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 :המכרז חוברת תכולת
 

  נספח
 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז א'

 פרטי המציע 1א' 
  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 2א' 

 
 כספי מחזור על ח"רו אישור 3א' 
 פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר 4א' 
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 5א' 
 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 6א' 
 הצהרת המציע 7א' 

 מפרט השירותים ב'
 חוזה ג' 
 אישור עריכת ביטוחים  1ד' 
 לחוזה)ערבות ביצוע(ערבות   2ד' 
 בטיחות כללי ה'
 שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר ו'

 לקטינים
 הצעת המציע ז'
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 הצעה להגיש ,להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)"עיריית עפולה 

 בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז כמפורט, לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה

 .ונספחיו למכרז המצורף

 רקע .2

צורך אספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה )להלן: לספק  עם להתקשר נתמעוניי העירייה

 "(.העבודות"0"השירותים"

פריקה, התקנה, ומתן שירות ואחריות עפ''י אספקה, הובלה, , היתר בין, כוללת  העבודה .1.2

  הוראות המכרז וההסכם, והכל לפי דרישות העירייה.

, בנוסף שירותים.ה מכלול על אחראי יהיה וככזה, הספק האחראי ישמש במכרז הזוכה .1.1

 בין התיאום ועלכל הקשור במתן השירותים,  בטיחות נושאי על אחראי הזוכה יהיה

 הקבועות והעבודות המטלות, התפקידים את ויבצע, בו שיועסקו השוניםונציגיו  עובדיו

 להנחיות בהתאם /השירותיםהעבודות את יבצע במכרז הזוכה. זה למכרז המצורף בחוזה

 .העירייה ולהוראות

 העירייה תהא רשאית לחלק את העבודות בין מספר מציעים . .1.2

 הזוכה שקבע למחיר בהתאם תמורה לזוכה העירייה שלםת העבודות ביצוע תמורת .1.2

 .למכרז המצורף בחוזה וכמפורט בהצעתו

 המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .1.2

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב
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 למכרז זמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

  //:72שעה   2/2/5/71/ לשאלות הבהרהמועד אחרון 

  //:72שעה   2/2/5/22/ מועד אחרון להגשת הצעות 

 /2/2/8/0/ תוקף ערבות הגשה למכרז

 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .2.1

 עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת

 תנאים להשתתפות במכרז

 כללי .4

 המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים להשתתף רשאים במכרז .2.2

 .יפסלויכול שי – התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק

 הצעה להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים םתנאיה .2.1

 או מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד תנאי קיום .מציעים למספר המשותפת

 .תנאיאותו ב כעמידה ייחשב לא -שאינו המציע  אחר גורם בכל

 משפטי מעמד .5

 בישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד או יחיד המציע הינו  .2.2

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .2.1

 
 למכרז 1'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש . 

 המציע של ניסיון .6

 הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי .1.2
 כדלקמן:

 
השנים האחרונות שקדמו  4במהלך  שלוש שנים רצופותבעל ניסיון של לפחות  .א

 לפרסום מכרז זה, לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים, כדלקמן:

 

עבור לפחות רשות מקומיות אחת לה סיפק בהיקף כספי שנתי  .2
 ש''ח לפחות . ///,//5של 
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 בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש 
 .למכרז 2'א כנספח המצורף

 
 הסכמ/ים חתומים בין המציע לרשות לתקופה הנדרשת ביחס לצרף יש 

 .המציע י"ע שסופקו לשירותים
 

 בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש 
 . למכרז 2'א כנספח המצורף

 

 

 -בעל מחזור כספי )שנתי( של העבודות נשוא המכרז, בהיקף שלא יפחת מ .ב
בשנה, לפני מע''מ, בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו ₪  ///,//7,5

 .8201 –ו  7201בכל אחת מהשנים 
 

 המצורף בנוסח - אישור רו''ח על מחזור כספי לצרף יש 
 . למכרז 3'א כנספח

 

 מעמד המציע .7

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה יצרף תעודה  -יחיד .1.2

  – תאגיד .1.1

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם   .א

 התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות.

מציע ולחייבו בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ציבוריים עסקאות גופים חוק איבתנ עמידה .8

 .חשבון רואה מס או יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .1.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .1.1

 . 7712-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .1.2

 ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם 
 . מכרזל 4'א כנספח המצורף בנוסח הרשעה העדר בדבר

 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .9

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר הצעה
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  מכרז ערבות .11

 חברת של או בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .2..2

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק תקף רישיון שברשותה, ישראלית ביטוח

 שקלים חמש עשרה אלף) ₪ ///,75 של בסכום, המציע שם על, 7787 - א"התשמ, הביטוח

, למכרז 6א' כנספח המצורף בנוסח, 200208030 ליום עד לפחות בתוקף שתהיה(, חדשים

 .  בלבד זה ובנוסח

 של חתימה מורשה ידי על חתומה תהיה היא ביטוח חברת ידי על ניתנת והערבות במקרה .1..2

 .מטעמה סוכן ידי על ולא עצמה הביטוח חברת

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .2..2

 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .2..2

 .זו פניה למסמכי המצורף

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .2..2

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .1..2

 לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון שימצא כפי

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה

ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .1..2

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .1..2

 דרישת פרטים מהמציע: .11

 ו/או לדרוש לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה

הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות או  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה

, מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים ו/או פרטים נוספים

והמציע  גם לאחר פתיחת ההצעות ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונהלשביעות 

 יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .12

 הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז בהפקת תשלום בגין ₪ 10000 בסך תשלום

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום

 המכרז במסמכי עיון .13

 עפולה. 41העירייה במחלקת הרכש, רח' יהושע חנקין  במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן .22.2
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 הבהרות הליך .14

 לפנות רוכש מכרז כל רשאי  12:00עד השעה  200205071 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .22.2

 עליו שנתקבל michals@afula.muni.il לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד, בכתב לעירייה

 התקבלה הפניה כי לוודא יש. זה בהליך הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור

 ayelettn@afula.muni.i 4-252/075/-ו 4-24842/0/ בטלפון בעירייה

 להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיימת  .22.1

 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות

 לחשוף מבלי, בסיור הקבלנים השתתפו אשר המכרז רוכשי לכל ישלח -הבהרות מסמך .22.2

 ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות. הפונה זהות ואת הפניה תוכן את

 למציעים. ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות ,השאלות ,את הפניות

 אינם בכתב הופצו לא ואשר הסיור במהלך פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .22.2

 .העירייה את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי חלק מהווים

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .22.2

 .המכרז ממסמכי

 ההצעה מבנה .15

 המידע את יפרט המציע .בה המפורטים המסמכים אתלהצעת המחיר  לצרף המציע על .22.2

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .22.1

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .22.2

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .22.2

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .16

ביחס למחירי הפריטים כאחוז הנחה המציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו  .21.2

"( במקום המיועד וירשום את הצעתו, הצעת המציע)להלן: " המפורטים בהצעת המציע

בספרות ובמילים במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת 

 ההצעה.

 .חלק מהפריטים מובהר כי לא ניתן להגיש הצעה על .21.1

 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .21.2

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

mailto:michals@afula.muni.il
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 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .21.2

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 עלולה כאמור התניה. כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא

 ההצעה הגשת .17

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את 78.7

 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 12:00 בשעה 200205026 מיום יאוחר ולא ההבהרות

אצל מזכירת הועדה זהבה  כניסה קומה  41ברחוב יהושוע חנקין  ,במשרדי העירייה

 .עובדיה 

 באופן למיניהם והנספחים הנלווים כולל המסמכים0 זהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה .21.2

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל ויצורפ להצעה .21.1

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .21.2

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .21.2

 . מטעמו חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע

, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .21.2

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

 . המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .21.1

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .21.1

 בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן

 חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, העירייה, רשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה

כל אחת מחיר שונה על ידי מציע, במילוי במקום בו נדרש ו/או אי הגשת הצעת מחיר  .21.1

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ו/או  שתי חוברות המכרזמ

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לפסילת ההצעה.  להביאהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 
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 מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.1

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום ..21.2

 קניין מסמכי המכרז: .18

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .21.2

 אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה עריכת

 ההצעה תוקף .19

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .21.2

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .21.1

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 ההצעות דירוג .21

 למכרז. כנספח ז'המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .2..1

תזכה במכרז,  –ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף  .1..1

 אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.

ות בין מספר מציעים שונים או להזמין העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצע .2..1

את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים 

כלשהם. חולקת ההזמנות בין מציעים שונים  ו/או הופחת היקף ההזמנות, לא ישונו 

 מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.

לעיל, העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר  2./2 על אף האמור בסעיף .2..1

 ו/או כל הצעה שהיא. 

 .שייבחרו המציעים בין השירותים של שווה מתחייבת לחלוקה אינה העירייה .2..1

 כנגד העירייה בקשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא מובהר, כי למשתתפים .1..1

 השירותים ביניהם. חלוקת אופן עם בקשר או/ו במכרז שייבחרו הזוכים מספר עם

 והבהרות פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לועדת או/ו לעירייה .1..1

 נוספים מסמכים הצגת לרבות ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו בדבר הצעתו,

 בחיי יהיה והמציע ב,"וכיו האשראי יכולת המימון, אפשרויות ניסיונו, ,כשירותו להוכחת
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 ניתוח או הסבר מסמך, למסור המציע סרב .שנדרשו הפרטים וההבהרות להמציא

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות העירייה להסיק רשאית כאמור כלשהוא

 החוזה על חתימה .21

 המועד בתוך, לעירייה להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .12.2

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 1 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .ביטוחים קיום על תקף

 במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .12.1

 לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה

 העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  .12.2

" ובפגישת עבודה צו התחלת עבודהמותנים במתן אישור מהעירייה  ב"נשוא המכרז 

מוסדרת לתחילת ביצוע העבודות אצל מנכ''ל העירייה, בתכנית עבודה והזמנת עבודה 

חודשים מיום סיום הליכי המכרז  2והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 

עילת תביעה בקשר לביטולו של יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל 

 המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

 לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .12.2

 חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא ,רצונה

 שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על הזוכה לקבלן להודיע ,ההתקשרות

 למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע לאחר השני המכרזים במקום ועדת י"ע

 .חדש

 ביטוחים: .22

הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף  .11.2

 ,למסמכי המכרז. 1' דכנספח 

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .11.1

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .23

ימים מיום קבלת ההודעה על  1מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .12.2

ערבות הזכייה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז. ה

כנספח ד' יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף  /7הא לתקופת ההסכם ועוד ת

 למסמכי המכרז. 20
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היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה  .12.1

 /7נוספת המציע מתחיב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 סיום התקופה הנוספת. ימים נוספים מעבר למועד 

 

 תכסיסנית הצעה .24

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .25

 סעד על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של

 

 

 

 בכבוד רב,

 עיריית עפולה
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 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  פקסמספר 

  @(E-MAIL)כתובת דוא''ל 

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

 חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________         צורת ההתאגדות של המציע

 הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________מספר מזהה )לפי 

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם

   

   

   

 

 2נספח א' 
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 מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 עיריית עפולה

 ג.א.נ.

 עפולהאספקת ריהוט וציוד עבור גני ילדים בעיר הנדון: 

 20040מכרז מס 

החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: 

"(, ביצע עבורנו כקבלן ראשי ____________________________________את השירות / שירותים המציע"

 הבאים :

  החל מיום:___________  :תקופת השירותים
  :___________ועד ליום    

    :היקף השירותים
סוג מוסד החינוכי  שם הרשות

שבוצע עבורו 
אספקת 

 הריהוט/ציוד 

 
 מועד ההתקשרות 

היקף ההתקשרות 
 בש''ח

    
    
    
 
 המציע: י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 :פרטי נותן חוות הדעת

 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות

 
 

 ____________________                     תאריך :__________      ____________ :חתימה
 (חובהחתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף    )                               

 

 

 

 3נספח א' 
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 על מחזור כספי רו''ח אישור

 

 __________: תאריך         

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 עיריית עפולה

____0____ 

 

: להלן___________ ) של העסקית הפעילות לגבי הבאים הפרטים את מאשר_____________  ח"רו אני

 :לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה /4//2 מספר מכרז עם בקשר"( המציע"

 במכרז המבוקשים השירותים בתחום מפעילות הנובע, האחרונות השנים 2 -ב המציע של הכספי המחזור .2

 : היה

  מ"מע כולל לא ח"ש: ________________________________( ובמילים: __________ )2/71 בשנת

 מ"מע כולל לא ח"ש: ________________________________( ובמילים: __________ )2/78 בשנת

 בהליכי נמצא איננו והוא נכסים כינוס צו נגדו הוצא לא, פירוק בהליכי נמצא איננו המציע ידיעתי למיטב .2

 .נושיו עם הסדר עריכת

 

 , רב בכבוד

 ________________            ____________________           ____________________    ח"רו

 תאריך          חותמת             חתימה

 

____________________            ________________             

 טלפון מספר    כתובת                

 

___________________                                                              ________________                           
 חתימה                                                                    תאריך

 

 

 

 4נספח א' 
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 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר

 

 

 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________0בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(0המציע" או" החברה"

 

"( החוק" – להלן) 7712 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .2
: להלן) לגני ילדים בעיר עפולהלאספקת ריהוט וציוד  71/// מספר למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות

 "(.המכרז: "להלן"( )המכרז"
 

 זיקה בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .1
 האחרון למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, במכרז ההצעות להגשת
 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        

 

 

 

 5נספח א' 

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

, ח.פ. ______  )להלן:  71///אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים  "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לאהחברה0המציע"

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו בחוק, ומוסמך
 

 "(.חוק החברות)להלן: " 7777 –לחוק החברות התשנ"ט  228כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני
 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 

 
ג "התשס בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא
 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 07

 -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים(
 

    באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו
 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002

 האחרון להגשת במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,במכרז ההצעות

 
 פ"ע והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
 
 

_________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        

 

 

 

 

   6א'  נספח

 נוסח ערבות בנקאית למכרז  

  )ערבות השתתפות(
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 __________ תאריך

 לכבוד

 עיריית עפולה

 כתובת__________

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הקבלן" – להלן_________________ ) לבקשת .7

 )חמשה עשר אלף( 75///, של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

 71///בקשר עם מכרז פומבי מס'  הקבלן מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן) חדשים שקלים

 .לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה

 מיום ימים( שבעה) 1 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2

 עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג

 בהליך לפתוח או, הקבלן מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו

 .הקבלן נגד משפטי

 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .0

 על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

 בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום   .4
2//5//75. 

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד /2/8/0//2 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5

 .ומבוטלת

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .2

,רב בכבוד                        

 [הבנק וכתובת שם] 

 

  7נספח א' 

 הצהרת המציע

 

______________   מטעם חתימה מורשה______________  שמספרה. ז.ת נושא______________  מ"הח אני
לאספקת ריהוט וציוד  71/// מספר מכרז עם בקשר, בזאת מצהיר"( המציע" :להלן) ______________ שמספרו

 :כדלקמן"(, המכרז: "להלןלגני ילדים בעיר עפולה )
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 לביצוע הדרושים והאמצעים האדם כוח, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציע .2
, כלשהי מניעה של קיומה על לי ידוע לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, החוזה פי על הנדרשים השירותים

 פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים מטעמו למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות
 .האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו הנתונים כל .1

 העבודות את ,לעבודה המיועד השטח את ,לאתר הגישה דרכי את בחנתיביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה,  .2
 והסידורים המתקנים וכל הקיימים המבנים מקום את ,אחרים קבלנים י"ע בשטח כיום המתבצעות

התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי  האחרים
 את הצעתי.

 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. חהמציע  יש בכוחו להשיג את כל כו .2

 מציעים או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .2
 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם זה למכרז פוטנציאלים

אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות  כי, מצהיר הנני .1
נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום 

 לפחות.

 ,אדם חכ קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה ,אדם כח חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .1
 .7772 -ו''התשנ

 ידועים וכי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת למציע/לי ומובנת ידועה כי ,מצהיר הנני .1
 במלואן, כאמור, העבודות ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתונים או/ו העובדות או/ו המידע כל למציע/לי

 .ובמועדן

 להלן ההצעה ואם לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין העירייה שקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני .1
 עניין לרבות , פיו על ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציע/אני, תתקבל

 .המכרז מסמכיב כמפורט הזמנים בלוחות העמידה

 או להקטין הזכות לה שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ,הנני מצהיר כי, ידוע לי ..2
 הזכות שמורה שלעירייה לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל

 העירייה של והמוחלט הבלעדיה דעת לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי

 7777 -א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .22
 מחוקי כמתחייב בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 7781 -ז"תשמ, מינימום שכר לחוק ובהתאם
 . עליו החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה

 בתקנות כנדרש עבודה מנהל למנות חייב אהיה ,זה למכרז בקשר העירייה עם התקשרות בכל כי ,לי ידוע  .21
 מהתקנות ,הפקודה מהוראות המתחייבת כלשהיא באחריות יישאו לא המטעמ מי או/ווהעירייה  ,ל"הנ

 ,בטיחות צו לקיים החובה המבצע כקבלן עליו שחלה למציע /לי ידוע כן כמו .הבטיחות בנושא דין כל י"ועפ
 גהות ,שיפור צו או ,סכנה המהווים חומרים או ציוד או מכונות של בטיחות בדבר ,עבודה מפקחי י"ע הניתן

 ,החוק הוראות מילוי אי 1954. -ד"תשי ,העובדים על הפיקוח ארגון חוק י"עפ כנדרש ,העובדים של ורווחה
 .לעירייה המציע ביו שייחתם ההתקשרות וחוזה זה חוזה של הפרה ומהווה עבירה הינו

 ,המדינה מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .22
 .לנכונותה אישור לקבלת

 את סייג ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .22
 . דין פי ועל המציע הצעת, נספחיו על החוזה, המכרז פי על התחייבויותיו

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .22

 

 תאריך:_________     ___  __________     ___   תפקיד אצל המציע: __________ שם:

 

 _____________חתימה+חותמת:
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 אישור

 

 אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

___________________                                                             ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 נספח ב'

 מפרט השירותים
 

 :הגדרות

 .עפולה עיריית - העירייה
הריהוט  לרבות אספקת זה הסכם במסגרת לספק הספק מחויב אותם השירותים מכלול -השירותים

 .לאלו הקשורה אחרת מטלה וכל שירות ואחריות מתן ,התקנתם הרכבתם פריקתם ,הובלתם ,והציוד
 .לצורך ביצוע מכרז זה ידו על שהוסמך מי או מנכ''ל של העירייה -   המנהל

 .עבודות הקבלן ביצוע על לפקח המנהל ידי על או/ו העירייה ידי על שמונה מי -  המפקח
משנה,     קבלן כל ומורשיו המוסמכים, לרבות הקבלן של נציגיו הזוכה במכרז זה, לרבות הקבלן – הקבלן

 .העבודות בביצוע ומטעמו בשמו הפועל
 

 כללי .א

 תקן פ"ע ישימים תקנים ואישורים התקנים מכון מובהר כי כל הריהוט שיסופק יהא בעל אישור .7
 .חינוך למוסדות וכיסאות תקן לריהוט שולחנות -1/7- י"ת ישראלי

 
או  ,01י "ת הישראלי התקן דרישות לכל יתאימו השונים מהמוצרים חלק יהוו אשר הלבידים כל .2

 .הישראלי לתקן ערך שווה בינלאומי או לאומי לתקן
 

התקן  דרישות לכל יתאימו השונים מהמוצרים חלק יהוו אשר פורמייקה המחופים המוצרים כל .0
 .הישראלי לתקן ערך שווה בינלאומי או לאומי לתקן או , 5/1 י"ת הישראלי

 
לתקן  ערך שווה בינלאומי או לאומי לתקן או ,הישראלי התקן בדרישות לעמוד חייבים הדבקים .4

 .הישראלי
 

או  , 887 י"ת הישראלי התקן דרישות לכל יתאימו השונים מהמוצרים חלק יהוו אשר הלוחות כל .5
 . הישראלי לתקן ערך שווה בינלאומי או לאומי לתקן

 
 או לתקן ,  0חלק  887 י"ת הישראלי התקן דרישות לכל ויתאימו במלמין מחופים השבביים לוחות .2

 . הישראלי לתקן ערך שווה בינלאומי או לאומי
 
 איכות ואחריות .ב

המשובח ביותר  מהמין וציוד ריהוט ,זה בהסכם התחייב עליהם השירותים במסגרת יספק הזוכה .7
 .יותר טובה באיכות או ,המכרז למסמכי הטכני המפרט פי על והציוד הריהוט את התואמים

 
 אינה עונה החומר ואיכות במידה בענף המקובל המפרט לדרישת בהתאם תהיה החומרים איכות .2

 .בעדו תמורה תשולם ולא תשלום ללא לפנותו יידרש והספק יפסל החומר ,המנהל לדרישת
 

השונים  העירייה ומוסדות ,העירייה משרדי לכל יהיה המכרז נשוא והציוד הריהוט פיזור .0
 להנחיות של בהתאם  .העיר ברחבי המפוזרים שונים פעילות ומרכזי ילדים גני ספר בתי :הכוללים

 .הרכש מנהלת
 

 וזאת לתקופה ידו על יותקנו /או ו שיסופקו והציוד הריהוט פרטי של לטיבם אחראי יהיה הזוכה .4
הזמנה פרטנית  כל פי על בפועל הציוד /אוו הריהוט פרטי מסירת ממועד חודשים 24 של

 .בחוזה כמפורט והכל )להלן:"תקופת האחריות"(
 

הריהוט  אספקת של מלא תיעוד עפולה עיריית עם ההתקשרות תקופת כל במשך ינהל הזוכה .5
 .עת בכל בו לעיין זכאי יהיה והמנהל ,העירייה עם מלא בתאום לעירייה המסופקים והציוד
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 אדיבה ומתחשבת התנהגות נורמת שתכלול גבוהה, שרות רמת על שמירה תוך יבוצעו השירותים .2

 זהירות על כללי שמירה ותוך והצרכנים, העיר תושבי כלפי הסחורה, תסופק להן המוסדות כלפי
 .ובטיחות

 
 

 אספקה והצבה .ג

 למוסדות החינוך, והציוד הריהוט לאספקת הדרושות הפעולות מכלול את לבצע יידרש בזוכה .1
 אותם תבקש ובמועדים בכמות והצבתם בו והשימוש להפעלתו המיועדים כל אביזרים לרבות

 תורה עליו. מקום ולכל העירייה
 

שמדובר  ככל ,העירייה ט"קב עם וכן מנהל עם או/ו העירייה עם מראש לתאם יהא הזוכה על .2
 העובדים, הצבת כניסת סדרי את , לרבותילדים במוסדות חינוך בהם לומדים ריהוט בהצבת
 .והבטיחות הביטחון מטעמו וסדרי המובא הריהוט

 

 הזמנת מיום הוצאת ימים -7 מ יאוחר לא לעירייה, שיידרש ככל את פריטי הרכש, לזוכה הספק על .0
 .לזוכה העירייה ידי הרכש על

 
 .העירייה הודעת מיום שעות -48 מ יאוחר לא פגום רכש והחלפת הזוכה ידאג לביצוע תיקונים .4

 

 הפסקת עבודות .א

דעתו הבלעדי, על הצורך בהפסקת העבודות, כולן -להורות לקבלן, לפי שיקול תרשאי עירייהה .7
או מקצתן, לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע חוזה זה. והקבלן 

 ימים ממועד קבלת ההוראה. /7 -לא יאוחר מ העירייהמתחייב למלא אחרי הוראה כזו של 
, רשאי הקבלן לדרוש משלושים יוםזמן של יותר  הופסקו העבודות כאמור לעיל, לפרק  .2

ידו עד למועד הפסקת -עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על מהעירייה
 העבודות לפי המחירים ותנאי התשלום הנקובים בחוזה זה לחלקי עבודות אלו.

ים ותביעה תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעת פיצוי .0
 עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה  .4
כמו כן   ידו.-מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על

ה עילה להפסקת עבודה ותהווה פיגור בתשלום התמורה לקבלן על ידי העירייה במועד, לא תהוו
 הפרה יסודית של החוזה.

 
 
 

 שיונותיהיתרים ור .ב

הדרוש לה רישיון או היתר, שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי יהקבלן מתחייב לקבל ר .7
על חשבונו, לרבות היתר משטרה והעסקת שוטר ככל שיידרש, חברת חשמל, מע''צ או כל גורם 

 או מי מטעמו ,וו/או מועסקי וו/או ע"י עובדי ונשוא הסכם זה על ידלצורך מתן השירות אחר, 
 וזאת בכפוף לכל דין.

שיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבלן להעסיק יעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, ר .2
 שיון כאמור.ירק מי שרשום כבעל ר

 ה על פי הוראות כל דין.הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם ז  הוראות כל דין .0
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  עובדים וקבלני משנה .ג

הקבלן מתחייב כי תינתן עדיפות, בקליטת עובדים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לתושבי  .7
העיר עפולה,  בין באמצעות שרות התעסוקה ובין במישרין, ככל וכשירותם תתאים לצורכי 

 ביצוע העבודה נשוא המכרז.
צועה של עבודה מסוימת כלשהי מתוך העבודות לקבלן משנה ו/או הקבלן אינו רשאי למסור בי .2

להעביר, ו/או להמיר ו/או להעסיק קבלני משנה בעבודות נשוא מכרז זה ללא אישור מראש 
 . ובכתב ע''י העירייה

 
 

  שמירת דינים .ד

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים  .7
, וכן לבצע כל הוראה בישראל  שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכתעירוניים וחוקי עזר 

חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר 
וכל תשלום  ,אגרותתשלום תשלום מסים, , שיונותיר מתן הודעות, קבלת רהוראות כל דין בדב

מבלי לפגוע באמור לעיל, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי אחר החל בגין האמור לעיל.
הנחיות מגופים ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים בהתייחס למערכות 

 תשתית וכבלים. 
ותנאים נוספים המפורטים הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות   .2

לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. בחוזה, 
הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי 

ביצוע עבודה מסוגה של העבודה לק ו/או אשר נהוג להשתמש בו הדרוש בהתאם להוראות החו
 שימוש בציוד זה.על ידי העובדים נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה 

לשלם בשל כל תביעה  הבגין כל תשלום שיהיה עלי עירייההקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את ה .0
הוצאות ין על ידי הקבלן, לרבות בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דה או משפט שיוגש נגד

עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה  הגרמו לישאחרות הוצאות משפטיות ו
 אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל. יהנהלי אחר שיוטל עלימ

להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן  תמתחייב עירייהה .4
 .עירייהרשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם ה כלפיה והקבלן יהיה 

הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני העסקת  .5
, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל 7752 –עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 

 וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו. הרישיונות והאישורים
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטרדים,  .2

, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע 7727 –לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 
ש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכו

ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, 
מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו 

עה לתנועה בכבישים ובמדרכות. הקבלן כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפר
ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע 

 העבודה.
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  נספח ג'

 
 חוזה

 
 

 20004למכרז מס' 
 

 /2/2שנערך ונחתם עפולה ביום ______ לחודש ____שנת 
 

 

 עיריית עפולהבין:                

 מרחוב __, עפולה 

 ("העירייה")להלן :   

 מצד אחד;

 

 

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       

 מרחוב _______________________              

                    _____________________ 

 : "הקבלן"(להלן)                                                                                        

 מצד שני;

לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה )להלן:  /4//2: והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל
 "(;המכרז"

 :  והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל

לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה,  /4//2: והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר והואיל
 "(;העבודות0השירותיםבהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "

: וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות והואיל
 זה;נשוא  המכרז בהסכם 

 

 

 לפיכך הוצהר0 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 7.7

העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת מאת העירייה את  7.2
 ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.

בזאת כי קרא ובחן את התנאים והיקף העבודה לפיהם נדרש  לבצע הקבלן מצהיר ומאשר  7.0
העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה  וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי 

 המכרז ובחוזה זה ונספחיו.

לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  7.4
 מסמכי המכרז ובחוזה זה. בהוראות המכרז במפרטים ובכל

 

 תקופת החוזה .2
 

חודשים מיום חתימתו ביום ______ועד ליום  72חוזה זה יהיה בתוקף למשך  2.7
"(. על אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה תקופת החוזה____________ , )להלן:"

"(, תקופת ההארכהת )להלן: "ונוספ ותתקופשני )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה ל
חודשים )להלן: "התקופה המוארכת"( והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף  72ל ש

 לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 

היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה כאמור לעיל יחולו בתקופה  2.2
 המוארכת כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

חלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י ה 2.0
יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי  /2תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 

 העניין.

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה  2.4
א חייבת בתשלום יום מראש מבלי שתה /0הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

 פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 יחסי הצדדים .3
 

אין ולא  מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי 0.7
ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי 
מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או 

ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין  תאונה שיגרמו לו 
  ., מאת העירייהלעובד ממעבידו ו/או נוהג 

הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  0.2
משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 
 סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של

 עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל היה ו 0.0

חויב כאמור לרבות תבו  הקבלן את העירייה בכל סכוםוישפה לעובד ממעבידו יפצה 
 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע  0.4
 , על עדכוניו.7781 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

 
העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה  0.5

ליצור יחסי עובד  ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי
 ומעביד בין עובדי הקבלן לבין העירייה.

לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה  0.5הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  0.2
 נוספת.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק  0.1
 חוק שכר מינימום.להעסקת עובדים לרבות הוראות  ו/או נוהג בנוגע 
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 הצהרת והתחייבות הקבלן .4
 

מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר  4.7
כל ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק 

 בלתי נפרד מהסכם זה.
הדרושים לביצוע העבודה על פי את כל הציוד והאמצעים  הקבלן מתחייב לספק לעירייה 4.2

תכנית העבודה המאושרת ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה, לרבות  רכבים 
 וציודים וכמות העובדים הדרושה לכל אזור.

 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 4.0

לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו  4.4
דרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, במכרז ו

כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני 
 והוראות הסכם זה.

 

 התמורה .5
 

 התמורה תהא בהתאם לשיעור ההנחה שנתן הקבלן בהצעתו.  5.7
 

בכל חודש חשבון מפורט, בשני  4 -הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה 5.2
עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה 

 שעל הקבלן לנהל, מאושרים על ידי המנהל. 
 ימים לגזברות. /7החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך  5.0

יום לאחר מועד הגשת החשבון המאושר  45ולם בתנאי תשלום  של כל חשבון שאושר יש 5.4
 לגזברות. 

מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון  5.5
 המפורט לעיל.

תעודכן  באופן  0הצעתו הכספית של המציע כפי שהוצעה בנספח ז' הצעת המציע, סעיף  5.2
 הבא:

ודשים יהא  צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י מהסכום יעודכן אחת לשישה ח
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( הידוע ביום הגשת  החשבון האמור על 

 בסיס המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.
 

 אחריות פיצוי ושיפוי .6
 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר  2.7
יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או 
מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע 

 לעבודות.  העבודות או בקשר

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר  2.2
עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותיה מכל 

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג,  2.0
משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי 
ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או 

 יורשיהם.
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ות לגבי נזקים להם הוא אחראי הקבלן פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחרי 2.4
פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו -כאמור לעיל ועל

כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב לשאת בעצמו ועל 
ם אשר הוא אחראי חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקי

 להם כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את העירייה  2.5
ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם 

ל פי הסכם זה למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו ע
לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור 

 באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה 2.2
 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת

 מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן של באחריותו
 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם

  

 ביטוח: .7
 

-פי הסכם זה ו/או על-להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריותו על 1.7
ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת פי הדין, מתחייב הקבלן לערוך 

אחריות שבדין כלפיו ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, 
,  7גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ד' 

 ביטוחים"(.המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום 

הקבלן ימציא טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום בידי חברת ביטוח המוכרת  1.2
בישראל . הקבלן ישוב ימציא, מידי שנה, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס 
האישור על קיום ביטוחים מיד עם תום תקופת כל ביטוח, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה 

 אשור קיום בטוחים תקין מהווה תנאי יסודי בהסכם.  כלשהי מהעירייה. הצגת

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  1.0
 בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

העירייה על פי הפוליסות, יהיה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  1.4
הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל 

 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק. 1.5

בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת  הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים 1.2
עליו מכוח סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות.

 -על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הבטוח הלאומי ]נ"מ[, תשנ"ה  1.1
 ים.ו/או כל חוק אחר הדן בבטוח עובדים על ידי מעביד 7775
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 פיצויים מוסכמים:  .8
 

המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים כלל האמור במסמכי המכרז, מבלי לפגוע ב 8.7
בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את  "(, פיצויים מוסכמים, )להלן: "התמורה החודשית

השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר 
 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:

 
 
 

 
 

הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום  8.2
 ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.

 לעיל(, הקבלן יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה. 20במקרה של הפרה חוזרת ) הפרה  8.0
מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי  8.4

ימים והחלטתו  75המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  
 בנושא הינה סופית. 

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה  8.5
אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו שהוא כנגד העירייה בשל כך מין וסוגו/או טענה מכל 

 דין. בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל 
 

 הסבת ההסכם0  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .9
 

ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  הקבלן 7.7
הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או חלקו, או כל טובת 

להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור 
 העירייה בכתב ומראש.

מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה   25%העברת  7.2
 לעיל. 7.7מנוגדת לסעיף בחלקים, ירא אותה כהעברה ה

הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה  7.0
לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך 

 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

להעסיק קבלן משנה  אין הקבלן רשאימוצהר כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ו 7.4
שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של 

 הקבלן בכל האמור בהסכם זה.
 
 
 
 

 הפרה ובטלות החוזה   .10
 

הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה  7./7
הקבלן את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב 

פיצוי  הפרה מס'
מוסכם 
 בש''ח

 //1 איחור באספקת רהוט / ציוד במועד עבור כל יום איחור 7

 //4 הוראות מנהל / מפקח למקרהאי ביצוע  20
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ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי 
רות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או אחר, לרבות ביטול החוזה והתקש

רשאית לבצע אחת או יותר חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  
 מאלה:

  
לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא  7.7./7

, ה כןאחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והקבלן לא עש
לעכב כל  זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של 
 ההסכם. 

 להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. 7.2./7
 

ן כמי שהפר את ההסכם מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבל 2./7
 הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   2.7./7

 יום מיום הטלתו.  /2
 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  2.2./7
נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי  2.0./7

 הממונה על נכסי הקבלן. 
 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  0./7
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד 

 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 
 

לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם   0./7 -ו 2./7 7./7אין באמור בס"ק  4./7
 זה ו/או על פי כל דין. 

 

 מפעולה תוהימנעוויתור  .11
 

מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן  תהימנעוכל ויתור, 
 ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 שינוי ההסכם .12
 

, ולא תשמע כל טענה ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב
 על שינוי בעל פה או מכללא.

 ערבות לחוזה .13
 

זה,  יפקיד  הקבלן בידי  ת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרזלהבטח 70.7
חמישים –)במילים ₪  500000)העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

ערבות )להלן: ".  2ג'בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח   (  ₪אלף 
 "(.לחוזה )ערבות ביצוע(

, בכל תקופת תוקפו של תקופת החוזה ממועד התחלת, לתקופת ההסכםהא ערבות תה 70.2
תחליט  הותוארך בהתאמה ככל והעיריי יום לאחר תום תקופת ההסכם /2החוזה ועוד 

 להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )"אופציה"( ולהאריך את  תקופת ההסכם  70.0
 /2לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 
החוזה ו/או ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת  70.4

הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית 
בכל מקרה שהמנהל מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 
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 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה. 24
 

 שונות .14
 

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  מוסכם 74.7
במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 
הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, 

הוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מ
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

 שלא נעשה בדרך האמורה.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  74.2

ה בדואר רשום תחשב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלח
 שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. 12נתקבלה 

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  74.0
 הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 ן הזוכההקבל  ראש העיר

   

   גזבר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1ד' נספח
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 א ספחנ                                                

 אישור קיום ביטוחים
 ריהוט וציוד לגני ילדיםנשוא הביטוח: קבלן/ספק 

הנפקת תאריך 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף ביטוחפוליסת אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 קש האישור.שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

 אופי מבוטחה בקש האישורמ
 העסקה

 האישור מבקש מעמדמ

  עפולהעיריית : שם

 )"המזמין"(ומי מטעמה וגופים עירוניים שלובים 

 שם

 "(מזמיןה"או /ו ... )"הקבלן"

 

 שירותים ☒

אספקת ☒
 מוצרים

 

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 עירייהאחר: ☒

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 עפולה 41יהושע חנקין רחוב 

 מען
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 ,/1/ האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש פירוט השירותים 
 אספקה והרכבת ריהוט וציוד לגני ילדיםקבלן/ספק/ 777

ייכנס לתוקף  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי :ביטול/שינוי הפוליסה
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום /2אלא 

 חתימת המבטח:

 

 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורתה
פוליסהבסי
ס תמליל 
"ביט" או 

 שקול

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

השתתפו
 עצמית ת

 בתוקף נוספים כיסויים

 מטבע סכום
 ש"ח

מ סכום
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 רכוש
ציוד ומוצרים 

שסופקו/הובאו 
 לאתר

 ויתור תחלוף,  0/7    ערך כינון    
 "ראשוניות", 028
 הקבלן אחראי לפרמיה  005

 ואקסס, להודעת מקרה         
     והמבקש פטור  ,ביטוח        
 מאלה ולא ינזק בגלל אי         
 קיום תנאי פוליסה ע"י         
 ומי מטעמו, הקבלן        

 אח' צולבת,  0/2    ///,///,4     צד ג'
 הרחב שיפוי,  0/4
 קבלני,  0/1
 ויתור תחלוף,  0/7
 מל"ל,  075
 המבקש מבוטח,   078

 המבקש כצד ג, 022
 "ראשוניות", 028

 , רכוש המבקש צד ג 027

 ביטול סייג רשלנות רבתי 000

 ביטול סייגי חבויות: 004 
 המוצר ו/או מקצועית         

 stand alone –ו/או במפוצל 

 הקבלן אחראי ..."" כנ"ל 005
 ,רכוש שעובדים בו  001

  078 0/7 0/1    ///,///,/2     אחריות מעבידים
 מבוטח נוסף בגין המבקש, 027

077 028 000 005  

 אח' צולבת,  0/2    ///,///,4     חבות המוצר
 הרחב שיפוי,  0/4
 קבלני,  0/1
 ויתור תחלוף,  0/7
 מל"ל,  075
 המבקש מבוטח,   078
 "ראשוניות", 028

 , רכוש המבקש צד ג 027

 ביטול סייג רשלנות רבתי 000

 הקבלן אחראי ..."" כנ"ל 005 
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 2ד'  נספח

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית עפולה

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

 על פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו  ערבים בזאת

שלושים אלף –)במילים ₪  300000_____________    –כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל  
לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה להבטחת מילוי תנאי  4///2וזאת בקשר למכרז מס'  ₪(

 ובהתאם לדרישות המכרז .…………. החוזה שנחתם ביום 

 

יום מקבלת  דרישתכם הראשונה  74אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לטעון 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  תאחת מהן מתייחס

 הנ"ל.

 

ה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  ערבותנו זו צמוד
75//2/2/. 

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.  /0/2/25/0ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 .................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום .

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק  __________

 
 
 
 
 

 נספח ה' 
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 בטיחות כללי

 

 על ,והגהות הבטיחות כללי פי על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן .1
 .הבטיחות כללי ונספח בעירייה המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות פי

 לרבות הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .2
 -ל("חדש[,)תש בעבודה]נוסח הבטיחות ופקודת  -1954 ד(")תשי העבודה  על הפיקוח ארגון חוק פי על

 .פיהם על והתקנות - 1970
 רווחתם שלומם לשמירת ,בטיחותי באופן זה מכרז נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .2

ונהלי  כל הוראות את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל העירייה עובדי ,עובדיו של ובריאותם
   .המפקח בעירייה או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך לשם הנדרשים הבטיחות

 אזהרה בולט ובשלטי באופן לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .2
 העלולים ,העבודה הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים מתאימים

 עבודה ותהליכי ציוד ,חומרים ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו סיכון להוות
 בערה וכן התפשטות למניעת  ,חומרים התלקחות למניעת הדרושים האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט

  .לכיבויה
 של או ברכושו/ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול או/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .1

 ולמפקח ,למפקח בעירייה או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא מאן
 דין( כל פי על נדרש והדבר העבודה)במידה משרד מטעם

 כדי הבטיחות בעירייה על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .1
מילוי  במסגרת על הקבלן החלים והגהות הבטיחות דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה להוות

 .זה הסכם נשוא התחייבויותיו
 החובות אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .1

 זה במכרז החברה הזוכה על החלות הספציפיות הדרישות פי על וכן דין כל פי על עליו החלות
 .כפופה היא להם והארגונים

 
 
 

 המציע:_________________________שם 
 
 

 תאריך:____________________________
 
 
 

 חתימה+חותמת :____________________________
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח  ו' 
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  א "התשס לקטינים0 שירות למתן המכוון במוסד מין עברייני של העסקה למניעת חוק לעניין תצהיר

2001 
 
 

 
 __________כ המשמש ,_____________ ז"ת ,_____________מר אני  .2

 כי מצהיר בזאת המשתתף"(להלן:)"( __________במכרז המשתתפת ,___________בחברת
 'ה סימן עבירה לפי : היא מין בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו לא מעובדיו מי או/ו המשתתף

 עברייני של העסקה למניעת . - בחוק כאמור . 352 סעיף למעט 1977 ז"תשל ,העונשין בחוק 'י לפרק
 2001 א"התשס ,לקטינים שירות למתן המכוון במוסד מין

 
 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .1

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .2
 

 
__________                       __________  
  

 המצהיר חתימת                     המצהיר שם    
 

 
 
 

 אימות
 
 

 ביום ________ כי בזאת מאשר __________ ר.מ ,________________ ד"עו , מ"הח אני 
 
 להצהיר   עליו כי שהזהרתיו ולאחר ,____________ ז.ת נושא ______________הצהיר בפני  

 
  ואישר תצהירו על בפני חתם כן יעשה לא באם בחוק הקבועים צפוי לעונשים יהיה וכי האמת את

 
 .ואמיתותו תוכנו את

 
 
 

_______________                             ____________ 
 עו'ד+חותמת                                              תאריך                                                           

 

 

 

 

 

 

 נספח ז'
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 המציע הצעת

 

 לכבוד

 "(העירייה)" עיריית עפולה

 20004' מס פומבי מכרז                                                              

 לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים בעיר עפולה

 .שם המכרז ושם המציע "0המציעבאופן ברור "הצעת  מצויןמסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה0 עליה 

 אצל ____________של תפקיד ממלא שהנני________ ז.ת________, מ''הח אני .7
 הפרטים כי ,המציע בשם מצהיר הנני כי בזה מצהיר "(,המציע" - להלן) ______________

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם  ,אמת הינם ולהלן לעיל המפורטים
__________________________ )שם המציע(, את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז 
ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב 

הצעתנו, את הציוד  להעמיד ולהפעיל  במסגרתהכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות 
ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע 
העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, 

 כדלהלן:
 

 :כללי
 

המצורף למכרז זה אשר יעניק לעירייה עבור  על המציע למלא את אחוז ההנחה מהמחירים המצויינים במחירון .2
 ביצוע העבודות למכרז .

 ובמידה, תיקון או שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה, לעיל המפורטת המציע מטעם המחיר הצעת .1
 יהיה והמציע תקפה תהיה ,להלן המפורטת ההצעה כי ,למציע ידוע .פיה על לפעול מתחייב המציע ותתקבל

 .במכרז מהאמור חלק רק לרכוש יוחלט אם אף, בה הנקובים למחירים מחויב
 ההתקשרות לחוזה כנספח ב"המצ המחירון יצורף, הזוכה כהצעה העירייה ידי על תיבחר המציע שהצעת במקרה .2

 . ממנו נפרד בלתי חלק ויהווה
הצעתי ויהוו  המחירים המפורטים במחירון, מהווים את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת .2

 את הבסיס לתוספת או  הפחתה של  השירותים והאמצעים כמפורט במכרז.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצעת המציע .2

 תאריך:______________
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 גני ילדים:-מחירון  .א
 
 
 

 מחיר סוג מחיר תאור פריט מקט שם מכרז מס'

 ארון לפינה בובה + דלתות 109000001 ציוד גני ילדים 1
לפני 
 267.3 מע"מ

 ארון לפינת מרפאה 109000002 ילדיםציוד גני  2
לפני 
 47.72 מע"מ

 ארון לפינת קודש 109000003 ציוד גני ילדים 3
לפני 
 95.44 מע"מ

 ארון לפינת קודש פורמיקה 109000004 ציוד גני ילדים 4
לפני 
 95.44 מע"מ

 109000005 ציוד גני ילדים 5
מגירות  21ארון גן ממכרז פלדה 

 מפלסטיק
לפני 
 524.7 מע"מ

 109000006 ציוד גני ילדים 6
מגירות  21ארון גן ממכרז פלדה 

 פלסטיות
לפני 
 668.25 מע"מ

 109000007 ציוד גני ילדים 7
מיכלים  1ארונית לגן ממכרז עץ 

 פלסטיק
לפני 
 458.17 מע"מ

 בגדי רופא אחות 109000008 ציוד גני ילדים 8
לפני 
 42.87 מע"מ

 מדפים ודלת 1כוננית לגן ממכרז  109000009 ציוד גני ילדים 9
לפני 
 381.84 מע"מ

 כורסא לגן ממכרז כפולה סקאי 109000010 ציוד גני ילדים 10
לפני 
 238.59 מע"מ

 כורסא לגן ממכרז לפינת בובה סקאי 109000011 ציוד גני ילדים 11
לפני 
 238.59 מע"מ

 סקאיכורסא לגן ממכרז מרופדת כפולה  109000012 ציוד גני ילדים 12
לפני 
 381.84 מע"מ

 כורסא לגן ממכרז מרופדת סקאי 109000013 ציוד גני ילדים 13
לפני 
 238.59 מע"מ

 כן לכוסות צבע חד פעמי 109000014 ציוד גני ילדים 14
לפני 
 22.77 מע"מ

 כן לכוסות צבע מפלסטיק 109000015 ציוד גני ילדים 15
לפני 
 22.77 מע"מ

 21/04/011מחיצה ניידת לתיאטרון  109000016 ציוד גני ילדים 16
לפני 
 381.84 מע"מ

 מערכת קוביות מוצקות 109000017 ציוד גני ילדים 17
לפני 
 114.54 מע"מ

 מערכת קוביות נבובות 109000018 ציוד גני ילדים 18
לפני 
 334.13 מע"מ

 מקרר לגן ממכרז לפינת מטבח 109000019 ציוד גני ילדים 19
לפני 
 334.13 מע"מ

 ס"מ 21משולש גודל  109000020 ציוד גני ילדים 20
לפני 
 13.37 מע"מ

 ס"מ 21משולש גודל  109000021 ציוד גני ילדים 21
לפני 
 15.25 מע"מ

 133.65לפני  סט מוסיכייף 109000022 ציוד גני ילדים 22
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 מע"מ

 סיפרייה לגן ממכרז חזותית עץ 109000023 ציוד גני ילדים 23
לפני 
 248.19 מע"מ

 עגלה לגן ממכרז דו גלגלית עם מיכל 109000024 ציוד גני ילדים 24
לפני 
 89.69 מע"מ

 עגלת אוכל לגן ממכרז 109000025 ציוד גני ילדים 25
לפני 
 286.31 מע"מ

 גלת גרוטאות 109000026 ציוד גני ילדים 26
לפני 
 209.88 מע"מ

 עגלת חול 109000027 ציוד גני ילדים 27
 לפני

 143.15 מע"מ

 עגלת טיול לפינת בובה 109000028 ציוד גני ילדים 28
לפני 
 2144/1 מע"מ

 מדפים 3פינת טבע +  109000029 ציוד גני ילדים 29
לפני 
 219.48 מע"מ

 פינת מים עגולה 109000030 ציוד גני ילדים 30
לפני 
 114.54 מע"מ

 קערה לפינת רופא 109000031 ציוד גני ילדים 31
לפני 
 19.01 מע"מ

 שולחן גיהוץ לגן ממכרז 109000032 ציוד גני ילדים 32
לפני 
 42.87 מע"מ

 שולחן חומר לגן ממכרז 109000033 ציוד גני ילדים 33
לפני 
 276.8 מע"מ

 שולחן למרפאה לגן ממכרז 109000034 ציוד גני ילדים 34
לפני 
 95.44 מע"מ

 מטבח לגן ממכרזשולחן לפינת  109000035 ציוד גני ילדים 35
לפני 
 114.54 מע"מ

 שולחן מתכת לגנים ממכרז 109000036 ציוד גני ילדים 36
לפני 
 124.05 מע"מ

 שולחן נגריה לגנים ממכרז 109000037 ציוד גני ילדים 37
לפני 
 286.31 מע"מ

 לגני ילדים ממכרז /0שולחן עגול קוטר  109000038 ציוד גני ילדים 38
לפני 
 114.54 מע"מ

 לגני ילדים ממכרז /1שולחן עגול קוטר  109000039 ציוד גני ילדים 39
לפני 
 143.15 מע"מ

 109000040 ציוד גני ילדים 40
שולחן פינת חן עם מראה לגני ילדים 

 ממכרז
לפני 
 343.53 מע"מ

 תוף בינוני מרים 109000041 ציוד גני ילדים 41
לפני 
 17.13 מע"מ

 תוף קטן מרים 109000042 ציוד גני ילדים 42
לפני 
 17.13 מע"מ

 תנור אפיה + כיריים לגני ילדים ממכרז 109000043 ציוד גני ילדים 43
לפני 
 238.59 מע"מ

 אפקט גשם קטן 109000044 ציוד גני ילדים 44
לפני 
 23.76 מע"מ

 109000045 ציוד גני ילדים 45

ארון  -ארון כלי נגרות לגני ילדים ממכרז 
כמו לגדולים עם  כלים לכלי עבודה ממש

ווים לתליה, הארון בנוי מעץ לפעילות 
 /1בפינת הנגרייה בן הילדים, גובה 

 ס"מ 21ס"מ, עומק  /4ס"מ, רוחב 
לפני 
 114.54 מע"מ
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 109000046 ציוד גני ילדים 46

 21ארון לגני ילדים ממכרז מבנה עץ 
מגירות עם מגרעת לפתיחה נוחה 

 השלד עשוי מעץ סנדוויץ איכותי בציפוי
 10פורמייקה שמפניה או בוק גובה 

 ס"מ /4ס"מ, עומק  00ס"מ, רוחב 
לפני 
 482.03 מע"מ

 109000047 ציוד גני ילדים 47

 21ארון לגני ילדים ממכרז מבנה עץ 
מגירות עם מגרעת לפתיחה נוחה 

השלד עשוי מעץ סנדוויץ איכותי בציפוי 
 10פורמייקה שמפניה או בוק גובה 

 ס"מ /4עומק ס"מ,  //2ס"מ, רוחב 
לפני 
 582.32 מע"מ

 109000048 ציוד גני ילדים 48
 0ארון לגני ילדים ממכרז מפלדה 

 מגירות מפלסטיק
לפני 
 381.84 מע"מ

 109000049 ציוד גני ילדים 49

מבנה מתכת לגני ילדים ממכרז, מתקן 
רשתות מסילה מתכת ליבוש ציורי  24

הילדים עם הפרדות כאשר כל מסילה 
לשליפה מחוץ לעגלה על גלגלים ניתנת 
ס"מ, אורך  01ס"מ, רוחב  /0בגובה 

 ס"מ /4
לפני 
 381.84 מע"מ

 109000050 ציוד גני ילדים 50
ארונית לגני ילדים ממרכז לייבוש ציורים 

 מבנה עץ
לפני 
 381.84 מע"מ

 109000051 ציוד גני ילדים 51

ארונית לגני ילדים ממכרז לפינת יצירה 
על גלגלים לאחסון מדורגת וניידת 

 //2מוצרי יצירה בגני הילדים גובה 
 ס"מ /4ס"מ, עומק  00ס"מ, רוחב 

לפני 
 525 מע"מ

 109000052 ציוד גני ילדים 52

מיכל  /2ארון לגני ילדים ממכרז 
פלסטיק עמוקים הנשלפים בקלות, נייד 
השלד עשוי מעץ סנדוויץ איכותי בציפוי 

 10פורמיקה שמפניה או בוק גובה 
 ס"מ /4ס"מ, עומק  00ס"מ, רוחב 

לפני 
 477.18 מע"מ

 בד פרגוד לרופא 109000053 ציוד גני ילדים 53
לפני 
 47.72 מע"מ

 בריכת כדורים מספוג לגני ילדים ממכרז 109000054 ציוד גני ילדים 54
לפני 
 620.43 מע"מ

 109000055 ציוד גני ילדים 55

תאים לספרים  1דוכן לגני ילדים ממכרז 
גדולה עם חלוקה פנימית ע"י מחיצות, 

דלתות חלוקה למדפים לאחסון נוסף  4
צבעים לבחירה פורמיקה בוק 0 שמפניה 

ס"מ, עומק  /21ס"מ, רוחב  12גובה 
 ס"מ /4

לפני 
 668.25 מע"מ

 109000056 ציוד גני ילדים 56
תאים  1 -דוכן לגני ילדים ממכרז 

 ספריה
לפני 
 525 מע"מ

 109000057 ציוד גני ילדים 57

 0דוכן לגני ילדים ממכרז דוכן עם 
מיכלים לאחסון מוצרים, מעוצב וציבעוני 

ס"מ,  /1ס"מ, רוחב  211כם גגון, גובה 
 ס"מ /4אורך 

לפני 
 448.67 מע"מ

 זוג מרקס גדול 109000058 ציוד גני ילדים 58
לפני 
 14.26 מע"מ
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 זוג מרקס קטן 109000059 ציוד גני ילדים 59
לפני 
 7.62 מע"מ

 פעמונים 3ידיון  109000060 ציוד גני ילדים 60
לפני 
 13.37 מע"מ

 פעמונים 3ידית  109000061 ציוד גני ילדים 61
לפני 
 13.37 מע"מ

 כדורים לבריכה לגני ילדים ממכרז 109000062 ציוד גני ילדים 62
לפני 
 0.76 מע"מ

 109000063 ציוד גני ילדים 63

מדפים ארון משחקים לגני ילדים עם 
פתוחים לנגישות נוחה שלד עץ בציפוי 

פורמיקה שנהב או בוק רגלי תפוח גובה 
 ס"מ 41ס"מ, עומק  /22ס"מ, רוחב  10

לפני 
 295.91 מע"מ

 מגירות 0מדפים  1כוננית לגני ילדים  109000064 ציוד גני ילדים 64
לפני 
 458.17 מע"מ

 109000065 ציוד גני ילדים 65
לאחסנת קוביות כוננית לגני ילדים 

 נבובות
לפני 
 200.48 מע"מ

 כוננית לגני ילדים תלויה לכלי נגרות 109000066 ציוד גני ילדים 66
לפני 
 95.44 מע"מ

 מדפים 1כוננית תצוגה לגני ילדים +  109000067 ציוד גני ילדים 67
לפני 
 295.91 מע"מ

 ילדיםכיור כפול מטבחון משולב לגני  109000068 ציוד גני ילדים 68
לפני 
 553.61 מע"מ

 כסא מתכת לבן לגני ילדים 109000069 ציוד גני ילדים 69
לפני 
 47.72 מע"מ

 פריטים לפחות 20כלי נגרות מפלסטיק  109000070 ציוד גני ילדים 70
לפני 
 52.37 מע"מ

 ן כפול לצייר ממתכת 109000071 ציוד גני ילדים 71
לפני 
 267.3 מע"מ

 כן כפול לציור ממתכת + שקפים 109000072 ציוד גני ילדים 72
לפני 
 267.3 מע"מ

 109000073 ציוד גני ילדים 73
ס"מ מסגרת  31דקל  -כסא גננת 

 מתכת מושב + גב פלסטיק
לפני 
 85.83 מע"מ

 לגני הילדים -לוח כתיבה מסגרת עץ  109000074 ציוד גני ילדים 74
לפני 
 114.54 מע"מ

 109000075 ציוד גני ילדים 75
 -לוח מודעות לגני הילדים ממכרז 

 מסגרת אלומיניום משטח לבד
לפני 
 114.54 מע"מ

 109000076 ציוד גני ילדים 76
לוח מודעות לגני הילדים מסגרת עץ 

 משטח לבד
לפני 
 114.54 מע"מ

 מגהץ מפלסטיק למשחק 109000077 ציוד גני ילדים 77
לפני 
 28.514 מע"מ

 109000078 ציוד גני ילדים 78
לגני הילדים  /1404מדף חיבור לקיר 

 ממכרז
לפני 
 71.58 מע"מ

 109000079 ציוד גני ילדים 79
לגני  2/4מדף חיבור לקיר אורך 

 הילדים ממכרז
לפני 
 81.08 מע"מ

 109000080 ציוד גני ילדים 80
לגני  2/4מדף חיבור לקיר אורך 

 הילדים ממכרז
לפני 
 76.33 מע"מ

 מדף לקוביות מוצקות לגני הילדים 109000081 ציוד גני ילדים 81
לפני 
 171.77 מע"מ

 57.22לפני  מזרון שינה לגני הילדים 109000082 ציוד גני ילדים 82
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 מע"מ

 109000083 ציוד גני ילדים 83
מחיצה ניידת + לוחות נעיצה לגני 

 הילדים
לפני 
 257.7 מע"מ

 109000084 ציוד גני ילדים 84
לגני  11-/4-/1לתיאטרון מחיצה ניידת 

 הילדים
לפני 
 143.15 מע"מ

 109000085 ציוד גני ילדים 85

מטבח לגני הילדים עם כיור אחד מעוצב 
עם כל האלמנטים פעילות משחק ציפוי 
פורמיקה בצבע שנהב, תנור אפיה עם 

ס"מ,  /1101פורמיקה צבעונית גובה 
 ס"מ /4ס"מ עומק  /21רוחב 

לפני 
 553.61 מע"מ

 מיזרן לפינת בובות 109000086 ציוד גני ילדים 86
לפני 
 19.01 מע"מ

 מיטה לפינת בובה 109000087 ציוד גני ילדים 87
לפני 
 85.83 מע"מ

 109000088 ציוד גני ילדים 88

מכונת כביסה לגני הילדים ממכרז צבע 
 /4ס"מ, רוחב  13פורמיקה לבן גובה 

 ס"מ /4ס"מ, עומק 
לפני 
 171.77 מע"מ

 109000089 ציוד גני ילדים 89
מערכת קוביות נבובות מפלסטיק לגני 

 הילדים
לפני 
 429.56 מע"מ

 109000090 ציוד גני ילדים 90
לגני  24מצילתיים נירוסטה קוטר 

 הילדים
לפני 
 23.86 מע"מ

 מצילתיים פליז לגני הילדים 109000091 ציוד גני ילדים 91
לפני 
 23.86 מע"מ

 /0/01מראה תלויה  109000092 ציוד גני ילדים 92
לפני 
 133.65 מע"מ

 משאית גדולה מעץ לגני הילדים 109000093 ציוד גני ילדים 93
לפני 
 94.45 מע"מ

 משאית קטנה מעץ לגני הילדים 109000094 ציוד גני ילדים 94
לפני 
 52.47 מע"מ

 משקל 109000095 ציוד גני ילדים 95
לפני 
 47.72 מע"מ

 מתלה וקולב למעילים 109000096 ילדיםציוד גני  96
לפני 
 176.52 מע"מ

 לילדי גן -קרש גיהוץ רגלי מתכת  109000097 ציוד גני ילדים 97
לפני 
 95.44 מע"מ

 מתלה נייד עגול לגני הילדים 109000098 ציוד גני ילדים 98
לפני 
 214.73 מע"מ

 109000099 ציוד גני ילדים 99

בטיחות מתלה תיקים ומעילים + מגן 
ווים לתליה עם מגן  31 -המתקן נייד 

 בטיחות עליון עשוי מעץ
לפני 
 171.77 מע"מ

 מתלופון לגני הילדים 109000100 ציוד גני ילדים 100
לפני 
 52.47 מע"מ

 109000101 ציוד גני ילדים 101
ציק כלי רופא למשחק בפינת המרפאה 

 פריטים לפחות 0כולל סטוסקופ  -
לפני 
 42.87 מע"מ

 סינר 109000102 ציוד גני ילדים 102
לפני 
 9.5 מע"מ

 ספא למרפאה 109000103 ציוד גני ילדים 103
לפני 
 171.77 מע"מ
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 109000104 ציוד גני ילדים 104
מעוצבת צבע לבן  -ספא לפינת רטפא 

 פורמיקה רגל מתכת לבנה
לפני 
 171.77 מע"מ

 ממכרזספסל לגני הילדים  109000105 ציוד גני ילדים 105
לפני 
 152.66 מע"מ

 עגלה לקוביות מוצקות לגני הילדים 109000106 ציוד גני ילדים 106
לפני 
 181.37 מע"מ

 לה לקוביות נבובות לגני הילדים 109000107 ציוד גני ילדים 107
לפני 
 162.26 מע"מ

 109000108 ציוד גני ילדים 108

לבובה מעץ מלא  -עגלת טיול עמוקה 
גימור מעולה בשילוב איכותית מאוד 

דפנות עם צבעים מרהיבים בעלת חוזק 
 גבוה לגני הילדים

לפני 
 133.65 מע"מ

 מוד לחזן לגני הילדים 109000109 ציוד גני ילדים 109
לפני 
 209.88 מע"מ

 109000110 ציוד גני ילדים 110

עמוד חזן  -מוד לחזן לגני הילדים 
פורמיקה בוק עם תא נפתח לאחסון 

 /4ס"מ, רוחב  11גובה  -ספר תורה 
 ס"מ 31ס"מ, עומק 

לפני 
 219.48 מע"מ

 עריסת בובה גדולה מעץ 109000111 ציוד גני ילדים 111
לפני 
 85.83 מע"מ

 פעמון תה לגני הילדים 109000112 ציוד גני ילדים 112
לפני 
 14.26 מע"מ

 רגוד לפינת רופא מסגרת עץ 109000113 ציוד גני ילדים 113
לפני 
 171.77 מע"מ

 פרגוד לפינת רופא מסגרת פלדה 109000114 ציוד גני ילדים 114
לפני 
 162.26 מע"מ

 109000115 ציוד גני ילדים 115

פרוכת ארון קודש עם כיתוב מקטיפה 
 31ס"מ, רוחב  /1לארון הקודש אורך 

 ס"מ
לפני 
 47.72 מע"מ

 צמיד פעמונים לגני הילדים 109000116 ציוד גני ילדים 116
 לפני

 14.26 מע"מ

 קולב לחלוק 109000117 ציוד גני ילדים 117
לפני 
 28.61 מע"מ

 קסילופון לגני הילדים 109000118 ציוד גני ילדים 118
לפני 
 52.47 מע"מ

 109000119 ציוד גני ילדים 119
רגלית חבישה ממתכת לבנה למשחק 

 בפינת הרופא בגן הילדים
לפני 
 28.61 מע"מ

 שולחן לפינת רופא לגני הילדים 109000120 ציוד גני ילדים 120
לפני 
 114.54 מע"מ

 שולחן מחשב לגני הילדים 109000121 ציוד גני ילדים 121
לפני 
 200.48 מע"מ

 תוף גננת 109000122 ציוד גני ילדים 122
לפני 
 33.36 מע"מ

 תוף ים לגני הילדים 109000123 ציוד גני ילדים 123
לפני 
 23.86 מע"מ

 תיבה סינית לגני הילדים 109000124 גני ילדיםציוד  124
לפני 
 17.3 מע"מ
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 109000125 ציוד גני ילדים 125

כסא גן לגן ילדים עם רגל מתכת מושב 
וגב פורמיקה שנהב או בוק, המושב 

מקומר לנוחות ישיבה לאורך זמן הכסא 
נערם הרגל מתכת מגולוונת צבע כחול, 

 ס"מ /3גובה 
לפני 
 45.74 מע"מ

 109000126 ציוד גני ילדים 126
מגירןת פלסטיק + גב  21ארון עץ 
 ממ' 21איכותי 

לפני 
 920.7 מע"מ

     

23644.67 

 
 
 
 
 

 הצעות המחיר
 
 

 אחוז הנחה מוצע מהות ההצעה
 ]ביחס לאומדן[ 

 אספקת ציוד וריהוט לגני ילדים

 

 
 

 אינם כוללים מע"מ -המחירים דלעיל 
 

 

 ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה! מילוי הצעת המחיר הינו חובה

 חובה לצרף קטלוג המוצרים המוצע )כולל תמונות בצבע(

 

 

______________                          __________________ 

 המציע וחותמת חתימה        תאריך                

 


