיימות כיום  הצעתו במכרז

 .במוסדות החינוך

, חוק החשמל כי העבודות הנדרשות במכרז זה יבוצעו בהתאם לכל החוקים והתקנות, לרבות  יודגש 1.11

תקני ישראל מכון , 2009מיוני   1838קן ישראלית –מהדורה אחרונה, תאורת חרום  , 1954-ד"תשי

מפרט והדרישות משטרת ישראל  ,חוקי הבטיחות והגיהות, )חח"י( חשמלרת התקנים, דרישות חב

 .08ההוצאה לאור במיוחד פרק /הכללי בהוצאת משרד הביטחון

פק בעלי תפוקת אור, הס ,LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מכרז זה הינם גופי תאורה מסוג  1.12

, בהתאם לדרישות  המפורטות בחוברת המכרזתכנון החשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישות 

 והתקן הישראלי . העירייה

, כי אין במסירת נתונים כלשהם, על ידי העירייה ו/או מי מטעמה, כדי להטיל על העירייה בזאתמובהר  1.13

ובמפורש אין העירייה ו/או מי מטעמה  ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לגבי נכונות ו/או דיוק הנתונים,

 אחראים ביחס לנתונים האמורים.

או סעיפי /ו ותשמורה הזכות להגדיל או להקטין את ההיקף הכספי של העבוד לעירייהמובהר בזאת כי  1.14

הבלעדי וללא  הי שיקול דעת"או אף לבטל סעיפים מסוימים בכל שלב, וזאת  עפ/ו, העבודות השונות

. יודגש כי ככל שהשינויים יהיו כרוכים בהגדלה או היה כל תביעה בגין ההחלטהלא ת לספקו ,הגבלה

עפ"י מחיר היחידה שהוצע ע"י המציע  , ייקבע ערך השינוייםותהקטנה של היקף או עלות העבוד

 בהצעתו.

   בטרם משלוח שאלות/הערות. ,מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על נספחיה המציעים 1.15

 להעביר באופן המפורט בחוברת המכרז.  ההערות יש /השאלותאת 

 .או קבוצת מציעים העונים ביחד לכל דרישות הסףבודד מציע רשאים לגשת למכרז  1.16
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 ריכוז מועדי המכרז: 1.17

 19/7/2017ד' יום  פרסום המכרז

  (חובההשתתפות ) כנס מציעים/ סיור קבלנים

 5יהודה  -לשכת ראש העיר

 12:30בשעה  26/7/2017ד' יום 

 יום א'ל עד, ו23/7/2017יום א' החל מ  סמכי המכרזרכישת מ

 08:00-13:30שעות בין ה ,30/7/2017

 14:00 בשעה 30/7/2017א' יום  עד ל שאלות הבהרה להגשתאחרון  מועד

מועד אחרון להתייחסות העירייה לשאלות 

 ההבהרה

 2/8/2017יום ד' עד ל

 15:00 שעהעד ה 8/8/2017ג'  יום עד ל מועד אחרון להגשת הצעות

 

 הגדרות .2

 ;עיריית אריאל –העירייה  .2.1

בגופי תאורה חדשים  , בבתי ספר ובגני ילדים,החלפת גופי תאורה קיימים  – העבודות /השירותים  .2.2

לספק במסגרת  הספקאותם מחויב , אריאל ברחבי העיר התקנהותכנון, אספקה הכוללים  LEDמסוג 

כל עבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה זה על נספחיו,  מכרז זה וכל שירות כיו"ב הקשור  לעבודות אלו.

, כולל עבודות ארעיות הנדרשות לדעת הממונה העירייהע"י  הספקלרבות כל עבודה נוספת שתוטל על 

 ;על מנת לספק את מלוא השירותים הנדרשים עפ"י מכרז זה

מכרז וכן הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה ל – תנאי סף .2.3

 ;דרישות מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך

 ;זה שהגיש הצעה למכרזבודד או קבוצת מציעים כל גוף  – המציע .2.4

וייבחר לספק את השירותים לפי מציע שהצעתו זכתה במכרז  – הספק הזוכה /המציע הזוכה / הספק .2.5

הליו, ספקי המשנה לרבות עובדיו, מועסקיו, מנ, עירייההוחתם על הסכם התקשרות עם מכרז זה, 

 ;(, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמוהעירייהשיועסקו על ידו )לאחר קבלת אישור מ

הספק הזוכה שיעסקו במתן השירותים נשוא מכרז זה על ידי הספק מכוח  עובדי -הצוותהעובדים/  .2.6

 ;הוראות מכרז זה

לפת גופי התאורה, נשוא בתי הספר וגני ילדים באריאל בהם יבוצעו העבודות להח - מוסדות חינוך .2.7

בית ספר יסודי ע"ש , בית ספר יסודי ע"ש "עליזה בגין", בית ספר יסודי "נחשונים" :שהינם , מכרז זה

 ;גני ילדים ברחי העיר 33וכן  ,אורט יובלי אריאל, בית ספר ממ"ד "אור זבולון", "מילקין"
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יו ואופן תפעולו את אלו של המוצר מוצר התואם בצורתו, מאפייניו, תכונותיו, תפקוד -מוצר שווה ערך .2.8

. יודגש כי הקובע הבלעדי לעניין היות מוצר שווה ערך הינו הממונה, ולספק הנדרש במסגרת מכרז זה

 ;לא תהא כל השגה על קביעה זו

חשמלאי, אשר יבצע את עבודות החשמל הנדרשות במכרז זה, אשר הינו בעל רישיון  -חשמלאי מוסמך .2.9

 ;הנדרשות במכרז זה לסוג עבודות החשמלחשמל תקף כדין, המתאים 

או מי שהוסמך מטעמו, לצורך פיקוח שוטף על ביצוע התחייבויות  מנכ"ל העירייה –הממונה/ המפקח  .2.10

 ;. הודעה על זהותו תימסר לספקאו חלק ממנו ו/או מי שימונה ע"י ראש העירייההספק על פי מכרז זה 

אשר פורסם על ידי וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה  לעניין מכרז זה, כל מסמך לסוגיו -מסמכי המכרז .2.11

 העירייהלרבות מסמך זה על נספחיו, ההסכם, שאלות/ פניות המציעים, התייחסות   ,עיריית אריאל

 ;וכל מסמך אחר שהתקבל על ידה בעניין מכרז זה ו/או נשלח/ פורסם על ידה

ום הצעה למכרז וחתימה על קי להבטחתערבות המיועדת  –  ערבות השתתפות /הגשת מכרזערבות  .2.12

ככל שהמציע יוכרז כזוכה, שתוגש ע"י המציע יחד עם הצעתו, בהתאם לנוסח הקבוע  התקשרותהחוזה 

  ;במסמכי המכרז 4א'בנספח 

 ;ועדת המכרזים של העיריה - וועדת מכרזים .2.13

המבטיחה את מילוי בנקאית אשר תחליף את ערבות הגשת המכרז, ערבות  – בדק/ערבות ביצוע .2.14

שתנתן במעמד חתימת , וכן את שירותי האחריות תנאי המכרזהצעתו ופי -המציע על תייבויוהתח

 ;1ג'בנספח הקבוע במסמכי מכרז זה בנוסח , הסכם ההתקשרות ע"י הספק

 התשלום לו זכאי הספק בגין מתן השירותים; -התמורה .2.15

 

 סף תנאי .3

התנאים המפורטים במכרז זה  בכל הגשת הצעתםבמועד רשאים להגיש הצעות מחיר מציעים העומדים 

 להלן במצטבר:

 תנאי סף מנהליים  .3.1

חברה  נסחלצרף להצעתו  על המציע .גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי הנוהמציע  .3.1.1

 .המציעהכולל את שמות ופרטי מנהלי  2017שנת למרשם התאגידים עדכני 

שנה בה מוגשת לשנים שקדמו ל לא מצוינים חובות אגרה שנתיתעל המציע לוודא, כי בנסח 

חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה  החברה הינה, וכי לא מצוין כי ההצעה

 מפרת חוק. 

יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת 

 ההצעה.

יות מרשם השותפועדכני המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות ככל ש

 המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.  ,2017משנת 
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 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועמידה בדרישות  .3.1.2

. להוכחת 1976 -בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לעמודהמציע על 

ניהול פנקסי  דברעל שמו ב תקףאישור תו לצרף להצע על המציע בדרישות אלהעמידה 

שהוצא על ידי פקיד  1976 –חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

ויאומת ע"י ק ייבד זה. אישור ואישור ניהול ספריםשומה וממונה אזורי מס ערך מוסף 

 מול מערכת המידע של רשות המיסים. עירייההחשבות 

 העדר ניגוד ענייניםו שמירת סודיותצירוף הצהרה והתחייבות בדבר  .3.1.3

על המציע להצהיר כי אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו במכרז 

ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד זה, 

רה שלו ו/או עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המש

 הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.

 צירוף אישור תשלום בגין השתתפות במכרז .3.1.4

ורכישת השתתפותו  בגין ₪ 750 בסך תשלוםה המעידה על קבלעל המציע לצרף להצעתו 

, באריאל 7את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בלשכת המנכ"ל ברחוב יהודה  .מכרזחוברת ה

 .בכל מקרה אשר לא יוחזרו ₪  750תמורת תשלום בסך   08:00-15:00עות העבודה ש במהלך

 צירוף ערבות הצעה .3.1.5

להבטח קיום הצעתו, שהוצאה ע"י , אוטונומיתלצרף להצעתו ערבות בנקאית  המציע על

בתוקף , ₪ 000120, בסך אשר תהאהמציע, על שם בנק בישראל לפקודת עיריית אריאל, 

 "(.ערבות השתתפותלהלן: ")  4בנספח א' המכרז ובנוסח המצורף למסמכי

ככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה יתארכו מעבר למועד הקבוע בערבות  •

המכרז, שמורה לעירייה הזכות לדרוש מהמציעים את הארכת ערבות ההשתתפות 

בהתאם, והמציעים יאריכו בהתאם לדרישה. אי מילוי דרישה זו יהווה עילה לחילוט 

השתתפות, כולה או חלקה, ע"י העירייה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ערבות ה

 .והמציע מוותר על כל טענה כנגד העירייה

תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע  העירייה •

או  ,פתיחת תיבת המכרזיםהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, או מהצעתו לאחר 

, לא צירף ערבות ביצועאו מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם,  בנסיבות שבהן

או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם 

 לאמור במכרז זה.

 ההצעהלדעתה  במקרה בו גם את סכום הערבות לחלט רשאית תהיה העירייה •

 . שמוטל ספק במהימנותה שהוגשה הינה הצעה
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 עם ההסכם חתימת עם או הפקיעת עם במכרז זכו שלא למציעים חזרתו הערבות •

 .מביניהם המוקדם לפי, במכרז הזוכה

ערבות ההשתתפות תצורף להצעת המציע ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה. אי צירוף ערבות 

 .יגרום לפסילת ההצעה על הסף 4נספח א'השתתפות להצעה או סטייה מהנוסח שב

 ₪מיליון 4מחזור שנתי של לפחות  פיננסית המפורטת להלן: בעלהמציע הינו בעל האיתנות ה .3.1.6

כולל ) 2016 ,2015 ,2014: שניםכל אחת מהשקלים חדשים( במיליון  ארבעה )במילים:

 .מצרפי₪( )שנים עשר מיליון ₪ מיליון  12או  מע"מ(

המעיד  3נספח א'בנוסח לצרף אישור רו"ח  המציע על , תנאי זהעמידת המציע בלהוכחת 

 איתנות פיננסית כאמור. על

 .ברשימת הנוכחים ונרשם סיור קבלניםכנס המציעים/המציע השתתף ב .3.1.7

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. .3.1.8

 תנאי סף מקצועיים: .3.2

 המעידים על ניסיון קודם.פירוט ניסיון קודם ואישורים  3.2.1

  (6,000) ששת אלפים  או אספקת תמכיר – (בלבד בארץאו הספק,  היצרן) המציע ניסיון

 .במצטבר 2016, 2015, 2014לפחות, במהלך השנים  LEDמסוג בישראל  פניםגופי תאורת 

 ,2נספח א'שבטבלה ה ניסיון ע"גהלמלא את פרטי להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע 

לקוח, שם איש שם המועד ביצוע ההתקנה, , הגופים שהותקנוהפרויקט, כמות לרבות פירוט 

 קשר ומספר טלפון או כתובת מייל. 

המציע, או קבלן החשמל המוצע מטעמו, הינו בעל   – ם המציעמטעקבלן החשמל  ניסיון

 1א'  160 הכישורים המתאימים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ומחזיק בסיווג קבלני תקף

, והינו בעל ניסיון 1969 – חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט פי-עללפחות, 

, במהלכן פנים ו/או באחזקתםבהתקנת גופי תאורת  ,2016, 2015, 2014במהלך השנים 

 .פניםגופי תאורת  (4,000ארבעת אלפים ) לפחותו/או תחזק התקין 

 ,2נספח א'שבטבלה להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע למלא את הניסיון ע"ג ה

שם הלקוח, שם איש מועד ביצוע ההתקנה, , הגופים שהותקנוות הפרויקט, כמלרבות פירוט 

תקף של העתק אישור סיווג קבלני  להצעתויצרף , וכן קשר ומספר טלפון או כתובת מייל

 .החשמל המוצע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה קבלן

 בפועל. ותאשר יבצע את העבוד הקבלןיהיה מטעם המציע אשר יוצע קבלן החשמל יודגש כי 

₪  6,000,000בהיקף כספי כולל שלא יפחת מסך של המציע סיפק גופי תאורה בארץ,  3.2.2

 .2016, 2015, 2014כולל מע"מ במצטבר בשנים לא מיליון שקלים חדשים(  שישה)

 חלק ב'בשמפרט הטכני דרישות המפורטות בעונים להמוצעים ע"י המציע תאורה הגופי  3.2.3
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        סמכים נדרשיםמ .4

      ל המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:בנוסף לאמור לעיל, ע

כמפורט  ונפרדת סגורהבמעטפה  (למסמכי המכרז חלק ד'ת המחיר )מסמכי המכרז, לרבות הצע .4.1

, וכן כל מסמך נוסף הנדרש, כשהם חתומים ומושלמים והסכם התקשרות טכני , מפרטלהלן 5בסעיף 

 ים הטכנים.לדעת המציע, להוכחת עמידתו בתנאי מכרז זה לרבות התנא

 ,בתחתית כל עמוד וחותמת החברה בראשי תיבות וההסכםמסמכי המכרז  כללחתום על  על המציע 

 כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 

 , תעודת עוסק מורשהניהול ספרים, ורישום במע"מ ובמס הכנסה בדבראישורים עדכניים ותקפים  .4.2

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,  וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 לעיל.   3.1.2שבסעיף  שבסעיף הסף בתנאי העמידה להוכחת, 1976 –התשל"ו 

התחייבות לשמירת  -11א'נספח  את לעיל יצרף המציע 3.1.3 שבסעיף הסף בתנאי עמידתו להוכחת .4.3

 ניגוד עניינים. והעדרסודיות 

 נסחעל המציע לצרף להצעתו , לעיל 3.1.1שבסעיף  שבסעיף הסף בתנאי העמידה להוכחת .4.4

   .התאגידים מרשות 2017לשנת  עדכנישותפות /חברה

בנוסח בסך, בתוקף ובנקאית  ערבותיצרף המציע  ,לעיל 3.1.5בסעיף שלהוכחת עמידה בתנאי הסף  .4.5

 .4א'נספח 

ידה המעקבלה  העתק/צילוםלהצעתו יצרף המציע  ,לעיל 3.1.4להוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4.6

 .על רכישת חוברת המכרז

 .3א'נספח לעיל יצרף המציע אישור רו"ח בהתאם לנוסח  3.1.6להוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4.7

וניסיון קבלן  אודות ניסיונויפרט המציע , נסיון המציע -3.2.1 שבסעיף עמידה בתנאי הסף תחהוכל .4.8

 . 2נספח א'החשמל המוצע מטעמו בטבלאות שב

נספח יצרף המציע אישור רו"ח על גבי  ב איתנות פיננסית, -.23.2 שבסעיף הסף עמידה בתנאי הוכחתל .4.9

 3א'

 הפרוייקטבמסגרת  ועינייןהמחייבת את המציע ומי מטעמו לכל דבר  אישור זכויות חתימה בתאגיד .4.10

 . 12נספח א'ע"ג 

יות למכרז, ביחס למציע, בעלי המנ 5א'נספח תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המצורף כ .4.11

 ., חתום ומאומת כנדרשומנהלי המציע

ע"ג  תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים .4.12

 , חתום ומאומת כנדרש.6א' נספח

 , חתום ומאומת כנדרש.7נספח א', ע"ג תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז .4.13
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למסמכי המכרז, בדבר התחייבות המציע מתחייב  10נספח א', בנוסח כנדרש תצהיר חתום ומאומת .4.14

 2001-החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אלפעול בהתאם להוראות 

 .ולשמור בתיקו האישי של כל עובד אישור משטרה שניתן לפי דרישות החוק הנ"ל

 .1נספח ג'אישור קיום ביטוחים  .4.15

ת ההצעות למכרז זה על המציע לצרף להצעתו את אישור למען הסר ספק מובהר בזאת כי בשלב הגש

באופן הנדרש במסמכי המכרז, וכי עם זכייתו במכרז יידרש  חתום בחתימתו בלבדקיום הביטוח 

להמציא את אישור קיום הביטוחים, בנוסח המצ"ב, חתום ע"י חברת הביטוח מבלי שהוכנסו בו 

 .שינויים ו/או תיקונים

 הפרוייקט מתחילתו ועד סיומו )מסירתו לשביעות רצונה של העירייה(.לוח זמנים מפורט לביצוע  .4.16

את המסמכים הנדרשים במפרט להצעתו  להוכחת עמידה בדרישות המפרט הטכני, על המציע לצרף .4.17

לרבות קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן ותעודות  גופי התאורה המוצעים על ידו,עבור כל הטכני 

 , בדיקה בשפה העברית או האנגלית

תב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו כלהצעתו לצרף בנוסף לאמור לעיל, על המציע  

המוצעים  לגופי התאורהלפחות שנים  (5חמש )של  אחריותורות למתן ש כומסמיההרשמי בארץ, 

ואישור אחריות גופי התאורה )יש להציג כתב הסמכה תמיכה טכנית בארץ ללרבות , במסגרת מכרז זה

 מי(.רש

ארגונו של המציע  כי', המעיד דטכניון, מכון התקנים הישראלי וכהכדוגמת  אישור ממכון מוסמך, .4.18

אביזרי בתחום של "מערכות תאורה ו ISO-9001:2008ן קבעל מערכת איכות מאושרת לתהינו בארץ 

 ." )יש לצרף תעודה בתוקף(חשמל

 .יין של גופי התאורההצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקנ .4.19

כל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין  כל כוונה כי הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל  .4.20

 להפסקה מתוכננת של ייצורם.

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם 

שיון כנדרש  על פי תנאי מכרז זה )ולמעט הערבות הבנקאית( יהיתר או ר הצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור,

 ., תוך פרק זמן שיקבע על ידהעירייהללהשלים את המצאת הנ"ל 

 שינויים והבהרות כנס מציעים,  .5

 .עיריית אריאלבמשרדי , 12:30 בשעה ,26/7/2017ד'  ביוםיתקיים  מציעים/סיור קבלנים כנס .5.1

אסמכתא  .זה מכרזלהצעה ומהווה תנאי סף להגשת  ,חובה ההינהמציעים  בכנסהשתתפות 

 .חשב, רישום ברשימת המשתתפים בכנס המציעיםתתפות בכנס המציעים להשת

 סתירות, בהירות אי המציע ימצאככל ש. ביסודיות השונים המכרז מסמכי כל את לבדוק המציע על .5.2

 להעביר שאלות יוכל, במכרז מהאמור כלשהו פרט יבין לא או, המכרז מסמכי בין התאמות אי או



 

                                                                              ________________________________  

 חתימת המציע בראשי תיבותחותמת המציע +                                                           

  

11 

וזאת עד  eti@optm.co.il באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  ו/או בקשה לקבלת הבהרות נוספות

לא  .תוך ציון שם המציע ,"(המועד האחרון להגשת שאלות)להלן: " 14:00בשעה  30/7/2017א'  יוםל

 לא יתקבלו בקשות להבהרות לאחר מועד זה.  יודגש כי. יתקבלו פניות טלפוניות

הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי  .5.3

  השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

נה הבא , שיצורף להודעת הדוא"ל, בטבלה במבבלבד  EXCELאו WORDהשאלות יוגשו על גבי קובץ 

 (:   PDF)לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

 מס"ד    מס' עמוד   במכרז/ הסכם     סעיף פירוט השאלה   

    

    

 .יובהר כי שאלות אשר לא תוגשנה בפורמט הנ"ל לא תעננה

 . 077-3209331 האחריות לוודא את הגעת הפנייה בטלפון על המציע מוטלת

ת להתייחס לכל השאלות או לחלקן. יודגש כי בכל עת שהעירייה לא תתייחס העירייה תהא רשאי

לפניה, יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. התייחסויות 

, וישלחו,יחד עם נוסח השאלה )במלואה או בתמצית( לכל בכתב בלבדהעירייה, ככל שיינתנו, ינתנו 

 (."מסמכי ההבהרה)להלן " 2/8/2017ד' יום עד ל ,בכנס המציעיםהמשתתפים 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, בכל עת, מכל מין וסוג  .5.4

שהוא ו/או ולפרסם בכל דרך העומדת לרשותה מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או 

-ת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין עלהוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזא

 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של  .5.5

 .העירייה בדבר התייחסויות העירייה ו/או עדכונים שוטפים נוספים, ככל שיפורסמו

העירייה רשאית לפרסם את העדכונים בפעם אחת או במספר פעמים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי  .5.6

 ובהתאם לצרכיה.

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המציע לצרפם  העירייהמסמכי השאלות והתייחסויות  .5.7

 להלן. 6להצעתו ולחתום על כל עמוד בהתאם לדרישות בסעיף 

ר בזאת, כי העירייה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר, ככל  שיינתנו למען הסר ספק, מובה .5.8

"( הבהרותלמציעים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים, אשר ימסרו בכתב )להלן: "

בין האמור במסמכי אי התאמה או אי בהירות  ,יחייבו את העירייה. יודגש כי בכל מקרה של סתירה

mailto:eti@optm.co.il
mailto:eti@optm.co.il


 

                                                                              ________________________________  

 חתימת המציע בראשי תיבותחותמת המציע +                                                           

  

12 

המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות למסמכי המכרז 

 ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

לא תשמענה הסתייגויות לאמור במסמכי המכרז, על נספחיו, אלא אם הועלו במסגרת שאלות הבהרה  .5.9

לפיכך, נדרשים המציעים  ידי ועדת המכרזים במענה לשאלות ההבהרה.-וההסתייגויות אושרו על

לוודא מראש את יכולתם לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז, על נספחיו, לרבות 

 .המפרט הטכני, ערבות ביצוע, תנאי מסחריים, הסכם ההתקשרות, דרישות סודיות, ביטוחים וכיו"ב

 אופן עריכת ההצעה והגשתה  .6

מציע ימלא בדייקנות כל סעיף הטעון השלמה בהתאם ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז. ה .6.1

מילוי וחתימה להוראות, לתנאים, למבנה ולפירוט שבכל סעיף, לרבות חתימה על חוזה ההתקשרות 

על התצהירים באופן הנדרש והשלמת הסעיפים הטעונים השלמה בטופס הגשת הצעה, כמו גם  צירוף 

 .רשומסמכים, אישורים, תעודות ואסמכתאות, ככל שייד

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן  .6.2

 .ין במכתב לוואי או בכל דרך אחרתהאמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים וב

ובין כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים  .6.3

 –וככל שהמציע יוכרז כזוכהבמכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה )

ה בהתקשרות בין הצדדים( כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה, על פי שיקול דעת

 .עירייהההבלעדי של 

בידי  –חותמתו, ואם הוא תאגיד  חתם  בידי המציע בצרוףיכל עמוד מעמודי ההצעה לרבות החוזה, י .6.4

 מי שהוסמך להתחייב ולחתום בשם התאגיד ובצרוף חותמת התאגיד.

שומרת לעצמה את הזכות  לשנות את כל המועדים המצויינים בחוברת המכרז, לרבות שינוי  עירייהה .6.5

 .המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, בכל עת בטרם פתיחת ההצעות

כתב כמויות והצעת  -חלק ד', הצעת המחיר )למעט הנלווים אליהאת ההצעה ואת כל המסמכים  .6.6

על המעטפה יש לציין:  , יש להכניס למעטפה.כמפורט לעילכשהם חתומים המכרז(,  למסמכי המחיר.

בבתי ,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה  10/2017פומבי מס'  מכרז"

 ."ריאלבעיר א פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת  העיר,ברחבי   ספר ובגני ילדים

  .שם המציע או כל פרט מזהה אחריודגש כי המעטפה לא תישא כל סימן זיהוי לרבות 

 מעטפה חיצונית זו תכיל שתי מעטפות פנימיות כמפורט להלן:

כתב כמויות -חלק ד'צעה הכספית למכרז )את הה רקתכלול המעטפה הפנימית הראשונה  .6.6.1

, מלאה וחתומה ע"י המציע כנדרש. המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא (והצעת המחיר.

לביצוע תכנון,  10/2017פומבי מס'  מכרז"עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: 

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDסוג מ ת פניםשל גופי תאור התקנהואספקה 
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את ". 1מעטפה מס'  - ריאלבעיר א פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 .המעטפה יש לסגור היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית

תכלול את המסמכים האחרים )מסמכי המכרז כולל הסכם  המעטפה הפנימית השנייה .6.6.2

להוכחת עמידה בתנאי הסף, מסמכי הערכה ומסמכי  ההתקשרות, אישורים נדרשים

" מקור( עותקים )עותק אחד יסומן "2בשני ) הבהרות ככל שיהיו, וכל מסמך אחר נדרש(

(. המעטפה תהיה סגורה היטב ולא תישא עליה סימני זיהוי העתקועותק נוסף יסומן "

של  התקנהולביצוע תכנון, אספקה  10/2017פומבי מס'  מכרז"כלשהם, מלבד הכיתוב: 

כחלק מפרויקט  העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםגופי תאור

את המעטפה יש לסגור ". 2מעטפה מס'  - ריאלבעיר א פניםהתייעלות אנרגטית בתאורת 

 היטב ולהכניסה למעטפה החיצונית.

ספית למעטפה הפנימית הראשונה, ולא להכניסה כשהיא אינה יש להקפיד להכניס את ההצעה הכ .6.7

 .במעטפה למעטפה החיצונית

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל  .6.8

הצעה שחשפה  כתב כמויות והצעת המחיר. -חלק ד'מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק ב

 .עשויה להיפסל על הסףאת הצעת המחיר 

יצרף פירוט בו המפורט במסגרת הצעתו, יצרף  לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועימציע המבקש שלא  .6.9

 .13נספח א', ע"ג יציין מה לדעתו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ומדוע

מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי  .6.10

סעיפים ו/או מסמכים סוד מסחרי נתון לשיקול דעתה , ושיקול הדעת בדבר היות העירייהלחייב את 

 . העירייההבלעדי של 

להאריך את ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה,  הבלעדי המוחלט ה, לפי שיקול דעתתרשאי העירייה .6.11

למציעים לא  .מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות המכרזהמועד להגשת הצעות בהודעה בכתב ל

 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

הבהרה   ,, וכן כל שינויבפתיח למסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט  .6.12

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז. המזמיןשיינתנו על ידי שניתנו או 

נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר  בכל אחריות להוצאה או יישאלא  המזמין .6.13

וכן  ואו חלק הימנ וכול מכרזאת ה לבטלרשאי  המזמיןלמכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. 

לפצות  וומבלי שיהיה עלי ו( בכל עת לפי שקול דעתוב הנקובים)לרבות עדכוני מועדים  וולעדכנ ולשנות

 או נזקיו. הוצאותיואו לשפות את המציע בגין 

. למען הסר כל ספק א שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרההוכל הוצאה מכל סוג ש .6.14

מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות 

וצאה שיישא מהמזמין, או מכל גורם מטעמו )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו( על כל נזק ו/או ה
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המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, 

 שינוי תנאיו או ביטולו.  

 

 בחירת ההצעה הזוכה .7

 "(.ועדת המכרזים)להלן: "העירייה בפני ועדת המכרזים של  תובאנהההצעות  .7.1

המכרז לתי סבירה מבחינתה לעומת מהות רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא ב וועדת המכרזים .7.2

 .ותנאיו

 או להרחיב רשאי המזמין. הצעה כל או ביותר הזולהאינו מתחייב לקבל את ההצעה  המזמיןיודגש כי  .7.3

 גם וזאת, אחרות או תקציביות, ארגוניות מסיבות לבטלו או העבודהאו /ו המכרז היקף את לצמצם

. פיצוי כל וללא מוקדמת הודעה ללא, החלטתו מוקבני צורך ללא, במכרז הזוכה על שיוכרז לאחר

  .למציעים מתאימה הודעה תימסר זה במקרה

ולמציע ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה בעניין  לצמצם או להרחיב את היקף הפעילותהמזמין רשאי  .7.4

 .זה

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. .7.5

ול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיו תהיה רשאית לפס וועדת המכרזים .7.6

, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק שמהימנותה מוטלת בספקהצעה , כמפורט לעיל ולהלן

 .ניקיון כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון-לב או באי-וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום

, בין היתר, את השיקולים העירייההמכרזים של  זוכה במכרז, תשקול ועדתספק לשם בחירת ה .7.7

 הבאים:

ובכלל זה כושרו המקצועי והמעשי שצבר בגופים ציבוריים/ מוסדות  המציעניסיונו של  .7.7.1

 ויכולתו לבצע את תנאי המכרז. 

ויכולתו הכספית לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות הכרוכות בביצוע  המציעחוסנו הכלכלי של  .7.7.2

 על פי החוזה.  השירותים

כל פרט ו/או נתון אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של השירותים נשוא מכרז זה וזאת  .7.7.3

 בהליכי בחירת הזוכה.   העירייהעל פי כל מידע שיובא לידיעת 

, מציעשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או לדחות את הצעתו של  העירייה .7.8

 וכיו"ב. לעירייהבמהלך השנים האחרונות ו/או חובות כספיים ניסיון רע ו/או כושל  להלגביו היה 

שומרת לעצמה את הזכות לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע במקרה בו היא סבורה  העירייה .7.9

שבמילוי ההצעה נקט בדרך של תכסיסנות ו/או קנוניה ו/או הטעייה ו/או תיאום ו/או הסדר כובל 

 כלשהו עם מציע אחר. 
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שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות על חילוט ערבות  העירייהכי  יודגש .7.10

גין ההצעה של כל מציע, כולה או חלקה, לאחר מתן הזדמנות למציע להשמעת טענותיו, בין היתר, ב

 כל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .7.10.1

 או מידע מהותי בלתי מדוייק.  המידע מטעלעירייה ר המציע מס .7.10.2

 המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  .7.10.3

תנאי  המהוותלאחר שהוכרז כזוכה במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במכרז  .7.10.4

 עם הזוכה במכרז.  העירייה מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

סתבר כי למגיש ככל שישומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה, אף לאחר שיוכרז כזוכה,  יההעירי .7.11

ההצעה יש חוזה, הסדר ו/או הבנה, במישרין או בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם במכרז, 

 או שיש לו קשר עם מציע אחר בניגוד להוראות המכרז. 

בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או  "חוזה", "הסדר" או "הבנה", –לעניין זה 

 בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו. 

את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, שומרת לעצמה  העירייה .7.12

ים לרבות ולדרוש מהם הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות מסמכ לאחר פתיחת מעטפות ההצעות,

ו/או לתקן אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות לצורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם, 

לצרף  מציע בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש ה

 יה העיריוכן כל פרט אחר, או כל בירור נוסף, הדרוש לצורך קבלת ההחלטה. עם זאת, להצעתו 

 . והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדימתחייבת לפנות למציעים לקבלת הבהרות ו/או השלמות 

רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו,  מטעמה,עדת המכרזים או מי ו .7.13

ין עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עני

ועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ומציע אשר נמנע מלמסור ל בגילויו.

זכה המציע, ולאחר מכן התברר כי הוא נמנע מלמסור  לה.וועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפס

לי לבטל את זכייתו מב העירייה תבלבד, או מידע מטעה, רשאי מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי

 שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש  .7.14

 לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע. 

רותיהם אמיתות מידע שימסור המציע. בהגשת את הזכות לוודא ממקו הלעצמ תועדת המכרזים שומר .7.15

לגביהם  תקבלועדת המכרזים והבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך ש

 מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.

יחול, במידע שמסר ככל שאת ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול,  כי יעדכןחייב מתמציע ה .7.16

 .זיםעדת המכרולו
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ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם  .7.17

 .חייבת לעשות כן אינהתבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם 

נשוא מין מן המציע רק חלק מן העבודות תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזועדת המכרזים  .7.18

שהוצע על ידי המציע  המחירובלא שיהא בכך כדי לשנות לעדי, מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הב

 ביחס לכל מרכיבי העבודות.

)להלן:  בדיקה צוות למנות רשאישומרת לעצמה העירייה את הזכות איכות המציע,  בחינת לשם .7.19

 אשר ,את נציג העירייה או שימונה מטעמם(, אשר יכלול, בין היתר, "צוות הבדיקה" או"הצוות" 

 או/ו זה במכרז כאמור שירותים המציע מספק או סיפק הגורמים להם לשוחח עם, היתר בין ,םרשאי

 . לנכון ושימצא דרך בכל השירותים איכות את לבחון לבקש

 רשאי המזמין .בחוברת המכרזהמפורטים  התנאיםפי ה עלוהצעה  מציע כל יבדוק הבדיקה צוות

, חלקם או המציעים כל אצל, חלקי או מלא ןבאופ, לעיל כאמור, בדיקה לבצע הבדיקה לצוות להורות

 .ההנמקה חובת עליו שתחול ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי הכול

 שלבים: בשניההצעות ייעשה בחינת ובדיקת תהליך  .7.20

 . יםנהליים, מקצועיים וטכנימ : בדיקת תנאי הסףשלב  א' .7.20.1

 .בדיקת והשוואת הצעות המחיר: 'בשלב  .7.20.2

 ףשלב א': עמידה בתנאי ס .7.21

 , לרבות עמידתן בדרישות המפרט הטכניעמידת ההצעות בתנאי הסף תבדקלאחר פתיחת המעטפות, 

 להשתתפות במכרז.

בדיקות ביטחוניות ו/או כלכליות ו/או  לבצעאת הזכות העירייה  הלעצמ תשומר ,לאמור לעילבנוסף 

, עלולה לפסול את יהעיריהעמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת -מקצועיות כפי שימצא לנכון. אי

 המציע.

רק הצעה שתעמוד בכל תנאי הסף תיחשב כהצעה כשירה ותעבור לשלב השני של בדיקת האיכות. 

  .תיפסל –יובהר, כי הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף, כולם או חלקם 

 (100%) המחיר בדיקה והשוואת הצעות – 'בשלב  .7.22

תיפתחנה מעטפות הצעת מקצועיים, המנהליים והסף העמידת המציע בתנאי סיום בדיקת לאחר 

של מסמכי   'ד חלקע"י כל מציע כמופיע ב הסכומים המוצעיםהמחיר, וההצעות תדורגנה על פי 

 המכרז.    

 ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה.  תדורג במקום הראשון ביותר הכשירה הגבוההההצעה הכספית 

 .%100בציון הסופי של ההצעה יהיה ( 'ד לקח)שיורכב מהצעת המחיר שבמשקלו של רכיב המחיר 
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 אימות לצורך בדיקה והוכחת אחוז החיסכון המוצע ע"י הזוכה -ג'שלב  .7.23

 על ידי העירייה במסגרת הליך אימות כמפורט להלן: תבדק דורגה במקום הראשוןההצעה אשר 

החדשים, על כל אחד מהמציעים במכרז להיות ערוך להתקנה מידית של רכיבי התאורה  .7.23.1

 .וצעה בהצעתו במכרזכפי שה

האימות הליך ידו במסגרת –הזוכה נדרש לסיים ולהתקין את רכיבי התאורה המוצעים על  .7.23.2

 עד שבועיים מיום קבלת הודעת העירייה על זכיתו.

שמורה לעירייה , אימות, לא עמד בבדיקות הנדרשות ונפסלהליך המציע שהשתתף בש ככל .7.23.3

במקום השני. במידה ויפסלו  דורגההצעתו אשר  ,אימות מציע נוסףהליך ההזכות להוסיף ל

 שדורגהאימות את ההצעה הליך התוכל העירייה להוסיף ל ,אימותהליך השני מציעים ב

 במקום השלישי.

. על המציע להוכיח, במסגרת הליך האימות, כי גופי 50%יודגש כי יעד החסכון במכרז זה עומד על 

מציע לא יוכיח עמידה ביעד זה, שומרת לעצמה . ככל שההתאורה המוצעים על ידו עומדים ביעד זה

כשיר העירייה את הזכות לפסול את הצעתו ולפנות למציע אשר הצעתן דורגה במקום השני )להלן: 

 .(שני"

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .8

אשר תקבע  העירייה,, תובאנה בפני ועדת המכרזים של המציעים ותוצאות בדיקת הצעותיהם הצעות  .8.1

 .כה במכרזאת ההצעה הזו

שקבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בהתאם למפורט במסמכי מכרז בחר בהצעה תהעירייה  .8.2

 .זה

 ההצעה הזוכה.  בדברמכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה לשהגיש הצעה  מציע תמסור לכל העירייה  .8.3

וצאה יהיו כאלו כתש ככלייחתם חוזה ההתקשרות, בשינויים המחוייבים,  עירייהבין הזוכה ל .8.4

 . ועדת המכרזיםמהחלטת 

ימי עסקים ממועד  (7) שבעה בתוךהעירייה יתייצב במשרדי  זה אשר ייבחר כזוכה במכרז מציע ה .8.5

בנוסף, על הזוכה להעביר התקשרות. ה הסכםעל מנת לחתום על  ,זכייתו במכרז בדברקבלת ההודעה 

 את המסמכים הבאים: במועד התייצבותו 

, שתעמוד בתוקף במשך כל תקופת להסכם 1ג' נספחורף כבנוסח המצ בדק/רבות ביצועע .8.5.1

תקופת סיום  ממועדיום  (60) שישים תוקף הערבות יהא עד. והאחריות ההתקשרות

 . האחריות

 .חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח  הסכם,ל 2ג'נספח אישור קיום ביטוחים בנוסח  .8.5.2

למימוש ההתקשרות  בתוך תקופה זו הינה תנאי המסמכים שפורטו לעיל המצאתיודגש כי 

 .על ההסכםהעירייה זוכה ותנאי לחתימת ספק עם ה
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ו/או להמצאת המסמכים אשר ההתקשרות  הסכםהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לחתימת ככל ש .8.6

ו/או  , כולה או חלקה,רשאית לחלט את הערבות שצרף למסמכי המכרזהעירייה לעיל, תהיה  פורטו

לזוכה ו , בהודעה זו העירייה, החל מהתאריך שייקבע על ידי לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב

 .זכייתו במכרזביטול בנושא חילוט הערבות ו/או העירייה לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי 

יודגש כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד או תרופה לו הינה זכאית העירייה 

 או כל סעד אחר לו הינה זכאית עפ"י כל דין.עפ"י מסמכי מכרז זה, ו/

זוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו מציע ה, לרבות המציעש ככל .8.7

על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם 

אחר  מציעקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל זכאית לפעול על פי שיהעירייה להצעה, תהיה 

לטובתה,  או חלקה כולה , רשאית לחלט את הערבות הבנקאיתהעירייה ככל שתמצא לנכון. כן תהיה 

. אין העירייהכפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הנ"ל ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

 על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.העירייה יותיה של באמור לעיל כדי לפגוע או לגרוע בזכות מזכו

 כללי .9

מסמכי המכרז כמפורט בתוכן העניינים שבתחילת חוברת המכרז מצורפים כנספחים למכרז זה  .9.1

  .ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו

ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים  קראמצהיר המציע כי  ,הצעתו במכרז בהגשת .9.2

כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת  ומין שהוא, הרלבנטיים מכל סוג

ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח  וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה , כי הבין את המכרזהצעתו

. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור המכרז ותנאיו

 למכרז או לתנאיו.

עקב ותוך כדי  או שיהיו ברשותו/שימסרו לו ווהמידע לשמור בסודיות את כל הנתונים ציע מתחייב המ .9.3

לא יעביר, יודיע, או ימסור לידיעת אדם ו/או גורם כלשהו בנוסף, מתחייב המציע כי  ביצוע השירותים.

 .יהאו לאחרהעירייה ההתקשרות עם במהלך כל ידיעה שתגיע לידיו תוך תקופת תהליך המכרז, 

המציע מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי האמור לעיל מהווה עבירה לפי סימן ה' בפרק 

 .1977-ז' לחוק העונשין התשל"ז 

עלול המתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו  המציע .9.4

הסכם נשוא המכרז, וכן  מכרז/יבויותיו על פי להיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחי

לפי הנדרשות פעולות הלא להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם מתחייב ש

 .הסכם זה/מכרז

הוא  העירייה  נציגאפשרות של ניגוד עניינים, ואו /כל חשש ו בדברללא דיחוי לעירייה יודיע  המציע .9.5

או חשש לניגוד  כי קיים ניגוד עניינים העירייהשל  נציגינים. מצא הזה שיחליט באם אכן קיים ניגוד עני

 .העירייה נציגלפעול על פי הנחיות  המציעמתחייב עניינים, 
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בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז מובהר בזאת כי למען הסר ספק,  .9.6

יע לא תהא כל טענה או תביעה הפרשנות המחייבת. למצ המזמין תהא קבעהפרשנות שיאו בהם, 

ככלל, כל סתירה,  .המזמין הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר

 אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות המזמין.

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .10

ימים  (30) שלושים מציע  יהיה רשאי בתוך 1993 –)ה( לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 21בהתאם לתקנה  .10.1

 ₪, 250בכפוף לתשלום בסך  ממועד מסירת ההודעה על תוצאות המכרז, לעיין בהצעה הזוכה במכרז

לחשוף סוד מסחרי או סוד  למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם עלול, לדעת ועדת המכרזים,

 מקצועי. 

בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או  ככל שלדעת המציע קיימים חלקים יודגש כי .10.2

 , ע"ג ואת הנימוקים לאיסור העיון בהםאת פירוט החלקים החסויים לדעתו מקצועי, יצרף להצעתו 

  .13א'נספח כ

כי ציון המציע כאמור אינו מחייב את ועדת המכרזים וכי לוועדת המכרזים הסמכות הבלעדית  יודגש .10.3

החלקים שבהצעת הזוכה ו/או המסמכים שצורפו לה הם חסויים מפני להחליט מהם הסעיפים ו/או 

 מקצועי.  ומכרז מטעמי סוד מסחרי ו/אההצגה למשתתפי 

יובהר, כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים, החלקים או המסמכים שלדעתו חסויים מן הטעמים  .10.4

 . כולה האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו

לעיין בהצעה מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל מציע אשר יבקש ר בזאת כי למען הסר ספק, מובה .10.5

 .1993 –)ו( לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 21בהתאם לתקנה הזוכה 

חסויים, יראו אותו כמסכים לך שאותם סעיפים בהצעותיהם של סעיפים מציע שציין סעיפים בהצעתו כ .10.6

 הצעות מציעים אחרים, אלא אםבעצמו בבקש לעיין בשי ככלהמציעים האחרים יהיו חסויים בפניו, 

 אחרת. העירייה תקבע 

 בעלות על המפרט ועל ההצעה .11

מפרט זה הוא קניינה של עיריית אריאל והוא מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות  .11.1

 מוש, שאינו לצורך הכנת ההצעה.יש במכרז זה כל

 

 ,בכבוד רב

  

 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע נההזמ

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 המציע הצהרת - 1נספח  א'

הנני ממלא תפקיד _____________ אצל אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, ש

לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון  מוהמציע ומוסמך בש

 בשם המציע: אתאת מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בז

 את מסמכי המכרז וקרא את תכנם. קיבלהמציע אני/ .1

הצעתנו ש וככלהתנאים שקבעה העירייה ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם  המציע מקבל את כלאני/ .2

 פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.-תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל

ובכללם כל הגורמים  העבודות המוגדרות בו מכרז זה והתנאים לביצועבזאת כי הנני מצהיר ומאשר  .3

או למציע כל תביעות או ו/ולא יהיו לי לנו, מוכרים  ותהשפיע על ביצוע העבודהמשפיעים ו/או העשויים ל

הכלול במסמכי כלשהו דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של פרט או תנאי 

 ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

, בהם את המציעמצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב  .4

 ומולאו כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של העירייה כלפי או כלפי המציע.  .5

הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר 

 גוף המכרז.לזכויות המפורטות במפורש ב

כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין  ענייניםכדי ליצור ניגוד  תנואין בביצוע האמור בהצע .6

חשש כלשהו לניגוד או עלול להיווצר ייווצר בו וכי בכל מקרה  העירייה,שלי או של המציע, לבין  ,עסקי

 האמור. הענייניםמיידית להסרת ניגוד  ולדאוג ,כזה יהיה עלינו להודיע על כך לעירייה, ללא שיהוי עניינים

ואין,  זה, הנני מצהיר כי אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפות המציע במכרז .7

לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, 

שליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין בין ענייני המציע ו/או בעלי ה

 ו/או ביצוע העבודה.

הנני מצהיר כי במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת  .8

על היותו  אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראההמציע או מוקדם מכך. כמו כן,  2016

 .1999א' לחוק החברות, התשנ"ט 362"חברה מפרה" כאמור בסעיף 
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להזמין חלק מהשירותים והעבודות  הזכותהעירייה שומרת לעצמה את כי המציע מאשר כי ידוע לו  .9

 שתחולומבלי  ,שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטוהכל בהתאם לכלל, ם לא לבצעהמפורטים במכרז זה או 

העירייה את הזכות להגדיל או לעצמה , שומרת לאמור לעיל, שימוע. בנוסף עליה חובת הנמקה ו/או

להפסיקה )באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל(,  ואף להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה

עליה חובת הנמקה ו/או  שתחולוהכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי , לחדשה או לעכבה

 שימוע.

עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים היעדר ניגוד  .10

עם מתן שירותים לעירייה בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים  ענייניםהעלולים ליצור ניגוד 

 של בני משפחה או תאגידים(:

  א.

  ב.

  ג.

  ד.

  ה.

  ו.

 

ו לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אנו מצהירים בזאת כי אין לנו א .11

עם מתן שירותינו לעירייה בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש  ענייניםאחרים העלולים ליצור ניגוד 

 לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם העירייה.

 מין יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה.אנו מאשרים כי ועדת המכרזים והמז .12

אנו מתחייבים לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסרנו  .13

 לוועדת המכרזים.

הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע  .14

פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים הנקובים מתחייב לפעול על 

 בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך
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  _______________________________________________________________ המציע:  םש .1

 מספר חברה / שותפות / עמותה: _________________________________________________ .2

 _________________________________________ סוג התארגנות )חברה / שותפות / עמותה(: .3

 ________________________________________________כתובתו של המציע )כולל מיקוד(:  .4

 _________________________________________ מציע לצורך הצעה זו:איש הקשר מטעם ה .5

 תפקיד במציע: _____________________________________________________________ .6

 ______________, מס..פקס: ________________מס. טלפון: _מס' טל' נייד: ______________ .7

 _____________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני:

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ,______________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי 

ידי ת.ז. -ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה מס'_________________ / המוכר לי אישית 

צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר 

 כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 פירוט ניסיון -2נספח א'

_________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________________, ת.ז. __

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

)להלן:  10/2017במכרז פומבי מס'  המציע שהינוהנני נותן/נת תצהיר זה בשם ___________________, 

מסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהוכנון, אספקה לביצוע ת  עם עיריית אריאל"המציע"(, המבקש להתקשר 

LED  ,בעיר אריאל פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת  העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים. 

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

גופי תאורת   (6,000) אלפיםששת  או אספקת תמכיר – או הספק, בארץ או בחו"ל( היצרן) המציע ניסיון 1.1

 .במצטבר 2016, 2015, 2014לפחות, במהלך השנים  LEDמסוג בישראל  פנים

/  שם הפרויקט "דמס

 הלקוח

ביצוע מועד 

 האספקה

 )חודש ושנה(

כמות 

 שסופקה

היקף כספי בש"ח 

ללא מע"מ )אין 

חובה לרשום את 

 הסכום המדויק(

איש פרטי 

קשר טלפון 

 ו/או מייל

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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המציע, או קבלן החשמל המוצע מטעמו, הינו בעל הכישורים   – ם המציעמטעקבלן החשמל  ניסיון 1.2

חוק  פי-לפחות, על 1א'  160  המתאימים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ומחזיק בסיווג קבלני תקף

, 2015, 2014, והינו בעל ניסיון במהלך השנים 1969 –הנדסה בנאיות, תשכ"ט רישום קבלנים לעבודות 

, בהתקנת גופי תאורת פנים ו/או באחזקתם, במהלכן התקין ו/או תחזק לפחות ארבעת אלפים  2016

 .פניםגופי תאורת  (4,000)

 אשר יבצע את העבודות בפועל. הקבלןיהיה מטעם המציע אשר יוצע קבלן החשמל יודגש כי 

מועד התקנה  שם הפרויקט "דמס

 )חודש ושנה(

איש קשר  שם הלקוח כמות מותקנת

טלפון ו/או 

 מייל

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

, וכן לבדיקת איכות בתנאי הסף ובאמת המידה לנסיון המציע ת המציעעמיד תנתונים אלו ישמשו לבחינ

 המציע.
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 כמוגדר במכרז LEDתאורה מסוג  גופימגופים להם סיפק  ,: ממליצים על המציע/ יצרןהמלצות 1.3

 מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 הינם נכונים ומדויקים. המציעהנני מצהיר, כי נתונים אלו בדבר ניסיון 

____________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא חתימתי וכי הנני מצהיר, כי שמי הוא ________

 תוכן הצהרתי אמת.

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימת המצהיר המצהיר םש תאריך 

 

 אישור

 ___ ______כי ביום _____ את____ עורך דין, מאשר בז___________אני החתום מטה, ____

, _____ ______פי תעודת זהות מס' ____הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

_________________                                                   ___  _______________________ 

  תימה וחותמת עורך דיןח          תאריך                                                                     
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,רחבי ב  בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים - 3נספח א'

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 תאריך : ___/___/____

  לכבוד _____________ )יש למלא את שם המציע(

 ת הכספיים לכל אחת משלוש השנים האחרונותאישור על נתונים מהדו"חוהנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.  .1

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום __________ )או לחילופין ליום_______ וליום  .2

 התאמה( על ידי משרדנו._________(* בוקרו/נסקרו )ב

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על ידי רואי 

 חשבון אחרים. 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  .3

ניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח _____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפ

 האחיד**.

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  

_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

 להלן. 4

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  

_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט 

 להלן. 4בסעיף 

 



 

                                                                              ________________________________  

 חתימת המציע בראשי תיבותחותמת המציע +                                                           

  

27 

 להלן המנויה לתקופה  המציע של הכספי המחזורבהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים,  .4

  :לפחות )אין חובה לרשום את הסכום המדויק( הינו

 לפחות: ________________ ₪ 2014בשנת  .4.1

 לפחות: ________________ ₪ 2015בשנת  .4.2

 לפחות: ________________ ₪ 2016בשנת  .4.3

לפחות, במהלך השנים ₪ ני לאשר כי המציע סיפק גופי תאורה בארץ בהיקף כספי של __________ הרי .5

 (.)אין חובה לרשום את הסכום המדויקבמצטבר  2016, 2015, 2014

 

 בכבוד רב,

__________________ 

 רואי חשבון

 

 ים בכל סעיף וסעיף.  * יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטי

, יראו אותן כחוות 99**לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 

 דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   ובגני ילדיםבבתי ספר ,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 השתתפות כתב ערבות -4נספח א'

  לכבוד:

 תב ערבות מס'___________כ  "(המזמין" או "המזמינה"או העירייה" ")להלן:   עיריית אריאל

 

"( אנו המציע______ )להלן: "על פי בקשת _________________________ ת.ז./ח.פ. __________ .1

שקלים חדשים( אלף ועשרים מאה )ובמילים:  ₪ 120,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  אתערבים בז

של גופי  התקנהולביצוע תכנון, אספקה  10/2017במכרז פומבי מס' וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף 

כחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית  ,העירברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםתאור

 .בעיר אריאל פניםבתאורת 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור  .2

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום ,  2017, שנת יוני ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם )שלושה 3סכום הערבות, תוך 

לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את הסכום מאת 

המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 כלפיכם.  למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו

הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  םאתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלו .3

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

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

 מספר סניף ______________  ____________________________________________

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

 ועד בכלל.   9/11/2017 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .6

 לא תענה.  9/11/2017 דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  .7

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   9/11/2017  לאחר יום .8

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

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

 

 בכבוד רב,

 _______________  בנק

  __סניף _____________        
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםאורשל גופי ת התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימוםהעדר תצהיר בעניין  - 5נספח א'

 "(המזמין" או "המזמינה"או העירייה" "להלן: ) עיריית אריאל לכבוד:

ח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל אני ה

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 "( ומוסמך להצהיר מטעם המציע.המציע_____________ )להלן: "חברת אני נציג   .1

 10/2017' ______ שהוא המציע במסגרת מכרז פומבי מסהנני נותן תצהיר זה בשם _____________ .2

ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

. אני מצהיר/ה כי הנני בעיר אריאל פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת  העיר,

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

-משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו תצהירי זה,ב .3

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי  1976

 אני מבין/ה אותו. 

תנאים עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –משמעות המונח "עבירה"  .4

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2כהגדרתו בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

קה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: המציע ובעל זי   

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז 

 או

משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד  דין ביותרהמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק   

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 או

משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד  דין ביותרורשעו בפסק המציע או בעל זיקה אליו ה  

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
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 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זוהישמי,  וזה .5

 

________ _________  __________  _________ _____________

        

 מצהירחתימת ה  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 

 אישור

 ___ ______כי ביום _____ את____ עורך דין, מאשר בז___________אני החתום מטה, ____

, _____ ______הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ____

ים הקבועים בחוק ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונש

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

_________________                                                    ___ _______________________ 

  תימה וחותמת עורך דיןח          תאריך                                                                     
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

ל תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום תצהיר בעניין שמירה ע -6א'  נספח

 העסקת עובדים

 

"(, נושא ת.ז. המציע__________ )להלן: "_______ חברתאני הח"מ מורשה חתימה מטעם 

_______ מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל ________

הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ה

במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד 

בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו 

 ל תקופת ההתקשרות.על ידו במהלך כ

לצורך ביצוע העבודות הנני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, אזי הוא מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים 

 .נשוא מכרז זה

' מכרז פומבי מסבאני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי 

בבתי ספר ובגני ילדים , LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהותכנון, אספקה ללביצוע עבודות  10/2017

לגבי העובדים שיועסקו על ידי , , במסגרת פעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות אנרגטיתברחבי העיר

 את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

 1959 -חוק התעסוקה, תשי"ט

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1952 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963 -פיצויי הפיטורין, תשכ"גחוק 

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז

      1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה

                                              2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
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  ___________      _______________            __________          __    _____________ 

 החברה חתימה                             חותמת         שם מורשה החתימה          תאריך                 

 

 

 

 אישור

 ___ ______כי ביום _____ את____ עורך דין, מאשר בז___________אני החתום מטה, ____

, _____ ______ית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ____הופיע בפני ___________. המוכר לי איש

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

_________________                                  ___                   _______________________ 

  תימה וחותמת עורך דיןח          תאריך                                                                     
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   פר ובגני ילדיםבבתי ס,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -7א'נספח 

 

המורשה לחתום ולהתחייב ת"ז _____________  'אני הח"מ______________________________ מס

 היר בזאת כי: תאגיד _____________________ )שם התאגיד( מצה בשם 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי  .3

 יצירת קשר עימו(:

ה בו ניתנת תחום העבוד  שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  .4

 לעיל(.  3עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

עים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז המחירים ו/או הכמויות המופי .5

זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לעיל(.  3

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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 המתאים במקום Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  ידשם התאג  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור

 ___ ______כי ביום _____ את____ עורך דין, מאשר בז___________אני החתום מטה, ____

, _____ ______הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ____

כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת 

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

_________________                                                    ___ _______________________ 

  תימה וחותמת עורך דיןח                                      תאריך                                         
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה – 8 נספח א'

 לתקנות בהתאם , ככל שתדרש במסגרת מכרז זה,בגובה עבודה לעניין עובדיו את ידריך כי מצהיר הספק .1

 .שלהן עדכון כל או"( התקנות)" 2007-ז"התשס(, בגובה עבודה) בעבודה הבטיחות

 בגובה עבודות לבצע ולא זמן בכל, לעת מעת שיהיו כפי, התקנות הוראות כל אחר למלא מתחייב הספק .2

 .בתקנות כמפורט התנאים כל מתקיימים אם אלא

 לעניין לרבות, בגובה עבודה לעניין התקנות ומטלות הוראות לקיום הבלעדי האחראי יהיה הספק .3

 ., וביצוע הסמכות, ככל שיידרשמטעמו למי או/ו לעובדיו אישי מגן ציוד הספקת

 הפרה עקב עליה יוטל סכום בכל מטעמה מי את או/ו עיריית אריאל את לשפות בזאת מתחייב הספק .4

 .זה נספח הוראות או/ו התקנות הוראות של

 את להם יספק לא או/ו בגובה לעבודה עובדיו את יסמיך לא ככל שהספק ,לעיל אמורמה לגרוע מבלי .5

 לעובדי הציוד את לספק או/ו להסמיך תרשאי האת עיריית אריאל כי מוסכם אזי, בתקנות הנדרש הציוד

 תהא עיריית אריאל, כזה במקרה. ה, ככל שיידרש לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זהחשבונ על, הספק

 בתוספת, לעיל כאמור הציוד הספקת או/ו ההסמכה עם בקשר השהוציא העלויות מלוא להחזר זכאית

 ולא אין כי בזאת ומוסכם מובהר. לספק שיגיע תשלום מכל אלו סכומים לקזז רשאית תהא וכן 15%

 כדי, לעיל כאמור הציוד להספקת או/ו הספק עובדי להסמכת עיריית אריאל של הזכות בהפעלת יהיה

 הספק מקרה ובכל המטעמ מי או/ו עיריית אריאל אל התקנות הוראות לביצוע האחריות את להעביר

 למי או/ו אריאל לעיריית שיגרם נזק לכל או/ו התקנות הוראות לקיום בלעדי באופן אחראי יהיה

 .זה נספח או/ו ההסכם או/ו התקנות הפרת בעקבות מטעמה

ככל , זה חוזה נשוא העבודות ביצוע לשם עימו הקשורים המשנה וקבלני הקבלנים כי מתחייב הספק .6

 .זה בנספח לאמור בהתאם לפעול יחויבושיאושרו ע"י עיריית אריאל, 

 

                          

 _________________________ 

 הספקחתימת וחותמת            
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 על נוהל אמצעים למניעת אש )"נוהל עבודות בחום"(התחייבות לשמירה  - 9'אנספח 

 הגדרה:

או בהלחמה ו/או /תוך כדי שימוש בריתוך ו הקמה, בנייה, הרכבה ואחריות,ביצוע עבודות  -עבודות בחום" "

ם, בין אם או גיצי/או כל פעולה אחרת אשר פולטת להבה, חום ו/או תוך שימוש באש גלויה ו/חיתוך בחום ו

 .ו/או עובדיו ו/או עובדים אחרים פקהסמבוצעות ע"י 
 

 כללי: -אופן ביצוע עבודות בחום  .1

לנקוט באמצעי זהירות ובטיחות  הספקיידרש "עבודות בחום",  ובכל עת שלצורך ביצוע העבודות ידרש

 כדלקמן: מיוחדים

 יוודא כי כל הציוד בו ייעשה שימוש, לרבות ציוד מיגון אישי, יהיה תקין וממוגן. הספק (1

ארגזים  ,קופסאות קרטון ,שיחים יבשים, דברי פסולתכדוגמת  חומרים דליקיםדאג להרחיק י הספק (2

במרחק  לאחסנםלפני תחילת העבודות מדי יום או  "עבודות בחוםבו יבוצעו ה"ופסולת עץ ונייר מאתר 

 בטוח מהן.

טר מחומר מ 10בתחום אתר העבודות ברדיוס של  "עבודות בחום" יבוצעולא לוודא כי  הספקבאחריות  (3

 ן וזאת בהתחשב, בין היתר, בכיווני הרוח הרגילים.דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להל

יציב באזור העבודות אמצעי כיבוי  הספקבתחום אתר העבודות מבלי ש "עבודות בחום"לא תבוצענה  (4

 בוי וכיוב'.רה של  החומרים הנמצאים באזור ביצוע העבודות כגון מטף, ברז כייהמתאימים לכיבוי בע

יוודא כי בעת ביצוע ה"עבודות בחום" יהיה בשטח לפחות אדם אחד אשר תפקידיו יהיו, בין  הספק (5

ולכבות מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע היתר, להשקיף על אופן ביצוע העבודות בחום 

י האש תצא , וביכולתו להתקשר לשירותי כיבוי האש בכל עת שלדעתו קיימת סכנה כהעבודות בחום

באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג  מכלל שליטה )להלן: "צופה אש"(. "צופה האש" יצוייד

ובאמצעי התקשרות לשירותי כיבוי  ביצוע העבודות בחום אתרהחומרים הדליקים הנמצאים בסביבת 

ביצוען האש בכל עת. אדם זה ישאר באתר בעת ביצוע העבודות בחום למשך פרק זמן סביר לאחר גמר 

 .על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות

לידיעתם כי יש לדאוג לקיומם של  הספקככל שלשם ביצוע העבודות ייעשה שימוש בקבלני משנה, יביא  (6

 אמצעי כיבוי סבירים בעת ביוע ה"עבודות בחום" ואת מיקומם.

עבודות בחום שלא בהתאם אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה  ")ימנה מפקח  להלן )"המפקח  הספק (7

 .לאמור בנוהל זה
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 המפקח:ו/או  הספקאחריות  –אופן ביצוע עבודות בחום  .2

המפקח בשטח המיועד לביצוע העבודות ו/או  הספקיסייר , בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום (1

ם לנדרש ויוודא כי עובדיו הבינו את אופן ביצוע העבודות בחום וכי נערכו לביצוען בשטח בהתא בחום

 ובאופן שפורט לעיל וכי הציוד בו ייעשב שימוש עושנה על כל דרישות המיגון. 

ו/או המפקח יוודאו, בין היתר, כי הורחקו חומרים דליקים בהתאם למפורט לעיל. ככל שבאתר  הספק (2

המפקח כי יכוסו במעטה  ו/או  הספקו יוודא ,חפצים דליקים קבועים אשר אינם ניתנים להזזהמצויים 

 .לתי דליקב
 

 :הספקהתחייבות  –ביצוע עבודות בחום  .3

הריני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי כי במסגרת  ,או על פי דין/מבלי לגרוע מאחריותי על פי ההסכם ו

מוטלת  ,או עובדיהם/קבלני משנה ועובדיי ו/או לרבות  ,או על ידי מי מטעמי/העבודות המבוצעות על ידי ו

ככל שיבוצעו במסגרת מכרז זה, על ידי ו/או ע"י מי  ",עבודות בחוםפן ביצוע "או עליי האחריות לוודא כי

 .או מי מטעמי/על ידי ו בנספח זהבהתאם לנוהל המפורט מטעמי, יבוצע 

 .כפי שיעודכנו מפעם לפעם ,הנני מתחייב למלא אחר הוראות נוהל זה, לרבות עדכונים לנוהל

כאמור לעיל  מהווה תנאי מהותי  המפורטים בנספח זההכללים במילוי מלא ושלם של מובהר בזאת כי 

 לקיום ההסכם

 

 

 .הריני מצהיר כי קראתי את הנוהל הנ"ל  ולראיה לנכונות הדברים באתי על החתום

 

 

 הספקחתימת וחותמת   תאריך
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDוג מס ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  -10נספח א'

 2001 -מסוימים, תשס"א

 :לכבוד

 "(המזמין" או "מזמינהה"או העירייה" ")להלן:   עיריית אריאל

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

 2001-הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א .1

לביצוע  10/2017מס'  פומבימכרז כנותן השירותים במסגרת  יעלי ים"(, והתקנות לפיו, חלהחוק)להלן: "

כחלק  העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהותכנון, אספקה 

 .בעיר אריאל פניםמפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

בחוק הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין כלשהי, כאמור  .2

 .2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א ת העסקה של עברייני מיןלמניע

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור, מראש, של  .3

משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי 

י המעסיק בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה או על יד

 הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק.

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף,  .4

 שאדרש. כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם למי מהעיריות בכל עת
 

 
הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי ותוכן 

 הצהרתי אמת.
 
 

                                            _______________      ______________________ 
 שם המצהיר + חתימה                                   תאריך                                                
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 אישור

 ___ ______כי ביום _____ את____ עורך דין, מאשר בז___________אני החתום מטה, ____

, _____ ______הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ____

ר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומ

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

_ 

________________                                                    ___ _______________________ 

  תימה וחותמת עורך דיןח                                                תאריך                               
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 ל.בעיר אריא פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 ניגוד עניינים ולהעדרנוסח התחייבות לשמירת סודיות  -11נספח א'

 :לכבוד

 "(.המזמין" או "מזמינהה"או העירייה" ")להלן:  עיריית אריאל

 

 א.ג.נ.,

 ניגוד עניינים ולהעדרהתחייבות לשמירת סודיות הנדון: 

החלפת תאורת הפנים ל"( מעוניינת לבצע פרוייקט החלפת העירייהלהלן: "  ועיריית אריאל  הואיל:

 "(;העבודות" או "השירותיםלחסכון אנרגטי  )להלן: " LEDתאורת ל במוסדות חינוך בעיר

( )להלן: _________________פומבי מס'  מכרזוהעירייה פרסמה מכרז לביצוע העבודות ) והואיל:

"( הגיש הצעה במכרז והצעתו הספקלהלן: "(, והספק _____________________ )"המכרז"

ונקבע, כי הספק יבצע עבור העירייה את העבודות במועדים ( "הצעת הספק"התקבלה )להלן: 

 ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

יות כל והעירייה התנתה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סוד והואיל:

המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 

 המידע;

והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים לעירייה ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או  והואיל:

הציבור, בין בעל יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל 

פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך לעירייה ו/או הנודע לעירייה ו/או לפעילויותיו בכל צורה 

 "(;המידעואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "

או גוף מלבד העירייה, עלול לגרום  והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם והואיל:

 לעירייה ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 

 אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודות או ביצועם. .1

עיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השרותים והעבודה ל 1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

לעירייה או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את 

 המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות  .3

 כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
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 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .4

סוג, אשר יגרמו לכם להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל  .5

או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור 

 ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו. .6

כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך  .7

לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים/ עבודות או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 

השירותים / עבודות או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של 

 חומר כאמור או של מידע.

בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים שלא לעסוק  .8

 כאמור לעיל.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה  .9

  לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

י ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה הנני מצהיר כ .10

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם. .11

 

 ולראיה באתי על החתום

         

 חתימה  תאריך  מספר זהות  ישם פרט  שם משפחה

 

 אישור

 ___ ______כי ביום _____ את____ עורך דין, מאשר בז___________אני החתום מטה, ____

, _____ ______הופיע בפני ___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ____

ד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלב

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

_________________                                                    ___ _______________________ 

  תימה וחותמת עורך דיןח                    תאריך                                                           
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 ימה מטעם המציעאישור מורשי חת -12נספח א'

 

 לכבוד 

  "(המזמין" או "המזמינה"או העירייה" ")להלן:  אריאל תעיריי

 

 א.נ,ג/

 

 אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  ______________________________,  מ.ר ________________ 

 

מאשר בזאת כי עפ"י מסמכי ההתאגדות של התאגיד )שם המציע( ____________________ , מס' ח.פ 

_________________, החתומים מטה הינם מורשי החתימה מטעם המציע ומוסמכים לחתום ולהתחייב __

 בשמו באופן המפורט להלן:

 

 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

   

 ת.ז  שם

יודגש כי חתימת מורשי החתימה המצויינים לעיל תחייב את התאגיד באופן הבא: )סמן את האפשרות 

 המתאימה(: 

  אחד מהם חתימת כל  חתימתם יחד  __________________________ אחר 

  בצירוף חותמת התאגיד 

 

 עו"ד / רו"ח  תאריך
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםאנרגטית בתאורת כחלק מפרויקט התייעלות 

 חלקים חסויים בהצעה - 31א' נספח

 

 , בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:נולא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתיים כי מבקש ואנ

 

 

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 ___________________________________עמוד ____ בהצעה בדבר ____________

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 

  ,וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _________________________________ ועד עמוד ____ בהצעה

 _______________________________________________בדבר ________

 

 ____________הנימוק למניעת החשיפה: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 ים. סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסוי

אשר  סוי או לא, הינה של ועדת המכרזים,כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו ח מוסכם עלייבכל מקרה 

 תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שוועדת המכרזים תקבל את בקשת המציע לאי מתן זכות עיון בחלקים 

רי או מקצועי, אזי אותם חלקים יהיו חסוים בפני המציע ביתר ההצעות שיוגשו בהצעתו עקב היותם סוד מסח

 למכרז זה.

 חתימת המציע:

 

            ___________________________         ______________           ______________________ 

 מס' זהות/עוסק מורשה       תמת       שם המציע                               חתימה/חו          תאריך    
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 טכני מפרט - חלק ב'

 הקיימים גופי התאורהבמקום  LEDמסוג  ותונורות חסכוני גופי תאורההתקנת זה ידרשו במסגרת מכרז  .1

  במוסדות החינוך, בעיר אריאל. 

השירותים לפי מכרז זה יכללו את כלל העבודות והפעולות הנדרשות ובכלל זה רכישת ו/או השגת חומרי  .2

גופי התאורה המותקנים כיום של  זהירפירוק הגלם, עיבודם, חומרי העזר, כוח האדם אצירה, שינוע, 

סילוק שיירי חומרים במוסדות החינוך והעברתם לאתר העירייה או לכל מקום אחר עליו יורה הממונה, 

ביצוע התקנות, מתן שירותי אחריות ופסולת שיאספו במהלך העבודות לאתר פסולת מורשה, ככל שיידרשו, 

פי כל מסמכי המכרז, והכל לשם מתן -ע העבודות עלוכל יתר הפעולות הדרושות לאספקת השירותים ולביצו

השירותים וביצוע העבודות באופן מושלם ולעמידה בדרישות הטיב והאיכות המדויקים בהתאם לנדרש 

כלי עבודה, , יספק על חשבונו את כל חומרי העזר הספק .העירייהבמסמכי מכרז זה ולשביעות רצונה של 

( וגמת סולם או פיגום, או אמציע הרמה מיוחדים כדוגמת מנוףכד -רגילים כולל אמצעי הרמה)מתקנים 

 הלשביעות רצונוהשירותים על פי כל תקן ו/או דין ו הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות ,ועבודות נלוות

 .העירייהשל 

 תביעה כל תוכר עבודות נוספות כדוגמת העבודות הנ"ל וכן לא כל תוספת בגין  תשלם יודגש כי העירייה לא

 עבודות, שלא נכללו בהצעת המחיר המצ"ב. עבור הספק לתשלום של

בדיקת העבודות,  שתבוצע ע"י בודק חשמל מוסמך עלות בגין בנוסף לאמור לעיל, על המציע לכלול בהצעתו 

 מטעמו.

העבודה בהם יעשה שימוש במהלך  וכלי החומרים, הציוד של הספק יהא אחראי באופן בלעדי על איחסונם .3

 חשבונו. והכלים על הציוד, החומרים ולביטוח לשמירה דות. יובהר כי על הספק לדאוגביצוע העבו

. וכד'חשמל, מים כל תשתית הנדרשת לשם ביצוע העבודות, כדוגמת ספקה עצמאית של אלדאוג ל הספקעל  .4

 הממונה.אישור מראש של  יחייבובזמן הפרויקט  המזמיןכל שימוש בתשתיות 

העבודות לא יאוחר מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה, ולבצע את  בביצועלהתחיל מתחייב  הספק .5

העבודות, כמפורט במסמכי מכרז זה ובהתאם לסדר מוסדות החינוך שייקבע ע"י העירייה, במקצועיות 

ובמיומנות גבוהים, בהתאם להוראות כל דין, לשביעות רצונה המלא של העירייה, וזאת ובהתאם להנחיות 

בתוך ולסיימן ה על ידו, ותוך תיאום עם מנהלי מוסדות החינוך ו/או אבות הבית, הממונה ו/או מי שימונ

. יודגש כי אין בתיאום וקבלת הנחיות כאמור, כדי להסיר מהספק כל ימים ממועד תחילת ביצוען חודש

 ו/או להטיל אחריות על העירייה או מי מטעמה. אחריות לעבודה אשר תבוצע על ידו 

עבודתו בשיתוף פעולה מלא עם כל גורם אחר, כדוגמת קבלני משנה אחרים, עובדי הספק מתחייב כי יבצע  .6

  עירייה, קבלנים אחרים ועובדי רשויות אחרים, ככל שאלו ידרשו לעבוד במקביל לעבודתו במוסדות החינוך.
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 עם כל הנוגעים בדבר למוסדות החינוך בהם יבוצעו העבודותלתאם מראש את מועד הגעתו  הספקעל  .7

העבודה באתרים אלו לא חינוך מתקיימים לימודים במהלך היום. המוסדות ביודגש כי . נים לעילהמצוי

אלא לפניהן ו/או אחריהן ו/או במהלך ( 15:30 – 7:30תבוצע במהלך שעות יום הלימודים )בין השעות 

יל לבצע מובהר בזאת כי בכוונת המזמין להתחהחופשות, והכל בהתאם להוראות הממונה ו/או מנהל האתר. 

, במוסדות החינוך םוחופשת הלימודי חופשת הקיץ בחודש אוגוסטבמהלך  במוסדות החינוךאת העבודות 

יודגש כי לא תשולם כל תוספת כספית בגין הגעה במועדים ובשעות המצוינים לעיל ו/או בגין  .ככל שידרש

עפ"י המחירים עליהם התחייב  בפועל, העבודות אשר בוצעו על ידו המגיע לספק בגיןשינויים, למעט תשלום 

 .בהצעתו

הרשויות השונות )הרשות המקומית, הממונה בנוסף לתיאום בין  מולם העבודות ואילתאחריות הכי  יודגש .8

 תכל הפסק תיאוםוכן  ככל שיידרש, ('משטרה, מע"צ, משרד התקשורת, חברת החשמל, חברת מקורות וכד

והוצאות נלוות  השגת רישיונות, כתוכד' מול רשות מוסמ, מים ITשירות, כדוגמת הפסקת חשמל, תקשורת, 

הספק מתחייב כי לפני תחילת ביצוע  .תחול בלעדית על הספקככל שידרשו,  הנדרשות עקב תנאי הרישיונות,

 .העבודה ימציא לעירייה, ככל שידרש, את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודות בהתאם לתוכניות

והנגיעה בכל המערכות  ןביצוע בדבר אופן  ,העבודות תחילת ביצוענה, בטרם הספק יקבל את אישור הממו .9

 .הנדרשות לצורך הקמה ותפעול הפרויקט )חשמל, תקשורת, מים וכד'(

אחריות  מזמינהלהטיל על המובהר בזאת כי אין בקבלת אישור הממונה בדבר אופן ביצוע העבודות כדי 

 כלשהי.

לרבות סדר מוסדות  ,העבודות לביצוע העדיפויות סדרי את ועלקב הזכות את לעצמה שומרת העירייה .10

 כלשהיא. לתוספת או מחיר לשינוי לתביעה עילה יהווה לא האמור וכד'. כל החינוך בהם יבוצעו העבודות 

הממונה. על אף האמור לעיל, מובהר  מאת מראש אישור פי על רק הספק תעשה י"ע משנה קבלני העסקת .11

שר העסקת קבלני משנה, יוותר הספק האחראי הבלעדי עבור העבודות, קבלני בזאת כי ככל שהממונה יא

 המשנה והתיאום ביניהם.

במוסדות החינוך, כלי רכב והולכי רגל של הספק ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות  תויציא תכניס .12

 .ה ו/או קב"ט העירייהלחילופין לפי הוראות הממונ

 .ולו גם על הספק ועובדיוחוקי התנועה החלים על הנהגים יח  .13

בגין כל עבירה על תקנות התעבורה ו/או על כל דין וכן הנשיאה  הספקמובהר בזאת כי כל קנס שיוטל על  .14

 בלבד. הספקבאחריות לביצוע העבירה יחול על 

או בסביבתו בעת ביצוע  ביצוע העבודותינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר הספק .15

 . אלו בנושאיםהתקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות , יקפיד על קיום כל החוקיםו ות,העבוד

להזהיר את הציבור  , על מנת ככל שידרשו ,ושלטי אזהרה תאורה, גדרות זמניות, מעקות יתקין הספק

 .הימצאותם של חומרים ומכשולים באתרביצוע העבודות או בשל מתאונות העלולות להיגרם בשל 

ו/או כל מפגע העלול לסכן את העובדים באתר בו בוצעו העבודות לא נותר יוודא הספק כי ודה העבעם תום  .16

 העוברים והשבים  ו/או לגרום לכל הפרעה אחרת.
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 חומרים ובדיקות .17

המפורטות במכרז  לדרישות ויתאימו משובח מסוג א' ומין יהיו הספק י"ע יסופקו הטובין אשר כל .17.1

 י, לרבות דרישות מכון התקנים, הוראות חברת חשמל, וכל דין.העדכנ זה ולדרישות החוק והתקן

לתפקידן, ככל שבוצעו בדיקות מעין  כשירות ונמצאו נבדקו אשר לדגימות כן, יתאימו החומרים כמו

הספק מתחייב כי ימציא לידי הממונה, ככל שיידרש, אישור רשמי בכתב בגין  .הממונה י"ע אילו,

 .רז זה, כולו או חלקו, לדרישות התקנים החלים בנושאהתאמת הציוד שיסופק במסגרת מכ

 ועל הספק י"ע העבודה מאתר יסולקו יענו על הדרישות המפורטות במכרז זה,  לא אשרטובין 

 במקומם. מתאימים, אשר יענו על הדרישות שפורטו לעיל,  יסופקו ע"י הספק וטובין אחרים חשבונו

מקצועי  באופן לדרישות מכרז זה ולתקנים ולפי כל דין, בהתאם הנדרשות תבוצענה העבודות כל .17.2

 לשביעות רצון הממונה. ו

בהתאם  מוסמכת, תבוצענה רשות של וכד' דרישות, תקנות קיימות לגביהן אשר יודגש כי עבודות .17.3

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק כי ימציא לידיה אישורים בכתב,  העירייהלדרישות הללו. 

ודות בדבר התאמת הטובין ו/או העבודות לדרישות, והספק מתחייב להציג אסמכתאות ו/או תע

 .העירייהאישור זה, ככל שידרש, בתוך פרק הזמן שיידרש ע"י 

הספק יידרש להציג בפני הממונה את הטובין אשר בכוונתו לספק ולהתקין בטרם תחילת מתן  .17.4

בדיקתו מראש. למען הסר  השירותים, ולקבל את אישורו, למעט במקרים בהם יוותר הממונה על

 .העירייהספק, מובהר כי אין באישור הממונה כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על 

 

 מוצר שווה ערך .18

לאספקת מוצר בציון שם דגם או שם מסחרי של יצרן  הספקבכל מקום בחוברת המכרז בו יידרש  .18.1

כחה כי המוצר המוצע הינו ספציפי, שמורה לספק הזכות להציע מוצר שווה ערך. יודגש כי חובת ההו

 שווה ערך למוצר הנדרש תחול על הספק בלבד.

 .בלבד לממונה הינוהפוסק האחרון בדבר היות המוצר המוצע מוצר שווה ערך  .18.2

יודגש כי הספק יידרש לקבל את אישור הממונה להיות המוצר המוצע על ידו "שווה ערך" מראש  .18.3

 ובכתב.

לה כי עלות המוצר שהוצע ע"י הספק כמוצר כשווה ערך למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שיתג .18.4

לתבוע כל תוספת מנוע מהספק  יהיההינה גבוהה יותר מעלות המוצר הנדרש במסמכי המכרז, 

 תשלום.
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 כללי  -הוראות בטיחות .19

הספק מצהיר כי הוא מכיר את תקנות הבטיחות בעבודה על פרטיהן, לרבות דרישות החוק  .19.1

בעבודה והחלות על ביצוע העבודות הנדרשות במסגרת טיחות הרלוונטיות המתייחסות לב

הוראות הבטיחות לעניין עבודה בגובה ועבודה בחום וחוקי מפורטים במכרז זה, לרבות  ההשירותים 

התנועה, וידועים לו תנאי העבודה. הספק מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו אחר ההוראות ויקיימו את 

 יחות וחוקי התנועה. חוקים והוראות הבטהתקנות, הכל 

יודגש כי האחריות כי כל עובדי הספק ינהגו בהתאם להוראות כל דין, לרבות הכללים המפורטים  

הספק מתחייב לקיים לעיל, ויקפידו על הוראות הבטיחות והגיהות, תחול באופן בלעדי על הספק. 

 .אחר כל הדרישות הנ"להשגחה קפדנית על עובדיו ולוודא כי כל העובדים והמועסקים מטעמו ימלאו 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עבודות חשמל יבוצעו אך ורק ע"י מי שהוסמך לביצוע עבודות אלו  

 כדין.

הספק מתחייב כי יוודא, בכל  עת, כי עובדיו מבצעים את העבודות בהתאם לנהלי ותקנות הבטיחות  .19.2

זכות לדרוש מהספק כי ימנה שומרת לעצמה את ה העירייהבכל האתרים בהם מבוצעות העבודות. 

מנהל עבודה מטעמו, אשר יוודא את עמידת עובדי הספק בדרישות הבטיחות. יודגש  כי זהות מנהל 

לא תאשר את זהות  שהעירייהבטרם תחילת ביצוע העבודות. ככל  העירייההעבודה תועבר לאישור 

שהיא, לרבות בשל אי מנהל העבודה ו/או תדרוש להחליפו בכל שלב משלבי ההתקשרות מכל סיבה 

 שביעות רצון מתפקודו, יחליפו הספק הזוכה בהקדם.  

הספק מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בביצוע עבודות בגובה, כהגדרתן בדין, יעברו  .19.3

מתחייב  הספקהכשרות, השתלמויות והסמכות, כנדרש על פי כל דין והוראות כל רשות מוסמכת. 

 הספקעובדיו בנושא הבטיחות בעבודה בגובה. בנוסף, מתחייב כי ידאג להדרכה מוסמכת של 

להחתים את עובדיו על כך שהם קיבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם 

להשתמש בציוד מגן אישי לעבודה בגובה ובכלל. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב 

בגובה, במסגרת העבודות הנדרשות במכרז זה, יקיים,  כי בכל פעם שיידרש לביצוע עבודה הספק

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

לעובדיו, ןיתעד את ההדרכה בכתב, יוודא כי העובדים הבינו את הנדרש מהם לפי אותם נהלים, 

פיהם, ויחתים אותם על מסמך בו הם מאשרים מתחייבים לבצע את העבודה ל הוראות וכללים, והם

מאחריותו  הספקזאת. למען הסר ספק מובהר בזאת שאין בביצוע האמור בסעיף זה כדי לשחרר את 

המלאה לשלום ובטיחות העובדים, האזרחים, אתר וסביבת העבודה והנמצאים בה או לידה  ו/או 

 3נספח ג'יאשר בחתימתו על גבי  ספקהאו על מי מטעמה.  העירייהלהטיל אחריות מסוג כלשהו על 

 .את התחייבותו להדרכת עובדיו כאמור

מצבים אפשריים של פגיעה , בהתאם לצורך, למניעת את סביבת העבודה בגובהלסמן מתחייב  הספק .19.4

 .בכל עובר ושבבעובדיו או 
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שהן הספק מתחייב כי ככל שביצוע העבודה, לפי מכרז זה, מחייב עבודה בחום, )ביצוע עבודות כל .19.5

תוך כדי שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או הלחמה ו/או תוך שימוש באש גלויה ו/או כל פעולה 

אחרת אשר פולטת להבה, חום ו/או גיצים וכיוב'(, יפעל בהתאם לדין החל עבודות מסוג זה, לרבות 

 פקהסנקיטה בנוהל אמצעים למניעת אש )"עבודות בחום"(, המפורט ומצורף למסמכי מכרז זה. 

 את התחייבותו לעבוד לפי נוהל זה. 4נספח ג'יאשר בחתימתו על גבי 

יודגש כי בכל מקרה של אי קיום ו/או חריגה מתנאי הבטיחות ו/או קיומם של תנאי בטיחות לקויים,  .19.6

או אי ציות  אי תקינות הציוד, המכונות, הכלים ו/או האביזרים בהם ייעשה שימוש ע"י הספק,ו/או 

להוסיף הערות הסתייגות בנושא אי הממונה או נציג מוסמך מטעם המזמין לחוקי התנועה, רש

בטיחות ולתבוע שיפור אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הספק, להטיל על הספק 

במקרים מעין האמור לעיל מתחייב ואף להפסיק את מתן השירותים באופן מיידי. עיצום כספי 

צב ללא קבלת כל תמורה נוספת. יובהר כי הפסקת עבודה הספק לפעול באופן מיידי לתיקון המ

כאמור, לא תזכה את הספק בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, ככל שהספק או מי מטעמו יעבדו באופן 

 או צד שלישי כלשהו. העירייההמסכן חיי אדם או שלמות רכוש של 

בהם יבוצעו  נוךבמוסדות החיהספק מצהיר כי הוא בדק ומכיר את תנאי הבטיחות הקיימים  .19.7

העבודות ואת חוקי התנועה, וכי הוא למד את הנושא בטרם הגשת הצעתו, וכי ינקוט בכל האמצעים 

הדרושים לשמירה על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בהוראות ותקנות הבטיחות בעבודה השונות 

 ועל פי כל דין. 1945-ובפקודת הנזיקין האזרחית 

בכל דבר ועניין ויהיה אחראי בפועל על  העירייהותו כלפי הספק ימנה איש קשר מטעמו, שייצג א .19.8

 מתן השירותים וביצועם בהתאם לתנאי מכרז זה.

 

 ציוד וכלים  -הוראות בטיחות .20

כל הציוד, המכונות והכלים, לרבות כלי הרכב, אשר בהם ייעשה שימוש בלעדי, כי הספק יהא אחראי  .20.1

ו במצב תקין ויתאמו את הוראות הבטיחות, וילווו במהלך ביצוע העבודות על ידו ועל ידי עובדיו, יהי

על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך, ככל שידרש, ויתופעלו ע"י עובדים מיומנים, בעלי רישיונות 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק,  העירייהתקפים, כנדרש עפ"י כל דין. מובהר בזאת כי 

ת הציוד הדורש רישיונות ותעודות בדיקה בכל עת, העתקי רישיונות של העובדים המפעילים א

 לציוד.

הספק יספק על חשבונו את כל הדרוש לשמירה על הרכוש ולהגנת עובדיו וצדדים שלישיים על  .20.2

חשבונו, לרבות ציוד מגן אישי בטיחותי, המותאם לסוג העבודה המבוצעת ע"י עובדיו וציוד עזרה 

 ראשונה.

בלת אישורים במועדים הקבועים בחוק, ככל שיידרש, הספק ידאג לבדיקה על ידי בודק מוסמך ולק .20.3

עבור הציוד והכלים שבשימושו, כדוגמת מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, סולמות, הארקת מבנים, 
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 בו יעשב שימוש במסגרת מכרז זה,בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף 

. הספק מתחייב כי ציוד שאינו תקין יוחלף או יתוקן, שלגביו חלה חובת בדיקה על ידי בודק מוסמך

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק להציג בפניה אישור תקינות בכל  העירייהבהתאם לצורך. 

 עת, במהלך ביצוע העבודות, והספק מתחייב להציגו באופן מיידי.

 

 מהלך העבודה  -הוראות בטיחות .21

אמצעי הזהירות והבטיחות  מכרז זה רק לאחר נקיטת כלהספק מתחייב כי יבצע  את העבודות נשוא  .21.1

 יסודית המתחייבים והנדרשים על פי כל דין ו/או המפורטים במסמכי מכרז זה, לרבות היכרות

בכוונת הספק לעשות שימוש במהלך מתן השירותים נשוא  בהם החומרים עם הציוד וכל ומלאה

 ה. ולסביב לאדם מהם אחד בכל הכרוכות והסכנות מכרז זה

הקיימים, המצויים  המבנים בלעדי לשלמות אחראי יהא למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק .21.2

 באתר הקיימים ובצנרת,  קרקעיים, וימנע מכל פגיעה במבנים ותת באיזור בו יבוצעו העבודות, על

מתחייב כי ככל  או להריסה. הספק  לפירוק אינם מיועדים ואשר בו יבוצעו העבודות ובקרבתו,

 ועל ידו הנזק על העבודה, יתוקן ביצוע במהלך ו/או מתקנים מבנים או פגיעה לאותם רם נזקשיג

 מעין זו תגרור בעקבותיה תשלום ככל שפגיעה , וכיהעירייה רצונה המלא של חשבונו, לשביעות

 יחולו אותן הוצאות על הספק במלואן. תיקון ו/או קנסות/או פיצויים מכל סוג שהוא,  הוצאות

או כל אדם אחר  העירייהלק כל מפגע בטיחותי מייד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מטעם הספק יס .21.3

המוסמך לכך מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הספק ידווח לממונה באופן מיידי 

 על כל ארוע מסוכן, תאונה או כמעט תאונה, ויפעל בהתאם להוראותיו.

י ביצוע העבודות, ככל שתדרש,  תבוצע רק לאחר קבלת היתר יובהר כי חסימת דרכי גישה לאתר .21.4

 מראש ובכתב מהממונה.

הספק וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על  .21.5

, ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם העירייהידי חשמלאי מוסמך מטעם 

ה תיקון ברשת החשמל או עבודות חשמל ע"י מי שאינו מוסמך לביצוע עבודות לחוק. כמו כן, לא יעש

אלו וללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום. יודגש כי הוצאות בגין חיבור לרשת החשמל והמים 

 יחולו על הספק בלבד.

 בלבד. הממונההספק לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם אלא באישור  .21.6

על סדר וניקיון באתרי ביצוע העבודות וידאג לסילוק פסולת וגרוטאות  הספק מתחייב כי ישמור .21.7

במהלך ביצוע העבודה ובסיומה ו/או בהתאם להוראות הממונה, לאתר פסולת מורשה.  יודגש כי 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק אישור בגין שפיכת פסולת לאתר מורשה, ועל  העירייה

 .מועד הדרישההספק להציגו לא יאוחר מיומיים מ
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 הזמנות עבודה וסיווג קריאות .22

את כל אמצעי התקשורת בהם ניתן ליצור עמו קשר )טלפון, טלפון נייד,  העירייהיעמיד לרשות  הספק .22.1

מירס, פקס ודוא"ל( במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה, לצורך קבלת קריאות והפעלת צוות 

אחריות. מובהר בזאת כי אופן יצירת הקשר תקופת ה במהלך , ככל שידרשו,לביצוע תיקונים הספק

 .המזמיןהבלעדי של  ווהזמנתו לתיקון התקלות יבוצעו בהתאם לשיקול דעת ספקעם ה

במשך כל שעות היממה במהלך תקופת האחריות  שירותיםלמתן  כיםוערוהספק ועובדיו יהיו זמינים  .22.2

 חג. דים וערביבכל ימי השנה, לרבות במקרים מיוחדים בימי שישי, שבת, חגים, מוע

עבודות שביצוען אינו מתחייב בימים שאינם ימי העבודה )ימים א' עד מובהר כי  ,האמור לעיל על אף .22.3

שעות העבודה המקובלות, לא תבוצענה בימים אלו. מודגש כי ההחלטה בעניין  ו'( או בשעות שלאחר

 המזמין. הבלעדי של  וזה תהיה מסורה לשיקול דעת

בכתב. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי  ותזמנת הספק לביצוע עבודהינה לה העירייהעדיפות  .22.4

" קריאה דחופהככל שהספק יוזמן לביצוע עבודה בע"פ,  בין אם בשל הזמנת עבודה שבוצעה כ"

 .בהמשך הזמנת עבודה בכתב העירייהבהתאם למפורט להלן או מכל סיבה אחרת, תוציא 

ם התקלה לביצוע התיקונים הדרושים, בהתאם הספק מתחייב כי עם קבלת הקריאה יגיע למקו .22.5

 לסיווג הקריאה, כמפורט בפרק זה.

העבודה, יעדכן הספק את הממונה בדבר סיומה וימתין לאישורו לסיום ביצועה ביצוע עם סיום  .22.6

 ולעזיבת המקום.ותיקון התקלה 

 וזה ו/אובמסגרת הח העירייההחלפת רכיבים תקולים, ככל שידרשו, על חשבון הספק או על חשבון  .22.7

במקרה של תאונה וונדליזם, הכוללת אספקת חומרים וציוד במסגרת המכרז, יבוצעו רק באישור 

הממונה מראש ןבכתב ויכללו פירוט מקום ההתקנה והעבודה הנדרשת. עם סיום העבודה יחזיר 

הספק את החלק המוחלף לממונה או למי שמונה מטעמו. הספק יקבל אישור מהממונה או ממי 

 .ל כל חומר אשר יחזיר למחסן המזמיןמטעמו ע

הספק יהיה אחראי בלעדי לביצוע שידרוגים במערכת במשך כל תקופת ההסכם והאחריות, ללא  .22.8

תוספת עלות, ובאחריותו לעדכן את הממונה מטעם המומעצה בדבר הצורך לביצוע שדרוג והמועד 

 לביצועו.

 סוגי קריאות: 3יודגש כי יובחנו 

  "קריאה מיידית" .22.8.1

ת המהוות "פיקוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים חמורים במידה ולא תתוקנה לאלתר, לתקלו

עם קבלת ההודעה  מיד, מתחייב הספק לצאת וכד' גון עלטה ו/או טיפולי "שבר"/ תאונהכ

  (6) ששלמקום התקלה ו/או תקלות, להגיע למקום התקלה ולהתחיל בטיפול בה בתוך עד 

להסרת הסכנה ולתיקון התקלה ו/או התקלות, במקום  עד לעבוד ברציפות,  ולהמשיך שעות

 אחד ו/או במקומות שונים.
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   "קריאה דחופה" .22.8.2

לתקלות ו/או לעבודות שאין לצפותן מראש ואשר תיקונן דחוף, כגון קצרים, ניתוקים, 

תיקון, אשר אינן משביתות את הפעילות באופן מיידי, מתחייב הספק להגיע למקום  /ההחלפ

מרגע קבלת ההודעה, ולהמשיך  ( שעות24) עשרים וארבעטיפול בתוך עד התקלה ולהתחיל ב

 לעבוד ברציפות עד לגמר העבודה ו/או תיקון התקלה. 

   "קריאה רגילה" .22.8.3

 ( שעות48) ארבעים ושמונהלתקלות רגילות מתחייב הספק לסיים את תיקון התקלה בתוך 

 מרגע קבלת ההודעה. 

ם וכד', ימציא הספק הצעת מחיר שתאושר ע"י במקרה של תיקון הנובע מתאונה, ונדליז

או הממונה כי מדובר בתקלה אשר הטיפול בה אינו העירייה , ורק לאחר אישור העירייה

במסגרת שירותי האחריות ואישור מחיר התיקון ע"י הממונה, יבצע הספק את העבודה ויקבל 

 במסמכי מכרז זה.את התמורה בהתאם לנקוב 

 

 אחריות שירות ותחזוקה : .23
כחלק מהתמורה המשולמת לספק הזוכה בגין העבודות שבוצעו על ידו במסגרת מכרז זה, מתחייב  .23.1

על ידו, לתקופה של  ווהותקנ ושסופקלגופי התאורה הספק הזוכה למתן שירותי אחריות ותחזוקה 

 (. תקופת האחריות")להלן: " העבודותסיום  מועד , אשר יחלו מלפחות ( שנים5) חמש

ועל חשבונו  בתוך פרק הזמן הקבוע במסמכי מכרז זההספק לתקן  חריות יידרשת האתקופ במהלך .23.2

 כל עבודה לקויה ולהחליף כל ציוד פגום.

 שירותי האחריות והאחזקה יכללו, בין היתר,  את השירותים הבאים: .23.3

 החלפת נורות .23.3.1

 תיקון מכני של רכיבים .23.3.2

 דרייברים/החלפת משנקים .23.3.3

וגופי התאורה חזיק מלאי זמין של כלל הרכיבים תקופת האחריות מתחייב הספק כי י במהלך .23.4

לפחות מכמות גופי התאורה שתותקן במסגרת מכרז זה,  10%, אשר יעמוד על הקשורים לפרויקט

 . בהתאם לסוג הגופים שיותקנו

 על חשבונו. יםבחדש גופי התאורה התקוליםבכל מקרה של תקלה חוזרת  יחליף הספק את  .23.5

או שירותים נוספים, במהלך תקופת ההתקשרות, אשר אינם כלולים יודגש כי ככל שידרשו חלפים ו/ .23.6

 העירייה בגינם, תשלם או ככל שיידרש הספק לביצוע עבודות הנובעות מוונדליזם בשירותי אחריות

 . והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז ,20%תמורה בגובה מחירון דקל בניכוי 

( אחוזים מגופי התאורה שסופקו 10%מעשרה ) יודגש כי ככל שבמהלך חצי שנה יתרחשו תקלות ביותר

 והותקנו, יידרש הספק לביצוע בדיקה כללית לתקינות הגופים שהותקנו על ידו.
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 תקנים קיימיםמאחריות למבנים ו .24

המבנים והמתקנים מוסדות החינוך בהם יבוצעו העבודות לרבות לשלמות בלעדי יהיה אחראי  הספק .24.1

 זק שעלול להיגרם כתוצאה מביצוע עבודתו. ויתקן על חשבונו כל נ ,בהם הקיימים

 אופן הטיפול הנחיות בדבר בביצוע עבודתו ויקבל  כל הפרעהעם גילוי הספק יעדכן את הממונה  .24.2

 .והמשך ביצוע העבודה

לוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב  הספקעל  .24.3

 ד לבצע את העבודה.וכדומה במקומות בהם הוא עומ

גילוי הנ"ל כאשר אינם גלויים.  לשםמכשירים  יוודא הספק כי ברשותו במהלך ביצוע העבודות  .24.4

מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים   מזמינההממונה והכי הוא משחרר את  בזאתמצהיר  הספק

רצונו של שביעות לועל חשבונו  כי ככל שיגרם נזק במהלך עבודתו, יתקנוקיימים ומתחייב  ומתקנים

ההוצאות הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו כתוצאה מפגיעה בכל הממונה. מובהר בזאת כי כל 

 ., יחולו על הספק בלבדמערכת קיימת

 

 כתב כמויות והצעת המחיר .25

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בכתב הכמויות במכרז זה מהווה הערכה בלבד, ואין  .25.1

שומרת  לעצמה  את   העירייהאת כל הכמויות המצויינות בפרק זה.  מתחייבת להזמין העירייה

הזכות, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות,  להגדיל, להקטין  או לבטל סעיף, סעיפים, פרק שלם, 

חלקים מפרק, פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב הכמויות, ולספק לא תהא כל טענה בנושא. 

ע"י הספק יהיו בהתאם להצעת  שיינתנובגין השירותים  ירייההעיודגש כי המחירים אותם תשלם 

 העירייהבמכרז זה ואושרה ע"י  כתב הכמויות והצעת המחיר -במסמך ד'המחיר שניתנה על ידו 

 ולשירותים שניתנו בפועל.

הספק מתחייב  לבצע כל תוספת לשירותים,  בנוסף לשירותים  הנזכרים  בחוברת המכרז,  באותם   .25.2

, והכל בהתאם להוראות כתב הכמויות והצעת המחיר -במסמך ד'ים  שהוצעו על ידו  תנאים ומחיר

 החוק והתקנות.

שומרת לעצמה את הזכות, בין היתר בשל סיבות תקציביות, לחלק את מתן השירותים  העירייה .25.3

ו/או לבצע את  כתב הכמויות והצעת המחיר -במסמך ד'לשלבים, להזמין את הפריטים המצויינים 

ת בשלבים במהלך תקופת ההתקשרות, ולהוציא צווי התחלת עבודה חלקיים, בהתאם העבודו

לתקציבים שיעמדו לרשותה מעת לעת, לקבוע את סדר ביצוע העבודות או אף לבטל את המכרז ככל 

שיחול שינוי תקציבי, ולמציע  לא תהא כל טענה בנושא זה ולא תעמוד לו הזכות לכל פיצוי, כזה או 

העבודות ואף לא להוצאות תקופה עקב הארכת תקופת הביצוע, ככל שיהיה צורך  אחר, עקב פיצול

 בכך, עקב ביצוע העבודה בשלבים, למעט זכותו לקבלת התמורה בגין השירותים בניתנו על ידו.
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הסכומים הנקובים בהצעת הספק הינם נומינליים ואינם צמודים  .25.4

א תעמוד כל זכות לדרישת תוספות תשלום בגין התייקרויות מכל מין וסוג לכל מדד שהוא, ולספק ל

 .כלשהוא או הצמדות למדד

 

 ביצוע וערבות בדקערבות  .26

במועד חתימת הסכם ההתקשרות ערבות ביצוע , יעביר הספק הזוכה לפי הסכם זה להבטחת התחייבויותיו

(, שתעמוד על "בדק/ביצוע ערבות " )להלן: בנקאית, אשר תוצא על שמו, ותחליף את ערבות ההשתתפות

מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת , 1נספח ג'(, בנוסח ש"חאלף ועשרים מאה )₪  000120,

ערבות זו תשמש גם להבטחת שירותי האחריות עם תום תקופת ההתקשרות, ותהא  .ההתקשרות לתוקף

 .האחריות, באופן המפורט במסמכי מכרז זהלמשך כל תקופת בתוקף 

 

יודגש כי   .הספק ילמד היטב את המסמכים והדרישות המפורטים בחוברת המכרז וכן את תנאי השטח .27

הספק לא  יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר כלשהו בטענה כי ידע למפרע את כל הפרטים הנוגעים 

  לאספקת ו/או להתקנת גופי התאורה.

ה את הזכות לאפשר לספק הזוכה השלמת העירייה שומרת לעצמלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי  .28

מסמכים, ככל שידרשו, להוכחת עמידתו בדרישות המפרט הטכני המפורטות בחוברת מכרז זה, בהתאם 

יודגש כי ככל שהספק הזוכה לא יעמוד בדרישות העירייה ויוכיח עמידה בדרישות לשיקול דעתה הבלעדי.  

". אין באמור כשיר השניילוט הערבות ופנייה ל"המכרז במלואן, שומרת לעצמה העירייה את הזכות לח

 לעיל כדי לגרוע מכל סעד לו הינה זכאית העירייה עפ"י מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י כל דין.

 

   "אחזקת מלאים" .29

כמות  .גופי התאורה שהותקנולהחזיק במלאי חלקי חילוף לגופי התאורה וכל ציוד העזר להפעלת  הספק לע

 .( אחוזים מכלל הציוד שסופק והותקן10%הציוד, ולא תפחת מעשרה )וסוג  היה בהתאם לגודלתהמלאי 
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  לתאורת פניםמיוחד מפרט טכני  -1נספח ב'

הינו תמציתי ואינו פותר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי הדרישות  שלהלן אור הדרישות בטבלה ית

 המפורטות במסמכי המכרז.

 ך דרושמסמ מהות הסעיף סעיף במכרז

 

קיים/לא קיים )למילוי על ידי 

 המציע(

  מפורט במסמכי המכרז פאנל לד  - סוג הגוף 

 אישור ממכון מוסמך, תקן איכות נדרש  4.18 א' סעיף חלק 

טכניון, מכון הכדוגמת 

התקנים הישראלי 

, המעיד על דומהוכ

ספק/ יצרן ארגונו של 

ועל היותו  גופי התאורה

בעל מערכת איכות 

-ISOן קלת מאושרת

בתחום של  9001:2008

"מערכות תאורה 

 "אביזרי חשמלו

 

מסמיך את התב הסמכה כ 4.17 א' סעיף חלק 

, רותיהמציע למתן ש

תמיכה טכנית בארץ 

( 5של חמש ) אחריותו

 שנים לגופי התאורה 

כתב הסמכה יש לצרף 

, רשמיואישור אחריות 

מיצרן גופי התאורה או 

מנציגו הרשמי בארץ, 

ת המציע מסמיך אה

תמיכה , רותילמתן ש

 אחריותוטכנית בארץ 

לגופי התאורה, 

והעבודות שבוצעו 

  .להתקנתם

 

 מכון התקניםאישורי  מכון התקניםאישורי  מפרט טכני

או /ולכל גוף תאורה, 

במסגרת שהותקנו אביזר 

 מכרז זה
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על  LEDגוף התאורה מסוג  מפרט טכני מיוחד

בסיס המפרט הטכני 

  במסמכי המכרז

  מפרט טכני מהספק

הדרייבר והגוף תוצרת /   מפרט טכני מיוחד

יצרן 

BENTUO/SAMSUNG 

 פנל לד

  מפרט טכני מהספק

 4000גוון האור יהיה  מפרט טכני מיוחד

 . CRI-80קלווין ,  

  מפרט טכני מהספק

ט מטה רבהתאם למפו מפרט טכני מיוחד

מפרט טכני לגוף פנל לד ב

 שקוע 

  תעודה

בהתאם למפרט מטה  יוחדמפרט טכני מ

ג.ת. שקוע במפרט טכני 

   PL} -}מחליף את ה

  תעודה

בהתאם למפרט מטה  מפרט טכני מיוחד

וף תאורה גבמפרט הטכני ל

 מוגן מים   –פוליקארבונט 

  תעודה
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 טכני לגוף פנל לד שקוע  מפרט .1

, בלבד פאסיבית קירור מערכת בעל מגולוונת פלדה או מאלומיניום עשוי יהיה התאורה גוף מבנה .1.1

 .ואיכותית יעילה

 יותקן חיצונית לגוף התאורה.   הדרייבר .1.2

 . RG0ויהיו מקבוצת סיכון   IEC 62471 פוטוביולוגייהיה בעל תקן  הלדתאורת  גוף .1.3

 ISO17025ממעבדה מוסמכת   CBיגיש דו"ח  המציע .1.4

 כת(.ח ממעבדה מוסמ")המציע יציג דו  IEC 60598התאורה יישא תקן  גוף .1.5

 (.מוסמכת ממעבדה ח"דו יציג)המציע    IEC-62031 תקן יישא התאורה גוף .1.6

  4000Kהצבע של גוף התאורה תהיה  טמפרטורת .1.7

 .וואט 40 על תעלה לא הדרייבר כולל התאורה גוף של מקסימאלית הספק צריכת .1.8

וזאת  4000Kבגוון אור  110LM/W -האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ הנצילות .1.9

ח ממעבדה ")המציע יציג דו /60x60 / 30x120 40Wשל גוף התאורה. פאנל לד  LM-79על פי דוח 

 מוסמכת(.

של  LM-79וזאת ע"פ דוח  lm4000  -האור המינימלית של גוף התאורה הכולל לא תפחת מ תפוקת .1.10

 (.מוסמכת ממעבדה ח"דו יציג. )המציע 60x60 / 30x120 / 40w לדגוף התאורה. פאנל 

 4000K אור בגוון 90LM/W -מ תפחת לא הדרייבר לרבות העגול התאורה גוף של האורית צילותהנ .1.11

 ח ממעבדה מוסמכת(.". )המציע יציג דוהתאורה גוף של LM-79 דוח פי על וזאת

 בהתאם  800/1300/1600lm -מ תפחת לא הכולל העגול התאורה גוף של המינימלית האור תפוקת .1.12

 (.מוסמכת ממעבדה ח"דו יציג.  )המציע התאורה גוף של LM-79 דוח פ"ע וזאת להספק

 בלבד. SMD  EDGE LIGHTבגוף התאורה יהיו בנויים בטכנולוגיית  הלד מודול .1.13

 או ש"ע.  אפיסטאר'יה, ניצ, אוסרם, לומנאקסיהיו תוצרת סמסונג,  הלד נורות .1.14

  2.2חלק  20התאורה יהיה  עם ת"י  גוף .1.15

 IEC 61347-2-13או תקן  2.13חלק  61347"י לתיתאימו  הדרייברים .1.16

 EN 55015או תקן  2.1חלק  961"י לתהתאורה והדרייברים יתאימו  גופי .1.17

 IEC 61000-3-2או תקן  12.3חלק  961"י לתהתאורה והדרייברים יתאימו  גופי .1.18

 IEC 61000-3-3או תקן  12.5חלק  961"י לתהתאורה והדרייברים יתאימו  גופי .1.19

 ח ממעבדה מוסמכת(.")המציע יציג דו IEC 61547לתקן  התאורה והדרייברים יתאימו גופי .1.20
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 .200V-253Vהתאורה יתאים לתנאים נומינאליים: מתח  גוף .1.21

 .CRI>80מסירת צבע  מקדם .1.22

 להתאמה יצרן הצהרת לצרף יש -זהים וגוון עוצמה, בהיקות בעל דגם מאותו התאורה גופי כל .1.23

 -BINNING IEC 62707של  לתהליך תקן לדרישות

מעלות צלסיוס, מבוסס על  35בטמפרטורה של  L80שעות לפי  50,000ל גוף התאורה חיים ש אורך .1.24

 ח ממעבדה מוסמכת(."של הגוף תאורה. )המציע יציג דו TM 21דוח 

יתאים לעבודה ללא עמעום וללא תקשורת ויהיה מתוצרת אחת   Flicker Freeמסוג דרייבר .1.25

 (.מלא יצרן מפרט להציג.  )יש מוכח"ע ש או בוקי, טרידוניקמהחברות הבאות: פיליפס, אוסרם, 

 )בידוד כפול( עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה למעגל המוצא. IIמסוג  יהייוהדרייבר  רכיבי .1.26

 90% –הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ  נצילות .1.27

 

   PL} -.ת. שקוע }מחליף את הג .2

 .ואיכותית יעילה, בלבד פאסיבית קירור מערכת בעל יהיה התאורה גוף מבנה .2.1

 ח"דו יציג. )המציע RG0ויהיו מקבוצת סיכון   IEC 62471 פוטוביולוגייישא תקן  הלדתאורת  גוף .2.2

 (.מוסמכת ממעבדה

  4000Kהצבע של גוף התאורה תהיה  טמפרטורת .2.3

 22/  וואט 18 /וואט 15/ על תעלה לא הדרייבר כולל התאורה גוף של מקסימאלית הספק צריכת .2.4

 .המוחלף הגוף וקוטר להספק בהתאם וואט 30/  וואט

 וזאת 4000K אור בגוון 90LM/W -מ תפחת לא הדרייבר לרבות התאורה גוף של האורית הנצילות .2.5

 ח ממעבדה מוסמכת(.". )המציע יציג דוהתאורה גוף של LM-79 דוח פי על

 בהתאם  500/800/1300/1600LM -מ תפחת לא הכולל התאורה גוף של המינימלית האור תפוקת .2.6

 (.מוסמכת ממעבדה ח"דו יציג.  )המציע התאורה גוף של LM-79 דוח פ"ע וזאת להספק

  , בהתאם לאישור מכון התקנים.  IP54התאורה יהיה בעל רמת אטימות  גוף .2.7

 בלבד. Back Lightבגוף התאורה יהיו בנויים בטכנולוגיית  הלד מודולי .2.8

 או ש"ע. סטאראפי'יה,  ניצ, אוסרם, לומנאקסיהיו תוצרת סמסונג,  הלד נורות .2.9

  2.1 חלק 20 י"ת עם  יהיה התאורה גוף .2.10

 IEC 61347-2-13 תקן או 2.13 חלק 61347 י"לת יתאימו הדרייברים .2.11

 EN 55015 תקן או 2.1 חלק 961 י"לת יתאימו והדרייברים התאורה גופי .2.12
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 IEC 61000-3-2 תקן או 12.3 חלק 961 י"לת יתאימו והדרייברים התאורה גופי .2.13

 IEC 61000-3-3 תקן או 12.5 חלק 961 י"לת יתאימו ייבריםוהדר התאורה גופי .2.14

 .CRI>80מסירת צבע  מקדם .2.15

 להתאמה יצרן הצהרת לצרף יש -זהים וגוון עוצמה, בהיקות בעל דגם מאותו התאורה גופי כל .2.16

 -BINNING IEC 62707של  לתהליך תקן לדרישות

 90% –הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ  נצילות .2.17

, מבוסס על צלסיוס מעלות 35בטמפרטורה של  L80שעות לפי  50,000של גוף התאורה  חיים אורך .2.18

 ח ממעבדה מוסמכת(."של הגוף תאורה. )המציע יציג דו TM 21דוח 

 

 מוגן מים   – פוליקארבונטתאורה  גוף .3

ס"מ להתקנה צמודה קיר/ תקרה. בהתאם לבדיקה  120באורך  IP65התאורה יהיה מוגן מים  גוף .3.1

 התקנים. של מכון

 ח"דו יציג. )המציע RG0ויהיו מקבוצת סיכון   IEC 62471 פוטוביולוגיתקן  ישאהתאורה  גוף .3.2

 (.מוסמכת ממעבדה

  4000Kהצבע של גוף התאורה תהיה  טמפרטורת .3.3

 .וואט 30 על תעלה לא הדרייבר כולל התאורה שלגוף מקסימאלית הספק צריכת .3.4

וזאת  4000Kבגוון אור  80LM/W -מ תפחת לא רהדרייב לרבות התאורה גוף של האורית הנצילות .3.5

 ח ממעבדה מוסמכת(."של הגוף התאורה. )המציע יציג דו LM-79על פי דוח 

של  LM-79וזאת ע"פ דוח   1800lm  -מ תפחת לא הכולל התאורה גוף של המינימלית האור תפוקת .3.6

 (.מוסמכת ממעבדה ח"דו יציג)המציע  הגוף. 

  2.1 חלק 20 י"ת עם  יהיה התאורה גוף .3.7

 IEC 61347-2-13 תקן או 2.13 חלק 61347 י"לת יתאימו הדרייברים .3.8

 EN 55015 תקן או 2.1 חלק 961 י"לת יתאימו והדרייברים התאורה גופי .3.9

 IEC 61000-3-2 תקן או 12.3 חלק 961 י"לת יתאימו והדרייברים התאורה גופי .3.10

 IEC 61000-3-3 תקן או 12.5 חלק 961 י"לת יתאימו והדרייברים התאורה גופי .3.11

 .200v-253vהתאורה יתאים לתנאים נומינאליים: מתח  גוף .3.12

 .CRI>80מסירת צבע  מקדם .3.13
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 להתאמה יצרן הצהרת לצרף יש -זהים וגוון עוצמה, בהיקות בעל דגם מאותו התאורה גופי כל .3.14

 -BINNING IEC 62707של  לתהליך תקן לדרישות

 90% –הדרייבר בעומס נומינאלי תהיה גדולה מ  נצילות .3.15

 

 חשמל עבודות  08– פרק .4

 י"ע שהוצא המיוחד  הטכני המפרט יהיה ,זה מכרז במסגרת החשמל עבודות לביצוע הטכני המפרט  .4.1

 ."מ"בע ויועצים מהנדסים מלכה אריאל" משרד

משרד  מטעם שהוצאו בתקנות המצויות והעדכניות המפורטות לדרישות יתאימו החשמל עבודות לכ .4.2

 .אש כיבוי/א"הג/יובינו שיכון/ חינוך/הביטחון

 ועבודות חומרים, אביזרים, ציוד .4.3

 התקן לדרישות הבחינות מכל ויתאימו משובח ממין יהיו הקבלן ידי על שיסופקו החומרים כל

 .הגרמני לתקן  -ובהעדר הישראלי המעודכן, 

, מיומנים מקצוע בעלי באמצעות, גבוהה מקצועית ברמה תבוצענה והתקשורת החשמל עבודות

 .מתאים, בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי מכרז זה רישיון בעל לאיבפיקוח חשמ

העדכני.  הישראלי התקן ולהוראות עדכוניו על החשמל לחוק בהתאם תבוצענה החשמל עבודות כל

 עמידה לגבי הרשויות כלפי אחראי והוא, אביזר לכל מכון התקנים אישורי לספק הקבלן מתחייב

 אלו. בתנאים

 ריםאח גורמים עם אוםית  .4.4

 .במבנה האחרים המקצוע בעלי עם הביצוע תאום במועד, תוך העבודה לסיום אחראי הקבלן

 השוטפת העבודה למהלך עיכובים או והפרעות תקלות למנוע כדי יכולתו כמיטב לעשות הקבלן על

 .במוסדות החינוך

 אחריות .4.5

פי התאורה גו של התקינה ולפעולתםשסיפק,  והציוד העבודות, החומרים לטיב אחראי הקבלן

 .הסופי ואישורם התקנתם מיום ( שנים לפחות 5חמש ) , למשךשיוחלפו על ידו

נובעת  אם חשבונו, פרט על פגום חלק כל ולהחליף לקויה עבודה כל לתקן הקבלן על זו תקופה במשך

 .המשתמשים מצד רשלנות או נכון לא משימוש התקלה

 בדיקות .4.6

 של מוסמך נציג בביקורת שביצע המתקנים את ידלהעמ הקבלן מסירתה, על ולפני העבודה בגמר

 :כדלקמן בודק מוסד

 .מוסמך בודק בביקורת ותאורה חשמל מתקני .4.6.1



 

                                                                              ________________________________  

 חתימת המציע בראשי תיבותחותמת המציע +                                                           

  

60 

אגרות  לרבות ,בהן הכרוכות ההוצאות בכל ולשאת מועד בעוד הבדיקות להזמנת לדאוג הקבלן על

 בטרם תכמושלמ העבודה תחשב אדם. לא בכח והן בציוד שיידרש, הן ככל לבודקים סיוע והושטת

 .שביצע המתקן לתקינות המוסמך מהגורם בכתב אישור המציא הקבלן

 שינויים .4.7

 להקטין או הכלליים, לצמצם, להגדיל, לשנות לתנאים בכפוף ,הזכות את לעצמו שומר המזמין

 .העבודה מהלך תוך בתוכניות שינויים להכניס וכן הכמויות ברשימת סעיפים מסויימים

 טכני מפרט .4.8

 .זה במסמך להלן המפורט המיוחד המפרט יהיה זה יקטלפרו הטכני המפרט

 

 ןדרישות כלליות למתק .5

 מבנההזנות ל .5.1

 המבנה מוזן ע"י חח"י.

 מקום העבודה .5.2

 .מוסדות חינוך בעיר אריאל 

 שיטות ביצוע העבודה .5.3

שיטת עבודות החשמל ואביזרי החשמל חייבים להתאים במלואם לשיטת עבודה ולאופי העבודה 

 ג המבנה ושיטת הבניה, תבוצע מערכת החשמל בהתאם.בשטח, דהיינו ע"פ סו

 תאור העבודה .5.4

 ( שנים. 5ומתן שירותי אחריות למשך חמש )אספקה והחלפת גופי תאורה, 

 העבודה כוללת:

 פירוק ג.ת קיימים. .5.4.1

)אספקת גופי תאורה כמכלול שלם קומפ' לא  . LED אספקה והתקנת ג.ת חדשים מדגם לד .5.4.2

 .מפורט בכתב הכמויות, בהתאם לרק נורות ]טיובים[(

, בהתאם להנחיות ו/או בהתאם לחוק המחזור העירייהלמחסן  פינוי הגופים הישנים .5.4.3

 .הממונה

 .מוסמך בדיקת הכיתה ע"י בודק חשמל .5.4.4

, כוללת את מערכת החשמל בכללותה במסמכי מכרז זהובאה לידי ביטוי  לעילהעבודה אשר פורטה 

 אשר תקיף את הסעיפים הבאים:

 .מלצנרת וכבלי חש .5.4.5

כל הגופים יהיו בעלי תקן ומאושרים לאספקה ע"י נציג  ספקה והתקנה של גופי תאורה,א  .5.4.6

 המזמין.

 גופי התאורה בתקרות מונמכות יהיו שקועים ומחוזקים לתקרה. .5.4.7
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 )אחוז(. 73% -ג.ת יהיו  עם נצילות אורית לא פחות מ .5.4.8

 גופי התאורה.ת בוהארקוחיבור ביצוע  .5.4.9

 .החינוכיהמוסד הנהלת תאום עם בעבודות  .5.4.10

 מועדי ביצוע העבודה .5.5

/ קב"ט  מוסדות החינוך בהם יבוצעו העבודותבתיאום ובאישור הנהלת מועדי ביצוע העבודה יקבעו 

 .הממונההעיר / 

 םבוצע במהלך חופשת הלימודיי ,ןחלקאו  אוכולן , ותהעבוד ביצועעל המציע לקחת בחשבון כי 

 .2017 אוגוסט, במהלך חודש במוסדות החינוך

 י היחידהמחיר .5.6

מושלם, כולל את כל  מחירי היחידה בכתב הכמויות מתייחסים לאספקה, התקנה וחיבור .5.6.1

 חומרי ועבודות העזר הנדרשות לשם ביצוע מושלם, תיקני ונאות של העבודה.

כל חלקי העבודה ברורים ונהירים לו. מחירי הצעתו אשר מילא את הצעתו כי קבלן ברואים  .5.6.2

רטים הטכניים, התכניות והתנאים המיוחדים במקום מבוססים על כתב הכמויות, המפ

 העבודה. לא תוכר כל תביעה עקב אי הכרת האתר והתנאים המיוחדים הקיימים במקום.

 היקף העבודה .5.7

המזמין ו/או בא כוחו, רשאים להגדיל ו/או להקטין את הכמויות המצויינות בכתב הכמויות  .5.7.1

פים מכתב הכמויות, וכל זאת מבלי בהתאם לצרכי הפרוייקט, ואפילו לבטל לחלוטין סעי

 שמחירי היחידה בכל כתב הכמויות ישתנו.

יאשר לקבלן ביצוע כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות. ללא אישור לא יבצע הקבלן  הממונה .5.7.2

 את העבודה המתוארת בסעיף.

 הגדרת נקודות .5.8

 תיאור הנקודות .5.8.1

 נקודות מאור  .5.8.1.1

כולל מוליכים  ראשיה מ"מ מהנקודה ועד הלוח 20בקוטר )כבה מאליו( צינור 

"  או גוויסתוצרת " ממ"ר ומפסק יחיד או כפול או מחליף כדוגמת 1.5בחתך 

 .בגוף תאורה מאושר/לפי תכניתשווה ערך מאושר. גמר הנקודה 

רותים, באמבטיה, במרפסת או על קיר חיצוני, או בחדר ינקודת מאור בש

דגם הגוף  ,פלסטיקמ אנטיוונדליים יש לסיים עם גוף תאורה מוגן מ -המדרגות 

 כמצויין בתכניות.

 ללא שקע  SM-2' יחאו /טרמוסטטעבור  נקודת .5.8.1.2
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ויר מרכזית באינטרסול ועד לנקודה.  ומ"מ מיחידת מיזוג א 20צינור בקוטר 

מ"מ, תה"ט עם מכסה, כולל חוט משיכה )במידה  55גמר הנקודה בקופסה 

 וההכנה היא למזגן מיני מרכזי(.

 :  פאזי חד מזגן

המותקנת בכיתה. גמר  2SM' ליח ועד החשמל לוחמ"מ מ 20ר בקוטר צינו

 המיזוג של" הצנרת"צמת ב הזנה להעביר יש זו' מנק. SM2 תהנקודה בקופס

 .תיקני מנתק להתקין יש העיבוי' ליח בכניסה. העיבוי' ליח ועד

 (C .Fעבוד מפוח אוויר  )  נקודה .5.8.1.3

הדלקה  לטרמוסטטעד מ"מ מהנקודה בתוך תקרת החדר  ו 20צינור בקוטר 

 ממ"ר.  1.5הנמצא ליד דלת הכניסה, כולל מוליכים בחתך 

 התקנת גוף תאורה  .5.8.1.4

התקנת הגוף תהיה מחוזקת ומחוברת לתקרת  .LEDיהיה מסוג  גוף התאורה

החיזוק לתקרת החדר תהיה בצמוד לתקרה האקוסטית )במידה  החדר.

 .ו התאורהמתכתי או גיד שזור מפלדה לגניום יוקיימת( עם פס אלומ

 אין להסתמך על חיזוקי התקרה האקוסטית!!

 .להלן כמפורט, משרד החינוך לכל כיתה בהנחיותהתאורה תעמוד עוצמת  •

 .(  שנים מינימום5חמש ) -אחריות •

  



 

                                                                              ________________________________  

 חתימת המציע בראשי תיבותחותמת המציע +                                                           

  

63 

הנחיות משרד החינוך לתאורה חשמלית, בהן ידרש המציע לעמוד, כפי שפורסמו במסמך "הנחיות ומפרטים 

 טות להלן: לבניית מבני חינוך" מפור

 

 התאורה החשמלית

  העקרונות הבסיסיים של התאורה 3.3.3.1

המטרה היא   2 1)מאור בבתי ספר( נכונים ברובם גם היום. 889בת"י  1974העקרונות שנקבעו בשנת  

יצירת תנאי ראות נעימים ויעילים, וכמובן מניעת עייפות העיניים, על ידי קביעה נכונה של ארבעה 

 3פרמטרים.

 

 איזוני  התאורה  .3.23.3

 מערכת תאורה צריכה לקיים איזון של ערכים נכונים לארבעת הפרמטרים: 

 (;3.3.3.3תהיה קרובה לערכים שבטבלה הבאה )סעיף  עצמת ההארה -

-ל 1במרחב הקרוב ובסדר גודל של  3-ל 1יהיו בסדר גודל של  –ועמם הצללים  – יחסי הבהיקויות -

 נוור משמעותה מניעת בהיקות חריגה(;במישור העבודה )מניעת ס 1.5

ומעלה במקומות שאין להם תאורה טבעית מספקת  K°4000חייבת להיות  טמפרטורת צבע האור -

 )כגון מרחבים מוגנים(.

במעבדות ובסדנאות, כולל חדרי  90) 80במרחבי למידה חייב להיות לפחות  מקדם מסירת הצבע -

 ציור(, ויש לבחור נורות בהתאם.
 

                                                 
 ים המעשיים והטכניים שם אינם עדכניים.המוספים לתקן ורבים מהפרמטר .  1

( של המכון לפיתוח מבני 1992, 59מידע חיוני נוסף נמצא בחוברת "מערכות חשמל ותאורה בבתי ספר" )חוברת מספר   2

 חינוך ורווחה, חלק ב'.

 , כי הוא אינו מתאים למוסדות חינוך.8995אין להסתמך על ת"י  

 תיים הבסיסיים הבאים:התאורה נמדדת מעשית בפרמטרים הכמו  3

 ,  הנמדדת ב"לוקס" )כמות האור  המגיעה למישור המואר(עצמת ההארה -

המוחזר על ידי הגוף המואר, לכל יחידת שטח  אוהמודדת את כמות האור המופק על ידי מנורה  הבהיקות   -

 נראה

)אדום/ירוק/כחול( באור,  ומבטאת את הרכב גוני היסוד°( K, הנמדדת במעלות קלווין )טמפרטורת צבע האור  -

; נורות פלואורניות: K°6000; אור השמש: K°2700בהשוואה למקור אור בטמפרטורה דומה )נורות ליבון: 

K°2700  עדK°6500.) 

(, המבטא את התאמת האור למתן תחושה מלאה ומדויקת של הגוונים לעין; Rd) מקדם מסירת הצבע  -

 .50, בעוד שנורות פלואורניות פשוטות אינן עוברות את מקדם הוא מסירה מושלמת של הגוונים 100מקדם 
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שונים  וב להשגת איזוני התאורה הוא השימוש בחומרי גמר פנימיים עם מקדמי החזרת אוראמצעי חש

 ומותאמים.
 

 עוצמות  ההארה 3.3.3.3

±  10%העוצמות בטבלה להלן הן העוצמות הממוצעות הדרושות בלוקס; מותרת סיבולת של עד 
 ממקום למקום בתוך המרחב.

 

 

 ה מ ק ו ם          

 

 +80מישור אופקי 
ותצוגות,  לוח

 מדפי ספרים

 400          400      כיתות לימוד, כולל חדרי טכנולוגיה

 כיתות חינוך מיוחד, סרטוט, 

 מעבדות טכנולוגיה

     500         500 

 300         300      כיתתית, גני ילדים-למידה חוץ

 500         400      הרצאות, הדגמות, חדר מורים, סדנאות

 400         500      , חדרי מדעיםמעבדות

  400         300      כיתות מחשבים, חדרי ספח

 200        -        תצוגות )מישור אנכי(

 300        500      מרכז משאבים -ספרייה 

 500        400      בית כנסת, אודיטוריום

  מעברים, פרוזדורים, חדרי מדרגות )ללא שימוש אחר(

     200 

 

       200 

  -          500      אולם התעמלות

 400        500      חדרי מינהלה

 -          150      שירותים

 

באולמות מכל סוג, בכיתות מחשבים ובחדרי הרצאות תינתן תאורה המאפשרת עמעום. בחדרי לימוד 
מסכי המחשבים. כן יש לבחור בהם ובחדרי עיון עם מחשבים יש למנוע השתקפות של גופי תאורה ב

 גופי תאורה שנורותיהם אינן חשופות לעין. 
 

 תאורות חירום  והתמצאות 3.3.3.4

בכל כיתה או מרחב למידה, ובכלל זה המעבדות, הספרייה ואולמות מכל סוג, תותקן לפחות מנורת  

קרובה לדלת חירום אחת עם הזנה עצמית חלופית אוטומטית )"ממיר"(. רצוי שהמנורה תהיה 

 היציאה. באולם בעל כמה יציאות תהיה מנורה אחת ליד כל יציאה.

בפרוזדורים, בחדרי מדרגות ובשירותים יותקנו גם כן מנורות מהסוג הנ"ל, הכוללות שלט מואר  

 לוקס על הרצפה.  10"יציאה", כתאורת חירום ולהתמצאות. עוצמת ההארה שלהם תהיה לפחות 
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דקות, פרט למרחבים מוגנים  60-ורות החירום הנ"ל עם רזרבה לבכל המקומות תהיינה מנ 

 דקות. 120-ולמקלטים, שבהם תהיה הרזרבה ל
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםנרגטית בתאורת כחלק מפרויקט התייעלות א

 הסכם התקשרות -'חלק ג

 

 2017 שנעשה ונחתם ב____________________, ביום_____ בחודש______ שנת

 

 -ן י ב-

 

 (ו/או "העירייה""המזמין" להלן:עיריית אריאל )                                  

 ;מצד אחד

 -ן י ב ו-

_________________________ 

 "( הספק )להלן: " _________________________

  

 מצד שני;

)להלן:  בבתי ספר ובגני ילדים ת פניםוהעירייה מעוניינת לבצע פרוייקט  להחלפת גופי תאור :הואיל

, אספקתם והתקנתם LEDמסוג לגופי תאורת פנים אריאל,  ברחבי העירמוסדות חינוך"( "

  "(;השירותים)להלן: " וכיוצ"ב

מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור העירייה את הפרוייקט באופן,  ספקוה :והואיל

 במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו;

. מסמכי המכרז מהווים עיריית אריאלשל  10/2017מס' פומבי ק נבחר כזוכה במסגרת מכרז ספוה :והואיל

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

 ם מעוניינים לעגן את הפרוייקט בחוזה;והצדדי :והואיל

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה , הוצהרהוסכם לפיכך

 

 מבוא, נספחים ופרשנות .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו,  1.1

 הוראת ההסכם גופו עדיפות.

 בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין 1.2

 ההתקשרות 2
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כחלק מפעילות העירייה לקידום התייעלות אנרגטית ואיכות הסביבה, החליטה העירייה להחליף את  2.1

לחסכון  LEDבגופי תאורה מסוג יר אריאל, כיום במוסדות החינוך בעהקיימת  הפניםתאורת 

 ות האחזקה השוטפות.ם צריכת החשמל ועבודומציצזו תאפשר את פעילות  באנרגיה.

 נספחיו. זה, על מכרז מסמכי יבצע את העבודות כמפורט  הספק 2.2

 בהתאם ללוח הזמנים  כמפורט וכמוגדר בהסכם זה.  ותמקבל על עצמו את ביצוע העבוד הספק 2.3

יספק, יתקין ויתחזק את גופי התאורה ע"פ התנאים והדרישות במסמכי המכרז ובנספח  הספק 2.4

 .שירותי אחריות לגופי התאורה אשר יוחלפו על ידו, וכן יעניק המפרט הטכני

 

 נציג החברה 3

יבצע את השירותים בפיקוחו של: ____________________ בעירייה או מי מטעמו )להלן:  הספק 3.1

"(. העירייה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של בהודעה בכתב הממונה"

 .לספקשתשלח 

 מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן השירותים. הממונה יהיה זכאי לעיין בכל 3.2

 

 והאחריות תקופת ההסכם 4

 "(.תקופת ההסכם)להלן: "להחלפת גופי תאורת פנים במוסדות חינוך בעיר אריאל הסכם זה נעשה 

בו נמסרו העבודות תאריך הנקוב המ יחלתקופה שמניינה הינה  האחריותתקופת  מכרז זה,לצורך  4.1

לגופי התאורה החדשים ( שנים 5מחמש )סתיים לא פחות אושרה ע"י הממונה, ות ותקינותן

 . במסגרת מכרז זה שהותקנו

 מזמינהל ספקהלהבטחת שירותי האחריות המוגדרים במכרז זה במהלך תקופת האחריות, ימציא  4.2

)להלן:  1ג'נספח בנוסח המצ"ב כ אלף ש"ח(ועשרים מאה ) ₪ 000120, בסך של ערבות בנקאית

 . להלן 5, באופן המפורט בסעיף (רבות ביצוע/בדק"ע"

 .האחריות לגופי התאורה החדשיםתקופת תום לאחר  ( יום60יהא שישים )ערבות הבדק תוקף  4.3

הינה תנאי לתשלום יתרת התמורה בגין העבודות נשוא  לעירייהיובהר כי המצאת ערבות הבדק  4.4

 בהתאם להצעת המחיר של הספק ואישור המזמינה. מכרז זה

במהלך תקופת  המכרזערבות הבדק תשמש כביטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי  4.5

 להבטחת ולכיסוי של: , כאמורהערבויותכלל . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמשנה האחריות

ו/או מי מטעמה עקב או בקשר עם כל הפרה או  מזמינהכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל 4.5.1

לרבות אי תיקון פגם  האחריותכלשהו מתנאי הסכם זה החל על תקופת אי מילוי תנאי 

 שיתגלה במרכיב ממרכיבי העבודה.
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ם או מאו לשל םעלולה להוציא מזמינהשה ספקכל ההוצאות והתשלומים הקשורים ל 4.5.2

רשאית לחלט את  מזמינהבכל מקרה כאמור תהא ה .בקשר עם הסכם זה ,להתחייב בהם

פרע מתוכה לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים ולהיכולה או חלקה, הערבות, 

 כאמור.

לא לבצע את שרשאית תהא העירייה  ,התאורה מסיבה כלשהיא גופיותיווצר מניעה בהתקנת ש ככלכי יודגש 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. אתה לספקוזאת מבלי ש העבודות נשוא מכרז זה,

 

 ערבות 5

לעירייה, עם חתימת ההסכם, ערבות ביצוע  הספקסכם זה מוסר הבטחת התחייבויותיו לפי ה שםל 5.1

, שקלים חדשים(אלף ועשרים מאה ) ₪ 120,000בנקאית שתוצא לבקשתו )שמו יופיע בבקשה( ע"ס 

בלתי מותנית, ניתנת לפרעון ותוצמד למדד המחירים לצרכן )להלן:  תהא. הערבות 1נספח ג'בנוסח 

ערבות זו תחליף  .תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקףמסירת הערבות תהיה "(. ערבות ביצוע"

 . והאחריות ותעמוד בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות, ההשתתפותאת ערבות 

תנאי מתנאי הסכם זה או לא תיקן המעוות  םאו לא קיי הספקבו לדעת העירייה הפר בכל מקרה  5.2

ו או שהעירייה עשתה שימוש בהתחייבויותי הספקעפ"י דרישת העירייה, או בכל מקרה בו לא עמד 

חייב בהם על פי ההסכם, תהיה העירייה זכאית לממש את  שהספקבזכויותיה להוצאות הסכומים 

 ., והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיהערבות, כולה או מקצתה

הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י העירייה גם לצורך גביית תשלום פיצויים לעירייה עקב הפרת   5.3

או התנהגות שלא בתום  הספק, או לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע לחברה מפקהסההסכם ע"י 

 .הספקלב של 

זכות כלשהיא לבוא  לספקסכום הערבות הנו קניינה הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתהיה  5.4

 כלפי העירייה בטענות ו/ או תביעות בקשר למימוש הערבות.

ה בכתב והזדמנות סבירה לתקן את המעוות, תוך הודע לספקחילוט הערבות יתבצע לאחר שתינתן  5.5

 ימי עבודה ובהתאם לנסיבות. (14ארבעה עשר )

. נוסח הערבות יהיה הספקאין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  5.6

בהתאם להוראות העירייה והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות הערבות יחולו 

 ד.בלב הספקעל 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד או תרופה  5.7

 להם הינ הזכאית עפ"י כל דין.

  



 

                                                                              ________________________________  

 חתימת המציע בראשי תיבותחותמת המציע +                                                           

  

69 

 הספקהתחייבויות והצהרות  6

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: הספק

ל פי זה וכי לא קיימת כל מניעה ע מכרז זהכי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי  6.1

 כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

רחבי מוסדות החינוך בהתאורה כמחוייב בהסכם ב גופי להתקנתכי קיימות לו כל הזכויות הקניינות  6.2

וכי רכיבי התאורה על כל שימושיהם אינם מפרים זכות קניין רוחני של צד שלישי  ,העיר אריאל

ובין של  הספקכות יוצרים ומדגם והתחייבות חוזית בין של לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, פטנט, ז

 במסגרת הסכם זה. ותכל גורם אחר הקשור לביצוע העבוד

התאורה ברחבי העיר, בחן אותם ומצא כי יש לו את במוסדות החינוך בהם יוחלפו גופי הכי ביקר  6.3

 היכולת והכישורים למימוש ההסכם.

הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע  כי הוא ונותני השירותים מטעמו הינם בעלי 6.4

 האמור בהסכם זה לרבות רישיונות מתאימים על פי כל דין.

התאורה גופי מצהיר כי ימסור לעירייה או מי מטעמה כל מידע, פרט, דיווח ביחס להתקנת  הספק 6.5

 וזאת מיד עם דרישתה.

לצורך הובלה, אספקה, התקנה,  מצהיר כי יישא בכל ההוצאות הנדרשות, מכל סוג שהוא הספק 6.6

כנדרש בהסכם זה לאורך כל תקופת ההתקשרות ומתן שירותי אחריות  תחזוקה של גופי התאורה

וכי ידוע לו כי העירייה לא תישא בכל הוצאה ותשלום לצורך  לעיל, 4כמוגדר בסעיף והאחריות 

 מימוש התחיבויותיו בהסכם.

ה בגין כל טענה של חוסר ידיעה, טעות, הבנה מוטעית מצהיר כי יהא מנוע מלתבוע את העיריי הספק 6.7

 או כל חוסר בהוראת הסכם זה.

השירותים וביצוע לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן הספק מתחייב  6.8

 בהתאם להסכם זה. העבודות

או  שספק , ויבצע כל פעולהלעירייה את השירותים ברמה מעולה ומקובלת הספק מתחייב כי יספק 6.9

 נותן שירותים מטעמה שהינם מעולים היו עושים לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

רשיונות ע"פ כל והכי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ וניהול ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים  6.10

 דין לצורך ביצוע התחיבויותיו ע"פ ההסכם.

וכל עובדיו או מי מטעמו עבר תדריך ממונה  בטרם הוא מביצוע העבודותמתחייב להימנע  הספק 6.11

מתחייב לפעול בביצוע  הספקבטיחות שמונה מטעמו וביצע אחר הוראותיו והנחיותיו של זה. 

התחיבויותיו ע"פ הסכם זה באופן בטיחותי, בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות חוק ארגון 

וכלל  1970וסח חדש( התש"ל ופקודת הבטיחות בעבודה )נ 1954הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 התקנות על פיהם.
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 לוחות זמנים 7

מיום חתימת החוזה  שבועייםמתחייב להתחיל באספקה והתקנת גופי התאורה והנורות בתוך  הספק 7.1

על מנת לוודא  ,כאשר בשלב הראשוני יבוצע פיילוט לבדיקת רמת התאורה לפני ואחרי ההתקנה

לסיים את ההתקנה במלואה  בתוך  הספק. על זהלדרישות החסכון המוגדרות במכרז התאמתם 

 העבודה. קבלת צו התחלתימים מיום  חודש

ח מפורט המתעד את כלל מרכיבי התאורה שהותקנו לרבות "דו הספקבתום השלמת העבודות יכין  7.2

קטלוגים, מפרטים, תעודות אחריות ואנשי קשר. יועץ מטעם העירייה אן כל מי שהוסמך מטעמה 

 .הספקח אשר יתועד בשלושה העתקים בסיום הערות והשלמתם ע"י "הדויבדוק ויאשר את 

( AS MADEימים קלנדריים תכניות עדות ) 30להגיש לעירייה תוך  הספקלאחר השלמת העבודת על  7.3

 אשר תכלול תאור מדוייק ומפורט של המתקנים, המערכות וכל עבודה שבוצעה בפועל.

ם. יודגש כי לקדמות םוישיב םבמלוא ותהעבוד ועאתרי ביצאת  הספקבתום ביצוע העבודות ינקה  7.4

 .לכך ע"י העירייה שהספק יפנה פסולת לאתר פסולת מורשה בהתאם לצורך, ויציג אישור, ככל שידר

 והעירייה. הספקקצב והיקף ההתקנה יהיו בתאום בין   7.5

ם ובהתאבמסמכי המכרז בתוך פרק הזמן המוגדר במפרט הטכני מתחייב כי תקלות יתוקנו  הספק 7.6

 .לסוג הקריאה

 

 תמורה ותנאי תשלום 8

תמורה  לספקעל פי הסכם זה, תשלם העירייה  הספקתמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות  8.1

 . במסמכי מכרז זה בהתאם לאמור

על כל התנאים  , 'דכחלק הספק המצ"ב למסמכי המכרז התמורה מבוססת על הצעת המחיר של  8.2

 המנויים בה. 

הסכם  ע"פ הספקוסופית ומהווה תמורה מלאה עבור מילוי כל התחייבויות  התמורה הינה קבועה 8.3

זה, לרבות בגין עבודה, כוח אדם, חומרים, אחריות ושירות והיא כוללת את כל ההוצאות הנלוות 

בהתאם להוראות  הספקלרבות מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג הכרוכים בביצוע התחיבויות 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי התמורה כוללת בין היתר הסכם זה. למען הסר ספק 

ולא רק את ההוצאות להלן: השתתפות בישיבות ככל שידרש, הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, 

העבודות, העובדים וכו' כמו גם התקנת אמצעי זהירות למניעת פגיעות ותקלות הקשורות לפעילות 

 באתרי התקנת התאורה בעיר.

מטעם העירייה  הממונהוחתימת  אישור לאחר יבוצעו התשלומים כי יובהר ספק הסר מעןל 8.4

 המלאה. רצונו לשביעות בוצעה שהעבודה
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הממונה יעביר את החשבון לתשלום, לאחר אישורו, לגזברות, שתעביר לספק את התמורה  8.5

אושר ( יום לאחר היום בו נתקבל אצלה החשבון המ45המאושרת לתשלום ארבעים וחמישה )

  (.45לתשלום )שוטף+

 לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין שישולם כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק. 8.6

 למדד המחירים לצרכן. התמורה לא תוצמד 8.7

 

 מזמין - ספק/יחסי קבלן -יחסי הצדדים 9

לכל העובדים והמועסקים על ידו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים לו ומצהיר, כי ידוע  הספק 9.1

כקבלן עצמאי לביצוע  משמש הספק. המזמין, ולא של הספקקים במסגרת הארגונית של ומועס

 לכל דבר ועניין. העבודות

 לפקח, לעירייההסכם זה  אין לראות בכל זכות הניתנת על פי -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 9.2

 .העירייהאו לכל אחד מהמועסקים על ידה כמטילה אחריות כלשהיא על  לספקלהדריך או להורות 

בכל  אין את זו. הנקובות לעיל בפרט ובחוזה זה בכלל תתפרשנה כמשלימות זו הספקהתחייבויות  9.3

 על פי כל דין. הספקשל ו דבר האמור בחוזה זה כדי לגרוע מאחריות

והצדדים מצהירים בזה כי אין לראות  העירייההשירותים יבוצעו על סמך הוראה כללית של נציג  9.4

לפי הסכם זה בדבר  בדיקה, ומתן הוראה  העירייהיף זה ובכל יתר זכויות בהוראות האמורות בסע

היינה למבצע ת, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולא ע העבודהכללית למבצ

וכן לא יהיו זכאים  העירייהו/או לעובדיו ולכל הפועל מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי 

יים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, יצופלכל תשלומים או 

 על פיו מכל סיבה שהיא. העבודותאו בקשר עם ביטול או סיום ההסכם או הפסקת ביצוע 

ו/או לצד ג' אחר כלשהו,  לספקשלם לכל תשלום שתחויב  בגין העירייהמתחייב לשפות את  הספק 9.5

דלעיל ו/או בגין כל נזק  ו/או הפסד  7לתמורה הנזכרת בסעיף  פי הסכם זה, מעבר-בגין פעילותו על

ו/או כל הפועל  הספקינוי במעמד שמכל סיבה שהיא, לרבות עקב  לעירייהו/או הוצאה שיגרמו 

 מטעמו כאמור לעיל.

 

 היתרים רישיונות ואישורים  10

 קפיםאישורים התבבמסמכים ו יםמחזיק וכל מי מטעמו אוהכי מצהיר ומתחייב בזאת  הספק 10.1

לרבות מסמכים  ,בהתאם להוראות כל דין הנדרשים לביצוע העבודות כאמור בהסכם זה ונספחיו

 . זאת בכל עת שידרוש לעירייהמתחייב להציגם  הספקואישורים תקפים מאת הרשויות המוסמכות. 

היא תנאי מהותי בהסכם זה. כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור  לספקידוע  10.2

 סכם. החשב כהפרה יסודית של התי לעניין זה, כולן או חלקן, הספק י נכונות הצהרותא
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, לרבות על כל צו ו כאמורמיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי הלעיריילהודיע  מתחייב הספק 10.3

 פחיו. למפורט במכרז זה על נסבהתאם  העבודותאת  לבצע ווהאוסר או מגביל את יכולת ושניתן כנגד

 תחייב לספק את העבודות בהתאם להוראות כל דין. מ הספק 10.4

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין   11

אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  הספק 11.1

ו/או  הספקלעובדי לספק ו/או לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או 

ו/או בקשר  מהשירותיםו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה   הספקמטעם  לקבלני משנה

 לשירותים. 

אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו  הספק 11.2

 ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם. 

מה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטע הספק 11.3

כל סכום שתחויב לשלם  בגיןימים  (7) שבעה לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך

כל תביעה שתוגש נגדה  בגין  לספקעקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע 

 כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת   הספקה רשאית לקזז מן התשלומים אשר העיריי 11.4

כאמור לעיל  הספקסכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו שהם באחריותו של 

 כאמור לעיל. הספקו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה שהם באחריותו של 

לת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או אינו רשאי להמחות )להעביר( לזו מציעה 11.5

 .חלקן

 ביטוח

כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  הספקלהבטחת אחריותו של  11.6

לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו  הספק

חת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ביטוחים מתאימים להבט

 ,2ג'נספח בהמצ"ב למסמכי מכרז זה והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.  אישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום  הספק 11.7

 הספקידי מבטחי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על הספק

לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת 

שך כל זמן חלותו של ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במ הספקההסכם. 

 הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
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עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  11.8

לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על הספקכדי לצמצם את אחריותו של  בקשר לכך ו/או לא יהא בכך

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  הספק -ביטוח כלי רכב 11.9

לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות 

בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק ביטוח אחריות מפני נזקי גוף 

 -לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב"כלי  המונח כי מוסכם ספק למען .₪ 1,000,000

 .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  11.10

 ש"ח למקרה. 2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

ות הקבועות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמי הספק 11.11

 בפוליסות הביטוח.

ו/או  הספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הספק 11.12

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה 

יהיה אחראי  הספקכי או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, 

 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  הספק 11.13

עירייה  האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת ה

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה אחראי לנזקים באופן  הספקהפר  11.14

מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב 

 .כך

המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  לשאת בתשלומים הספקעל  11.15

 בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 

 מראש ( ופיצויים מוסכמים  SLA) אמנת השירות  12

וכלי בידי המזמין  וניהול נכון ויעיל של משאבי והמאפשר ל המזמיןאמנת השירות היא כלי בידי  12.1

פויות לאספקת השירותים ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום כל להגדרת מדיניות וסדרי עדי והעירייה

 אלה.

  ביעדי האמנה. יחשבו כאי עמידה  לא מוונדליזם יוער כי תקלות אשר נגרמות כתוצאה 12.2
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וברמות השירותים המוגדרים להלן,  העבודהעמוד באיכות ילא  הספקובמידה  -פיצויים מוסכמים  12.3

 יע וכמוסכם להלן.פיצויים מוסכמים מראש כמופ מהספקייגבו 

לא יסיים את ביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם או בתחילת העבודה,  הספקככל ש 12.3.1

)במילים: אלף שקלים חדשים( צמוד למדד ₪  1,000פיצוי מוסכם בסך  הספקישלם 

המחירים לצרכן )הידוע ביום חתימת ההסכם( עבור כל שבוע איחור. העירייה רשאית 

 מהעיריה או לגבות אותו בכל דרך אחרת. לספקסכום שיגיע לנכות את סכום הפיצוי מכל 

את התיקונים וההשלמות שנתבקש ע"י העירייה ופורטו ברשימת  הספקלא ביצע ככל ש 12.3.2

 ,מבלי לגרוע מכלליות ההסכםרשאית, תהא העירייה  ,ימים (10עשרה )הליקויים תוך 

ולנכות הוצאות לבצע את התיקונים וההשלמות בעצמה או באמצעות גורם אחר מטעמה 

 תקורה. 15%בתוספת  הספקאלו מ

ימים קלנדריים כנדרש,  30( תוך AS MADEלעירייה תכניות עדות ) הספקלא הגיש  12.3.3

 עבור כל יום איחור בהגשת התכניות.₪  500 -ב הספקרשאית העירייה לקנוס את 

, לא שמר על ניקיון מקום העבודה לרבות סילוק עודפי הפסולת, חומרים הספקבמידה ו 12.3.4

העירייה לקנוס אותו רשאית , שהוא לאתר פסולת מורשה מתקנים או כל פסולת מסוג

 ליום.₪  5,000בסך 

הנזקים שייגרמו  בגיןמראש  כיםמוערום מימוסכ פיצוייםהינם  הסעיפים לעיל הפיצויים על פי  12.4

 , וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.הסכם זהבגין הפרה של הוראות  לעירייה

מוש הפיצויים המוסכמים ע"י המזמין ייעשה בדרך של קיזוז מלוא הפיצוי המוסכם מהחשבונית מי 12.5

 .או בכל דרך אחרת הנראית לה החודשית האחרונה

אחר בגין הפרת או סעד אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המזמין לכל תרופה  12.6

ים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו החוזה, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזק

  בדרך של קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית.

 

 המחאת זכויות 13

רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, אלא באישור  הספקאין 

 מראש ובכתב מהממונה.

 

 ביטול ההסכם 14

 ית העירייה להביא הסכם זה לסיומו במקרים הבאים:מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה רשא

 מתרשל בזדון בביצוע ההסכם. הספק 14.1

ככל או שניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו.   ,שט רגל או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגלפ הספק 14.2

תאגיד ונתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן  הינו הספקש
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או שהגיע לפשרה או סידור עם נושיו או שפנה לנושיו לקבלת ארכה לצורך פשרה בהתאם  צו פירוק

 .1999לחוק החברות התשנ"ט 

נשוא הסכם זה שניתנה על ידו אינה נכונה או שלא גילה  הספקהתברר כי הצהרה כלשהיא של  14.3

 הספקר כי לעירייה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. או במידה והתבר

 העביר לעירייה נתונים ודוחות שאינם מדויקים.

 בכל אחד מהמקרים לעיל תינתן לספק זכות שימוע בטרם סיום ההסכם. 14.4

אין בסיום ההסכם בכל אחד מהמקרים לעיל למנוע מהעירייה לתבוע את הספק על כל מעשה או  14.5

 מחדל בהתאם לכל זכות המוקנית לו בתוקף הסכם זה ו/או לפי כל דין.

ומזכים את  הספקמען הסר ספק מובהר כי הסעיפים לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם ע"י ל 14.6

העירייה בביטול ההסכם וחילוט הערבות כפיצויים מוסכמים בגין ההפרה. אין בחילוט הערבות ע"י 

העירייה כדי לגרוע כל סעד ו/או תרופה המגיעים לה ע"פ כל דין אחר לו תהיה זכאית כתוצאה 

 . מההפרה

לתשלום כלשהוא ו/או פיצוי כלשהוא  הספקבוטל ההסכם בשל הפרה יסודית לעיל, לא יהיה זכאי  14.7

לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום עבור נזק, פגיעה במוניטין או כל  הספקעקב ביטול ההסכם. 

 הפסד אחר העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול. 

 

 כללי 15

מידע המצוי במדיה אחרת שקיבל ממנה או מי מטעמה להחזיר לעירייה כל מסמך וכל  הספקעל  15.1

לצורך ביצוע העבודות בתום השימוש בו, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או מדיה מגנטית 

 אחרת.

הסכם זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפוי כח או כהרשאה  15.2

לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם או מי מטעמה להציג עצמם כמוסמך  לספק

התחייבויות כאמור בשם העירייה  הספקהעירייה, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו 

ישא באחריות הבלעדית לכל נזק לעירייה או לצד שלישי,  הספקאו יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. 

ייה לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג העיר

 על ידי העירייה, מראש ובכתב.

אם אחד הצדדים לא יעמוד על זכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על  15.3

 זכויותיו.

מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו  הספק 15.4

מכל חובה או צורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל הודעה, כנדרש כדי לשחררו 

 על פי כל דין.

 כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם. 15.5
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 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים: 15.6

 _________________________________________ –ירייה הע

 _________________________________________     - הספק

שעות  72כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך    15.7

 מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בתל אביב. מקום השיפוט הייחודי 15.8

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

 

 חתימות העירייה:

 

 

_________________  _____________________  __________________ 

 גזבר העירייה          מנכ"ל העירייה    ראש העיר          

  

 

 :חתימות הספק

 מורשי חתימה מטעמו:

 שם:________________    ת.ז:__________________  חתימה וחותמת החברה:_______________

 שם:_______________      ת.ז:__________________   חתימה וחותמת החברה:_______________
 

 

 אישור עו"ד

את כי המסמך נחתם ע"י אני הח"מ,______________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת בז

ה"ה___________ ת.ז.______________ וה"ה ______________ ת.ז.______________ וכי אלה 

 ____________ ולחייב אותו. הספקמוסמכים לחתום בשם 

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת                     תאריך         
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע מנההז

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 בדק/ביצוע ערבות -1ג' נספח

 ________________: _________שם הבנק

 ן ________________________מס' הטלפו

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד 

 עיריית אריאל

 ____________הנדון: ערבות מס'

אלף שקלים חדשים(, צמודים ועשרים  מאה) ₪  120,000של אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

ידוע ביום חתימת ההסכם ועד המדד שיהא ידוע במועד מהמדד ה(, המדדלמדד המחירים לצרכן )להלן: "

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(.  "(, מתאריך ___________סכום הערבותהתשלום בפועל )להלן: "

 ערבות ביצוע עם "( בקשרהחייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________)להלן "

ת של גופי תאור התקנהותכנון, אספקה ללביצוע עבודות  10/2017מס' מכרז פומבי שנחתם עמו במסגרת : חוזה 

הסביבה ולהתייעלות  , במסגרת פעולותיה לקידום איכותברחבי העירבבתי ספר ובגני ילדים , LEDמסוג  פנים

 .אנרגטית

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר  מבלי

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 ____________________ כתובתושהבנק  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף

 שם הבנק                                                                                                             

 

   ______________________                           ________________________ 

  כתובת סניף הבנק                                               מס' הבנק ומס' הסניף       

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

                  _____________                       ________________                       _____________ 

 לא                                      חתימה וחותמת תאריך                                      שם מ          
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 בעיר אריאל. פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 אישור קיום ביטוחים -  2ג'נספח 

 לכבוד
 אריאל עיריית
 אריאל,  5 יהודה
 "העירייה"( :)להלן

 
 א.ג.נ.,

 
ביצוע פרוייקט  "( בגין הספקאישור על קיום ביטוחים של________________________)להלן " הנדון:

 העירברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 
 בעיר אריאל פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת  ,ו/או במוסדות שונים עבור העירייה

 (ו/או "העבודות" "השירותים_____________  )להלן: "מיום בקשר עם הסכם ו/או עבודות נלוות, 
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 
 ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כמפורט להלן: קלספאנו ערכנו   .1
 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

4,000,000 ₪  
 

של  ו/או הספקן מעשה או מחדל של על פי דין  בגי הספקאחריות  :תאור כיסוי
העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל 

, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר הספקהפועל בשמו ומטעמו של 
 עם השירותים.

בגין ו/או בקשר עם  עירייהה הביטוח מורחב לשפות את .1 נוספות הרחבות
 .הספק ו/או הפועלים מטעמומעשה או מחדל של 

 .לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות בגין יסויכ .2

 .הרמה ומכשירי וטעינה פריקה בגין כיסוי .3

ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ב שימוש ויש ולככ .4
 לבטחוכהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית 

כיסוי  עבור נזקי גוף הנובעים משימוש  ייכלל" חובה"ביטוח ב
 ₪  2,000,000"ל עד סך של בנ

 יחשב לרכוש צד ג'. עירייההרכוש  .5

 לכל מקרה ביטוח. ₪  20,000אינה עולה על  :עצמית השתתפות
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 _________________ ( מספר)פוליסה  ביטוח חבות מעבידים .ב
 גבול אחריות: 

 תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
 : תאור כיסוי

 
 שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה תאונות בגין דין כל פי על אחריות

בביצוע  הספקהמועסקים על ידי  ולכל משנה קבלני, הספקעובדי ל
 .שירותיםה

אחריות  הורחב לכלול את העירייה היה ותוטל עלימהביטוח  :נוספות הרחבה
 .הספקכמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 

 
 

 _________________ ( מספרוליסה מקצועית )פ אחריותביטוח  .ג
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
1,000,000 ₪  

  
 : תאור כיסוי

 
או /ובגין אבדן  וו/או עובדי הספקלכיסוי אחריות על פי דין של 

לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או  נזק לגוף
ולעובדיה  עירייהלהו לרבות ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלש

מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל  כתוצאה
טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או 

 בקשר עם ביצוע השירותים. 
ביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר עובדים,  )ב( ה .1 :נוספות הרחבה

 אובדן מסמכים ומדיה מגנטית. 
 חודשים. 6וח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת הביט   .2
בגין ו/או בקשר עם הפרת  מורחב לשפות את העירייההביטוח    .3

 בביצוע השירותים. ועוביו  הספקחובה מקצועית של 

מועד התחלת מתן שירותים לא יאוחר מתאריך רטרואקטיבי    .4
 עירייה.למקצועיים 

 לכל מקרה ביטוח. ₪  80,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
   

 _________________ ( מספר)פוליסה המוצר   חבותביטוח  .ד
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
2,000,000  ₪ 

 : תאור כיסוי
 

ביטוח חבות המוצר עפ"י דין ו/או חוק האחריות למוצרים 
 בקשרהעירייה ו הספק, לכיסוי אחריות 1980 -פגומים, תש"ם 

או /ו הספקים ו/או לשירותים ו/או לעבודות שבוצעו ע"י למוצר
 .מטעמו מי"י ע

 חודשים. 6ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :נוספות הרחבה
בגין ו/או בקשר עם  המוצרים  עירייהההביטוח מכסה את  .2

 ו/או ע"י מי מטעמו. הספקע"י   שבוצעוו/או העבודות 

 אחריות צולבת.    .3

מועד התחלת מתן שירותים לא יאוחר מואקטיבי תאריך רטר .5
 .עירייהלמקצועיים 

 לכל מקרה ביטוח.₪  80,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
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 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
 . יםהשירות עם בקשרו/או העירייה,  הספק –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

חברות בנות עובדים ומנהלים  לרבותגופים עירוניים ו/או   אריאלעיריית  –" למטרת אישור זה עירייה"ה
 של הנ"ל. 

 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4
 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א
 .הספקאולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות העירייה כלפי  ,סעיף אחריות צולבת .ב
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  הספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ג

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום,  לספקשנמסור 
 המבוקש.

יסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח היקף הכ .ד
, חריג אחריות מקצועית לא יחול )למעט בביטוח אחריות מקצועית(התקפות במועד התחלת הביטוח 

 ככול וקיים.

 

לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  הספק .5
 בהן.

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

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

לחוק חוזה הביטוח  59שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.ספק. למען הסר 1981 –תשמ"א 

 

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

 
 
 

_______________  _____________________  ____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח        שמות החותמים    תאריך 

 חתימת מורשה חתימה                
 
 
 

_____________ טלפון _________________________פקס.:_____________ ביטוח:_____סוכן   
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 (10/2017פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

 העיר,ברחבי   בבתי ספר ובגני ילדים,  LEDמסוג  ת פניםשל גופי תאור התקנהולביצוע תכנון, אספקה 

 יר אריאל.בע פניםכחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת 

 כתב כמויות והצעת המחיר –חלק ד' 

 במסגרת מכרז זה.  יםהנדרש והפריטיםהעבודות כלל המצורפת מטה מפורטות  הבטבל .1

 במסמך זה הינן הערכה בלבד, ואין בהן כדי לחייב את העירייה. המפורטותמובהר בזאת כי הכמויות  .2

, ולסכם את המחירים לסה"כ הכמות עיףלכל ס ליד כל פריט את המחיר המוצע על ידועל המציע לציין  .3

 .הכולל לביצוע העבודות, ללא ובתוספת מע"מ את  הסכוםהטבלה בתחתית כן לסכם הנדרשת, ו

המפורטים  והפריטים השירותים, ויכלול את כלל העבודות ,הינו סופי המציענתן ע"י ישהמחיר יודגש כי  .4

 רווח קבלני וכו'.עובדים,  בגין מרחק, תשלום כל תוספת למציע תשולםלא בטבלה זו. 

של  ןאת  מחיר העירייה  תחשב ,כתב הכמויותיחול שינוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי המכרז/ש ככל .5

במכפלת הכמות שסופקה  לפריט בודדהמציע שניתנה ע"י סה"כ העבודות/הפריטים בהתאם להצעת המחיר 

 .בפועל

הכוללת לכמות לפי המחיר ליחידה העלות  תוקןת לכמות,סה"כ המחיר ככל שתתגלה טעות בחישוב  .6

. ככל שתתגלה טעות בחישוב סה"כ השירותים, הנדרשים במסגרת מכרז זה, תתקן העירייה בהכפלת הכמות

 את הטעות בהתאם לסכום שימצא על ידה.

במכרז בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים  העבודות נשוא מכרז זה,במהלך ביצוע  ,צורךה ככל שיתגלה .7

 יהיה מחיר כל אחד מהם מבוסס על מחירו של סעיף דומה בחוזה. ,זה

 חירון לעבודות דקל האחרוןמבוסס על מ העבודותיהיה מחיר  -במכרז זהסעיף דומה ככל שלא ימצא  .8

 כמות, מרחק, רווח קבלני וכו'(. )כדוגמתללא כל תוספת , 20%, בניכוי הנחה בגובה והמעודכן
 

 הצעת המציע    

 תאור מספר
 יח'

 סה"כ ליח' מחיר כמות מידה

     גני ילדים 1.00.000.0000

     מתקני חשמל 1.08.000.0000

     גופי תאורה פלורסנטים 1.08.081.0000

1.08.081.0010 

ס"מ בטכנולוגית  120*30גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wלד בהספק של  

   260.00 יח'  {36W*2מאושר }מחליף ג.ת 

1.08.081.0020 

ס"מ בטכנולוגית לד  60*60גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wבהספק של  

   160.00 יח'  {18/14W*4מאושר }מחליף ג.ת 

1.08.081.0025 

 30Wגוף תאורה מוגן מים בהספק של  
מותקן בתקרת ממ"ד או התקנה חיצונית 

   165.00 יח'  או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה CIXIיצרן 
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 יח'
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1.08.081.0030 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 18W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*18Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   50.00 יח'  {

1.08.081.0040 
גוף תאורת חרום עם כיתוב "יציאה" לפי תקן 

   130.00 יח'  מ"מ150ישראלי, חד תכליתי,גובה אותיות 

1.08.081.0050 

מערכת תאורת חרום, חד תכליתית, תאורת 
3W LED  בעל, מבדק עצמי  וסוללות ניקל

דוגמת  20.2.22מיטל המתאים לת"י 
"ENELTEC.220.00 יח'  "  או ש"ע ומאושר   

1.08.081.0060 

גוף לתאורת חוץ לבחירת האדריכל /ת מוגן 
. בעל 50W LEDמים לד בהספק של עד  

   155.00 יח'  .ניירת מתאימה ואישורי תקינה

     נקודות מאור 1.08.101.0000

1.08.101.0010 

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות 
צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 

15X15  מ"מ, כבלי נחושתN2XY/FR  ו/או
 1.5בחתך   P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 

ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר 
, מפסק/י זרם יחיד או כפול או ועד המפסקים

דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 
מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד"  

דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור 
נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו 

   140.00 נק'  תליה

     נקודות בתי תקע 1.08.102.0000

1.08.102.0010 

תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת  נקודת בית
N2XY/FR  ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C   3בחתךX1.5  ממ"ר, מושחלים
בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או 
מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בתעלות 

מ"מ, מהלוח עד  15X15פלסטיות במידות עד 
אמפר, דוגמת  16בית התקע וכן בית תקע 

"פוקוס" או ש"ע, מותקן  "וויסבורד" דגם
   120.00 נק'  תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

1.08.102.0030 
תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או 

   120.00 יח'  ממ"ר 2.5מוליכים 

     בדיקת בודק מוסמך 1.08.107.0000

1.08.107.0010 

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 
3X63   מוסמך לרבות אמפר ע"י בודק

תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע 
   34.00 קומפ' לבודק בעריכת המדידות.

     מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 1.60.000.0000
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     מחירי קבלן משנה -ש"ע פועלי בנין  1.60.020.0000

1.60.020.0010 
חשמלאי מוסמך עבור פירוקים ותיקונים 

   660.00 ש"ע  לגופים קיימים.

1.60.020.0020 
חשמלאי עוזר עבור פירוקים ותיקונים 

   660.00 ש"ע  לגופים קיימים.

     סה"כ גני ילדים

     בי"ס עליזה בגין 2.00.000.0000

     מתקני חשמל 2.08.000.0000

     גופי תאורה פלורסנטים 2.08.081.0000

2.08.081.0010 

טכנולוגית ס"מ ב 120*30גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wלד בהספק של  

   280.00 יח'  {36W*2מאושר }מחליף ג.ת 

2.08.081.0020 

ס"מ בטכנולוגית לד  60*60גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wבהספק של  

   50.00 יח'  {18/14W*4מאושר }מחליף ג.ת 

2.08.081.0030 

 30Wגוף תאורה מוגן מים בהספק של  
מותקן בתקרת ממ"ד או התקנה חיצונית 

   120.00 יח'  או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה CIXIיצרן 

2.08.081.0040 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 18W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*18Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   40.00 יח'  {

2.08.081.0050 

ול( בתקרה אקוסטית / גוף תאורה שקוע )עג
 30-22W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*26Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   20.00 יח'  {

2.08.081.0060 

 HBגוף תאורה למבואת כניסה פעמון  

200W   לד יצרןLUXTRONIK  '20.00 יח   

2.08.081.0070 

מערכת תאורת חרום, חד תכליתית, תאורת 
3W LED בדק עצמי  וסוללות ניקל בעל, מ

דוגמת  20.2.22מיטל המתאים לת"י 
"ENELTEC.30.00 יח'  "  או ש"ע ומאושר   

2.08.081.0080 
גוף תאורת חרום עם כיתוב "יציאה" לפי תקן 

   20.00 יח'  מ"מ150ישראלי, חד תכליתי,גובה אותיות 

     נקודות מאור 2.08.101.0000
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 יח'

 סה"כ ליח' מחיר כמות מידה

2.08.101.0010 

ושלמת במעגל חד פזי לרבות נקודת מאור מ
צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 

15X15  מ"מ, כבלי נחושתN2XY/FR  ו/או
 1.5בחתך   P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 

ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר 
ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או 

דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 
ם או משוריין, דוגמת "וויסבורד"  מוגן מי

דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור 
נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו 

   30.00 נק'  תליה

     נקודות בתי תקע 2.08.102.0000

2.08.102.0010 

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת 
N2XY/FR  ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C  3 בחתךX1.5  ממ"ר, מושחלים
בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או 
מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בתעלות 

מ"מ, מהלוח עד  15X15פלסטיות במידות עד 
אמפר, דוגמת  16בית התקע וכן בית תקע 

"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן 
   20.00 נק'  תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

2.08.102.0030 
תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או 

   20.00 יח'  ממ"ר 2.5מוליכים 

     בדיקת בודק מוסמך 2.08.107.0000

2.08.107.0010 

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 
3X63   אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות

תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע 
   1.00 'קומפ לבודק בעריכת המדידות.

     מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 2.60.000.0000

     מחירי קבלן משנה -ש"ע פועלי בנין  2.60.020.0000

2.60.020.0010 
חשמלאי מוסמך עבור פירוקים ותיקונים 

   50.00 ש"ע  לגופים קיימים.

2.60.020.0020 
חשמלאי עוזר עבור פירוקים ותיקונים 

   50.00 ש"ע  לגופים קיימים.

     סה"כ עליזה בגין

     מילקין 3.00.000.0000

     מתקני חשמל 3.08.000.0000

     גופי תאורה פלורסנטים 3.08.081.0000

3.08.081.0010 

ס"מ בטכנולוגית  120*30גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wלד בהספק של  

   124.00 יח'  {36W*2מאושר }מחליף ג.ת 
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 תאור מספר
 יח'
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3.08.081.0020 

ס"מ בטכנולוגית לד  60*60גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wבהספק של  

   98.00 יח'  {18/14W*4מאושר }מחליף ג.ת 

3.08.081.0030 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 18W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*18Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   82.00 יח'  {

3.08.081.0040 

 30Wגוף תאורה מוגן מים בהספק של  
מותקן בתקרת ממ"ד או התקנה חיצונית 

   78.00 יח'  או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה CIXIיצרן 

3.08.081.0050 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 30-22W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*26Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   12.00 יח'  {

3.08.081.0060 

מערכת תאורת חרום, חד תכליתית, תאורת 
3W LED  בעל, מבדק עצמי  וסוללות ניקל

דוגמת  20.2.22מיטל המתאים לת"י 
"ENELTEC.40.00 יח'  "  או ש"ע ומאושר   

3.08.081.0070 
גוף תאורת חרום עם כיתוב "יציאה" לפי תקן 

   30.00 יח'  מ"מ150יות ישראלי, חד תכליתי,גובה אות

     נקודות מאור 3.08.101.0000

3.08.101.0010 

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות 
צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 

15X15  מ"מ, כבלי נחושתN2XY/FR  ו/או
 1.5בחתך   P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 

ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר 
המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או  ועד

דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 
מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד"  

דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור 
נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו 

   40.00 נק'  תליה

     נקודות בתי תקע 3.08.102.0000

3.08.102.0010 

ודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת נק
N2XY/FR  ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C   3בחתךX1.5  ממ"ר, מושחלים
בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או 
מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בתעלות 

מ"מ, מהלוח עד  15X15פלסטיות במידות עד 
אמפר, דוגמת  16בית התקע וכן בית תקע 

רד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן "וויסבו
   30.00 נק'  תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

3.08.102.0030 
תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או 

   30.00 יח'  ממ"ר 2.5מוליכים 
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     בדיקת בודק מוסמך 3.08.107.0000

3.08.107.0010 

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 
3X63   בודק מוסמך לרבות אמפר ע"י

תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע 
   1.00 קומפ' לבודק בעריכת המדידות.

     מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 3.60.000.0000

     מחירי קבלן משנה -ש"ע פועלי בנין  3.60.020.0000

3.60.020.0010 
חשמלאי מוסמך עבור פירוקים ותיקונים 

   60.00 ש"ע  לגופים קיימים.

3.60.020.0020 
חשמלאי עוזר עבור פירוקים ותיקונים 

   60.00 ש"ע  לגופים קיימים.

     סה"כ מילקין

     ממ" ד אור זבולון 4.00.000.0000

     מתקני חשמל 4.08.000.0000

     גופי תאורה פלורסנטים 4.08.081.0000

4.08.081.0010 

טכנולוגית ס"מ ב 120*30גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wלד בהספק של  

   245.00 יח'  {36W*2מאושר }מחליף ג.ת 

4.08.081.0020 

ס"מ בטכנולוגית לד  60*60גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wבהספק של  

   42.00 יח'  {18/14W*4מאושר }מחליף ג.ת 

4.08.081.0030 

ית / גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסט
 18W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*18Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   45.00 יח'  {

4.08.081.0040 

 30Wגוף תאורה מוגן מים בהספק של  
מותקן בתקרת ממ"ד או התקנה חיצונית 

   160.00 יח'  או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה CIXIיצרן 

4.08.081.0050 

ול( בתקרה אקוסטית / גוף תאורה שקוע )עג
 30-22W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*26Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   15.00 יח'  {

4.08.081.0060 

 HBגוף תאורה למבואת כניסה פעמון  

200W   לד יצרןLUXTRONIK  '10.00 יח   

4.08.081.0070 

מערכת תאורת חרום, חד תכליתית, תאורת 
3W LED בדק עצמי  וסוללות ניקל בעל, מ

דוגמת  20.2.22מיטל המתאים לת"י 
"ENELTEC.40.00 יח'  "  או ש"ע ומאושר   

4.08.081.0080 
גוף תאורת חרום עם כיתוב "יציאה" לפי תקן 

   30.00 יח'  מ"מ150ישראלי, חד תכליתי,גובה אותיות 
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     נקודות מאור 4.08.101.0000

4.08.101.0010 

ושלמת במעגל חד פזי לרבות נקודת מאור מ
צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 

15X15  מ"מ, כבלי נחושתN2XY/FR  ו/או
 1.5בחתך   P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 

ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר 
ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או 

דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 
ם או משוריין, דוגמת "וויסבורד"  מוגן מי

דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור 
נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו 

   40.00 נק'  תליה

     נקודות בתי תקע 4.08.102.0000

4.08.102.0010 

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת 
N2XY/FR  ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C  3 בחתךX1.5  ממ"ר, מושחלים
בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או 
מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בתעלות 

מ"מ, מהלוח עד  15X15פלסטיות במידות עד 
אמפר, דוגמת  16בית התקע וכן בית תקע 

"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן 
   30.00 נק'  תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

4.08.102.0030 
תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או 

   30.00 יח'  ממ"ר 2.5מוליכים 

     בדיקת בודק מוסמך 4.08.107.0000

4.08.107.0010 

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 
3X63   אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות

תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע 
   1.00 'קומפ לבודק בעריכת המדידות.

     מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 4.60.000.0000

     מחירי קבלן משנה -ש"ע פועלי בנין  4.60.020.0000

4.60.020.0010 
חשמלאי מוסמך עבור פירוקים ותיקונים 

   60.00 ש"ע  לגופים קיימים.

4.60.020.0020 
חשמלאי עוזר עבור פירוקים ותיקונים 

   60.00 ש"ע  לגופים קיימים.

     סה"כ ממ"ד אור זבולון 

     סה"כ ממ"ד אור זבולון

     נחשונים 5.00.000.0000

     מתקני חשמל 5.08.000.0000

     גופי תאורה פלורסנטים 5.08.081.0000
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 הצעת המציע    

 תאור מספר
 יח'

 סה"כ ליח' מחיר כמות מידה

5.08.081.0010 

ס"מ בטכנולוגית  120*30גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wלד בהספק של  
   295.00 יח'  {36W*2ף ג.ת מאושר }מחלי

5.08.081.0020 

ס"מ בטכנולוגית לד  60*60גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wבהספק של  

   42.00 יח'  {18/14W*4מאושר }מחליף ג.ת 

5.08.081.0030 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 18W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*18W}מחליף   או ש"ע CGDתוצרת  
   40.00 יח'  {

5.08.081.0040 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 30-22W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*26Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   22.00 יח'  {

5.08.081.0050 

 30Wגוף תאורה מוגן מים בהספק של  
מותקן בתקרת ממ"ד או התקנה חיצונית 

   88.00 יח'  או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה  CIXIיצרן 

5.08.081.0060 

מערכת תאורת חרום, חד תכליתית, תאורת 
3W LED  בעל, מבדק עצמי  וסוללות ניקל

דוגמת  20.2.22מיטל המתאים לת"י 
"ENELTEC.30.00 יח'  "  או ש"ע ומאושר   

5.08.081.0070 
לפי תקן גוף תאורת חרום עם כיתוב "יציאה" 

   20.00 יח'  מ"מ150ישראלי, חד תכליתי,גובה אותיות 

     נקודות מאור 5.08.101.0000

5.08.101.0010 

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות 
צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 

15X15  מ"מ, כבלי נחושתN2XY/FR  ו/או
 1.5בחתך   P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 

מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ממ"ר 
ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או 

דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 
מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד"  

דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור 
נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו 

   30.00 נק'  תליה

     ודות בתי תקענק 5.08.102.0000

5.08.102.0010 

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת 
N2XY/FR  ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C   3בחתךX1.5  ממ"ר, מושחלים
בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או 
מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בתעלות 

מ"מ, מהלוח עד  15X15פלסטיות במידות עד 
   20.00 נק' אמפר, דוגמת  16וכן בית תקע בית התקע 
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 הצעת המציע    

 תאור מספר
 יח'

 סה"כ ליח' מחיר כמות מידה
"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן 

 תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

5.08.102.0030 
תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או 

   20.00 יח'  ממ"ר 2.5מוליכים 

     בדיקת בודק מוסמך 5.08.107.0000

5.08.107.0010 

במתח נמוך בגודל עד בדיקת מתקן חשמלי 
3X63   אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות

תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע 
   1.00 קומפ' לבודק בעריכת המדידות.

     מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 5.60.000.0000

     מחירי קבלן משנה -ש"ע פועלי בנין  5.60.020.0000

5.60.020.0010 
ר פירוקים ותיקונים חשמלאי מוסמך עבו

   50.00 ש"ע  לגופים קיימים.

5.60.020.0020 
חשמלאי עוזר עבור פירוקים ותיקונים 

   50.00 ש"ע  לגופים קיימים.

     סה"כ נחשונים

     אורט יובלי אריאל )מבנה ז' ומנהל( 6.00.000.0000

     מתקני חשמל 6.01.000.0000

     טיםגופי תאורה פלורסנ 6.01.081.0000

6.01.081.0010 

ס"מ בטכנולוגית  120*30גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wלד בהספק של  

   320.00 יח'  {36W*2מאושר }מחליף ג.ת 

6.01.081.0020 

ס"מ בטכנולוגית לד  60*60גוף תאורה שקוע  
ש"ע   BENTUיצרן   40Wבהספק של  

   80.00 יח'  {18/14W*4מאושר }מחליף ג.ת 

6.01.081.0030 

 30Wגוף תאורה מוגן מים בהספק של  
מותקן בתקרת ממ"ד או התקנה חיצונית 

   160.00 יח'  או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה CIXIיצרן 

6.01.081.0040 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 18W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*18Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   125.00 יח'  {

6.01.081.0050 

גוף תאורה שקוע )עגול( בתקרה אקוסטית / 
 30-22W LEDסטנדרטית / מינלרית וכד'  

 PL  2*26Wאו ש"ע }מחליף   CGDתוצרת  
   40.00 יח'  {

6.01.081.0060 

 HBגוף תאורה למבואת כניסה פעמון  

200W   לד יצרןLUXTRONIK  '38.00 יח   

6.01.081.0070 

מערכת תאורת חרום, חד תכליתית, תאורת 
3W LED  45.00 יח' בעל, מבדק עצמי  וסוללות ניקל   
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 הצעת המציע    

 תאור מספר
 יח'

 סה"כ ליח' מחיר כמות מידה
דוגמת  20.2.22מיטל המתאים לת"י 

"ENELTEC.או ש"ע ומאושר  " 

6.01.081.0080 
גוף תאורת חרום עם כיתוב "יציאה" לפי תקן 

   20.00 יח'  מ"מ150ישראלי, חד תכליתי,גובה אותיות 

     נקודות מאור 6.01.101.0000

6.01.101.0010 

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות 
צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 

15X15  מ"מ, כבלי נחושתN2XY/FR  ו/או
 1.5בחתך   P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 

ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר 
פול או ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כ

דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 
מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד"  

דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור 
נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו 

   40.00 נק'  תליה

     נקודות בתי תקע 6.01.102.0000

6.01.102.0010 

נחושת נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי 
N2XY/FR  ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C   3בחתךX1.5  ממ"ר, מושחלים
בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או 
מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בתעלות 

מ"מ, מהלוח עד  15X15פלסטיות במידות עד 
אמפר, דוגמת  16בית התקע וכן בית תקע 

"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן 
   20.00 נק'  תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

6.01.102.0030 
תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או 

   20.00 יח'  ממ"ר 2.5מוליכים 

     בדיקת בודק מוסמך 6.01.107.0000

6.01.107.0010 

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 
3X63   אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות

דיקה, והגשת תוכניות וסיוע תשלום עבור הב
   1.00 קומפ' לבודק בעריכת המדידות.

     מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 6.02.000.0000

     מחירי קבלן משנה -ש"ע פועלי בנין  6.02.020.0000

6.02.020.0010 
חשמלאי מוסמך עבור פירוקים ותיקונים 

   60.00 ש"ע  לגופים קיימים.

6.02.020.0020 
מלאי עוזר עבור פירוקים ותיקונים חש

   60.00 ש"ע  לגופים קיימים.

     סה"כ אורט יובלי אריאל
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  סה"כ עלות כוללת

  מע"מ

  סה"כ כולל מע"מ
 

 חתימות מורשי החתימה:

_______________  __________________ 

 חתימת מורשה החתימה      שם מורשה החתימה               

_______________  __________________ 

 חתימת מורשה החתימה      שם מורשה החתימה              

 

 אישור

 

אשר חתמו  ,המציע להלןמטעם  מורשי החתימהכי חתימות  בזאתמאשר  ,אני הח"מ _____________ עו"ד

 דבר ועניין. כלבצירוף חותמת המציע מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם ל ,הצעה והתחייבות זוה על

 

                                                      _________________       ____________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין       תאריך                                                                            


