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 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 

   ע כללי דימ  .1

  73/2021ס'  מכרז מללהגיש הצעתך ותך א נהי מ זמ"( הועצמה" )להלן:  עצה אזורית מבואות החרמוןמו .1.1
הכל בהתאם למסמכי   במרכז ההידרותרפי שבמועצה האזוריתלאספקה והתקנה של מתקני כושר 

  "(. העבודותהמכרז/ " )להלן: המכרז

להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה   המועצהלראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של  ןיא .1.2
רות, שייחתם עם הזוכה,  קשהתה סכם לנוסח הם בהתא , עצהבמו ר ושציב שיאהתק ע"פ תעשהכלשהו 

 .  המועצהוהחלטת ראש ועדת המכרזים   המלצתדין לרבות  ל ף ופכ חר ובאל

 מהות המכרז   .2

באופן  אספקה והתקנה עבור למציע שיזכה   המועצההתמורה אותה תשלם  בעניין היא המכרז  מהותו של  .2.1
מנו על ידה  שיוז ד ומתקני כושר בכמויותוי צשל  חיוות ונספ הסכם ההתקשרות מלא ושלם בהתאם להורא

   ז.בהתאם להצעתו במכר

ימי    3תוך לכלל הציוד והמתקנים שהוזמנו על ידה  המועצהלערוך תכנית העמדה עבור   ,המציע שיזכה לע .2.2
 .   אליווזאת בהתאם לתוכנית העמדה כללית שתועבר   עבודה מקבלתו את הודעת הזכייה

  ידי  על שהוזמנו והמתקנים יודצה כל את ת צו תחילת עבודהקבל  מיום םדשיחו 3תוך  פקלס על הזוכה  .2.3
   . המועצה

החל מיום   שנים 5של   לתקופהאחריות לציוד והמתקנים שסופקו על ידו העניק מתחייב להמציע שיזכה  .2.4
עמוד בכל סעיפי  ייב לבמכרז מתחכה ף המציע שיזנוס. בלשביעות רצונה מועצהלאספקת כל הציוד הנדרש  

     ים בהסכם על נספחיו.טר ירות המפוהש

ביחס למתקנים ותפעולם עד לשביעות רצונם המלא   חדר הכושר  יבצע הדרכות לעובדליע שיזכה המצעל  .2.5
   הדרכות / מפגשים מקצועיים.  5ועד 

הסעיף  והוראות  לבדב  י הפרטים המובאים לעיל הינם כללייםמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כ .2.6
מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי   אחרת אשר בהם אין התייחסות םים רק במקריבנה את הצדדיתחי

 . כרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטתמה

פת  ישות לתוסבדרולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא חים ם והנספעל המציע לשים לב לכל דרישות ההסכ .2.7
היא אי   ךגם אם העילה שלו לכלא צורפו(  פו או בין אם צורבנספחיו  ) וא ם בהסכםבגין דבר הרשותשלום 

 בפסקה הרלוונטית. ו/או אי ידיעתו   וו/או אי היכרות  הבנתו

 כלול:   מובהר בזאת כי התמורה לצורך ביצוע העבודות ת .2.8

ם להוראות  ושלם בהתאאופן מלא ב ה אספקה והתקנהמציע שיזכה עם  ת שיוציאכל הוצאו ( א)
י  נת לרבות תשלומים למתכננים, נו  שרני כוציוד ומתק של  ונספחיו  תום ההתקשרההסכ

 וג שהוא.  שירותים ויועצים מכל שס

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי   ( ב)
 .  ציוד ומתקני כושר של והתקנה קה אספהדרושים לביצוע אספקה והתקנה של  עזר,

 ות הקיימת באתר.לפעילרעות ותקלות  למניעת הפ  תזהירועי אמצ ( ג)

לי עבודה,  וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם יוד מכני, כצ באספקה ושימוש  ( ד)
   .כושר ומתקניציוד   של אספקה והתקנה באתר, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע 
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כל ציוד אחר  וצרים ו/א די המציע שיזכה, המועל יפקו יסוהחומרים שהציוד ו הובלת כל  ( ה)
וכן הסעת עובדים לאתר העבודה   םהחזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקת, דהלאתר העבו

 מהם.    ו

, אחזקתם והגנה  אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו ( ו)
 עליהם עד למסירתם. 

בין אם  )  ונספחיהםר מסמכי הסכמי ההתקשרות  צאות הנדרשות על פי התוכניות ושאהוה כל ( ז)
חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים,   בכל לצורך ההתקנה בעבודות, או  רפו(צורפו או לא צו 

 )עם או בלי שרוולים(.צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים חיבורים, ריתוכים, 

 וסילוק פסולת ועודפים מהם.  ודה  ניקוי אתרי העב  ( ח)

   דיקותדמי ב ( ט)

  יות, מס קניה, מכס, בלו, אגרותציאללקרנות ביטוח והטבות סו  ם, מיסיםדמי ביטוח למיניה ( י)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

רישות הביטוח  כנדרש בד לרבות ביטוח  כושרהציוד ומתקני ה הוצאות הכרוכות במסירת  ( יא)
     .אמור במסמכי מכרז זהבהתאם ל

 ות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הורא ( יב)

  מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכמישיזכה בקשר עם זקים של המציע והנ  וצאותכל הה  ( יג)
 ההתקשרות ונספחיהם. 

נים  יגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקויש זקים מכל מין וסוג שהוא אות והנצההוכל  ( יד)
 . אחריותבתקופת ה

 רווחי הקבלן.  (טו)

פו או לא  צור ן אםיבאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם )כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנ ( טז)
מון והערבויות, בין  ימ קורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות ה(  ובכלל זה התצורפו

   ם ובין שהן תיוועדנה בעתיד. ידות האמורות כולן ידועות עתה לצדהוצאשה

לפצל    שומרת לעצמה את הזכותהמועצה   , מובהר בזאת כיבמכרז זהמבלי לגרוע מן האמור  ( יז)
צמצם את היקף מרחיב או שינוי המכל על להורות בכל עת  כן ם ווכילמספר ז ההזכיי את

צו התחלת  שיזכה או שיזכו  או למציעים ה ולהוציא למציע מכרז זל פי מנו ע הפרטים שיוז
, ללא מגבלה על היקף הסכום  הגשת המכרזמזה הנקוב כמחיר   או גבוה עבודה בהיקף נמוך

 . המועצהת חלטי ה בה שהיא על פ סי מכל, וזאת  בהצעת המציעהנקוב 

 מדה. או הצללא כל שינוי חודשים  12תוקפם ל צעים במכרז זה המו יריםכל המח  ( יח)

 

 הגשת ההצעה    .3

 סף   תנאי

   אים:בה אשר עונים על הקריטריונים המצטבריםרשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים 

הצעה   מה כדין בישראל(.אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשו .3.1
 תיפסל.    -ש כאמור  לא תוגש

 ו את המסמכים הבאים:לצרף להצעת  זה על המציעי נא ת תחלהוכ
תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  צילום  ולהצעתצרף  יהמציע  -במידה והמציע הינו חברה רשומה  

 צרףיהמציע  ,  או עוסק מורשה שותפות רשומהבמידה והמציע הינו החברות ורשימה של מנהליה 
 סק מורשה, בהתאמה. או תעודת עו השותפויות  שםל השותפות אצל ראגדות ש ודת התעת  ולהצעת

 
 

ציוד לחדר  גופים ציבוריים  3 ל  לפחותסיפק ( 1.12.2019)החל מיום  השנים האחרונות  3 הך במהלש יעמצ .3.2
   כי יובהר   .לפחות מתחםלכל   ₪ )ללא מע"מ(  300,000בסכום של לפחות  או לאימון פונקציונאלי כושר
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ו  כהגדרת "גוף ציבורי")   . במכרז זה עיוד אותו הוא מצי ל הצושמציע עצמו  ב שיתקיים יסיון צריך נה
את  ו יצרף המציע להצעת זה  להוכחת תנאי סף  -(1976קאות גופים ציבוריים, תשל"ו לחוק עס  1בסעיף 
 .חתוםא מלא ווהכש 1ב נספח 

עם הציוד אותו הוא מציע   נקציונאליאחד לאימון פו חדרלפחות של פרויקט אחד  והשלים ביצע המציע .3.3
 . חתוםא מלא ווה כש 1באת נספח ו יצרף המציע להצעת זה להוכחת תנאי סף  .במכרז

פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד  ה האדםשל  הינו שן הנדרכי הניסיו מובהר בזאת
     יש.ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המג

סף   ות על עמידתו בתנאיזה אסמכתאות המעיד לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף  צרף להצעתועל המציע ל
 להלן:  בהתאם למפורט

ובה מפורטים:   י נפרד ממכרז זה,ת ה חלק בלוווהמה  להסכם '1ח בכנספ ה המסומנתהרהצ ( א)
ת פירוט של:   ומתקני הכושר )ברמ  את שנדרש בטבלה לפרט , רשימת הציודיצעאותם ב פרויקטים ה
וכן  העבודה, המפקח/מנהל האתר  מע"מ, שמו המלא של מזמין  לא לעלות כוללת ויצרן( ודגם  וג,ס

      צירת קשר.        לצורך ים  כ"א מה תובת שלכוטלפון 

ולמציעים לא תהא   פרט מסמך ו/או כל  כללהשלים  יםתהא רשאית לדרוש מהמציע  המועצהכי  יובהר
  בעניין זה.טענה כל 

ז  מכרלמסמכי ה בנוסח המצורף, המועצה, כלפי מקורית מיתאית אוטונובנקות ערב  למועצה אציהמ .3.4
(, שהוצאה  שקלים חדשיםתשעה עשר אלף  ם:מילי₪ )ב  19,000של   רז, ע"סכמלמסמכי ה  כנספח ו'ומסומן 

 . על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף

 ז.  ום תנאי המכריק להבטחת  וזאת  11.5.2022 עד לתאריךלפחות  מוד בתוקפה ל הערבות לעע .3.5

ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל   ר סהבנקאית, תביא לפסילת ההצעה. למען ההערבות המצאת   יא ( א)
הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות  רבות הבנקאית, לחלופה לערבות  כל 

 בלעדיו אין.    ,זאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרבנקאית כנדרש הינה תנ

גרום  עלול ל –בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב  ויכל שינ בזאת כי רען הסר ספק, מובהמל ( ב)
 .  לפסילת הצעת המשתתף

וצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  כי ה  ספק, מובהר בזאת הסר  למען ( ג)
 תחולנה על המציע בלבד. 

מציע שלא   "יע ואשר נמסרה  , הל קבוע במסמכי אבהתאם לית אשר לא נדרש פירעונה בנקא ערבות ( ד)
   .מציעלזכה במכרז תוחזר 

המצאת  בכפוף לסכם עמו הה  תימתלאחר ח  םיימ  90שזכה במכרז תשוחרר תוך  ל מציערבות שע ( ה)
 .   בהתאם לקבוע בתנאי מכרז זה הסכםלביצוע ה  תרבות בנקאיע

  ן פירעו בלקל ו לדרוש    המועצהאית שר( לעיל, זת כאמור בס"ק )ערבוקף ה את תו ך מציעיראא הל ( ו)
 נוספים.  עדיםס הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

בית  נהליו כתב אישום לנהל ממלא הוגש נגדו ו/או נגד מ ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהמציע  .3.6
ק  לחוד( חו)עבירות ש 290-297לפי סעיפים   לית פלי עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלימשפט, 

לחוק העונשין )עבירות גניבה(,   383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977  -"ז, התשלןיעונש ה
יצוע  בעניין הרלבנטי לבחיטה ועושק( ו/או רמה, סלחוק העונשין )עבירות מ 438עד   414או לפי סעיפים  

צו למניעת  ליו נה ממד מנהל ו/או נג  מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדונפש עה בבגין פגי העבודות ו/או
שם הוכחת עמידתו בתנאי זה על  . ל2001-ב", התשסמאיימת החוק מניעת הטרדהטרדה מאיימת עלפי 

י  שר מהווה חלק בלתלמסמכי המכרז וא  1ח'בנספח תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט המציע להמציא 
 . ונפרד הימנו לפי

 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 ים כלליים תנא

 :  כדלקמן ולצרף אישוריםרטים והמפ תנאיםב ודהמופרטים לעיל, על המציע לעמ  לתנאיםבנוסף  .3.7

ק  עפ"י חו מנהל ספרים כנדרשבתוקף נכון למועד ההצעה וכן  רווי מס במקיכנבעל אישור על  הינו  .א
ספרים כדין, כנדרש בחוק    ניהולאישור תקף על . על המציע להמציא ים עסקאות עם גופים ציבורי

 .עסקאות עם גופים ציבוריים 

 . סףרך מומס ע ותונ לט אישור עוסק מורשה מש .ב

, כי  למסמכי המכרז 2בנספח ח'כמפורט רך דין עו על ידי  מאומתתצהיר חתום על ידי המציע וה .ג
בהתאם   כויותיהם הסוציאליותהבטחת זיכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו ליש נ מפר עציהמ

ספק, אי  למען הסר   ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.ן, לרבות הסכם קיבוצי  להוראת כל די 
 .  שתתףתצהיר זה, עלולה להביא לפסילת הממצאת ה

     בשם התאגיד. תחייבם ולהתולחח של התאגיד המפרט מי הזכאים "רו /ד"אישור עו  ףיש לצר .ד

  מוצעים על ידורש עבורם אישור ואשר נד   אשרלמתקנים התקנים הישראלי ציע אישור מכון מל .ה
     .ועליו לצרפו להצעתו

  םחוק עובדים זרישלו, בפסק דין בעבירה לפי   לט על ידו או הבעליםא הורשע הוא ומי שנשל .ו
 נימום,כר מיחוק שי  לפו/או   1991 -א"התשנ ( יםהוגנ  ת תנאיםן והבטחאיסור העסקה שלא כדי )

לשם הוכחת     גשת ההצעות, כאמור במכרז.  חרון להמועד הא , בשנה שקדמה ל1987 -ז"התשמ
למסמכי המכרז   ח'בנספח  כמפורט  עובדים זריםיר תצה י זה על המציע להמציא ו בתנא עמידת

א  ביאי המצאת תצהיר זה, עלולה להר ספק, למען הס.  לתי נפרד הימנו לפיובואשר מהווה חלק 
 תתף.    ת המשלפסיל 

  

 אופן הגשת ההצעה :    .4

ן  מעוניי המובהר בזאת, כי לכך.   ומות המיועדיםקדף ובמ  כלם על כל מסמכי הצעה בשולי חתוע למצי ל הע .4.1
ז(   למעט מעטפת המכר)וריים קמכרז המהמסמכי מתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד להשת

 לכך. ומות המיועדים  במק מלאהה ימאשי תיבות בשולי כל דף ובחת בר ט כחולבע

     אים:טים הבאת הפר  צעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרזס ההר בטופתב ברו על המציע למלא בכ .4.2

 הההתקשרות והמהוו ' להסכם אהמסומן כנספח טופס ההצעה מפורט בוד האת המחירים לצי ( א)
 . המציע ייתן ההתקשרות אותווהסכם המכרז סמכי חלק בלתי נפרד ממ

ומן כנספח א' למסמכי  ה, המסס ההצעחירים לציוד ומתקני הכושר המפורטים בטופמהר כי בהמו
  ועבודות החומרים כל  את כולליםכאמור בס"ק )א(  המציע ייתן ןאותסכם ההתקשרות, המכרז וה

 .תקני הכושרשל הציוד ומ האספקה והתקנ לביצוע הדרושים העזר

 .  נהל האחראים המו וששמב שמו המלא, שמות החותמים ,אה כדיןה מלחתימ ( ב)

     שלא לדון בה כלל.  המועצהעיל רשאית המנויים ל מסמכיםה כל ההצעה אשר לא יצורפו אלי .4.3

  עלולה להיפסל על הסף. ם או הסתייגויות מהאמור במסמכי המכרזשינויי המכילה הצעה .4.4

  ישור א עלית בראשי תיבות בלבד. חתימה סופ  וחים על אישור קיום הביטב זה יש לחתום שלבכי מודגש  .4.5
  ה תחפוץ לערוךיע שיזכ הביטוח של המצוחברת במידה ם הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. קיו

כרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק  ר קיום הביטוחים המצורף למסמכי המשינויים בנוסח אישו
 .  המועצהאישור יועץ הביטוח של וף ל פובכ לאחר 
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    : זמסמכי המכר .5

    :ובהתאם להם ,ב"הרצו מסמכי המכרז דלהלן,ססות על תהיינה מבו   ההצעות .5.1

     התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. ( א)

 . "ף במכרזהצעת משתת"מסמך  ( ב)

 החוזה  ( ג)

 מסמך "הצהרת מציע"   ( ד)

     יבוריים.צת גופים סקאווק עח פישומות לרעל ניהול פנקסי חשבונות ו ור איש ( ה)

    במקור.ה ס הכנסיכוי מאישור תקף על נ  ( ו)

      וסף.ק מורשה משלטונות מס ערך משור עוסיא ( ז)

     :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על  ( ח)

     ;שום התאגידמהרשם בו ר   תמצית רישום •

   ;דיח בדבר זכויות החתימה בתאג "ור/ד"אישור עו •

 . שעותדר הרעל הע ירתצה ( ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . ( י)

 ם זכויות עובדי בדבר תצהיר ( יא)

   רבות בנקאית.ע ( יב)

    ביטוחים.אישור קיום  ( יג)

 מפרט טכני מיוחד  ( יד)

 ע"פ דין.   תלות, והיתרים ורישיונו אסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בע (טו)

 טים של המוצרים המוצעים  ם ומפר קטלוגי ( טז)

 .  הפטמע ( יז)

המועצה האזורית מבואות החרמון  רדי רז במשאת מסמכי המכ לרכוש להשתתף במכרז  םנייניעוהמעל  .5.2
  ₪ 2,500 וזאת תמורת -ולצרף את הקבלה עבור הרכישה כאמור    10:00 בשעה  15.12.2021 םמיו החל

 . הצהמועהאינטרנט של החל מהמועד האמור, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר ; שלא יוחזרו
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   ההצעה .6

  בתוך  כי המכרזמסמם כל  חד עי "( ההצעה: ")להלן  הצעתם  כימסמ על המשתתפים במכרז להגיש את .6.1
  12:00  בשעה 11.1.2022  א יאוחר מיוםל  המועצהל זים ש כרבת המיתלאותה יש לשלשל אשר  מעטפה 

 עצה האזורית מבואות חרמון בצומת כ"ח. המו במשרדי 

ליה ו/או שתישלחנה  קסימי יר הפמצעות מכשדואר ו/או שתישלחנה באבלא תתקבלנה הצעות שתישלחנה  .6.2
ו/או שתימסרנה    כאמור לעיל אישית אחרת שאיננה מסירה דואר אלקטרוני ו/או בכל דרךבאמצעות 

   לעיל.  ורהאמלאחר המועד 

  וניינים להגיע מוזמנים בתאום לבקר במקוםם המע מציעי .יתקיים סיור מציעים  לא -  מציעיםסיור  .6.3
  .שא מכרז זהציוד מונת הקהת

יום    .6.4 רשאי  13:00שעה    26.12.2021עד  מ  יהיה  אחד  להפנות  כל   בלבד  בדוא"להמציעים 

 ofirb@mvhr.org.il  המכרז  אלות הבהרה ישלחו לכלל רוכשי מסמכילש; תשובות  ברה בכתבההות  שאל  
   .וכן יפורסמו באתר המועצה 17:00שעה  2.1.2022ד ליום  ע בלבדבדוא"ל 

 של שאלות ובקשות הבהרה: להלן תיאור המבנה להגשה  

 

 מס"ד

פח או הנסהמסמך 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה 

 וסעיףק פר

 טיים רלבנ
 השאלה  סחנו 

    

    

 
 .קוב לעיל הנ מועדוך תשלא בב נשלחו ש לשאלות הבהרה, לא תשיב   המועצה י כיודגש, 

  –ובות בכתב פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תש-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .6.5
 .  המועצהתחייבנה את 

ה ו/או דרישה  ו/או תביע ות כל טענהיה מושתק ומנוע מלהעלכי המציע יה, אתמובהר בז  קספלמען הסר  .6.6
ין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע  ה בגעמכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידי

יעה  תבל ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כ דרך ואופן בות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו,ממנו לר
 . ה מכל סוג שהוא כאמורשה ו/או טענ דרי ו/או

     שינוייםהבהרות ו .7

רז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  למכ תרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעו המועצה .7.1
והתיקונים, כאמור,   . השינוייםאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפיםהמכרז ובכל תנ

פקסימיליה, לפי  ו/או ב בדוא"ל ים, בכתב לידיעת כל המציע  מכרז ויובאו ה  נפרד מתנאיתי יהיו חלק בל
הצעה יחידה   הוגשה פתיחת תיבת המכרזים כי מועד במצא י  אםכי יובהר   ידם.-הפרטים שנמסרו על

  הועדה ובמצב זה  ,  היחידה הצעההאת חת ועדת המכרזים תהא רשאית לקבוע כי היא אינה פותלמכרז, 
לגרוע מזכותה של ועדת   כדי  ף זהור בסעיאין באמ  ת הצעות למכרז.ועד חדש להגשית לקבוע משאר

 .  ןלדי המכרזים לקבל הצעה יחידה בהתאם 

רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: "המועד האחרון"( על   המועצה  כן וכמ .7.2
    רז, כאמור לעיל.י המכו במסמכ עשנ ים ש תיקונן היתר עקב שינויים ו/או ה, וביפי שיקול דעת

ר  אח  קובהמשתתפים נדרשים לע . המועצהבאתר  תתפרסם כאמור לעיל, יםעד המו מי מ חיית הודעה על ד  .7.3
 .  המועצהנים באתר כודע

 . לא, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו ספקלמען הסר  .7.4

mailto:ofirb@mvhr.org.il
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 בחינת ההצעה  .8

 .  גישו הצעההמציעים שה בנוכחות כללבפתיחה פומבית   נהתפתחמעטפות המציעים   .8.1

 במכרז.ל המציע בתנאי הסף להשתתפות ש עמידתותיבחן  -  שוןארבשלב  ( א)

 נים המוצעים.איכות המתקות מבחינת תיבחנה ההצע  – ישנב הבשל ( ב)

 ת הכספיות איכות יפתחו המעטפוהקוד  רק לאחר מתן ני  יהשלישבשלב  ( ג)

 50% –כיב האיכות יהיה רמ ( ד)

 50%  -מרכיב ההצעה הכספית יהיה 

  50נקודות מתוך   40לכל הפחות לקבל   תף יהאהמשתועל  50%כיב האיכות יהיה משקל של רמ

הצעות המחיר.   מכרז, הוא שלב בדיקתב ג' של הלעבור לשלעל מנת  רכיב זהמיות בקודות אפשרנ

 יע במומחה מטעמה. תי זים להסדת המכרבמסגרת הליך זה יכולה וע

 : להלן פירוט הניקוד בגין מרכיב האיכות

 
ניקוד  הקריטריון "דמס

 מירבי 
 וף לווים לצירים נמסמכ

רות: אספקה  יש .1
מהירה, אספקה  

 נק'  5עד . תקנהוה
יכה מקצועית,  מת

 נק'  10  דע .הכשרות
 

15  
 נקודות 

  3ות עם תאם לשיחינוקד בה
לקוחות לכל משתתף,  

ניקוד   סבאמצעות טופ
 2שבנספח ב'צים הממלי

 
נספח תשומת לב המציעים כי  

ימוש פנימי לש הוא מסמך 2ב'
ו  מלא רך לואין צו   המועצה

 צעה למכרז. הגשת ההבשלב 
 

יף,  מפרט טכני עד .2
ל  וביד ,פטנטים

 נק'.   10עד . ועימקצ
ת ביומכנית,  כואי

  7  עד .אנושהנדסת 
 . נק'

התרשמות מנראות,  
,  אסתטיקה, פשטות

   הפעלה ת הידוחא
ע"פ חוות דעת וועדת  

  למועצהצת  מייע
מנכ"ל  שחבריה יהיו 

היועץ  ,  המתנ"ס
  המשפטי למועצה
וש  ומנהל משאבי אנ

מטעם המועצה ו/או  
  8עד .   םי מטעממ
 . ק'נ

  חוות דעת היועץ
 . נק'  10עד   .עצהמול
 

35  
 נקודות 

ם ומפרטים טכניים  וגיקטל
המוצעים, כולל  למתקנים  

 תמונות. 
 

גם הסברים בדבר לצרף ניתן  
ם בהתאם המתקנים ועדיפות

 ריונים שבפרמטר זה. יטקרל
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   .במרכיב זה, הצעתו תיפסל  ודותנק 40כאמור לעיל, משתתף שלא יקבל לכל הפחות 
 
 

   – רמחי נת הצעת הב ג': בחילש ( ה)

 . את הצעות המחירת ועדת המכרזים תפתח קוד איכור מתן ניק לאחשוב כי ר מובהר

ו ניקוד במרכיב זה  והמציעים )אשר עברו לשלב זה( יקבל 50%של    ה משקללשלב ז כאמור 

הכוללת הנמוכה ביותר, בהתאם עת המחיר ללת שלהם ביחס להצבהתאם להצעה הכספית הכו

   :הבאה לנוסחה

 המחיר הכוללת הנמוכה ביותר  הצעת                                                                      
          X 50  = ניקוד מרכיב המחיר  

 ת המחיר הכוללת הנבחנת הצע                                                                            
 

 
 

האיכות עם ניקוד המחיר   ד ך חיבור ניקושקיבלה את ס ההצעה לע להמליץ שאית תהא ר רזיםהמכ דתוע .8.2
 ה ביותר. הגבו

סיונו,  ה באמינותו, ניירת ההצעה הזוכובבח  במסגרת מרכיב האיכות, ההצעות  תתחשב בבחינת  המועצה .8.3
ם שלילי של  ים, בניסיון קודויותיו כלפי אחרוי התחייב כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במיל

לרבות   –ה כזו אם היית המציע, רות עם בהתקש, ט זהלצורך פרויק   המועצה  יועץאו /ו   המועצה
שטרם הסתיימו וקיימות   ר, וד ו/או מתקני כושתקנה של צילאספקה וה ות לביצוע פרויקטים התקשר

הציוד ו/או   ודותאיכות העב ל טיב ו/אוע, עלמצי   המועצהמטעם  היועץ ו/או     המועצהמחלוקות בין 
תו  בכל קריטריון ענייני אחר או, ובאופן כללי ויקטים הנ"ל,במסגרת פר ותקנו ו וה סופקש שרוכמתקני ה

 הזוכה.  ראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה  לקמוצאת היא לנכון לשקול,  

    :ההסכם .9

לז   ההמועצ .9.1 במכ תודיע  התבוכה,  על  ווע  רז,במכזכייה  ,  ובמידה  אלאחר   תאשר  המכרזים  הצעתו דת  ת 
 ה.    הצעה הזוככ

 . ימים ממועד הודעת הזכיה 7מציע הזוכה מחויב לחתום על הסכם עם המועצה בתוך ה בזאת כיהר במו .9.2

אחד מן    מועצהלאו לא ימציא  העבודות  וע  ש והכרוך לשם התחלת ביצמציע אשר לא ישלים את כל הדרו .9.3
ות  לרא    המועצה ית  רים ואחד( ימים  רשא )במילים: עש  21תוך    תונו או הרישי / ההיתרים ו/או האישורים ו 

לנקוט בכל סעד המוקנה לה לפי  רשאית    אות ההסכם והיאת את הורת ויסודיית הפרה מהו  שהפר  כמיבו  
רק(   לא  )אך  לרבות  הערבוולי ח לדין  את  הבנט  בסעיף    קאית, ת  לאלתר,  10.3כאמור  את    לעיל,  ותעביר 

  צההמוע  נגדת כועללאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעבודות  ע הביצו
   יין זה.   וג שהוא בענישה מכל ס תביעה ו/או דרכל טענה ו/או 

שיזכמה .9.4 להמה  ציע  הה  (7)   הבעש  תוך  למועצהציא  מתחייב  מקבלת  ע ודע ימים  זכייה  ,    המועצהמ   תול 
 חתום על ידי חברת הביטוח .    כנספח ח',מסומן , המצורף למסמכי המכרז והחיםיטוקיום באישור 

ע   לעצמה את הזכותרת  שומ  המועצה  את כיז, מובהר ב הבמכרז זאמור  ה  מבלי לגרוע מן  .9.5 יותר  ל  להכריז 
הפרטים שיוזמנו על  היקף  את    צמצםמאו    רחיבעל כל שינוי המ להורות בכל עת  וכן    במכרזמזוכה אחד  

מזה    גבוהו  א  צו התחלת עבודה בהיקף נמוךכו  ז יאו ש  שיזכה  או למציעים  ע יא למציה ולהוצמכרז זפי  
היא  יבה ש מכל ס, וזאת  בהצעת המציעקוב  נף הסכום העל היקה  בל, ללא מגהגשת המכרז יר  כמח  הנקוב

   .בלבד  המועצהעל פי החלטת  

פתיחת  חודשים מיום    24למשך    א שינוי בשקלים חדשיםלל  ויישארהמציע  ו על ידי  המחירים אשר הוצע  .9.6
לרכוש  והמועצה שומבמכרז  ההצעות   ב  מוצרים מתוךרת לעצמה את הזכות  ובכל  הצעת המציע  זמן  כל 
   גיש המציע בהצעתו.שהפ המחירים כמות ע" 
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   זהוצאות המכר .10

על המציע  ובהשתתפות במכרז, תחולנה   זלמכרכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה 
      בלבד.

 

     בעלות על המכרז .11

רך הגשת הצעתו בלבד. אין  ציע לצומל  יםברשר מועא,  המועצהשל  וחני ה הרקניינ  םינמכרז זה הי מכמס .11.1
     עה. ו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצלעשות ב 

 בלשון נקבה במשמע ולהיפך.   כל האמור בלשון זכר במכרז זה, .11.2

 
 
 
 

 רכהובב רב בכבוד         
          

 
 מובחר -בנימין בן                                                                                                                

 ה צראש המוע    
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 73 / 2021מס'  מכרז פומבי 

 ומתקני ספורט כושר ציוד

 תרפיההידרוהמרכז 

  ית מבואות החרמוןאזור מועצה

 התקשרות  נוסח הסכם
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 הסכם 

 _____ביום  ב_______________שנערך ונחתם 
 

 (500221551ת החרמון )מס' יישות והמועצה האזורית מבוא :בין
 צומת כ"ח, ד.נ.ג.ע.  בת:כתו

  (""המועצה  :להלן(
 מצד אחד  

 

        :ין בל

        

        

  "(ספק ה" )להלן: 
 מצד שני  

 
 

"(  המתקנים" )להלן: כושרציוד ומתקני אספקה והתקנה של  ךלצורספק להתקשר עם מעוניינת  המועצהו :הואיל
 יו;ספחל נהסכם זה ע כמפורט ב יבמרכז ההידרותרפ 

 ; "(המכרז ":להלן) 73/2021' מסי פומב מכרז המועצה רסמהולשם כך פ :והואיל

 ;ה במכרזבעה כהצעה הזוכנק  עתוהגיש הצעתו למכרז והצספק  הו :והואיל

הצעתו ובכפוף  מך ל סעל פי הסכם זה  עתקנים ממין את אספקתם והתקנתם של ה זההחליטה ל המועצהו :והואיל
 ; בהסכם זהובמכרז  הקבועים נאים  תל

שיחייבו אותם ודרך שיתוף  ההוראות  ם ההדדיות,התחייבויותיה ותיהם,יר זכויגדוניינים להים מע והצדד :והואיל

  להן.   עם ביצוע הוראות ההסכם זהיניהם בקשר ה ב עולהפ

 :ם כדלקמןיהותנה והוסכם בין הצדדהוצהר לפיכך 

 .והנספחיםהכותרות  המבוא, .1

כדין   ראותיהםודין הו  וד ממנובלתי נפר ים חלק אחדלהסכם זה מהוו המבוא והנספחיםכרז,  ממסמכי ה .1.1
 הסכם  זה.  הוראות 

סתירה בין מסמכי  ימים זה את זה. במידה וקיימת משלזה מסמכי המכרז, המבוא והנספחים להסכם 
המועצה  בת ולטהדרישה המחמירה בהוראות הסכם זה מובהר כי  ן האמורז המבוא והנספחים לביהמכר

 תקבע. היא זו ש

   ות הסכם זה.כי פרשנהן לצורב לבד ואין להשתמשהוות מראי מקום ב סעיפים מ כותרות ה .1.2

   במכרז.      הר הזכייההודעה בדבמועד קבלת יום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 הגדרות ושונות:  .1.4

 ;רת משתמעת מגופו של עניין(כוונה אח רט אםלן )פמוגדר לה כפי שהוא בהסכם זה
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ך  המוסמכים, וכל מי המוסמ רבות נציגיה ומורשיה ל וןת החרמ רית מבואומועצה אזו - "צהועמה" ( א)

   טעמה. לפעול מ

 

 מועצה אזורית מבואות החרמון   -" צהועהמ" ( ב)

וריון  קט יראו על ידי ד/ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו    המועצהכ"ל  פירושו מנ - "המנכ"ל" ( ג)
 חלק ממנו כל  ו/אוסכם לצורך ה ל את תפקידו כ"ום המנ במק למלא   המועצה

קבלן משנה  ו/או נן מתככל  לן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות בקהיו של נציג  לרבות  -" קספ"ה ( ד)
  . הםאו כל חלק ממתקנים של האספקה ו/או התקנה , בביצוע ו או מטעמוהפועל בשמו, בשביל

  פקההאסל ביצוע  ח עקלפ  המועצהמזמן לזמן ע"י דם שמתמנה בכתב  ו: האפירוש -המפקח" " ( ה)

   .הם או כל חלק מ   ים קנוהתקנתם של המת

קנים  י אחריות לציוד והמתמתן שירות שר וכן תקני כואספקה והתקנה של ציוד ומ:  -העבודות" " ( ו)
ל  מושלם שביצוע  רשת לשםיו וכן ביצוע כל פעולה הנדבהתאם לקבוע בהסכם זה על נספח  כאמור

 סגרת הסכם זה.  זכרה במפורש במוהשירותים כאמור גם אם לא ה העבודות ו

 פחים. העבודות כמפורט בהסכם זה ו/או בנס צוע י בימועדי ושלב -" יםזמנ חול" ( ז)

 .יפורשו על פי הגדרתם שםפחים ובנס ו/או כל מקום אחר בהסכם זה נחים שהוגדרו בומ ( ח)

 נספחים להסכם. מהות ההסכם ו .2

 נספח א'    - קבלן הצעת ה 2.1

 נספח ב'.   -בלן הצהרת הק 2.2

 1נספח ב' – וןי הצהרת ניס 2.3

 2ב'פח נס – יציםשאלון ממל 2.4

 1ג'נספח  – רט טכנימפ 2.5

 'נספח ד – רשויות מקומיותהצהרת ניסיון עם  2.6

 נספח ה' – מבוטל 2.7

 ו'.   נספח  -יום תנאי המכרז חת ק להבטנקאית נוסח כתב  ערבות ב 2.8

 נספח ז'.    -ההסכם הוראות להבטחת קיום ת נקאינוסח כתב  ערבות ב 2.9

 ח' נספח  -  תצהיר עובדים זרים 2.10

 1נספח ח' – יותת פלילירורשעות וחקהעדר היר תצה 2.11

 .2נספח ח' – תצהיר שמירת זכויות עובדים  2.12

 ט'.  נספח  -ת קבלניות קיום ביטוח עבודו -  יםביטוח קיום ור איש  2.13
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 ההתקשרות: .3

 זה על נספחיו. ובתנאים המפורטים להלן בהסכם  הנו על יד שיוזמ  מתקניםכל האת  למועצההספק יספק  3.1

  

 ל הספק:יבויות שהצהרות והתחי .4

 לקמן: מצהיר ומתחייב בזאת כד פקהס

 

רושים  ח האדם  הדון, האמצעים וכושורים, הניסייות, הכיד, המומחכי הוא בעל הידע היכולת, הציו 4.1
פי חוק,   ת וההיתרים   הנדרשים עלורישיונדיו כל הזה, ובי כםהסחייבויותיו על פי והמתאימים לביצוע הת

העבודות על חשבונו הוא,  וע ביצ ר ו/או רישיון לשםהיתלדאוג לכל  מתחייב   העבודות, והוא עלצורך ביצו 

 ור. כאמ ר הדורש רישיון ו/או הית ותו מעשהביצוע א  וזאת בטרם

עבודות  צע את הבזה ול הסכםנאי עמוד בכל תעל נספחיו והבינו והוא מתחייב ל הסכםת הקרא א כי הוא  4.2

 במלואן.   כםסהעל פי תנאי ה –נשוא הסכם זה 

חוצות לו  והכמויות וערך את כל הבדיקות הנטים  המפר,  המועצהודרישות   נאיובדק את ת   וא ראהה כי 4.3
וביכולתו לבצעם תוך עמידה   הם מקובלים עליו וכי ספחיו,זה ונ הסכםהעבודות בהתאם ל  לשם ביצוע

  כל טענה,לא תהיינה לו וובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר, וכי אין לו  ברמהבהסכם זה, וח הזמנים בל
 ם לאמור לעיל.  לבצע את העבודות בהתא  וגלוכי הוא מס 

ים והוראות כל  מכון התקנ אות הסכם זה ובהתאם לדרישותהתאם להורהמתקנים בכי יספק ויתקין את  4.4
 דין. 

מבוקש על ידו, מהווה תמורה הוגנת לכל  ה חיר מות, כי המותיו המוקדכי הוא שוכנע על יסוד בדיק  4.5
 זה.  םהסכפי יותיו ל והתחייב

ין  מאי וכי אתו ספק עצו על ידו בהיוע בהתאם להסכם זה ייעשי וכי כל העבודות שיבצצמא הוא ספק ע יכ 4.6
 מעביד.    –ובד יחסי ע   צההמועולא יהיו בינו לבין  

בלבד, והוא בלבד ידאג לשלם להם את   יועובד לו ייחשבו שעובדים אכי באם ייעזר הספק בעובדים, הרי  4.7
 . סי עבודה עם עובדי הספקשר ו/או אחריות ו/או יחק לא יהיה כל למועצה ים ע"פ דין, וכ ההמגיע ל

ם כדין ועל ניכוי מס במקור. היה  ניהול ספריין וכי יש לו אישור מרשויות המס על דכהל ספרים כי הוא מנ 4.8
ה, לנכות  תרשאית, ע"פ שיקול דע  המועצהור, תהיה  במק מס  יכוי אישור על נ   למועצה ציא  והקבלן לא ימ

 רו לרשויות המס. יבלדעתה יש להע סכום שמכל 

פי  דתו על עם עבו על ידו ו/או בקשר או בעקיפין,ם, במישרין חריות המלאה לכל נזק שייגרנושא באכי הוא  4.9
א, בקשר ישיר או  הוד  שלם, למאןש לידרכום שהיא תבגין כל ס   המועצהשפה את  הסכם זה וכי הוא י

 . ההסכם  "ישל הספק עפ  ואו לעבודת/עקיף להסכם זה ו

עבודתם   נים ויבצעוים ומיוממטעמו יהיו עובדים מקצועיבזאת כי העובדים שיועסקו הספק מצהיר  4.10
  ומרים ובכמויות מתאימים. תמש בח וכי יש,   ההמועצלשביעות רצונה המלאה של  

ת,  ומהימנ ויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, שקדנות,עבודות וכל מחהלבצע את כל  הספק מתחייב   4.11
     יקנות.ובדי
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 ע העבודותצובי .5

,  אנגלית וערבית עברית, – ותשפ  3הוראות הפעלה ב דות האחריות,  ק יספק את המתקנים, תעופסה 5.1
לל, לצורך אספקת המתקנים  רים וכל הדרוש, ללא יוצא מן הכ כלים האביזהחומרים, המכונות, ה

 על חשבונו הוא. ל הכ , השימוש בהםו

ידי  לו על  תנו להוראות שיינ ים ו/או בהתאםהמפרט אולתוכניות ו/ ודות בהתאםע את העבהספק יבצ  5.2
 מעת לעת. ,  המועצההמפקח מטעם 

צע כל עבודת חיבור והתקנה הדרושים  ח א'(, ויבבהתאמה קפדנית למפרט )נספ את המתקניםהספק יספק  5.3
 . המועצהלשביעות רצון  

ויספק  , ן השימוש והפעלת המתקניםפ ומה לגבי או/או מי מטע   המועצהלעובדי  הדרכות   3עד הספק יבצע  5.4

פי כל חוק והוראות   ת ומפורטות בעברית של כל המתקנים שסופקו עלבוותחזוקה כתו הוראות טיפול  
 הסכם זה. 

י יום,  האריזות מידת וסול הובלתם, אספקתם, פינוי הפ  , אריזתם,יות ייצור המתקניםעלו שא בכל  הספק יי 5.5
  ותשלומי חובה   יםקעים בייצור המתקנים, מסמושות הדגלם והעבועלויות חומרי הרבות  תם להפעל

ובכל הוצאה אחרת הקשורה באספקתם  ת וכל יתר הפעולות הקשורות בהספקת המתקנים, ואחרים, לרב 
 . צהלמוע

ל  אות כירה על הורשיבטיח שמ אופןת, בחשבונו ועל אחריותו הבלעדיכלל האמור לעיל על  בצע אתהספק י 5.6
ים  רב האמצע ק מיהספ נקטו על ידיהמוצרים שבמשלוח, וכן יי תם של וותקינותם ן, שמירה על איכדי

ים,  גרמו למתקנספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שיית הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. ה לשמיר
 . המועצהלתם על ידי עד לקב

סדר אותו  יוקין ית,פק נלווה"(, הספק יס ודלהלן: "צילווה )ציוד נ למועצה המפרט לספק נדרש הספק עפ"י 5.7
 . המועצהלדרישת  בהתאםעל חשבונו, הכל באתר ועל המעמדים המתאימים 

אם  אם הוא ייצרו ובין ן ידיו, ביסופק על זה תחול על כל פריט נלווה, שאחריותו של הספק על פי הסכם  5.8

בכל יתר   ועמידתו  המועצה שות  התאמתו לדריחייב לוודא  יה יה  ותו מצד שלישי, והספק לבדורכש א
 .  על פי הסכם זה פי דין או  ות עלשהדרי

פק ספק בפירוש נכון  להוראה אחרת, או שהיה לס הסכםה אחת מהוראות הגילה הספק סתירה בין הורא  5.9
   צה המועספק הוראה בכתב. הוראת ן לתית  המועצהו  למועצהק בכתב , יפנה הספמך או הוראהשל מס

 ומחייבת.   תהא סופית  

 לוחות זמנים  .6

מכרז  ט בפורהסכם זה על נספחיו בתוך כמ מתקנים בהתאם להוראותה את הצעלמו לספק  ייב  חת הספק מ 6.1

 הציוד. 

 

 בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים  .7

כי    המועצהנים. מצאה  ת ו/או מדגמית, של המתקדיקה פרטנירשאית )אך לא חייבת( לבצע ב   המועצה 7.1
יבה אחרת, תהא  וש מסמראויים לשי תיבלהינם פגומים או  שות המפרט או עומדים בדרי  נםנים איהמתק
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פק, תוך  תמסור על כך הודעה לסאו לדרוש את החזרתו ווח משלרשאית לסרב לקבל לידיה את ה   המועצה

   המתקנים.  סירובה לקבל את ציון הסיבה ל

 
לתי  גומים או בפרט או פרישות המדים בדנם עומהודיעה כי איקנים שלגביהם לא תשתמש במת   המועצה 7.2

ד לאחר  מי מיםשבונו, לפינוי המתקנים הפגו ק ידאג על ח מים"(, והספהפגו  םמתקנילהלן: "ה)  ראויים
 תקנים הפגומים.  ולם התמורה עבור המבכל מקרה כזה לא תש.  המועצההודעת  

לקם  או בח / בהם ו יםכי קי  תקנים,לאחר הספקת המ  המועצהלה  , במקרה בו תגמהאמור לעיללי לגרוע במ 7.3
,  מיםט, או בשל היותם מוצרים פגוישות המפרקודם ביחס לדרו בתפאו/או בטיבם ם ורפגם או ליקוי, בייצ

ת  ו לפי דרישות המכרז והמפרט, אעונים על כלל דרישמתקנים חלופיים, ה למועצהתחייב הספק לספק  מ
 ת. ההתקשרובטל את ספק, ול, על חשבון התקנים הפגומיםלפנות את  המ   המועצה

מור, יחויב הספק בפיצוי  קנים פגומים כאות המתל הי ש ב,  המועצה ידיעל במקרה של ביטול ההתקשרות  7.4

   המועצהי כהערכה מצטברת של נזקשקלים חדשים( וזאת,  ₪ )מאה אלף 100,000  ך שלם בסמוסכ
 . למועצהע מכל סעד אחר העומד לי לגרואי ההתקשרות ומב רת תנ ה מהפכתוצא

לספק  תרצה בכך,   המועצה, אם קמחויב הספ,  ההמועצדעתה הבלעדי של לפי שיקול ור לעיל, ו האמ  חרף  7.5
רט שאינם מוצרים  של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז והמפת זהה תה, כמומיד לאחר דריש, מועצהל

 נוספת.ה פגומים, ללא כל תמור 

 מורה ותנאי התשלוםתה .8

הינה  ספחיו, ט בהסכם זה על ניו כמפורחייבויותכל הת מילוי  פק כנגדתשלם לס המועצהש התמורה  8.1
   בפועל. קו  שהוזמנו וסופויות מתאם לכבה

  2017 -"ז ם, תשעלספקי לספק בהתאם לאמור בחוק מוסר תשלומיםלם  ישו המועצההתשלום שאושר ע"י  8.2

 "(. החוק)להלן: " 

 . זהותיו על פי הסכם בו מילא הספק את כל מחוייבה יחשב המועד ההתקנ גמר מועד 8.3

ניתנים לשינוי, והספק  ם ואינם  ייבים ומחיסופי  ויות הנםבכתב הכמכי המחירים ש  ספק מובהרלמען הסר  8.4
ו מכל  עבודה ו/או בחומרים ו/אבגין התייקרויות בשכר  י על המחיריםוספת כלשהכאי לכל תלא יהיה ז
 רת.סיבה אח

בתנאי   ספק תשלם ל המועצהו  המועצהו לאישור ויעבירוק את החשבון הסופי  פקח יבד כי המ מובהר, 8.5
 זה.  ורט בהסכם תשלום כמפ 

לשהי,  ה חריגה כ הי או לעבודה נוספת כלש כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבוד  שולם לספקלא ת י מובהר, כ 8.6
 בכתב ומראש.  המועצהעל ידי  וספציפית   אושרו פרטניתדה והסכום המגיע עבורה יאלא אם ביצוע העבו

 לעבודות:מתקנים ואחריות ל .9

  שנים 5למשך נה ותם התקיופעיל התקנתם הנדרש,הציוד איכות לטיב ו המועצהכלפי יהיה אחראי  פקהס 9.1
 הסכם זה.   ותרא ד בהתאם להואספקת הציו מיום

יב  ספק  מתחיך  לספק וההספק, תודיע על כ  ו/או פגמים בעבודות כי קיימים ליקויים  המועצהמצאה  9.2
  לכל תמורה או   מבלי שיהיה זכאי   ,המועצהדרישת  את העבודה מחדש, עפ"ילתקנם מידית ו/או לבצע 

 ך.  גין כבתמורה נוספת 
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באם לא יתקן הספק את  . המועצהי עפ"י דרישת הספק באופן מיידיקונים דחופים יבוצעו על ידי ת 9.3
בשל   למועצה ות שנגרמו בגין כל העלויב הספק וייח,  המועצהעמידה לרשותו יקונים תוך פרק הזמן שההת

וראות  עפ"י ה עצהלמוע י מכל  סעד המג , וזאת מבלי לגרועה ו/או ההסכםזפק בתנאי סעיף אי עמידת הס
 ן.   הסכם זה ו/או הדי

לעמוד בכל תנאי כתב האחריות הכולל בין היתר  במשך כל תקופת האחריות מתחייב הספק  מבלי לגרוע  9.4
 עמידה במועדי תיקון כמפורט:

ימי עבודה מיום    3זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה עד    -במקרה ועקב תקלה מושבת המכשיר   .א
 הקריאה.  

    ימי עבודה מיום הקריאה. 5כשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה עד  שבתת מהואין  במקרה  .ב

ימים לפתרון התקלה.    3במידה והתקלה לא נפתרה בביקור הטכנאי בפעם הראשונה, ינתנו עוד   .ג
לאחר   גם  נפתרה  לא  והתקלה  על    3במידה  התקול  המכשיר  את  הספק  יפנה  הנוספים  הימים 

 שווה ערך / זהה. שירכמ מיןהמזבתאום עם  חשבונו ויספק

יוב  ק בהודעת ח ולחייב הספהתאם לשיקול דעתה לתקן את הליקויים בשומרת לעצמה הזכות  המועצה 9.5
הסר   דעת החיוב. למעןבהולאמור בהתאם  המועצה  יב לפצות אתספק מתחי לספק. ה   המועצהשתעביר 

 .  יןד "י הסכם זה ו/או כל פע המועצה ע מזכויות ב כדי לגרון בהודעת החיופק, איס

ר  דמכשירים בחם ולהמציא אישור תקינות לכלל החודשי   6חת ל א תתקופתיביקורת  הספק מתחייב לבצע  9.6
 ות.  פורט ו/או בתקנ חריות על פי וכמתחייב בחוק הסהכושר לאורך כל תקופת הא 

חלקיהם השונים  ת כל המתקנים וכל  , טיב ואיכוספק תכלול את תקינותבמפורש, כי אחריות ההר מוב 9.7
 ולאורך כל תקופת האחריות. מהכלל א ציו ללא

הספק   .1.1 מתחייב  האחריות  תקופת  כל  הכולל  במשך  האחריות  כתב  תנאי  בכל  לעמוד 
 בין היתר עמידה במועדי תיקון כמפורט: 

ימי    3זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה עד    -במקרה ועקב תקלה מושבת המכשיר   .ד
 עבודה מיום הקריאה.  

זמן הגעתבמקרה   .ה עד    ואין השבתת מכשיר  התקלה  ופתרון  עבודה  ימ   5טכנאי  י 
    מיום הקריאה.

עוד   .ו ינתנו  בפעם הראשונה,  בביקור הטכנאי  נפתרה  לא  והתקלה  ימים    3במידה 
הימים הנוספים יפנה    3לפתרון התקלה. במידה והתקלה לא נפתרה גם לאחר  

מכשיר שווה    מיןהמזבתאום עם    הספק את המכשיר התקול על חשבונו ויספק
 ערך / זהה. 

יום איחור או הפרה של   .1.2 כל  , ישלם הספק למזמין אחד מהסעיפים בהסכם זהבגין 
 ש"ח, לכל יום איחור. 300סך קבוע ומוסכם של 

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו ביקורים לבדיקת הציוד לפחות פעם אחת בכל חצי   .1.3
כמתחי תשלום  ללא  הציוד  תקינות  אישור  ולהעניק  כל  שנה  למשך  חוק  פי  על  יב 

 אחריות. ה תקופת 

במהלך תקופת האחריות יעדכן הספק את המזמין על כל עדכון או שדרוג של התוכנה  .1.4
שהותקנה בציוד. בחר המזמין לשדרג את התוכנה שהותקנה בציוד, ישדרג הספק את 

 התוכנה ללא תשלום. 
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שה מראש עם  הספק יקיים הדרכות למזמין ולמפעיל חדר הכושר על פי תיאום שייע .1.5
 רז זה. כהמזמין כמפורט במ

 
 

 וע וטיבערבות ביצ .10

הכוללת )ללא מע"מ(   מהצעתו  3%של בשיעור , ז' נוסח נספח קאית בת בנערבו המועצההספק יעמיד עבור   10.1
כם זה על  וראות הסבהתאם לה המועצהטעם המתקנים מושא ההזמנה מ תת והתקנאת להבטחת אספקוז

    .פת האחריותעד תום תקווקף הערבות יהא  נספחיו. ת 

הלך  ועץ מטעמה במהמפקח/י  אוו/ המועצהציג ת מכל סוג שיידרש ע"י נת אחריובנוסף תעודו הספק ימסור 10.2
 הביצוע ו/או בסיום העבודה. 

לערבות   ת חדשה בתנאים זהיםג הספק להמציא ערבול, ידא יבוטא ל תחולט וההסכםהיה והערבות  10.3

 שחולטה. 

תיקון  ארכה בכתב ל המועצה נתנה שלגביה  תיסודי  לא רה הפ ו/או יסודית הפרה זה סכםהספק ה הפר 10.4
 חלקה, לפי  או כולה לחלט את הערבות המועצהשאית כה, תהיה רתוקנה בתקופת האראשר לא   ההפרה
 הספק, כפי יותהתחייבו מהפרת הנזק בגין ומוערך מראש מוסכם צוי כפי הבלעדי, וזאת הדעת שיקול

 זה.    במועד אותו פיםוצ שהצדדים

מימושה  כם זה, גבייתה ו/או ייבויותיו לפי הסוי מלוא התחפק ממיל סר את המור אינו פוט בות כאמתן ער 10.5
ל הנזקים ו/או  כ אתלתבוע מהספק  ההמועצ אינו גורע מזכות  המועצההערבות, כולה או חלקה, ע"י  של 

 הדין.  ההסכם ועל פי  , על פיסעדים נוספים ואחריםההפסדים וכן 

 לבד. פק בסות וחידושה יחולו על הערבכל ההוצאות בגין הוצאת ה 10.6

 
 

 ין בנזיק ושיפוי אחריות  .11

בדיה  לעו ו/או למועצהאחר, שייגרמו  ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או  ו/או אובדןהספק אחראי לכל נזק   11.1
עקב ו/או בקשר עם  או למי מטעמו  בדיו ו/ו/או לספק ו/או לעו  מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהומי לו/או  

   על פי חוזה זה.  תיוהפרת התחייבויו

 
ו/או מי מטעמו, טעות ו/או  ת של הספק שיגרם עקב שגיאה מקצועי ק ו/או אובדןחראי בגין כל נזק אפהס 11.2

חומרים או  המקצועית ו/או עקב שימוש ב  בתו מחדל במילוי חוהזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או ב 
ם  יו/או חוסר התאמתם לתקנ צההמועים ו/או חוסר התאמתם לדרישות  או פגם במוצר/קויים ואביזרים ל

ות  לאחר תום תקופת ההתקשר  קרה שיתגלההספק תחול גם לגבי כל מ. אחריותו של הנדרשים מהמוצרים

מו  צעו על ידי מי מטעבוש עבודותזה תחול גם בגין  עיףס בק בגין האמור על פי חוזה זה. אחריותו של הספ
 או בשליחותו.

בקשר   י ו/אותוך כד המועצהציוד  רכוש ו/אול ם ו/או תקנילמ  חראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמוק אהספ 11.3
ב  ים הנמצאים תחת השגחת הספק, והוא מתחייכל זמן ציוד ומתקנ וב הסכם זהפי -על עבודותה  ביצועעם 

 דיחוי. ולתקן כל נזק, כאמור, ללא  ןבד אולהשלים כל 

  אהנמצא בשימושו או שהוב ור ותא  ו נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוגדן ו/א לעדית לכל אבהספק אחראי ב 11.4
ם, לרכיבים,  מערכות, לחלקי ל זאת לבכל, ו עבודותקשר עם ביצוע הי מי מטעמו בעל ידו ו/או על יד 
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מכל נזק   המועצה והוא פוטר את  למועצה סירתם מ ל עד עבודות צוע הלאביזרים ולחומרים הנדרשים לבי

 וד כאמור.לצי  אובדן שיגרם ו/או

ן ו/או נזק  לכל אובד שירותה, מכל אחריות בו/או כל אדם הנמצא   בדיהועו/או  המועצההספק פוטר את   11.5
קבלת  מיד עם   ,חייב לשפות ו/או לפצות באופן מלאה ו/או על פי כל דין ומת פי חוזה ז  שהם באחריותו על
גין כל תביעה ו/או דרישה ו/או  ב חיה בכל סכוםו/או את שלו  עובדיה ו/או את המועצהדרישה בכתב, את  

י כל דין,  יותו על פי חוזה זה ו/או על פהם באחרלגוף ו/או לרכוש ש  קלה בגין אובדן ו/או נזרם  שתגהוצאה 
מור בתוך זמן  ה כאתביע לת ק על קבתודיע לספ המועצהלרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. 

 פניה.  ותאפשר לו להתגונן מסביר מקבלתה 

 ביטוח .12

מובהר כי על הספק יחולו הוראות נספח  מבלי לפגוע באחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין,  12.1
 ."(נספח ט'" או/" ו אישור הביטוח)להלן: "  הביטוח המצ"ב להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 זזוקי .13

זה, כל   םהסכפי -לע בת לשלם לספק חיי  תהיה המועצה שום או תמורה רשאית לקזז מכל סכ המועצה 13.1
חרת וזאת מבלי להזדקק  כל סיבה א זה ואם מ הסכםגין אם ב ,למועצההספק יהיה חייב  סכום אשר

 כלשהו.  למו"מ משפטי   נגד הספק או   ןיו לפסק ד משפטית אלתביעה 

  ועצהמהתהיה זכאית להם, תהיה    המועצהשם לא יכסו את הסכומיפק לס  ם שיגיעול הסכומיבמידה וכ  13.2
ול  ק טיים, הכל לפי שימצעות הליכים משפרבות ו/או באעות חילוט העאת ההפרש באמצ רשאית לגבות

   . המועצההדעת של נציגי 

חר  או/או לא ימלא הסכם זה ובנספחיו התאם לאמור בחייבויותיו בהתע  פק לא יבצמקרה שהס  בכל 13.3
צע את  ת לבירשא המועצה, תהיה תוך פרק זמן שנקבע בהודעות המועצהיג בכתב מטעם נצדעות הו

 ספק.  על חשבונו של ה  ת מי מטעמה, וזאתויזה חלק מהם בעצמה ו/או באמצעהשירותים ו/או א

    .ממנה לספק תיה מהכספים שיגיעוצירוף הוצאוהקשר לכך וב ה ב יד  ום ששולם עלתנכה את הסכ   המועצה 13.4

 הנ"ל.  הסכםה י שאר סעיפיעפ"י החוק ועפ"  המועצהת  ה בא לגרוע מזכויובסעיף ז אמור אין ה  13.5

 

 אי הסבה  .14

א אם  ע העבודות בכל דרך שהיא,  אל ההסכם או את ביצו או להמחות לאחר אתשאי להסב ו/הספק אינו ר 14.1
   בכתב.  ההמועצ לכך הסכמת נתקבלה  

 ולואו ביט הסכם רות וסעדים, סיום פה .15

, סעיף  9יף ע, ס 6יף , סע5סעיף , 4, סעיף  3הוראות סעיף  ו של הספק לפיויותיהתחיבם כי הצדדיבין  םמוסכ 15.1
מהם תיחשב   תאחת כל זה והפר הסכם  סודיים שלקריים ויתנאים עין הנ  14, סעיף  12עיף , ס 11, סעיף 10

 . הסכםיסודית של ה כהפרה  

במועדים הקבועים  הסכם זה, ותיו לפי י ובהתחייב עיל, לא עמד הספקלליות האמור למבלי לגרוע מכ  15.2
מה, והספק יחוייב  אמצעות אחר מטעבעצמה או ב  םזוקה שוטפיפולי תחלבצע טי  המועצהבהסכם, רשאית 

  יהתה המועצה . המועצהלות, בהערכה מצטברת של עלויות מהע  20% בתוספת שלהטיפול   בעלות ביצוע
 . לספק  ל סכום שהיא חייבתאת הפיצוי מכ רשאית לקזז 
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לספק   עשיגי זה מכל תשלוםקובים בסעיף לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנ  זכאיתתהיה   המועצה 15.3

 הבלעדי.   הכל לפי שיקול דעתה  וקית אחרתבכל דרך חאו לגבותם 

בויותיו  התחייספק מחררו את ההמגיעים לספק, לא יש ים המוסכמים מניכויים מתשלומיםפיצוי חילוט ה 15.4
 זה.  הסכםעל פי 

  יהבלעד שיקול דעתה   חלקו, על פי  לידי סיום הסכם זה, כולו או טל ו/או להביאתהיה רשאית לב  ועצהמה 15.5
ו/או תביעה נגד    טענה ולספק לא תהיה כל יום מראש, 30מוקדמת לספק של    הת, על ידי מתן הודע בכל ע

 של ההסכם לידי סיום.  אתו ביטולו ו/או הבר לכך ו/או הכרוך בהקשובכל  המועצה

זה לידי   כםהסהזכות להביא  למועצהזה לידי סיומו, תהא  הסכםלהביא    המועצה מזכות  רועגל מבלי 15.6
 קרים הבאים: אחד מן המאופן מיידי, בכל בסיום, 

 

 . 15.1ודית כהגדרתה בס"ק סהפרה י הסכםר את הבמקרה שהספק יפ 15.6.1

 ן השירותים. ו במתליקויים שנתגל שתי התראות בכתב על לספק ניתנו 15.6.2

  סי הספק, כולם או עולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכה פעשתי או קבוע או ננ מהוטל עיקול ז 15.6.3
   מועד ביצועם. ימים מ 7לחלוטין תוך ו הוסרו עולה האמורה לא הופסקו אהפ  וחלקם, והעיקול א 

לקם, או  ולם או ח נכסיו, כ לגבי  או ניתן צו כינוס נכסים וגשה נגד הספק התראת פשיטת רגלה 15.6.4
לטה על פירוק  אגיד נתקבלה על ידו החה של מציע שהוא תפשיטת רגל, ובמקר שתהוגשה נגדו בק

או סידור עם   צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה  שה לפירוק או ניתן נגדובק וגד צון או שהוגשה נמר
 איתם. מען הסדרפשרה לנושיו למען קבל ארכה או כולם, או חלקם, או  שהוא פנה ל ו נושי 

 . הסכםביצוע הכי הספק הסתלק מ עצההמוהוכח להנחת דעתה של  15.6.5

עמו נתן או הציע שוחד,  טמהספק או אדם אחר  חות, להנחת דעתה, כיוכה  המועצהכשיש בידי   15.6.6
 צועו.  ו/או בקשר לחוזה זה או בי מכרזיה בר עם הזכי בקש לשהינק, דורון או טובת הנאה כמע

ו  זה אינה נכונה, אזה חו במכרז או בקשר עם חתימתתנה הי של הספק שניהתברר כי הצהרה כלש  15.6.7
על    עהיה בה כדי להשפי המועצהר, לדעת הותית אשעובדה מ למועצהשהספק לא גילה 
 ההתקשרות עמו. 

 הם. ששולמו לספק ומועדי תשלומיםהנוגע לכאורה בכל  וחשבונותיה ישמשו ראיה ל  צהועהמ ספרי  15.7

אלא אם   המועצהדי יעל  זההחוכביטול מסמכי המכרז  כויותיה על פיזב  המועצהלא יראו בשימוש   15.8
יותיו על פי החוזה,  ו בב לעמוד בכל התחייב, והספק יהיה חייספק במפורש ובכתהודיעה על כך ל  ועצהמה

 וזה. הח ל ד לא נתנה לו הודעה על ביטוכל עו

ה הפרה של  יום לא יהוו 30שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על  איחור בתשלום הצדדים כי מוסכם בין  15.9
 ם, בגין איחור, כאמור. חרירופה, כספיים או אזכאי לכל סעד או תא לא יה פקזה והס זה חו

 

 

 



- 21 - 

 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 ו ביטולוום חוזה אתוצאות סי .16

בין  המוקדם, יחולו  סיבה שהיא, לפי ל מכ עם ביטולו, המלא או החלקי,בתום תקופת החוזה, או מיד  16.1
 הוראות אלה:  היתר

מסוג  חים או טובות הנאה  ו וובדן ר א  בגין  המועצהשהו מי כלפיצוי או לשיפוהספק לא יהא זכאי ל  16.1.1
 מכל חבות כאמור.    ההמועצפוטר בזה את ם מסיומו או ביטולו של חוזה, והספק כלשהו, הנובעי

 

תר, לפי העניין, לא  וזה במועד מוקדם יואו ביטולו של הח ,הוזה זה בתום תקופת החוזשל ח  סיומו  16.1.2
ייב  ולו כאמור, והצד החט זה או ביחותקופת ה תום זה לפני ל פי החונוצר עיפגע בחיוב כספי ש

 זה. זה חו  תו במועד שעליו למלאו על פי הוראוימלא את חיובי

לפיצוי   המועצהיה זכאית ה תק, לפני תום תקופת האחריות, של הפרה של הספלידי סיום ב הובא ההסכם 16.2

 ממחיר המתקנים.   10%מוסכם בשיעור של 

   בוטל.   בי החלק שלגשלעיל   ההוראות  ולויח   ביטול חלקי,היה הביטול  16.3

 
 י מוסכםצופי .17

זה,  ישלם הספק   בהסכם ר כה או בקיצור כאמועבודות במועד בהתחשב בהארהספק את הלא השלים   17.1
מש מאות ₪( לכל יום איחור,  ₪, )אלף וח 1,500 –מראש בסך השווה ל   ךפיצוי קבוע מוסכם ומוער  עצהלמו

 ן בפועל. למתד להשת העבודות ועעד שנקבע להשלמהחל מן המו

 ע לספק. צוים המוסכמים מכל סכום שיגיפיזז את סכום ה תהא רשאית לק  המועצה 17.2

ל  התחייבות  מכ או ויותיו להשלים את העבודות,פק מהתחייב שלעצמו שחרור הסכהפיצוי אין בו ום תשל 17.3

 רת לפי הסכם זה. אח

ת  ע בכלליובלי לפגו ומ  –ת י כל דין לרבופ  על למועצה נתון הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר ה  17.4
 .   עד אחרנזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל ס  יצויים בגיןפ  –האמור 

 

 יחסי הצדדים   .18

ם של ספק עצמאי  זה זה הם יחסיי חועל פ  המועצהם בין הספק, לבין סכם ומוצהר בזה, כי היחסיומ 18.1
ר, יחסי  א יתפרש כיוצה לחוזה ז  הוראותדבר ב צור, ושם, בהתאמה, וכי אין בחוזה זה כדי ליומזמין

או  לים בשמו עוכל הפו ו, שלוחיויו, פקידיותפות או יחסי סוכנות בין הספק, עובד, יחסי ש מעביד -דעוב
 .    צהועהממטעמו לבין  

לשנות את   שהם שיהא בהם כדיטענות בפורום ובמועד כל ען ולא יעלהלא יט  זאת כיב  הספק מתחייב 18.2
 . ועצהמה ינו לבין מעביד ב  -חסי עובד עדר יהת וא  המועצהפי פק עצמאי כלכס  מעמדו

עקב תביעה ו/או    למועצהמו  ראה שייגק ו/או הוצבגין כל נז המועצהאת הספק מתחייב לשפות ולפצות  18.3
  מעביד ו/או  -ספק שררו יחסי עובד ו מי מעובדי ה לבין הספק ו/א   עצההמוך שבין מתבססת על כדרישה ה

 .   המועצהאשונה של ת מיד עם דרישתה הרוזאפים  השוטתים יצוע השירוהנובעת מב
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יו, לרבות תשלום  כלפי עובד עליו על פי כל דיןדי, לקיום כל החיובים החלים הספק יהיה אחראי באופן בלע 18.4

טיחות בעבודה  ובה אחרים בגינם, הבטחת תנאי בומי חי מסים, ותשלאליות, תשלומזכויות סוצישכר, 
נוגע  כל הות בכה לעובדיו, לרב מסירת מידע מלא והדרי לחראפק א. הסתם ורווחתםמירת בריאווש

ם  שהם קיימי שוטפים, אם וככל וביצוע טיפולים  צהלמועבייצור המוצרים אספקתם  לסיכונים הקשורים
 מניעת סיכונים אלה.  ים לעי המנע הסבירלנקיטת כל אמצדועים לו, ווי

 ויתור או ארכה .19

זה, או  חוזה ל פי  רה העומדת לו עעמידה על זכות או ברי ה מה זחוזד לימנעות של צ, ארכה או ה שום ויתור 19.1
וקף אלא  ני תועדה, לא יהיו בלל ובין במ כפי חוזה זה, בין בד השני ימלא התחייבויותיו על מדרישה כי הצ

 ן.  או על פי דיל פי חוזה זה  ויתור על זכויותיו של אותו צד עבו כ בכתב, ולא יחשנעשו במפורש ואם 

 דית ט ייחוסמכות שיפו .20

תביעה בקשר להסכם זה תובא   עו, פירושו, וכלזה, ביצו  קשר להסכםו מחלוקת בכל סכסוך אמוסכם כי  20.1
   . צפון בלבד וז ח מבכרעת בתי המשפט לה

 ותשונ .21

לא תהא קשורה בכל    המועצהתנה בניהם במלואו, וכי ת המוסכם והמונכונה א   ה משקפותת חוזה זהוראו
פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר   לייבויות, בכתב או בעמצגים, הסכמים והתח  ,תרו פרסומים, הצההבטחות,  

אם   תוקף אלאהא לו כל ינוי מהוראות חוזה זה לא יהסכמה או ש  וו. כל ויתור אעשו, אם נעשו, קודם לחתימתנ
 ה.   ר ואמלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך השני הצדדים, והספק יהא מנוע מ בכתב ובחתימת נעשה

במכתב רשום לפי הכתובת  חוזה זה תינתן במסירה אישית או לפי  נהו  ד צריך ליתן למשכל הודעה שצד אח
 זה זה. ווינת במבוא לח המצ

 חה מבית דואר בישראל. אחר הישלשעות ל 72כנתקבלה ה שנשלחה בדואר רשום תחשב הודע

 
 

 

 על החתום : לראייה באו הצדדיםו

  _______________                                                         __________________ 
 ק ספה                                            המועצה            
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 73/2021מס'  מכרז פומבי 

 ומתקני ספורט כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 רית מבואות החרמוןמועצה אזו

 
 

 
 
 

 נספח א' 
 

 עת משתתףטופס הצ
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 נספח א'  
 
 

 חרמוןת המועצה אזורית מבואו
 

 73/2021מס'  פומביהצעת משתתף במכרז טופס 
 
 
 

כל מסמכי  דקתי את יינתי ובע  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"החאני 

וכי הנני   ןהאזורית מבואות החרמולמרכז ההידרותרפי במועצה ומתקני ספורט ר כושציוד  73/2021 מס' פומבי מכרז

 פיהם.  על  ם ומתחייב לפעולמסכים לה

 שת הצעתו: רת הגקיים במסגלובות שעל המציע ח  לי לגרוע מן האמור לעיל להלן מספרמב

 בהצעה את המכשיר המוצע בהצעת המחיר. רי המצורף היצרן המקורור בקטלוג  יסמן בב ל .1

 ת המחיר בכתב יד ברור. א את הצעמלל .2

   מע"מ.וללא   רים בש"חלציין מחי .3

 צמודים למדד כלשהו.לא ו ות ר הנחלאח, ועים וסופייםב קעל המחירים להיות  .4

רשות  ש בשי –ביותר צועי והמק , הטוב ביותרביותר החדש – אחד בלבד "מליין"ה הי: יףלכל אג הציוד .5
בטופס   הבהערות מט להסבירתשובות בשאלות ההבהרה ו לקבל במקרה וקיימת סתירה על המציע   המציע.

   . הצעת המחיר

 כדלקמן:פחים למכרז בדפים מודפסים הנסלציין ולפרט   חובה על המציע .6

 ?  דרהה סית מאו ?צרן אחדימ חהאם כל ציוד הכו  .6.1

בנקודות כגון: סוג פרופיל, צבע,  הסדרות דלים בין לציין הב החוב מאותה סידרה,  אינוהציוד ו והיה 
 . כו'ו םבנה ריפוד, צבעי ריפוד, שינויים ויזואליימ

 ריתוכים. , צורת חיבורים, סוג סוג הפרופיל, מידות, עובי דופןחובה לפרט : מכשירי הכוחשלדת  .6.2

ות תוך  ויי ההתנגד, שינוד השרירים הפועליםביד חסות ליי : התים של המכשירת ביומכנייתרונו .6.3
 .וכו'  , ידיות מיוחדותודההעב

 ?  המקסימלי  ו? מההמשקל המינימאלי  ו: מהתהתנגדו .6.4

רים,  ייים ואסטטיים, גובה מכש: חיפויים בטיחותותכונות בגימור המכשירים בנקודות כגון יתרונות .6.5
 . וכו'  תחזוקה  , עמידות,אות הציודאחידות בנר

ית אימונים?  ? מעמדים לבקבוק? לתוכנ יטאלי: צג דיג ללשהצעת כוהאירובי והכוח אם כל הציוד ה .6.6
 נות בלעדיים? ים?  ויתרוי בטיחות מיוחדקוד להסבר פעילות במכשיר? אמצע QRולארי? לטלפון סל 

 פורט. יר כנדרש בחוק הס ת העבודה בכל מכשהמפרטת את הוראו תמונהלצרף   חובה .6.7

אופן קריאת  ואת הכשרת הצוות את  לפרט בכתבהתחזוקה לציוד,  : הוראותזמכרלצרף בכתב לך ליע .6.8
 דיווח על תקלה.  שרות /
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 יוד אירוביצ .1
 

 
 
 

 : רך ניקוד האיכותולצוד האירובי י לצ הערות והדגשות המציע
 
 

 _____________ _____________________________ _________ __________ _______ _ 
 
 

______________________________________________________________ _______ 
 
 

______________________________________ ________________ _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יצרן כמות ריטפ 
 וסדרה

  דגם
ומס'  

 קטלוגי

 מס'    
עמוד   
 קטלוגב

   מחיר
 ליח' 

  סה"כ

1.  

 
  ת ריצהומסיל

קעורות, ללא מנוע  
 ג כולל צ

 

2      

2.  

 
אורך    –טריינר קרוס 

  מכני כולל קבועד צע
 צג
 

2 
 
 
 

    

3.  

 
ישיבה  אופני כושר  

ה התנגדות אוויר  בוהג
 כולל עבודת ידיים וצג 

  

2 
 
 
 

    

4.  

 
  ן חתירהמתק

התנגדות אוויר או  
 מים כולל צג 

 

2 
 
 
 

    

5.  

 
 

 כולל צג  אופני ידיים
 
 

2 
 
 
 

    

                                                           
 סה"כ בש"ח כולל מע"מ 
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 

 ציוד קטן / פונקציונאלי / עבודה חופשית  .2
 

 

 
 

 :   / עבודה חופשית לצורך מדדי האיכות הערות ותוספות לציוד קטן
 

 

 ___________________________ __ __________________ _______________ __________________  
 
 
________________________________ _ _______________________________________ _______ _  
 
 

 _________________________________________________ ______ _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

עמוד  דגם יצרן תמוכ פריט
 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

1.  
 1 קפצית שיפועית מתכווננת 

   
 
 

  

  מון פונקציונאלילאיניעור  חבל   .2
      1 ל מחבר תיקני לקיר כול

3.  
 2 ונים בגדלים שפיט בול 

   
 
 

  

4.  
 2 אובר בול 

   
 
 

  

שקלים  במלה הט  /כדור כוח   .5
 4 שונים 

   
 
 

  

,  14,  12, 10, 8, 6,  4 קטלבלס  .6
יחידות מכל משקל   8  ק"ג16
לכל   כולל מעמד  גומי יפוי בצ

 הקטלבלים

56 

   
 
 

  

7.  TRX  תקני  ר ומקורי + חיב
 2 לקיר / תקרה 

   
 
 

  

8.  
 1 יות שונות עם ידיות גומ  4סט 

   
 
 

  

 

 מע"מ כוללש"ח סה"כ ב
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 ר הכושרחד לציוד הסכם שירותהצעת מחיר ל .3
 
 
 

בחדר   6עד   1לאגפים   ונוגע  יותאחרלאחר תום תקופת ההזמן ש  ופתלתקמתייחס  תשרוהסכם ה
  המועצהש שר ל ציוד הכומלא לכ הסכם שרות רעבו. ההצעה המתכלהו ללא הציוד הקטן הכושר 
כאניים חלקים מ , כבלים, חלקי פלסטיק,חלקים מכל סוג, כגון: ריפודיםוכולל רוכשת 

הכל על פי תנאי   'וכו ת, אובדן זמן, עבודהיעולה, וכולל: נסללא כל החרגה או מגב ם יי ואלקטרונ
 .מכרזה

קופת האחריות  גמר תא עד  כל זמן שהובד  בלב המועצהבהסכם השירות נתון לבחירת  ההתקשרות
   עה זו.על פי המחירים שבהצ 

 רט במכרז זה.תנאי הסכם השירות יהיו זהים לתנאי האחריות ע"פ המפו
 
 
 

  % 
השרות  

לציוד  

 בי האירו
לא יעלה  

   8% על

מחיר  
השרות  

 בש"ח
 ילאירוב

% 
ות  השר

לשאר 
 הציוד 

לא יעלה  
 5%על 

מחיר  
הציוד  

 בש"ח

לשאר 
 הציוד 

מחיר  
ת  שרו ה

 השנתי  

לכל  בש"ח 
 ד  ציוה

 כולל
 מע"מ 

עלות הסכם    .1
ת לשנה  השרו

 הרביעית 
 
 

     

עלות הסכם    .2
השרות לשנה  

 החמישית 
 
 

     

עלות הסכם    .3
לשנה    ותרהש

 השישית 
 
 

     

עלות הסכם    .4
ות לשנה  השר

 השביעית 
 
 

     

   

ש  שרות גבוה מהמופיע ברא זאחוב בשיעור מציע אשר ינקו יובהר ויודגש כי
 . תיפסלצעתו ה –בלה הט

 

 
 

 ה וחותמת: _________________ __________ חתימשם החברה: __
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 : וילציוד הסטוד מחירההצעת  הנחיות והערות להגשת  
 לוג. קטלוגי + פרוט לעמוד בקטפר ב: תמונה + מס  כל מוצר חובה לפרט .1

 . תינתן עדיפות לרכישה מספק אחדאין חובת הצעה לכל המוצרים.  .2

  –יותר  . עדיפות לאחריות ארוכהלשנה אחת מלאה לכל המוצרים ות אחריחובת  .3
 אנא פרט 

ל תקופת  כ  ךגמר ההתקנה ובמהלעל פי כל חוק ב אישורי מהנדסעל הזוכה להגיש  .4
 האחריות. 

. כל הערה או  בהצעה זו בלבד , יש למלא בכתב יד ברורופסין לשנות את הט א .5
 יפסל !  –רה  ההבה תשובה כתובה לשאלות ב במפרט שלא אושר שינוי 

עת המחיר. הציוד הנוסף  וקש בהצב לזה המלכל מציע הרשות להציע ציוד נוסף   .6
 יועבר בהצעת מחיר נפרדת. 

כל פריט עם  ם לוגים הרלוונטייאת הקטלמחיר זו גם ת  עלהגיש בנוסף להצ חובה .7
ן את המספר הסידורי  קטלוג, ובקטלוג לצייהמחיר למקום בסימון בהצעת  

 שבהצעה !!! 
 

 יר מח תהערו
 לכמות 

 מחיר 
 תמונה  תיאור / שם  כמות ליחידה  

מספר 
 יידורס

   5 

 ק"ג 5שק 
של אסקייפ או    

  COROש"ע

 

1.  

   5 

 ק"ג  10שק 
  של אסקייפ או  

  COROש"ע

2.  

   5 

 ק"ג  15שק 
או  של אסקייפ   

  COROש"ע

3.  

   5 

 ק"ג  20שק 
של אסקייפ או    

  COROש"ע

4.  

בכל ניתן לשלב 
  ים/ההצעה מעמד

ליותר מפריט אחד  
 חובה לפרט  –

 שקיםל דמעמ 1  

 5.  

   4 
 5שק בולגרי 

 ק"ג 

 

6.  

   4 
 8ק בולגרי ש

 ק"ג 
7.  

   3 
  12שק בולגרי 

 "ג ק
8.  

   3 
  17גרי שק בול

 ק"ג 
9.  

   1 
לשק  מעמד

 הבולגרי 
 10.  

  
 

 
4 

 5בול סלאם 
 ק"ג 

 

11.  

  
 

 
4 

 10ם בול לאס
 ק"ג 

12.  

  
 

 
4 

 15סלאם בול 
 ק"ג 

13.  

  
 

 
2 

 20ל סלאם בו
 ק"ג 

14.  

  
 

 
2 

 25סלאם בול 
 ק"ג 

15.  

  
 

 
1 

מעמד לסלאם 
 בול

 16.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 

 ר מחי ערותה
 כמות ל

 מחיר 
 

 ליחידה 
 מונה ת תיאור / שם  כמות

 

  –  21קוטר כדור  
 2   ס"מ   25

 ק"ג    1י  ורט מינכדור  
קייפ או  של אס   

  vertball miniש"ע

 

17.  

   2 
 ק"ג    2כדור ורט מיני  

פ או  של אסקיי   
 vertball miniש"ע

18.  

   2 
 ק"ג    3כדור ורט מיני  

או  אסקייפ  ל  ש   
 vertball miniש"ע

19.  

   2 
 ק"ג    4ורט מיני  כדור  

ל אסקייפ או  ש   
 vertball miniש"ע

20.  

   2 
 ק"ג    5דור ורט מיני  כ
של אסקייפ או     

 vertball miniש"ע

21.  

   2 

 ק"ג    6כדור ורט מיני  
של אסקייפ או     

 vertball miniש"ע

22.  

   2 

 ק"ג    7כדור ורט מיני  
של אסקייפ או     

 vertball miniש"ע

23.  

   2 

 "ג  ק  8  כדור ורט מיני
או  של אסקייפ     

 vertball miniש"ע

24.  

   2 

 ק"ג    9יני  מכדור ורט  
או  של אסקייפ     

 vertball miniש"ע

25.  

   2 

 ק"ג    10דור ורט מיני  כ
של אסקייפ או     

 vertball miniש"ע

26.  

  
 

 

 

1 
מעמד לכדורי הורט  

 מיני 

 27.  

 
 
 
 
 
 
 

 מחיר  הערות
 ת לכמו

 מחיר 
  נה תמו תיאור / שם  כמות ליחידה  

קוטר כדור כ  
 2   מ ס" 35

 ק"ג   5ל כדור ורט רגי
 vertballייפ או ש"עשל אסק  

mini 

 

28.  

   2 
 ק"ג   6ורט רגיל כדור  

 vertballשל אסקייפ או ש"ע  

mini 

29.  

   2 
 ק"ג   7כדור ורט רגיל 

 vertballשל אסקייפ או ש"ע  

mini 

30.  

   2 
 ק"ג   8כדור ורט רגיל 

 vertballיפ או ש"עשל אסקי  

mini 

31.  

  .32   ק"ג 9רט רגיל כדור ו 2   
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 vertballשל אסקייפ או ש"ע  

mini 

   2 
 ק"ג   10כדור ורט רגיל 

 vertballשל אסקייפ או ש"ע  

mini 

33.  

   2 
 ק"ג   15רגיל כדור ורט 

 vertballשל אסקייפ או ש"ע  

mini 

34.  

  

 
 
 

  לכדורי הורט הרגילים מעמד  1
35.  

   8 

  8י באלס גומי תחרות  קאטל 
 ק"ג 

 או ש"עשל אסקייפ   

competition pro rubber 

 

36.  

ידיות שאינן  
 מחלידות 

פשרות ביצוע  א
שכיבות  

 סמיכה 
 

  8 

  12קאטל באלס גומי תחרותי 
 ק"ג 

 של אסקייפ או ש"ע  

competition pro rubber 

37.  

   6 

  16ס גומי תחרותי באל  קאטל 
 ק"ג 

 קייפ או ש"עשל אס   

competition pro rubber 

38.  

   6 

  20ומי תחרותי אטל באלס גק
 ק"ג 

 פ או ש"עקיישל אס   

competition pro rubber 

39.  

   4 

  24קאטל באלס גומי תחרותי 
 ק"ג 

 פ או ש"עשל אסקיי  

competition pro rubber 

40.  

   4 

  28י ל באלס גומי תחרותקאט
 ק"ג 

 קייפ או ש"עשל אס   

competition pro rubber 

41.  

  

 

 

 

  ס טל בלמעמד לקא  1

42.  

 

 הערות
 מחיר 

 לכמות 
 

 מחיר 
 תמונה  תיאור / שם  תוכמ ליחידה 

 

בציפוי  משקלות 
זוג משקוליות יד   ות זוג 8   אוריטן 

 ק"ג  8משושה 

 

43.  

יות יד  זוג משקול    ותזוג 8   
 ק"ג  10משושה 

44.  

זוג משקוליות יד   ות זוג 6   
 ק"ג  12משושה 

45.  

יד   יות זוג משקול  ות זוג 4   
 ק"ג  14משושה 

46.  

ליות יד  ג משקוזו ות זוג 2   
 ק"ג  16משושה 

47.  

זוג משקוליות יד   ות זוג 2   
 ק"ג  18משושה 

48.  

יות יד  זוג משקול    ותזוג 2   
 ק"ג  20משושה 

49.  

זוג משקוליות יד   זוג    
 ק"ג  25משושה 

50.  

זוג משקוליות יד   זוג    
 ק"ג  30ה משוש

51.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

  יות יד זוג משקול  זוג    
 ק"ג  35משושה 

52.  

יד  יות זוג משקול  זוג    
 ק"ג  40משושה 

53.  

   1 
 מעמד לכל  
  .54  היד   משקוליות

  

 
 
 

25 
 זוגות 

משקולת יד צבעונית  
 ק"ג  1לנשים 

 

55.  

  

 
 
 

25 
 זוגות 

משקולת יד צבעונית  
 ק"ג  2לנשים 

56.  

  

 
 
 

20 
 זוגות 

ית  משקולת יד צבעונ
 ק"ג   3לנשים 

57.  

  

 
 
 

20 
 וגות ז

נית  בעומשקולת יד צ
 ג ק" 4לנשים 

58.  

  

 
 
 

15 
 זוגות 

קולת יד צבעונית  מש
 ג "ק 5לנשים 

59.  

  

 
 
 

15 
 זוגות 

משקולת יד צבעונית  
 ק"ג  6לנשים 

60.  

   2 

כל  לעצמאי נייד מעמד 
  שקוליות הידמ

 ת הצבעוניו 
 

 
61.  

ת כל המוטו
בהצעה יהיו  

מוטות ברמה 
תחרותית /  

וסבים ממגבוהה, 
לקוטר ומיועדים 
אולימפי  משקלות 

 סוגרילים זוג  כולו
 איכותיים. ק קלי

 

  2 
מוט אקס, קוטר  

 אולימפי 
 

62.  

 
 
 

 הערות
 מחיר 

 לכמות 
 מחיר 

 ליחידה  
 תמונה  תיאור / שם  ותכמ

 

  

 

 

 

 

 

2 
מוט בטיחות  

 לסקווט 

 

63.  

  

 

 

 

 

 

2 
מוט בר קוטר  

 אולימפי 

 

64.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

  

 

 

 
 

25 

  ידני  עצמאי  מעמד
ה  + מזרני יוג 

על   180כותיים אי
ס"מ כולל   60

  לולאות 

 

   2 
ליל חלול עם  ג

 בליטות קצר

 

65.  

 מתכווננת כה משו 10   

 

66.  

 סולם קאורדינציה  2   

 

67.  

  

 

 

 

 

1 
צמיג איכותי  

 ק"ג  20במשקל 

 

68.  

  

 

 

 

 

1 
איכותי  יג צמ

 ג ק" 40במשקל 

69.  

  

 

 

 

 

1 
איכותי   צמיג

 ק"ג  60במשקל 

70.  

   לפרט  שי

סטים   2
3-4  

קופסאות  
 בכל סט 

סט קופסאות  
 קפיצה 

 

71.  

 

 
 

 מחיר  ותהער
 לכמות 

 מחיר 
  תמונה  אור / שם תי כמות ליחידה  

המחיר כולל חיבור  
לקורת בטון עליונה  

 ים   ים תקנואביזר
  4 

באורך  וס חבל טיפ
מ"מ   34ר מ' קוט 6

כולל חיבורם  
 לתקרה 

 

72.  

המחיר כולל  
אביזרי חיבור  

לקיר בטון  תקניים 
מרכזי  למתקן  ו/או  
 בחדר

 

 

 

 

 

 

2 

ניעור )דק כ  חבלי   
 מ"מ(  35

 battleמ' 10אורך  

rope   

 

73.  

המחיר כולל  
אביזרי חיבור     2 

ה כ  חבלי ניעור )עב  
 מ"מ(  50

74.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

קיר בטון  לניים תק
מרכזי    תקןו/או למ

 בחדר

 

 

 

 

 battleמ' 15אורך  

rope   

  

 

 

 

 

 

10 
  מוטות אולימפיים

י  איכותיים ציפו
 ק"ג   500כרום 

 

75.  

  

 

 

 

 

 

5 

ם  מוטות אולימפיי
קצרים איכותיים  

  500ציפוי כרום 
  "ג ק

76.  

  

 

 

 

 

 

 

5 

ים  מוטות אולימפי 
י  איכותיים צבעונ

  500פוי כרום צי
  ק"ג 

77.  

  

 

 

 

 

 

 מוט  Wאולימפי     2

 

78.  

  

 

 

 

 

 

 

 מוט  EZאולימפי     2

 

79.  

  

 

 

 

 

 

4 

סטנד להעמדה  
נכית של מוטות  א

  6בקוטר אולימפי 
 מוטות בסטנד  9 –

 

80.  

 
 

 מחיר  הערות
 ות לכמ

 מחיר 
  נה תמו תיאור / שם  ותכמ ה ליחיד 

המחיר כולל  
אביזרי  

ור  בחי
תקניים  

לקיר בטון  
ו/או למתקן  
 מרכזי בחדר 

  3 
חבל עם טבעת    רצועה /

 ר לתקרה עץ בקצה מחוב
 

81.  

כולל   המחיר
אביזרי  
חיבור  

תקניים  
לקיר בטון  

  3 
ת  ועה / חבל עם טבערצ

  מתקןץ בקצה מחובר ל ע
 מרכזי 

 

82.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

ן  ו/או למתק
 מרכזי בחדר 

  

 
 
 
 
 

60 
  70  170יצוק גודל  מזרן
 ס"מ  1.5עובי  ס"מ

 

83.  

  

 
 
 
 

 

2 
  דניי מעמד אנכי

  למזרנים 

84.  

   4 
כולל  שק אגרוף איכותי 

 חיבור למתקן מרכזי 

 

85.  

   24 
ת  ולימפיולת א משק

לל  כו איכותית אוריטן
 ק"ג  1.25 במשקל ידיות 

 

86.  

   24 
ימפית  למשקולת או

איכותית אוריטן כולל  
 ק"ג  2.5במשקל ידיות 

87.  

   24 
משקולת אולימפית  

אוריטן כולל   איכותית
 ק"ג   5במשקל ידיות 

88.  

   24 
משקולת אולימפית  

איכותית אוריטן כולל  
 "ג ק 10 במשקל ידיות 

89.  

   24 
ית  ימפמשקולת אול
כולל  יטן איכותית אור 

 ק"ג  15במשקל  ידיות 

90.  

   20 
ימפית  למשקולת או

איכותית אוריטן כולל  
 ק"ג  20במשקל  ידיות 

91.  

  

  

 

 

 

4 
מעמד אנכי למשקלות  

פשיים )לא מעמד  החו
 שוכב(

 

92.  

 
 

 

 חיר מ הערות
 לכמות 

 מחיר 
  תמונה  תיאור / שם  כמות ליחידה  

   25 
ית  אירוב דרגהמ

 מתכווננת  
 ון וגב( כולל אחס  ובה)ג 

 

93.  

   1 

  הלהתקנ  –קיר טיפוס 
  על קיר בטון קיים בגודל 

  מ' 3על  מ' רוחב 4.5
 גובה 

 

94.  

   1 
 פטיש פלדה מצופה גומי 

 ק"ג  4במשקל 

 

95.  
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1 
 פטיש פלדה מצופה גומי 

 ג ק" 10במשקל 

96.  

  

 
 
 
 

1 
 מצופה גומי  לדהפטיש פ

 ק"ג  15שקל במ

97.  

  

 
 
 

 

1 
 מפלדה    לאלת בייסבו

 ק"ג  2.5 במשקל

 

98.  

  

 

 
 
 

1 
 ה  מפלד   לאלת בייסבו

 ק"ג  7.5במשקל 

99.  

  

 
 
 
 

1 
 מפלדה    לאלת בייסבו

 "ג ק  12.5במשקל 

100.  

   2 
טרמפולינת ריבאונד  

 מתכווננת 

 

101.  

 כדור תליה  1   

 

102.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחיר  הערות
 ות לכמ

 מחיר 
  תמונה  / שם  רתיאו כמות ליחידה  

  

 

 

 

1 
  5תיק כוח במשקל 

 ק"ג 

 

103.  

  

 

 

 

1 
  10משקל תיק כוח ב

 ק"ג 

104.  

  

 

 

 

1 
  15ל תיק כוח במשק

 ק"ג 

105.  

  

 

 

 

1 
  20תיק כוח במשקל 

 ק"ג 

106.  

  

 

 

 

1 
  25במשקל תיק כוח 

 ק"ג 

107.  

   20 TRX      רצועות 
 

108.  

  
 

 
20 

 גומיות התנגדות  
 ות קלה ד התנג

 

109.  

  
 

 
20 

 גומיות התנגדות  
 נגדות בינונית הת

110.  

  
 

 
20 

 ומיות התנגדות  ג
 התנגדות קשה 

111.  

  
 

 
20 

 גומיות התנגדות  
 התנגדות קשה מאוד 

112.  

   4 
+  שעון דיגיטאלי 

 ר טיימ

 

113.  

 רוף ת אגכפפו 20   

 

114.  

 ות טזוג מגיני חב 2   

 

115.  

 זוג לאפות  3   

 

116.  
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 מחיר  הערות
 מות לכ

 מחיר 
 

 ליחידה 
 מונה ת תיאור / שם  כמות

 

 

 

 

 

 גומיית קשירה ארוכה  3  

 

117.  

 

 

 

 

 

 

  5 
Weight jacket  ת  ליפח

 משקלות  
 וי / החלפת משקל שינ כולל

 

118.  

 

 

 

  10 
 חבל קפיצה איכותי רגיל  

 

 

119.  

 

 

 

 חבל קפיצה איכותי מהיר  5  
120.  

   2 
 מעמד לשכיבות שמיכה 

Push up 
 

121.  

 

 

 

 

 

 קונוסים  20  

 

122.  

 

 

 

 

 

 חישוקים 40  

 

123.  

 

 

 

 

 

 כיפות  40  

 

124.  

 

 

 

 

 

 

 משושי סימון  40  

 

125.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 מחיר  הערות
 לכמות 

 מחיר 
ר /  תיאו כמות ליחידה  

 שם
  תמונה 

   2 

רצועות  
לתמיכת  

אמות  
בתרגילי  

 תליה  
Ab. 

Suspension 

bend  

 

126.  

   4 

גלגל לתרגול  
הבטן   ירישר

עם גומי  
 דות התנג

 

127.  

   3 

  יםמעמד
  לשיווי

 משקל מעץ 
מתקני עץ   3

איכותיים  
  שונים 

128.  

   1 
טרמפולינת  

קטנה  אימון 
 מקצועית 

 

129.  

   15 
כדור  

מקצועי ענק  
 ס"מ  55

 

130.  

   15 
ור  כד

ועי ענק  מקצ
 ס"מ  65

131.  

   15 
כדור  
נק  עי עמקצו

 "מ ס 75

132.  

   2 

מזרן  
  250נחיתה 

על  200ל ע
50  

133.  

   25 

פיתה  
מקצועית  

ימון  לא
  משקלות 

134.  

   2 
מעמד עומד  

לאבקת  
 מגנזיום

 

135.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 
 

 הערות
 מחיר 

 לכמות 
 מחיר 

ר /  תיאו תכמו ליחידה  
 שם

  תמונה 

   3 
ספה  

מקצועית  
 ננת תכוו מ

 

136.  

   2 
+  מתח 

    מקבילים
 בטן תחתונה 

 

137.  

   1 
  ספת גב

 מתכווננת 

 

138.  

   1 

מתקן  
מקבילים  

 נמוך 
 
 

 

139.  

  

 
 
 
 
 

1 
מתקן  

מקבילים  
 גבוה 

140.  

   1 
מתקן עזר  

 וט לסקו
Sissey squat  

 

141.  

   5 
כה  כרית תמי

   על מוט

 

142.  
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 

 

 מחיר  הערות
 לכמות 

 מחיר 
  תמונה  ור / שם תיא כמות ליחידה  

תואם או 
או שווה ערך 
טוב יותר 

 מהמותגים:
קווינקס   

 יקור( )פר
 

 ג,  מוב סטרונ
 

האוט רייס  
 )טכנוג'ים(  

 
אסקייפ )לייף  

 יטנס( פ

  1 

תי  מתקן רב תכלי
 נאלי ולאימון פונקצי 

.  ךאורמ'  7גודל כ  
 מ'   5   -כ רוחב

 :עליך חובה

לצרף  .א
 פרוספקט 

לצרף לינק   .ב
 לאתר היצרן 

לפרט את   .ג
קסימום האביזרים  מ

המתאימים לעבודה  
ישית וקבוצתית על  א

המתקן בהצעת מחיר  
 נפרדת. 

 

 

143.  

כל מציע  
יפרט את  

המעמדים  
תו  שברשו

כולל  
בתמונות. על  

ים  עמדהמ
  לשאת את כל

  הציוד
 שבהצעה זו ! 

    

  ודייםדים ייעמעמהשלמת 
לכל הציוד הקטן   פיםנוס

ו במידה ולא פורט שבהצעה זו !
 בהצעה

144.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 מזחלת  2

 

145.  

  

 
 
 
 
 
 
 

2 
מן למזחלת  משטח מסו

מ'   1.5גודל  מינימום   
  מ'  10על  

 

146.  

 

 
 סה"כ ללא מע"מ 
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 

 

    :יוד הכושר המבוקשצ"כ של הצעת מחיר לכל הס
 

 המחיר הכולל הנושא  ףאג   
 )לא כולל מע"מ( 

  וביד אירציו  .1

  בטןאזור   .2

  ה חופשיתיונאלי / עבודקצנקטן / פוציוד   .3

  תרוהסכם הש  .4

  ציוד הסטודיו  .5

  

 מע"מ(  כולל) סה"כ
 

 

 
 
 

 

 
___________ _ ___              _______ ________          _______________ 

 חותמת                                 תימת המציעח              שם המציע 

 

 
 
 

 __________________מציע  הטלפון      _________________________ כתובת המציע
 
 
 
 
 

______________ תאריך   
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 73/2021מס'  י מכרז פומב

 ומתקני ספורט כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 ת מבואות החרמוןמועצה אזורי
 

 
 

 ' בנספח 
 

 הצהרת הקבלן
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 נספח ב'
 
 רת הקבלן הצה
 ____ תאריך:__            בוד כל

 אות החרמון ה אזורית מבומועצ
 
 תרפילמרכז ההידרוומתקני ספורט  כושר ציוד __/  2021' מס רז פומבימכ ון: דנה
 
 

הכלולים בתיק המכרז מסמכי המכרז, בין   כל תסודית אנתי בחינה זהירה וי, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובח אני
ובדתיים העדועים לי כל הנתונים  תי ו/או יקדב, ולאחר שלתי נפרד הימנו ב  בו אך מהווים חלק ובין שאינם כלולים

 יב בזה כדלקמן: , מצהיר ומתחילצורך הגשת הצעתי זו ים הנחוציםוהמשפטי

אציג כל תביעות ו/או  מוגשת בהתאם, ולא    צעתי זוהז והאמור במסמכי המכר  נתי את והנני מסכים לכלבה .1
   ר.אש על טענות כאמומוותר בזה מר נה והנני הב-יעה ו/או אייד-ת המבוססות על אידרישות ו/או טענו

תייחסים לביצוע העבודות בהתאם  והמשפטיים המ את הנתונים העובדתייםהצעתי זו, י הגשת קתי, לפנדב .2
א  פעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ול עשויה להיות להם השאשר יש או  זה ואת כל הגורמים לתנאי מכרז

ביעה ו/או  ו/או ת כל טענה אני מוותר בזאת מראש על בעניין זה ו  טענות וא  ות ו/או דרישותיע תהיינה לי כל תב
 דרישה כאמור.  

  בפרקפורטים המ כרזסמכי המ למים אשר אינם  מצורפמפרטים הטכניים השותי את כיר ומחזיק ברהנני מ .3
יצוע  הדרושים לבו , מנים בלתי נפרדים הי רט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקהמוקדמות ו/או במפ

ו/או אי   הבנה -ידיעה ו/או אי-יוססות על אנות המבו/או טע  כל תביעות ו/או דרישות  דות ולא אציגהעבו
 . רעל טענות כאמוה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש אחזק

ז  כרדרישות שבמסמכי המעתי זו עונה על כל הצ, המשתתפים במכרזהתנאים הנדרשים מה ני עומד בכלהנ .4
 נאים שבמסמכי המכרז.  תלעול בהתאם ל עצמי לפוהנני מקבל ע

 אחרים.   או תיאום עם משתתפים ללא כל קשרמוגשת   הצעתי זו  .3

את הצעתי ולחלט את  רשאית לפסול   המועצהחרים, תהא ה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אבמיד .4
  אחרת העומדת מכל זכות זאת מבלי לגרוע ו א כל תביעות מצדי,הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז לל

   .למועצה

לבטל המכרז ללא כל   ועצההמ בות שלי, רשאית ים אחרים ללא כל מעורם בין מציעו תיאוקשר אבמידה ויוכח  .5
    . למועצהומדת מכל זכות אחרת הע ת מבלי לגרוע תביעות מצדי, וזא 

 כרז.  סמכי המבמ ט בהתאם למפור כלי, והנו טול או לשיתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביעצה .6

 .   לבינכםי ינ ב ידכם הסכם מחייב הצעתי זו ובקבלתה על  ם, לראות ב חייבי לא סכים כי תהיו זכאים, אךני מנה .7

תשעה עשר אלף   מילים:)ב  ₪ 19,000  ע"סבנקאית אוטונומית בזאת ערבות  להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר .8
   (.חדשים קליםש

ות  יא את הערבמצ, אזרכמועד ההודעה על זכייתי בימים  ממ   7ך ייב כי תותתקבל, אני מתחי והצעת ה  יה .9
עד  ימים ממו 7ך וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תות  להסכם ההתקשרו  10יף  הבנקאית כאמור בסע

 דעה על זכייתי במכרז.  והה

במכרז  ת להצעתי הבנקאית הנלווית  הערבו, אני מסכים כי ייבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותי ה ומסיה .10
 ם מראש. ויים  מוסכמים וקבועיכם, כפיצידלט על  יחועל ידכם, וסכום הערבות תמומש 

יים  לתבוע את נזקיה הממש המועצה ות לפגוע בזכוי  או במימושה כדיכאמור לעיל ין במתן ערבות ידוע לי שא  .11
   .עצהלמועומדת כל זכות אחרת ה ב לפגועאם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי  אף

והציוד  מן ום, כוח העבודה המיים המקצועיים והטכנייות, הכישור המיומנוהיכולת הפיננסית, הידע לי   שי .12
 ראות המכרז והסכם ההתקשרות.  בהתאם להו הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז,

תום  י זכאי לחוגשת ההצעה, אנ מ בשמו  בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד הני התי זו עצה .13
סכם  חתימת ה בעל הצעה זו, וין או הסכם, לחתימתי  על פי כל דניעה, מיד על הצעה זו, אין כל  בשם התאג

 .  כלשהם שום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לא יהא מההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו
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שנושאה   בגין עבירה  ,לבית משפטכתב אישום בדי עוובד מהלי ו/או נגד ע מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .14
)להלן: "חוק   1977 -התשל"זלחוק העונשין,  שוחד(   )עבירות 290-297יפים  לפי סע ית  פליל הר עביאו   פיסקלי

לחוק העונשין   438עד  414או לפי סעיפים  ניבה(,לחוק העונשין )עבירות ג 383-393 לפי סעיפיםהעונשין"(, או 
שהוא,   פש מכל סוגיעה בנגוע העבודות ו/או בגין פ הרלבנטי לביצ ו בעניין יטה ועושק( ו/אסח רמה, )עבירות מ

,  רדה מאיימתחוק מניעת הטצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי  ליו ו/או נגד מנהל ממנהדו  ו/או הוצא כנג
 . 2001-התשס"ב

חשבונות  ניהול  בוריים )אכיפת יצ גופים עסקאותק דרש לפי חו ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כננה .15
לחוק    2לסעיף ל כך, בהתאם בר תוקף ע אישור  למועצה יאלהמצ , וביכולתי1976 -ותשלום חובות מס(, תשל"ו  

 הנ"ל.  

מידע על עובדי ועל רמת עבודתי  רשאית לפנות לממליצים ולקבל   המועצה  תבי המלצה.ים בזאת מכורפמצ .16
  ם נשוא המכרז.בתחו ייוהצלחות

תחום נשוא  ב ולתנונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכי שימואו מ המועצהשמסכים  יאנ .17
מי מהם בגין כל   אחרת נגד הממליצים אוכל תביעה  וא/על תביעות לשון הרע ווותרים בזאת  ז, ואנו מ המכר

   אמור.כ  המועצהאו הנובע מהמידע שימסרו לנציגי /דבר הקשור ו

את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם  לבצע   ני מתחייבנהצעתי זו תזכה במכרז ה  םא .18
 .   יוונספח

מהות והתנאים  קתי היטב את ההיקף, החר שבדלא  ייד-הוכנה והוגשה עלעתי זו  צכי הומתחייב   ני מצהיר נה .19
תתקשר עמי בהסכם   המועצה כרז ובמ ות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכהיו בחיי לביצוע העבודות וההת 

חתם  ההתקשרות, שיי כםר בהסהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמוי לא אההתקשרות וכ
 במרכז ההידרותרפי ורט ספקני ומת כושר ציודתקנת אספקה וה נגדעמי כ

כם ההתקשרות  פי הס-עלאחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי   המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי .20
 ונספחיו.  

וע לי כי אי  סכם וידתנאי המכרז וההן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות וים להלפורטהמ"ב המסמכים  צר .21
  ת בוועדהבאת הצעתי לדיון -ם לאימכרז, עלול לגרוהכי  מפת במסתוס/ עריכת שינויכלשהוא ו/או רוף מסמך צי

 המכרזים: 
 

 
 : 2021לחודש __________   ________ אייה באתי על החתום ביום __ רלו
 

 
 ________ _________ ' ת.ז.:סמ    וסק מורשה:  ר ע מספ     המציע:   םש
 
 
 __ ___________ ס:קפ     ן:ו פלט     בת:ו תכ_______  תאגיד: 'סמ
 
 
 ת.ז. _________            שם                          ת.ז.    שם  ורשי החתימה: מת מוש
 
 
 
 ___     חותמת ____________ _________   מה:יתח
 
 

 התאגיד. ולהתחייב בשם  חתוםלם  המפרט מי הזכאייש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד תאגיד להצעה של כל 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 73/2021מס'  כרז פומבי מ
 ומתקני ספורט כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 ואות החרמוןמועצה אזורית מב

 

 
 
 

 
 

 1'בנספח 
 

 וןהצהרת ניסי 
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 1ב'נספח 
ן ה  ו י ס י נ ת  ר ה  צ

  ______ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:_ .   אני הח"מ ___1

(. יע"המצ"הקבלן", "לן: רת _______________ )לה________ בחבפקיד ____אני משמש בת   .2
 תאם(. חר יש לשנות בהבמקרה של סוג תאגיד א)

גרת הצעת  ס במ למועצה אזורית מבואות החרמוןשתה  בלן לצורך הגאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הק .3
 (.להלן: "המכרז")   73/2021   'הקבלן למכרז מס

  .הכלליים לתנאים 3.2ש בסעיף  אם לנדרהתבע פרויקטים כח בביצונו ניסיון מושיש לי/ל הריני להצהיר .4
לל מתקן  כויוד הכושר בהתייחס לצ על ידנותייחס לעבודות שבוצעו לן הפרטים הנדרשים, בה לה

 . פונקציונאלי

ר הכושר /  דשם ח שם המזמין 
 המועדון

היקף כספי  בש"ח ללא  
 מע"מ

איש קשר אצל  מועד ביצוע 
 זמין המ

 ן איש קשר טלפו 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 ברור !!! פרטיה  ובכתב ידחובה למלא טבלה זו על כל 
   ומורחבת, להעביר טבלה זו מודפסתמאושר 

 
 

 אישור

ת לי  /___ המוכרב' ___________ מר' געו"ד __________הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  כי יהיה/תהיה צפוי עליו/ה להצהיר את האמת ולאחר שהזהרתיו/ה כת ואישי

 י. נפכן , אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה ב עשה/ תעשה י
        

 

 
 _____________ _ ___________: ____ת עורך הדיןחתימחותמת ו
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 73/2021מס'  י מכרז פומב

 ומתקני ספורט ושרכ  ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 מוןזורית מבואות החרמועצה א
 

 

 
 

 2'בנספח 
 

 שאלון ממליצים
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   2נספח ב'

 
 ון ממליצים שאל

 
 

ניקוד  ורך כי ועדת המכרזים או מי מטעמה תעשה שימוש בטופס זה לצים תפ מובא לידיעת המשת
 יצים.  ת לממל וגעהמידה הנ המשתתפים באמת

 
 

 כרזת ההגשה למא טופס זה במסגראין למל
 ז בלבד. משתתפים במכרהוא מובא לידיעת ה 

 
 
 

 
 מספר זיהוי: ____________ _________________ מעטפה מס' _____ שם המשתתף: 

 
  ן מזמיאצל ה____________________ משמש כ________________    עם:ה שיח

 ________________ .__ 
 

 ______. בשעה _________________________ ום ___ מי שיחה
 
 

 :פק על ידי המשתתףשל הציוד שסותאר את מהירות האספקה   (1
 

 מצוינת  2 אד טובה מ 1.75 טובה  1.5 סבירה  1 לא טובה  0
 

 : והליווי המקצועי שניתן למזמין על ידי המשתתף   יותוע תאר את רמת המקצ (2
 

 צוינת מ 2 אד ה מטוב 1.75 טובה  1.5 סבירה  1 בה א טול 0
 

 :המזמין  מוצרים שסופקו על ידי/ן מהמתקניםידת שביעות הרצו תאר את מ (3
 

 מצוינת  2 טובה מאד  1.75 טובה  1.5 סבירה  1 לא טובה  0
 

 : על ידי המשתתףקה  ספמידת הזמינות והשירות שלאחר האתאר את  (4
 

 מצוינת  2 אד בה מטו 1.75 טובה  1.5 סבירה  1 לא טובה  0
 

 ר ?: אספקת מתקני כושתקשר עם המשתתף לשיך להותמתה ממליץ  האם א (5
 

ממליץ   1 מומלץ   לא 0
 יגות בהסתי 

 ממליץ  2
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 73/2021מס'  מכרז פומבי 
 ומתקני ספורט כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 מבואות החרמון אזוריתה מועצ
 
 
 

 

 1ג'נספח 
 

 המפרט הטכני
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 1ח ג'נספ
 

 המפרט הטכני  

 הכושר  ט כללי לציודמפר
 

 צעה זו י נפרד מה המהווה חלק בלת 
 

  ימרכז יםמהוו  במרכז ההידרותרפייונאליים והאימונים הפונקצ חדר הכושר אולמות החוגים,  
וב ביותר תוך יחס  את הציוד הטלקבל  יםאנו מקפיד ציוד ה. בבחירת המועצה של   יםפעילות חשוב

יקה  ירים, למקצועיות ולאסתטלאיכות המכש ורנו תוך שימת לב יותר עבהעלות תמורה הגבוה ב 
 .ת חובהכל הדרישות במפרט ציוד הכושר הינן דרישוולכן 
ת, השיפורים, התוספות  כולל כל התועלוהיצרן  ם ביותר של ה להציע את הציוד המתקדחוב

 יותר.ניים בדכהאפשריים והע
 

 רים אירוביים מכשי
 כללי   מפרט

 ות רצופות ביום. שעות פעיל  18וש מסחרי כבד של אם לשימכל הציוד מות .1

 לחשמל ולשקעים רגילים בישראל.מותאם  .2

 . ישור מכון התקניםשמל עומד באכל הציוד המחובר לח .3

 ללא שנאי( הרץ. )  50ולט, ו 220ב ציוד פועל כל ה .4

 לפחות.   ק"ג 150של  קסימלימ  יכולת עבודה למשקל מתאמן .5

דופק, הוצאה קלורית הספק, זמן,  יפוע / התנגדות /קצב, ש האלקטרוני: מהירות, נתוני הצג .6
 ובה. ח –

 יווי למצב פעולה. ון ונורית חבמסילת הריצה כפתור להפעלה מהירה, מעצור בטח .7

 משדר.  -ת חזה ת ועל ידי רצועפק ידנית מדידת דואפשרו .8

,  צג  אינץ לכל הפחות 15ע יים )יכללו צגי מג ירים האירובל המכשכ טלוויזיות ואינטרנט: .9

 .  IPTVדור של , ובשיטת שירת לאינטרנטכשיר עם תקשוטלוויזיה בנוי במה

  החוב –מכשיר נורית פעולה ו/או תחזוקה לתקינות ה .10

ועידכון מרחוק באופן אוטומטי   הניתנת לשדרוג ה פתוחהיה עם תוכנכל הציוד האירובי יה .11
 וסף. שלום נת וללא

 
 סילת הריצה. מ 1

 ס"מ.  220על  א יעלה ללי של מסילת ריצה לאורך כ .א

 . ס"מ לכל הפחות 153/56: ת משטח הריצהמידו .ב

   .ס"מ 30גובה משטח הריצה מעל לרצפה לא יעלה על  .ג

 נה(סיף תמוהסבר ולהו חובה. )יש לציין –ועים בולמי זעז .ד

 . ומעלה 15"  יעמוד על םמסכיגודל ה .ה

 . עדיפות – USBת איפוד וכניסיים / ארחיבור לסלול .ו

  :וכניות אימוןת .ז

 חות דופק.יות מונתוכנ •

 וע. ת בשינוי שיפתוכניו •

 )מבחן כושר(.  מבחן יכולת אירובית •

 וש למתאמן. אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימ .ח

המתחבר למתאמן הגורם ובנוסף קליפס  ,מהירה לעצירהדני י חובה: חירום ימעצור 3 .ט
 ד כשאין מתאמן עליהסף מסילה שלא תעבוהמסילה ובנונעצרת ן שבנפילת המתאמ

 כ"ס לפחות. AC 4מנוע  .י

 עדיפות לשיפוע שלילי. במקסימום.  0.5%חובה בקפיצות של  15%עד  0%פוע שי .יא

מ"ש. עדיפות  ק 0.1ל בקפיצות ש קמ"ש ומעלה. 25ות( ועד "ש )אפשר פחקמ 1 -מהירות: מ .יב
 הירויות גבוהות יותר. למ
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 . דרך או קיצורי )סטיקים (דרך מסך המגע רק  ת ושיפוע לאמהירו ויעדיפות: שינ .יג

 ינות המכשיר . מסמנת מצב תקה –מנורה דיפות לע .יד

יר כשאין לעצירת המכשו מצאות מתאמן על גבי המכשירי לה –משקל /  אי נפח גל -חובה .טו
 בטיחות. מתאמן

 
 האורך צעד משתנ טריינר קרוס. 2 

 ים. + רגלים פעולת המכשיר: עבודה משולבת ידיי .א

 מ'.  2.00ועד מ'  1.45ים למתאמנים מגובה מכשיר: המכשיר מתאהתאמת ה .ב

 ס"מ רוחב.  90ו ס"מ אורך  220יעלו על  ות המכשיר לאמיד .ג

,  יפוס מדרגהצועי חובה של תנועות: טר למתאמן ביהקרוס טריינר אורך צעד משתנה יאפש .ד
אופקית( לקת רגליים רי )החנטות אליפטיות משתנות, תנועת קרוס קאבתנוע –הליכה  ריצה,

 קפיצות. לא עצירה או הכל באופן רציף לס"מ  90ועד  0ך צעד נדרש מ והכל באור

 ס"מ.  20משטחי הדריכה לא יעלה על גובה העלייה ל .ה

 הספציפית. התנועה ובדים ע"פ שיר לקבוצות השרירים העאלי בצג המכנדרש חיווי ויזו .ו

אט וו 350ת( מכסימום עדיפות לפחווואט ) 20ההתנגדות בוואטים חובה: מינימום  טווח .ז
 )עדיפות ליותר(  

 ס"מ רוחב 20רך ו ס"מ או 35ת:  טחי הרגליים לפחוגודל מש .ח

 " ומעלה. 15 יעמוד על מסכי מגעגודל  .ט

 עדיפות – USBת איפד וכניס חיבור לסלולאריים / .י

  אימון: תוכניות .יא

 מונחות דופק.וכניות ת •

 וכניות בשינוי התנגדות.ת •

 (.)מבחן כושר ירוביתא מבחן יכולת •

 ה ידניים. ני מדידצעות משדר חזה וחיישמדידת דופק באמ .יב

 ן. להגבלת זמן שימוש למתאמלתכנות הצג  אפשרות .יג

 . דרגות לפחות 20התנגדות :  .יד

 ס"מ.  85 -ל ל עד מע 0 -הצעד מ  נוי אורך ספונטני לאורךבה הצעד ושיאפשרויות לכיוון גו .טו
 
 

 ה(ידיים בהתאמוללא  עם) קבועקרוס טריינר אורך צעד .  3

 ם. + רגלייעבודה משולבת ידיים פעולת המכשיר:  .א

 .יתרון חשוב – תלשינוי זווי רמפה מתכווננת .ב

 מ'.  2.00 מ' ועד 1.45המכשיר: המכשיר מתאים למתאמנים מגובה התאמת  .ג

 " ומעלה. 15 יעמוד על מסכי מגעודל ג .ד

 עדיפות  – USBיפד וכניסת ילסלולאריים / אחיבור  .ה

  מון:איתוכניות  .ו

 חות דופק.תוכניות מונ •

 בשינוי התנגדות. תוכניות •

 כושר(.ת אירובית )מבחן חן יכולמב •

 וחיישני מדידה ידניים.  דופק באמצעות משדר חזה מדידת .ז

 למתאמן. זמן שימוש  אפשרות לתכנות הצג להגבלת .ח

 . תלפחוות התנגדרגות ד 10התנגדות :  .ט

  יתרון -התנגדות דרך הידיות הנעות  שינוי דרגות .י

 פחות. ס"מ ל 53עד אורך צ .יא

 ס"מ  80ל ס"מ ע 201ורוחב לא יעלו על מידות אורך  .יב

 "מס 21מתאמן לא יעלו על  פדלים בעלייתגובה ה .יג

 ות פנימה.התכנס –ינר עדיפות לצעד ארגונומי בפעולת דוושות הקרוס טרי .יד

 ירים העובדת בהתאם לפעולת המתאמן.שיר לקבוצת השרבצג המכ י ויזואלי עדיפות לחיוו  .טו
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וואט  700ימום ות( מכסוואט )עדיפות לפח 20ים חובה: מינימום נגדות בוואטוח ההתטו .טז
   דיפות ליותר()ע

 ק"ג לפחות.  150 התאמה למשקל מתאמן של .יז

 ס"מ.  4מ  מרווח בין משטחי הרגליים לא יותר .יח

 ס"מ רוחב. 20אורך ו ס"מ  40ת:  ודל משטחי הרגליים לפחוג .יט
 
 נת  שעעם מ –אופני כושר ישיבה נמוכה .  4

 יבה.תוך ישומשענת הגב ב יכולת התאמת המוש וון המכשיר:כי .א

 מ'. 2.00עד מ' ו 1.45בה אמה למתאמנים מגוהת .ב

 " ומעלה . 15מסכי מגע  .ג

 ם.נקודות בידיי 4באופניים ניתור דופק ב  .ד

וואט  730סימום יפות לפחות( מכואט )עדו 20נימום נגדות בוואטים חובה: מיטווח ההת .ה
 )עדיפות ליותר(  

 לפחות גות התנגדותדר 22 רשנד .ו

 עדיפות -  USBת לאריים / איפד וכניסחיבור לסלו .ז

 אימון: תוכניות .ח

 יות מונחות דופק . תוכנ •

 יות בשינוי התנגדות.תוכנ •

 . ין הסבריש לצישר(. מבחן יכולת אירובית )מבחן כו  •
 
 

   נגספיניאופני  .1
 תאמן. מעמדת ישיבת המ המכשירכיוון  .א

 .אחורהטה, קדימה ומעלה מ –והכידון יכולת התאמת המושב   .ב

 מ'. 2.00ועד מ'  1.45מנים מגובה התאמה למתא .ג

 .ם ניומאלומי הנעים כל החלקים .ד

 רת האימון כולל: וואטים, סיבובים, מהירות, מרחק. מסך דיגיטאלי לבק .ה

 צועה ולא שרשרת.חובה הנעת ר .ו

 ותי ביותר שיש לספק.כת הדגם האיחובה להציע א .ז
 
 
 

 מכשירי כוח וחיזוק 
 

 לי  כלמפרט 

צועי  ביום. לשימוש מק רצופות שעות פעילות 18ם לשימוש מסחרי כבד של הציוד מותא כל .1

 . Heavy Duty  כבד !!!

 . נמוך ואחיד למכשירים בעלי שטח רצפה קטן וגובהמשמעותית דיפות מידות: ע .2

את המשקל המירבי שיש  חובה להציע –ם גדול. ישקל סלקטורעדיפות תינתן למכונות עם מ .3
 ם בכל מכונות הסלקטורים.שקלות בינייחובה מו ליצרן.

של צבעים  ד מאותה סידרה ובאחידותת תינתן לציואותו יצרן, עדיפולהיות מעל המכשירים  .4
 ומבנה.

 ים אחרים.  ת וחלקים נעמיגון מלא על משקלו חובהמיגון:  .5

ה ונסלקטור וכו'( יסומנו בצבע ש כשיר )כסאות, משענות,מ לכיווני ה בטיחות: כל הידיות .6
 ולו.ט מהמכשיר כובול

מניעת שריטות לקה, פילוס, כשירים למניעת החרגלי מ גומי הגנה על רגלי מכשירים: נדרש .7
 וכו'

 א מאמץ. מהמכשיר וללן והתאמת מכשיר למתאמן: מעמדת המתאמן, ללא יציאה כיוו .8

מתאמן, יכולת התאמה למגוון  כיוון קל ונוח מעמדת ,ציאה נוחיםהנדסת אנוש: כניסה וי .9
 .גובה, מקצועיות וכו' : מין, גיל,תאמניםהמ

 .ודיתית ותפקחידות: ויזואלא .10

ות החלקת ידיים, ידיות מקובעות למכשיר  ת מותאמות לתנועה, מונעות ארגונומיוידיות: ידי .11
 ם.   כלל המתאמניומותאמות ל
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 יד/רגל אחת לשנייה.  צות, ללא גמישות בין יקה, ללא קפתנועה ומנופים: תנועה חל .12

 מ'.  2.00 מ' ועד 1.45אמנים מגובה להתאים למת צריכיםם המכשירי .13

 חובה.   –ק"ג לפחות  150קסימלי של דה למשקל מתאמן מ ולת עבויכ .14

 , מפתחות וכו' קבוקסלולארי, ב ת ציוד אישי כגון:המכשירים יכללו מעמד / ים להנח כל .15

 יים. פשמעמדים )קוצים( למשקלות החו  לות החופשיים יהיו עםקהעמסת המש כל מכשירי  .16

ה או " )הצרD3תנועת " נדרשת ןפלג גוף עליו הסלקטוריםקדמת: במכונות יומכניקה מתב .17
   .מרווח בין הידיים(הרחבת ה

 
 בנוסף לאמור בהסכם  –וראות ביצוע נוספות ה

 מור בהסכם:וספות על האהוראות נ

 
 תניתכיועץ/מפקח מטעמה תכנית העמדה,  ו מי מטעמה ו/או ו/א המועצה הזוכה יגיש לנציג  .1

מי מטעמה ו/או   ו/או  צההמועכתוב של נציג לאחר אישור  שור. רקלאי והקמה העבוד
 התקנת מכשירי הכושר.   ההזמנה ו   בביצוע הזוכהיתחיל   ,מהועץ/מפקח מטעי
 

ישות  לדר תאםבה שלא צעהבו  יסתבר כי העבודה ושרהתקנת ציוד הכ ובסיום במידה .2
מכשירים או פתרון  והפעלת כל ההתקנה ת  העמדת הציוד או השלמ רלבנטיים ו/אווהתקנים ה

דר  לח הפעלה אישור ניתן לאו  במידה או/ו בציוד האירובי,  י החשמלבטיחותי ואסטטי לחוט
 אישור לקבלת חדר הכושר את להשלים מ"ע הנדרש כל מידי, את , באופןהספקהכושר יבצע  

 . המנהלת  מצד נוספת תמורה כל  ללא ,ש וזאתכנדר הפעלה
 

עו על  יבוצ ו' וכ  התקניםמכון  קונסטרוקטור / מהנדס,כגון:  פ חוקע"  דרשותהנ בדיקותהכל  .3
ולחייב   הזמין ביצוען של הבדיקות בעצמ לה תאך לא חייב תרשאי  ההמועצבלבד.  הספקחשבון  

 .הספקעל ם הן גות בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו העלוי בעלות ביצוען,  הספקאת 
 

מראש ובכתב, חתום על ידי   לקבל אישורלדאוג   קהספהחוזה על  עבור כל הגדלה בהיקף .4
 גורם אחר.   או כל המהנדסאו   באישור המפקחסתפק להואין   המועצה

 
ול סעיפים, את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה ע"י ביט  הלעצמ מרתשו המועצה .5

דלה של קטנה או הגלא תהיה כל תביעה כספית בגין ה  ולמציע הזוכהאו חלקים שלמים, 
או  /יף כל שהוא ושל סע ת לא תהיה כל דרישה לתוספת כספי ולמציע הזוכהחוזה, כמויות ה

 צוין.הביצוע בגין השינוי המ  ל יתרותשל כל
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 

 
 

 
 
 

 73/2021מס'  מכרז פומבי 
 פורטומתקני ס כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 אות החרמוןמועצה אזורית מבו

 
 
 

 
 

 1'דנספח 
 
 יים גופים ציבורהצהרת ניסיון עם 

 
 



- 55 - 

 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 1ד'פח נס
ן  ו י ס י נ ת  ר ה צ ם ם  ע   ה י י ר ו ב י צ ם  י פ ו  ג

  בכתב כדלקמן:בזאת ________(, מצהיר _ )ת.ז. ____מ _________ אני הח"   .1

(. "הקבלן", "המציע"___________ )להלן: אני משמש בתפקיד ____________ בחברת ____.   2
 ש לשנות בהתאם(. במקרה של סוג תאגיד אחר י)

במסגרת    וןבואות החרממ למועצה אזוריתשתה  ומטעם הקבלן לצורך הג בשם הרה זו הצ עושה אני  .3
 (. להלן: "המכרז")   73/2021  'מכרז מסהצעת הקבלן ל

התאם  ב  בגופים ציבורייםפקה והתקנת ציוד לחדרי כושר באסהריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח  .4
   על ידנובוצעו בהתייחס לעבודות שים, הנדרש רטיםפלהלן ה  .במכרז זהלנדרש בתנאים הכלליים 

 הרשותשם 
 מקומית ה

  ר הכושר /שם חד
אור  ותי  המועדון 
 ידותההצטי

 י  היקף כספ
 "ח ללא מע"מבש

 ותפקיד איש קשר  מועד ביצוע 
 אצל המזמין 

 ון איש קשר טלפ

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 

     

 ר !!!יד ברוו על כל פרטיה  ובכתב טבלה זמלא ה לחוב
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 73/2021מס'  פומבי כרז מ

 ני ספורטומתק כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 מועצה אזורית מבואות החרמון

 

 
 
 

 

 'ונספח 
 

להצעה  שתצורף ערבות בנקאית נוסח 
 להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 ו'נספח           

 אית בות בנקנוסח ער

 ה( מת חוז תית לחייבוהתח)
 

 ______ בע"מ ________ בנק ____ 
 _______ ף ____ינס

 ______ תאריך: ___
 לכבוד: 

 האזורית מבואות החרמון המועצה  
 

 א.ג.נ.,
 

 ספר ___________ נקאית מערבות בן: הנדו 
 

לום כל  ערבים בזה כלפיכם לתש "המבקש"(, אנו    ________ )להלן: לבקשת _________  .1
עד   שהוא  )   19,000  של כולל    כום לס סכום  עשר  ₪  חדשים(  אלף  תשעה    )להלן: שקלים 

פי  את המבקש בקשר עם:  דרשו מ (, שתי סכום הערבות" "  על  התחייבות לחתימת חוזה 
 . 73/2021מספר  מבי  ו פ מכרז  
 

ם לפעם ע"י  ם מפע ירים לצרכן כפי שהוא מתפרס הערבות יהיה צמוד למדד המח סכום  
 -לן: ההצמדה שלה י  לי, בתנא קר כל כזית לסטטיסטיקה ולמח הלשכה המר 

  15-לשנת ______ שהתפרסם ב א מדד חודש ______  יה   ות זו ניין ערב י" לע היסוד דד  "המ 
 ת )*(. של ______ נקודו   בשיעור   ועד זה, לחודש שלאחריו או בסמוך למ 

כם  נה וקודם לקבלת דרישת פורסם לאחרו ערבות זו יהא המדד ש "המדד החדש" לעניין  
 על פי ערבות זו. 

דש עלה לעומת  הח   המדד   אם יתברר כי   : ו כדלהלן ערבות זו יחושב יין  ענ ל   ההצמדה הפרשי  
דש  דד הח היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המ   המדד 

דד  מ די. אם המדד החדש יהיה נמוך מה בסכום הדרישה, מחולק במדד היסו למדד היסודי  
י  ל הפרש רבות, ללא כ הע ד לסכום  ע תכם  את הסכום הנקוב בדריש היסודי, נשלם לכם  

 הצמדה. 

דרישתכם אצלנו,   בלת ק רה ימים מתאריך כתב, לא יאוחר מעש ה ב ראשונ לפי דרישתכם ה  .2
קוב  חלף החזרת כתב ערבות זה, כל סכום הנ נו נשלם לכם , א י כתובתנו המפורטת מטה לפ 

ס  על  יעלה  שלא  ובלבד  ה בדרישה  בתוספת  הערבות,  מבלי  כום  ההצמדה,  להטיל  פרשי 
חוב ע  ד ה  ליכם  את  שת להוכיח  ומבלי  לד רישתכם  חייבים  א היו  ה רוש  תח ת  ילה  תשלום 

 המבקש. מאת  
לאחר תאריך זה  ד, ו ( בלב )כולל   2022  שנת מאי  לחודש    11  ליום ערבות זו תהיה בתוקף עד   .3

תנאים האמורים לעיל,  על פי ערבות זו צריכה להתקבל ב   תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה 
 הנ"ל. לא יאוחר מהתאריך  

 עברה או להסבה. ה ניתנת לה ינ ערבות זו א  .4
 בכבוד רב,       

 "מ _____ בע ק ____ בנ 

 * 

 ת.  הצעו   ד היסודי" יהיה המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת מד "ה 
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 

 
 
 

 

 
 __  / 2021מס'  מכרז פומבי 

 ומתקני ספורט כושר ציוד

 ידרותרפיהמרכז הה

 מועצה אזורית מבואות החרמון
 

 
 

 

 

 'זנספח 
 

ותיו של  יבויהתחיהבטחת לות בנקאית ערב נוסח
 י הסכםעל פזוכה ה
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 

 ז'נספח 

 

 אית בות בנקנוסח ער

 ה(חוז קיום  ת ל ייבו)התח
 

 ______ בע"מ ________ בנק ____ 
 _______ יף ____נס

 ______ תאריך: ___
 לכבוד: 

 האזורית מבואות החרמון המועצה  
 

 א.ג.נ.,
 

 ספר ___________ נקאית מערבות בן: הנדו 
 

לום כל  לפיכם לתש ערבים בזה כ "המבקש"(, אנו    ________ )להלן: שת _________ לבק  .1
עד   שהוא  ) _____    של כולל    לסכום סכום  סכום  " )להלן:  (  במילים:________ ₪ 

בהתאם    שנחתם חוזה  לקיום  התחייבות  את המבקש בקשר עם:  דרשו מ (, שתי הערבות" 
 . 73/2021מספר  מבי  ו פ מכרז  לתוצאות  

 

לפעם ע"י    ם ם מפע ירים לצרכן כפי שהוא מתפרס מוד למדד המח הערבות יהיה צ סכום  
 -לן: ההצמדה שלה י  לי, בתנא קר כל כזית לסטטיסטיקה ולמח הלשכה המר 

  15-לשנת ______ שהתפרסם ב א מדד חודש ______  ות זו יה ניין ערב י" לע היסוד דד  "המ 
 ת )*(. של ______ נקודו   בשיעור   ועד זה, לחודש שלאחריו או בסמוך למ 

כם  ה וקודם לקבלת דרישת נ פורסם לאחרו ערבות זו יהא המדד ש חדש" לעניין  "המדד ה 
 על פי ערבות זו. 

דש עלה לעומת  המדד הח   אם יתברר כי   : ו כדלהלן ערבות זו יחושב יין  ענ ל   ההצמדה הפרשי  
דש  דד הח היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המ   המדד 

ד  ד מ די. אם המדד החדש יהיה נמוך מה לק במדד היסו בסכום הדרישה, מחו למדד היסודי  
י  ל הפרש רבות, ללא כ הע עד לסכום  תכם  את הסכום הנקוב בדריש היסודי, נשלם לכם  

 הצמדה. 

דרישתכם אצלנו,   בלת ק רה ימים מתאריך כתב, לא יאוחר מעש ראשונה ב לפי דרישתכם ה  .2
קוב  , כל סכום הנ חלף החזרת כתב ערבות זה נו נשלם לכם , א י כתובתנו המפורטת מטה לפ 

ס  על  יעלה  שלא  ובלבד  ה כ בדרישה  בתוספת  הערבות,  מבלי  ום  ההצמדה,  להטיל  פרשי 
חוב  ד ה  עליכם  את  שת להוכיח  ומבלי  לד רישתכם  חייבים  ה היו  את  תח רוש  ילה  תשלום 

 המבקש. מאת  
לאחר תאריך זה  ד, ו ( בלב )כולל _____   שנת __  לחודש  __  ליום ערבות זו תהיה בתוקף עד   .3

נאים האמורים לעיל,  ת על פי ערבות זו צריכה להתקבל ב   וטלת. הדרישה תהיה בטלה ומב 
 הנ"ל. לא יאוחר מהתאריך  

 עברה או להסבה. ה ניתנת לה ינ ערבות זו א  .4
 בכבוד רב,       

 "מ _____ בע בנק ____ 

 * 

 ת.  הצעו   ד היסודי" יהיה המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת מד "ה 
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 73/2021ס' מ מכרז פומבי 

 ומתקני ספורט ושרכ  דציו

 המרכז ההידרותרפי

 אזורית מבואות החרמוןצה מוע
 

 

 ' חנספח 
 

 תצהיר עובדים זרים
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 'חנספח 
 

 תצהיר
 ( עובדים זרים ןבעניי)

 

אם לא אעשה כן  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי לאחר  _____________________________ *מ"אני הח
 :כתב כדלקמןצהיר בזה במ וק,בחונשים הקבועים י לעיה צפואה

אכיפת ניהול  )פים ציבוריים ב בחוק עסקאות גו2עיף על זיקה בסאלי כמשמעות המונח ב "קהל זיבע"אני או  .5
לא   (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ם חובות מס,תשלו חשבונות,

( הוגניםאים סקה שלא כדין והבטחת תנאיסור הע)  יםזר  יםה לפי חוק עובדעבירחלוט בדין -ורשענו בפסק ה
   מה לתאריך תצהיר זה.בשנה שקד (עובדים זריםחוק   –הלן ל ) 1991 -א"התשנ

יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה  לא הורשענו בשתי עבירות או  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .6
   ר זה.תצהיתאריך  שנים שקדמה ל 3ל ש

 ( י הסעיפים המיותרים/חק מ) ג בחוק2שמעותו בסעיף אלי כמ "קהזיעל ב"אני או  .7

   ."(ינימוםחוק שכר מ )להלן: " 1987 -ז"התשמ ינימום,בעבירה לפי חוק שכר מ לא הורשענו א.

   יך תצהיר זה.נימום לפני יותר משנה אחת לפני תאר הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מי  ב.

ש שנים ממועד  משלואך חלפו יותר  מינימום,י חוק שכר  לפתר יו שתי עבירות או נו בהורשע ג.
 רונה. ההרשעה האח

 ת החרמון מועצה אזורית מבואו התקשרות בהסכם עם/ 73/2021 זכרנותן תצהיר זה לצורך מ אני  .8

           

          

 ________________        
   חתימה               

 י תאגיד "וי כאשר התצהיר נחתם עלמיל 
ז "נושא ת  ___________________הופיע בפני מר  __________מאשר כי ביום ד"עו __________________ינא

ולאחר שהזהרתיו כי עליו   ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד________מס'  
עיל וחתם ה דלות ההצהרכונ ישר את נא  לא יעשה כןונשים הקבועים בחוק אם האמת וכי יהיה צפוי לעלהצהיר את 

 ה בפני. עלי
         ___ __________________ 
 חתימה          

 ש לרשום שמו המלא של התאגיד י –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 

 
 
 

 

 
 73/2021מס'  מכרז פומבי 

 ספורט ומתקני כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 מועצה אזורית מבואות החרמון
 

 

 
 1'חנספח 
 

 הרשעות היעדר   רתצהי
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 1ח'נספח 

 דר הרשעות תצהיר הע

 ממניות המציע(  50% -מזיק יותר פח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המח)נס
 
 במועצה האזורית מבואות החרמון רכז ההידרותרפיבמומתקני ספורט כושר  ציוד 73/2021מס'  מכרז פומבי

 

 : כדלקמן ים בזאת,אנו הח"מ מצהירים ומתחייב .1

 הקשר עם המציע(.  )להשלים את ______ ____ ________________________________נו א (א)

ה פלילית, לא מתנהלים  הורשע בעבירז, הח"מ לא שקדמו לפרסום המכרהשנים האחרונות  10במהלך  (ב)
שר עם  ם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקנגדו הליכים פליליים בקשר ע

 . ירה פליליתעב

יבה/הנוגעות לאיכות הסביבה  איכות הסב  ת בתחוםבירורה, כולל עכל עבי -ירה פלילית" עב" .2
קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים  מסוג ברירת ירה פלילית ילית מסוג חטא, עבולמעט: עבירה פל

 שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. )להוציא עבירות

ומוסמכים  רשאים  יהיולים מטעמן  כל הפוע  המכרזים ו/אות ועדקבלן ו/או  כים כי ה הח"מ מאשר ומס (ג)
חוק  ויות אכיפת מהמשטרה ורשל כל מידע רלבנטי עיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקב ל

 אחרות. 

יות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשו (ד)
ע לכך  הזמן הקבו  "מ, תוךי החש, חתום ע"שור כנדרהמכרזים, אי דתוע סור, לבקשתהח"מ למ מתחייב 

 בבקשת הועדה. 

 צרופות  .2

 סמך זה. החתום על מ המשרה בגוף  רשימה של כל נושאילנספח זה תצורף  (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום   50%)המחזיקים במעל לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה  (ב)
 . על מסמך זה

מור בסעיפים  נכונות הא  יל בדברם לע ים המפורטיחד מהגופעו"ד של כל אר ישוזה יצורף אלטופס  (ג)
 )ב( לעיל. 1 -)א(1

_________________  _____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת  

 ע בר במציע/ חם בשם המציי החתומישר בחתימתי כמאני הרי במציע  מציע/חברשל ה

 עניין  ורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכלהינם מ  

 כרז. או הנוגע למהקשור ו/  

 ני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על הרי  ;

 םידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועי  

 וכאמור חתמ רתי אותם, ולאחר שהזהכןשו , אם לא יעבחוק  

   נספח זה.  בפני על  

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 

 יךתאר                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה 
 די להצהיר זהר על יי  החתום  הוכ מתימאשר בחתי הריני

 פוי לעונשים הקבועים בחוק, אם י  יהיה  צ אמת  וכאת ה

 זה.ני על נספח מור, חתם בפולאחר שהזהרתיו כאלא יעשה כן, 
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 

 
 
 

 

 
 73/2021מס'  מכרז פומבי 

 ומתקני ספורט רכוש ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 רמוןמועצה אזורית מבואות הח
 
 
 

 2ח' יםנספח
 

 ובדים ר זכויות עהיתצ
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 2נספח ח'

 דים ניין שמירת זכויות עובחובות בע ם ר בדבר קיותצהי

לאחר שהוזהרתי כי עלי   ימה במציע(י מורשה חת יד  -______, ת.ז. _______________ )ייחתם עלאני הח"מ ____

 ן: היר/ה בזה כדלקמה כן, מצמר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשלו

צה אזורית מבואות  מועהמבקש להתקשר עם וא הגוף שה _________ ה בשם ________ תצהיר ז הנני נותן .1

ת  מרכז ההידרותרפי במועצה האזוריבפורט סומתקני  ושרכ ציוד 73/2021 מס'  מכרז פומביבעניין  רמוןהח

 )להלן: "המציע"(.   מבואות החרמון

ם כדין  מיויים ותשלוניכיות עובדים מפרישים  ן שמירת זכויל חובותינו בענימים את כאני מצהיר כי אנו מקיי .2

י ו/או הסדר  להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצת בהתאם  יהם הסוציאליוטחת זכויותעבור עובדינו להב

 ודה, החלים על המציע כמעסיק. דיני העב  י על פ  קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

        ________________             

 חתימה                                   

 אישור

נושא  ___________________מר הופיע בפני   __________ם ד מאשר כי ביו"עו  __________________אני

הזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  ולאחר ש   עהמוסמך לתת התצהיר בשם המצי ____________ז מס'  "ת

 עליה בפני.  וחתםונות ההצהרה דלעיל  ן אישר את נכאם לא יעשה כ וקבועים בחיהיה צפוי לעונשים הק

        _____________________ 

 חתימה          
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 
 

 
 
 

 

 
 73/2021מס'  מכרז פומבי 

 ומתקני ספורט כושר ציוד

 המרכז ההידרותרפי

 מועצה אזורית מבואות החרמון

 

 
 

 
 
 
 

 ' ט יםנספח
 

 חים יום ביטולק אישור
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 יםביטוחאישור על קיום  -ט'נספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.  -" המבוטח"
האישור" החרמון    –"  מבקש  מבואות  אזורית  גופי  מועצה  ו/או  עירוניים  חברות  ו/או  תאגידים  ו/או 

 .ו/או עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם סמך רשותיים
 אספקה והתקנה של ציוד מתקני כושר במרכז ההידרותרפי  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 
פי כל דין, על המבוטח -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

מתן   מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים,  לערוך 
ולעניין או סיום ההסכם לפי המאוחר  האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות  

שנים לאחר מסירת   3למשך תקופה נוספת של    משולב עם חבות המוצר  ת מקצועיתביטוח אחריו
את  העבודות,  מאתר  המבוטח  מטעם  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  ומוחלט  סופי  באופן  העבודות 

אישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  המפורטים בהביטוחים  
 "(. ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר  .2
ה ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  וההתחייבויות  לגרוע   שירותיםהביטוחים  ומבלי  לרבות, 

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול  -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי   למבוטח ₪ בגין נזק אחד.  750,000 -אחריות שא יפחת מ

אמור. ככל  ₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כ 750,000כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

, בגין נזק אשר היה מבקש האישוראו מי מטעם   מבקש האישורשתוגש תביעה מצד שלישי כנגד 

 מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור. 

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .ביטוח מקיף .2.2

   לעיל. 8ביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  ולהסתפק ב

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה   .2.3

, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, כלשהי

סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול 

ו/או    מבקש האישור₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את  750,000אחריות של 

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד,  המפקח/מנהל הפרויקטאת 

לציוד, ולהסתפק  בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 

 לעיל. 8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף   בביטוח צד שלישי

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.  .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על .2.5

רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

 אחרים. 

לפני  ימים    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3
מועד תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח 

העבודות,   המבוטחאישור  את  לאתר  להוראות  ביטוחי  בהתאם  המבוטח,  מבטח  בידי  חתום   ,
   .2019-1-6המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את   .4
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על  

 לעיל.  1פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או  
עריכת  ולהמציא אישור  על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש  לרעה,  בו שינוי  לחול  עומד 

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מועד ביטול  30ביטוח חדש, 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח  
התחייבויות   כל  את  לקיים  המבוטח  ועל  זה,  הסכם  פי  על  המבוטח  מהתחייבויות  תגרע  לא  זה, 
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

פי   ל תשלום של  מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כ.  הסכםההמבוטח על 
 המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  .5
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן  

ולשתף   מתחייב עילה לתביעה  על כל אירוע העלול להוות  המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 
על יוחלט  אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  ככל  האישור  מבקש  עם  מבקש  -פעולה  ידי 

 האישור להגישה למבטחים. 
ובסכומי   הביטוח  דמי  בתשלומי  לשאת  המבוטח  על  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  למען 

עצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש ההשתתפות ה
 האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  .6
כאמור בסעיף ביטוח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח  

עריכת  בגין  ביטוח  אישור  בהמצאת  המבוטח,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם  זה. 
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת  

על   ו/או  האישור  מבקש  על  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  בכך  ואין  למוסכם  המבוטח  מי  ביטוחי 
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

וי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף מוסכם בזאת, כי היקף הכיס .7
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא  ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה  

על  על -החבות  ו/או  זה  הסכם  מבקש -פי  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  פי 
ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האיש לגבולות האחריות האמורים האישור  ור בכל הקשור 

 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים  

ו/או המשלים כאמור, ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף  
על שייערך  משלים  ו/או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל  המבוטח.  חשבון  סעיף -על  ייכלל  המבוטח,  ידי 

מבקש  מטעם  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  לתחלוף  המבטח  זכות  על  ויתור  בדבר  מפורש 
ידי -ללמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך ע  ,האישור

 המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם   .8

)ובלבד   העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן  האישור,  מבקש 
ו היועצים  הקבלנים,  של  פטור  שבהסכמיהם  נכלל  כאמור  העבודות  לביצוע  הקשורים  הגורמים 

-מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר -ידי המבוטח ו/או על

לגרו  )ומבלי  ע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי  משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 
רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי  
זכאי  שהיה  )או  זה  ביטוח  בסעיף  כאמור  לערוך  המבוטח  שהתחייב  הרכוש  ביטוחי  פי  על  בגינו 

בפוליסות   הנקובות  העצמיות  ההשתתפויות  אלמלא  בגינו  הפרת לשיפוי  ו/או  חסר  ביטוח  ו/או 
 תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם   .9
המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור  

  מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות   ו/או
 . והשתתפויות עצמיות 

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי   .10
בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח מי מטעמו  

ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק  
מבקש  של  הבלעדי  הדעת  לשיקול  בהתאם  זאת  וכל  כאמור  הפרה  בגין  האישור  למבקש  שייגרם 

 האישור.
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי  .11

על פי דין המבטח לא יש חרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או 
אינם   הבטוח  שתגמולי  במקרה  או  לתביעה  העילה  את  מכסה  אינו  שהביטוח  במקרה  לרבות, 
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  

 האחריות ושיפוי בהסכם זה.
כן הורא .12 המבוטח.  מטעם  וקבלנים  עובדים  מנהלים,  לידיעת  יובאו  לעיל  הביטוח  סעיף  ות 

נשוא  עם העבודות  ידי המבוטח קבלני משנה בקשר  על  ויועסקו  לוודא במידה  מתחייב המבוטח 
הביטוחים   את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  כתנאי  לוודא  המבוטח  על  זה,  חוזה 

יים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינו
 כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין  
ובין אם בוצעו באמצעות קבל ני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח אם בוצעו באמצעות המבוטח 

בשל   שייגרם  נזק  ו/או  אובדן  כל  בגין  האישור  מבקש  את  לפצות  ו/או  לשפות  באחריות  ישא 
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח -העבודות שבוצעו על

 ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  מוסכם בזאת כי  

בכל   האישור  מבקש  מטעם  מי  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  המבוטח  באחריות  מטעמם,  מי 
 תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

ירות הנדרשים לשם  על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזה .13
ביצוע  עם  בקשר  שהוא  גוף  ו/או  אדם  כל  של  לרכושו  ו/או  לגופו  נזק  או  אבדן  פגיעה,  מניעת 

ו בחוםבמיוחד  העבודות  לעבודות  עבודה  סדרי  עבודות    לקיים  לעניין  החוק  בדרישות  ולעמוד 
התשס"ז בגובה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לרבות  לגרוע    .2007  -בגובה  ומבלי  בנוסף 

והוראות החוק  דרישות  כל  למלא אחר  לעיל, באחריות המבוטח  זה  בכל מקום בסעיף  מהאמור 
סוצי תנאים  לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  ביטוח לביטוח  וחוק  אליים 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע  בריאות ממלכתי וכל הצווים,  
בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע 

 העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  
ביטוחי   .14 ערך המבוטח את  לא  לא  ו/או  לא חידשם  ו/או  זה  ביטוח  המבוטח כמתחייב בסעיף 

  14קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  
כוונת על  מראש  האישור  יום  דמי   מבקש  את  ולשלם  המבוטח  ביטוחי  את  לערוך  כן,  לעשות 

 הפרשי הצמדה וריבית(. הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים ו
עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך    כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות  
 הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

האישור   מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין 
כלשהי.   כי    אחריות  לרבות   המבוטחמובהר,  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב  נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
קש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום בפיצוי ו/או בשיפוי מב

דרישתו   עם  מיד  זה  הסכם  לפי  או  דין  לפי  המבוטח  שבאחריות  נזקים  בגין  עצמית,  השתתפות 
 הראשונה בכתב.

 
נספח   בהוראות  לאמור  בהתאם  הינן  ביטוחים  לעריכת  המבוטח  התחייבויות  כי  בזאת  מוסכם 

יחולו   אם  אף  זה,  במתכונות  ביטוח  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על 
האמור,   לאור  זה.  בעניין  אחרת  הוראה  כל  או  הביטוח  על  להוראות המפקח  בהתאם  תמציתית 
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 

יות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוז
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח 
בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח  דוגמת  את  להחליף  רשאי  יהא  האישור  מבקש  כאמור, 

בוטח כמפורט בנספח ביטוח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המ
 זה כאמור. 

 
 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
על .15.1 ביטוח הנערך  לכל  וכי מבטח ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור  -הנם קודמים 

 המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 
מביטוחי   .15.2 מי  של  ביטול  או  לרעה  אלא  שינוי  לתוקף  ייכנס  לא  לאחר   30המבוטח,  יום 

 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על  .15.3
האישור   מבקש  מזכויות  תגרע  לא  המבוטח  מטעם  מי  ו/או  המבוטח  מטעמו ידי  מי    ו/או 

 יצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.לקבלת פ
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים   .15.4

מיגון  אמצעי  ו/או  לכיסוי  מוקדמים  תנאים  לרבות  אחרת  סיבה  כל  בשל  ו/או  אחר  ביטוח 
יופעל כלפי זה לא  ו/או מטעה הרי שסעיף  ו/או מידע חיתומי שגוי  מבקש   ו/או ביטוח חסר 

 האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. 
. 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   )למעט בפוליסת אחריות מקצועית(היקף הכיסוי   .15.5

לגרוע מזכויות  יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי  )אם קיים(  חריג רשלנות רבתי 
 .  1981 -המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
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ח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי המבט .15.6
כלפיו   התחייב  האישור  שמבקש  גוף  או  אדם  כל  כלפי  וכן  האישור,  מבקש  מטעם  הבאים 
בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם 

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול 
בהשתתפויות  .15.7 ולנשיאה  הביטוח  דמי  בתשלום  לשאת  האחריות  מוטלת  המבוטח  על 

 העצמיות החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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 ( DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

 מועצה אזורית מבואות החרמון :שם
עירוניים   חברות  ו/או  תאגידים  ו/או 

ו/או עמותות    ו/או גופי סמך רשותיים
ו/או   מנהליהם  ו/או  בשליטתם  

 עובדיהם
 

 נדל"ן ☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

אספקה אחר: ☐
והתקנה של מוצרי 

 כושר
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

   חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 מטבע סכום

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבקש    -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  
 ( 321)  האישור

 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי    -מבוטח נוסף  

 ( 319המבוטח )
 ( 328ראשוניות ) 

אחריות מקצועית  
משולב עם חבות 

 המוצר

 ( 301אבדן מסמכים )  1,000,000    
 ( 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
מבקש    -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 ( 321)  האישור
 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 
 ( 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ) 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ___ חתימה________________ ________________________  חותמת ____ ___ _______ שם המציע:          

 

 


