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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

   ע כללי דימ  .1

לאספקה    2/    22  ס'ממינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז  זמ"(    החברה  )להלן: "  החברה הכלכלית אריאל .1.1
   "(. המכרז/העבודות" )להלן: זה ל בהתאם למסמכי מכרזוהכ  אריאל מרכז הספורטב והתקנה של מתקני כושר 

להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו    "החברה"  לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של  ןיא .1.2
ף לאישור ההצעה  על ידי  ו פכלאחר וב  בין היתר,  התקשרות, שייחתם עם הזוכה,התעשה בהתאם לנוסח הסכם  

  "החברה".ועדת המכרזים של 

רשאית לפצל את הזכייה למספר  "החברה"    אינה מתחייבת לרכוש את כל הציוד המפורט במכרז."החברה"   .1.3
 כל פריט מתוך המכרז.את כמות הפריטים שירכשו מלהגדיל או להקטין זוכים כמו גם 

, כך בקבלת כספים בחברה הכלכלית אריאל על כל המשתמע מכךמותנים    מובהר כי הוצאת המכרז אל הפועל .1.4
 .בחברה הכלכלית אריאל יביא לעיכוב הוצאת המכרז אל הפועלשעיכוב בקבלת הכספים 

 מהות המכרז   .2

באופן מלא ושלם בהתאם  אספקה והתקנה עבור  למציע שיזכה  "החברה" ה אותה תשלם  המכרז הינו על התמור .2.1
  ציוד ומתקני כושר בכמויות שיוזמנו על ידה בהתאם להצעתו במכרזשל    להוראות ההסכם ההתקשרות ונספחיו

 "החברה". ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 

  עסקים ימי    3תוך  לכלל הציוד והמתקנים שהוזמנו על ידה  "החברה"  לערוך תכנית העמדה עבור  על המציע שיזכה   .2.2
 .   אליווזאת בהתאם לתוכנית העמדה כללית שתועבר   מקבלתו את הודעת הזכייה

  ידי   על  שהוזמנו  האירובי  הציוד  כל   את  מיום קבלת צו תחילת עבודה  שבועות   9תוך  ולהתקין  לספק  על הזוכה   .2.3
 "החברה".ולהתקינם במקומם עפ"י הוראות "החברה" 

  זמןלפחות מתוך שאר הציוד שהו  80%  שבועות מיום קבלת צו תחילת עבודה  9תוך  ולהתקין  על הזוכה לספק    .2.4
 . "החברה"ולהתקינם במקומם עפ"י הוראות "החברה"   ידי על

ואשר    שלא סופק  הציוד  ת יתר  כל  את  שבועות מיום קבלת צו תחילת עבודה  14תוך  ולהתקין  על הזוכה לספק   .2.5
 "החברה". ולהתקינם במקומם עפ"י הוראות "החברה"  ידי  על  הוזמן

בסעיפים   .2.6 כמפורט  הציוד  אספקת  של  הזמנים  ללוח  בהתחייבות  העומדות  הצעות  יוגשו  ולא    2.5עד    2.3היה 
 אישור ההזמנה לזוכה. חודשים מיום  4רשאית "החברה" לאשר הצעות העומדות בזמן אספקה של עד 

 בדך ריכוז הצעות המחיר. על המציע לפרט בהצעתו את זמני האספקה  .2.7

  5אחריות לציוד והמתקנים שסופקו על ידו לתקופה של  מובהר כי במסגרת הצעתו על המציע שיזכה להעניק   .2.8
החברה רשאית לרכוש אחריות שנתית החל    המפורטים בהסכם על נספחיו.ד בכל סעיפי השירות  שנים ויעמו

 מהצעת המציע לפריט.  8% עד ועד לשנה השביעית )כולל( בעלות שנתית של  השישיתמהשנה  

שיזכה   .2.9 המציע  לעובדי  לעל  הדרכות  הכושרבצע  לבקשת    חדר  שנה  תפעולם "החברה"  כל  למתקנים    ביחס 
   .בכל שנה הדרכות / מפגשים מקצועיים  3עד לשביעות רצונם המלא ועד  ותחזוקתם 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הפרטים המובאים לעיל הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה   .2.10
את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה  

 .ייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת הת

ההסכ .2.11 דרישות  לכל  לב  לשים  המציע  והנספחים  על  לתוספת  ם  בדרישות  לבוא  יכול  הוא  אין  חתימתו  ולאחר 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

  גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתובין אם צורפו או לא צורפו(  או בנספחיו  )  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם
   בפסקה הרלוונטית.  ו/או אי ידיעתו ואו אי היכרות /ו

 כלול:   מובהר בזאת כי התמורה לצורך ביצוע העבודות ת .2.12

עם   ( א) שיזכה  המציע  שיוציא  הוצאות  והתקנה  כל  להוראות ההסכם  אספקה  ושלם בהתאם  באופן מלא 
לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל    ציוד ומתקני כושר  של    ההתקשרות ונספחיו

 שסוג שהוא.  

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

 . אריאלבמרכז הספורט הקיימת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות   ( ג)

באתר,  ( ד) אחזקתם  הרכבתם,  הוצאות  לרבות  אחר  ציוד  וכל  עבודה,   כלי  מכני,  בציוד  ושימוש  אספקה 
   .ציוד ומתקני כושר של אספקה והתקנה פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע 

העבודה   ( ה) לאתר  אחר  ציוד  כל  ו/או  המוצרים  שיזכה,  המציע  ידי  על  שיסופקו  החומרים  כל  או  הובלת 
למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה  

 ומהם.    

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

) בין אם צורפו או    כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ( ז)
לא צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים,  

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

 . מידי יום ניקוי אתרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם ( ח)

   .דמי בדיקות ( ט)

ניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים  דמי ביטוח למי  ( י)
 מכל סוג שהוא. 

 .    ציוד ומתקני כושרה הוצאות הכרוכות במסירת  ( יא)

 פירוק, אחזקה וכיו"ב.    , הוראותהוצאות בגין אספקת קטלוגים ( יב)

התחייבויותיו המפורטות בהסכמי ההתקשרות  כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי   ( יג)
 ונספחיהם. 

ותיקונים בתקופת   ( יד) וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק  מין  והנזקים מכל  כל ההוצאות 
 . אחריותה

 רווחי הקבלן.  (טו)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל   ( טז)
ל המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות  זה התקורה ש

 עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.  

 הגשת ההצעה    .3

 תנאי סף  

 הבאים:   רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

הצעה שלא  אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.   .3.1
 תיפסל.     -תוגש כאמור 

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות   ( א)
 ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.    
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רשם   ( ב) אצל  השותפות  של  התאגדות  תעודת  להצעתה  תצרף  רשומה,  שותפות  שהיא  במכרז  משתתפת 
 רטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.    השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופ

 

 

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם "רו/ד "להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו ( ג)
     התאגיד.

בסכום של   במכירה ואספקת ציוד לחדר כושר  השנים האחרונות  3רשויות לפחות ב    3למציע ניסיון עם   ( ד)
הניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו ושל הציוד אותו הוא    .לפחותכושר  לכל חדר    (₪ )ללא מע"מ  500,000

 . מציע במכרז זה

  חובה   .ידומוצעים על  אשר נדרש עבורם אישור ואשר  למציע אישור מכון התקנים הישראלי למתקנים    ( ה)
  לצרפם כחלק ממסמכי המכרז

המחייב את  בפרק מהות המכרז וזאת על פי צו בית משפט    2בעמוד    2.5עד    2.3זמן אספקה כמפורט בסעיפים   .3.2
 .מהווים תנאי סףכמו גם צבע הציוד )שלד וריפודים שחור מט(   החברה הכלכלית לעמוד בלוח זמנים זה

פרויקטים לפחות(    9, )סה"כ  2020  –  2018( פרויקטים לפחות בכל שנה בין השנים  3המציע ביצע והשלים שלושה ) .3.3
  ₪ )ללא מע"מ( לכל חדר כושר לפחות.  800,000בתחום אספקת ציוד ומתקני ספורט לחדרי כושר בסכום של  

 הניסיון צריך שיהיה של המציע עצמו ושל הציוד אותו הוא מציע במכרז זה. 

את ההצעה בלבד ולא של  פרטי או התאגיד המשפטי המגיש המובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם 
    אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

הסף בתנאי  עמידתו  הוכחת  לשם  להצעתו  לצרף  המציע  סף    על  בתנאי  עמידתו  על  המעידות  אסמכתאות  זה 
 בהתאם למפורט להלן: 

  פרויקטים ה להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:    '1כנספח ב   הצהרה המסומנת ( א)
מע"מ,  לא  לעלות כוללת  , רשימת הציוד ומתקני הכושר )ברמת פירוט של: סוג, דגם ויצרן( ויצעאותם ב

     שמו המלא של מזמין העבודה, המפקח/מנהל האתר וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.        

   , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל

לשם  להסכם     1ג'  נספח   –הטכניות לציוד המבוקש  עומדים לכל הפחות בדרישות    מתקני הכושר המוצעים על ידו .3.4
מפרטים/קטלוגים לכל      , הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה על המציע לצרף פרוט מלא לדרישות הטכניות

 מתקן מוצע על ידו בו יסומנו בברור הציוד המוצע. 

תוכל ועדת המכרזים, במקרה של אי התאמה של איזה מהמתקנים    מובהר כי בתנאי זה, על אף היותו תנאי סף,
הצעתו   את  לתקן  מהמשתתף  לבקש  לב,  ובתום  הדעת  מהיסח  שנבעו  הטכני,  המפרט  שינוי  לדרישות  ללא 

 בהצעת המחיר. 

 אין מניעה להציע מתקנים העולים על דרישות המפרט הטכני.    עוד מובהר לצורך סעיף זה כי  

ו'  חברהבנקאית אוטונומית, כלפי הערבות    לחברה  המציאל .3.5 , בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח 

שקלים חדשים (, שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת  אלף  שלושים₪ )במילים:  30,000למסמכי המכרז, ע"ס 

 . ועל שם המשתתף

 זאת להבטחת קיום תנאי המכרז.    15/5/2022על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך   .3.6

אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל   ( א)
חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית  

 עדיו אין.   כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בל

יגרום לפסילת הצעת    -למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב   ( ב)
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 המשתתף.  

 

 

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

המציעים   ( ד) לב  בסעיף  על  "החברה"  הודיעה    – לתשומת  הנקוב  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  דחיית 
יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף    להלן אזי  .6.1 ידי  3.5מועד הערבות  . לעיל, אלא אם נמסר אחרת על 

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז. "החברה" 

נמסרה   ( ה) ואשר  פירעונה  נדרש  לא  אשר  בנקאית  תוחזר    "יע ערבות  במכרז  זכה  שלא  לאחר    מציעלמציע 
אחרון להגשת ההצעות למכרז או  החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא  
 מאוחר מבין מועדים אלו.    הממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

תשוחרר  ע ( ו) במכרז  שזכה  מציע  של  ההסכםרק  רבות  חתימת  הציוד  ,  לאחר  כל  בכל    עמידהואספקת 
 על פי מכרז זה.  והתחייבויותי 

ארכת תוקף הערבות לתקופה  הלדרוש מהמציע  "החברה"  ודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית  הנמסרה   ( ז)
 ערבות בהתאם.   הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -שתיקבע על

הערבות    ןפירעו לקבל  ולדרוש  "החברה"  ( לעיל, רשאית  זא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ל ( ח)
 נוספים. עדיםסוזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

בגין  לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט,  ו/או    שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.7
  1977  -לחוק העונשין, התשל"ז )עבירות שוחד(    290-297לפי סעיפים  פלילית    עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקלי

לחוק    438עד    414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים    383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  
העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג  

,  יימתחוק מניעת הטרדה מאצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי  נגד מנהל ממנהליו    ו/או שהוא, ו/או הוצא כנגדו  
בנספח  תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט  . לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא  2001-התשס"ב

 . למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו 1ח'

 תנאים כלליים 

 :  בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן .3.8

אישור תקף על  . על המציע להמציא  חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  מנהל ספרים כנדרש עפ"יהינו   ( א)
,  למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  ניהול

 . עלולה להביא לפסילת המשתתף

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה    אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא   ( ב)
 להביא לפסילת המשתתף.  

ניכוי מס במקור.    ( ג) למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת  המציא אישור על 
 המשתתף.    

, כי המציע  למסמכי המכרז  2בנספח ח'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט   ( ד)
ים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין,  מפריש ניכוי 

למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה    לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. 
 להביא לפסילת המשתתף.    

איסור  )חוק עובדים זרים  לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי   ( ה)
,  1987  -ז"התשמ לפי חוק שכר מינימום,ו/או    1991  -א"התשנ(  העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

על    לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה    בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.   
למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד    ח'בנספח  כמפורט  עובדים זרים  תצהיר  המציע להמציא  

  למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.    .  הימנו לפיו

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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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 

 

 

 אופן הגשת ההצעה :    .4

מעוניין  ה ומות המיועדים לכך. מובהר בזאת, כי  קדף ובמ  כל  בתחתיתל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה  ע .4.1
למעט מעטפת המכרז(  בעט  )מכרז המקוריים  המסמכי  מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד  

 כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך. 

     את הפרטים הבאים:  המכרזעל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי   .4.2

ההתקשרות והמהווה חלק בלתי  ' להסכם  אהמסומן כנספח  טופס ההצעה  מפורט באת המחירים לציוד ה ( א)
 . המציע ייתן נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אותו

כי   למסמכי מובהר  א'  כנספח  המסומן  ההצעה,  בטופס  המפורטים  הכושר  ומתקני  לציוד  המחירים 
  העזר   ועבודות החומרים כל  את  כולליםכאמור בס"ק )א(  המציע  ייתן ןאותהמכרז והסכם ההתקשרות, 

 .אריאלבמרכז הספורט  אספקה והתקנה של הציוד ומתקני הכושר לביצוע  הדרושים

 ושם המנהל האחראי.  שמו המלא, שמות החותמים בשמו ( ב)

 חתימה מלאה כדין;  ( ג)

    שלא לדון בה כלל. "החברה" הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית  .4.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור במסמכי   .4.4
   המכרז.

. חתימה סופית  בלבדע"י המשתתף  מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות   .4.5
על אישור קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך  

ר  רשאית לעשות כן רק לאחשינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא  
 "החברה". ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של 

    : מסמכי המכרז .5

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

     התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. ( א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  ( ב)

 החוזה  ( ג)

 מסמך "הצהרת מציע"   ( ד)

     יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  ( ה)

    אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. ( ו)

      אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. ( ז)

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

     ;אגידתמצית רישום מהרשם בו רשום הת •
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

   ;ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו •

 . על העדר הרשעותתצהיר  ( ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . ( י)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים  ( יא)

   כתבי ערבות בנקאית. ( יב)

    אישור קיום ביטוחים. ( יג)

 מפרט טכני מיוחד  ( יד)

 ע"פ דין.   תוהיתרים ורישיונו אסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות,   (טו)

 קטלוגים ומפרטים של המוצרים המוצעים   ( טז)

 .  המעטפ ( יז)

   
בתוספת מע"מ כדין, אשר   ש"ח )אלפיים שקלים חדשים(  2,000תמורת סך של  ניתן לרכוש את חוברת המכרז    .5.2

ישולמו לפקודת החברה ולא יוחזרו בכל מקרה, וזאת באמצעות הגעה למשרדי החברה ו/או פניה בשעות העבודה  
ניתן לרכוש                    5691299-054, 9068833-03הרגילות למנהלת הכספים בחברה, גב' לימור סויסה, בטלפון 

 . 15:00 – 09:00בין השעות   15/2/2022 מיום  החלחוברת המכרז  את

 ההצעה   .6

 כדלקמן:  "( ההצעההצעתם )להלן: "  מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .6.1

 כדלקמן:    טפסים המיועדים לכך,ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז  על המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם 

לרשום    עליה ישאחת יש להגיש, חתומה ומלאה, בתוך מעטפה סגורה  וצורפותיהאת ההצעה על עותקיה 
בלבד, במסירה והגשה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, ברח'  שם המכרז את מספר המכרז ואת 

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות  באריאל, וזאת 5יהודה   
  יום  א' 20.3.2022 שעה 12:00

 
 .לא תוכנס לתיבת ההצעות 12:00הצעה שתגיע לאחר שעה 

 
 

 במשרדי החברה הכלכלית   12:30שעה   20.3.2022יום א' מועד פתיחת מעטפות 
 

 . המכרזים  בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור  לקבל על המציע 

שתישלחנה  לא   .6.2 ו/או  הפקסימיליה  מכשיר  באמצעות  שתישלחנה  ו/או  בדואר  שתישלחנה  הצעות  תתקבלנה 
באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור  

    לעיל.

 וסיור קבלנים   הבהרותפגישת  .7

     פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  12:00 שעהב   24.2.2022ה'   ביום .7.1

סיור  . מציע שלא ייטול חלק בההינה חוב  כאמורסיור הקבלנים  מובהר בזאת, כי השתתפות ב  ספק למען הסר   .7.2
      הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.הקבלנים 

     , אריאל. 1מצדה אריאל בכתובת במרכז הספורט המפגש יתקיים  .7.3

מתבקשים  משתתפים   .7.4 המשתתפים  המציעים.  כנס  טרם  המכרז  מסמכי  את  לקרוא  כל מתבקשים  את  לרכז 
    כנס המציעים.מהלך ולהעלותן ב   מקרה שיש,ב ,השאלות

tel:054-5691299
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 

 

 

ליום   .7.5 עד  נוספות  יוכלו להעביר שאלות  להגשת    12:00בשעה    3.3.2022ה'  משתתפים  "המועד האחרון  )להלן: 
, תוך ציון שם המשתתף, מספר המכרז, מס' טלפון ומס' פקס' ומייל של  eca@arielec.co.ilשאלות"( למייל:  

דגש בזה כי  המשתתף, כאשר לכל שאלה יצוין מספר/י הסעיף/ים הרלוונטי/ים אליו/הם מתייחסת השאלה. מו
  039068833מייל במזכירות  /הפקסשאלה שלא תכלול את הפרטים לעיל לא תיענה. המשתתף נדרש לוודא קבלת  

   קרנית /ליאורה אצל

למען הסר ספק, שאלות שישלחו לאחר המועד    כנס המציעים.ב  םמשתתפיההשאלות תענינה בכתב בלבד לכל  כל   .7.6
 לא תיענינה. אלה , שאלותההאחרון להגשת 

 המשתתפים נדרשים לצרף את התשובות להצעתם, כשהן חתומות בשולי כל דף ודף.  .7.7

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:   .7.8

 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה 

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

    

 
  

תחייבנה   –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.9
 "החברה" את 

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל  אתמובהר בז  ספקלמען הסר   .7.10
הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות  סוג שהוא לרבות אי  

הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  
 מכל סוג שהוא כאמור. 

     הבהרות ושינויים .8

למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  רשאית, בכל עת, קודם  "החברה"   .8.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק  
לפי הפרטים   ו/או בפקסימיליה,  לידיעת כל המציעים, בדואר רשום  ויובאו בכתב  נפרד מתנאי המכרז  בלתי 

     ידם.-על שנמסרו

כן    )להלן: "המועד  "החברה"  כמו  רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 
שנעשו במסמכי המכרז,   תיקונים  ו/או  שינויים  עקב  היתר  ובין  דעתה,  שיקול  פי  על  האחרון"( 

    כאמור לעיל.

, בדואר רשום ו/או  הקבלניםמשתתפי סיור  תובא בכתב לידיעת כל    כאמור לעיל,  יםהמועד מי מהודעה על דחיית   .8.2
      ידם.- בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

    , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא. ספקלמען הסר  .8.3

mailto:eca@arielec.co.il
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

     בחינת ההצעה .9

 .  המציעים שהגישו הצעהבנוכחות כלל בפתיחה פומבית   נהתפתחמעטפות המציעים   .9.1

מובהר בזה, כי אין בהכרזה   תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז.  -  ראשון  בשלב   ( א)

לקבוע, על בסיס בדיקות שיערכו על ידה בשלב  "החברה"  על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של  

 מכרז זה. ב' ו/או בכל שלב מאוחר, כי ההצעות לא עמדו בתנאי הסף להשתתפות ב

 . והמחיר ות מבחינת איכות המתקנים המוצעיםתיבחנה ההצע  –  בשלב השני ( ב)

 0%7 –מרכיב האיכות יהיה  ( ג)

 0%3  -מרכיב ההצעה הכספית יהיה 

נקודות    70נקודות מתוך    50ועל המשתתף יהא לקבל לכל הפחות    70%מרכיב האיכות יהיה משקל של  

 יכולה ועדת המכרזים להסתייע במומחה מטעמה. . במסגרת הליך זה אפשריות במרכיב זה

 להלן פירוט הניקוד בגין מרכיב האיכות: 

 
ניקוד  הקריטריון מס"ד

 מירבי 
 מסמכים נלווים לצירוף 

רות: אספקה  יש .1
מהירה, אספקה  
והתקנה, תמיכה  

 . מקצועית, הכשרות
 

  3ינוקד בהתאם לשיחות עם  נקודות  30
שסופק  לכל משתתף לקוחות

,  להם ציוד דומה למכרז
באמצעות טופס ניקוד  

 2שבנספח ב'הממליצים 
 

נספח תשומת לב המציעים כי  
הוא מסמך פנימי לשימוש  2ב'

ואין צורך למלאו  "החברה" 
 בשלב הגשת ההצעה למכרז. 

 
מפרט טכני עדיף,   .2

פטנטים, בידול  
מקצועי, איכות  

ביומכנית, הנדסת  
 . אנוש

מנראות,  התרשמות 
,  אסתטיקה, פשטות

  אחידות ההפעלה 
 . וחוות דעת היועץ

 

קטלוגים ומפרטים טכניים   נקודות  40
למתקנים המוצעים, כולל  

 תמונות. 
 

ניתן לצרף גם הסברים בדבר 
המתקנים ועדיפותם בהתאם 

 לקריטריונים שבפרמטר זה. 
 

 

   נקודות במרכיב זה, הצעתו תיפסל. 50כאמור לעיל, משתתף שלא יקבל לכל הפחות 
 
 
 

  –שלב ג': בחינת הצעת המחיר  ( ד)

והמציעים )אשר עברו לשלב זה( יקבלו ניקוד במרכיב זה בהתאם    0%3לשלב זה משקל של  כאמור  

ביותר,   הנמוכה  הכוללת  המחיר  להצעת  ביחס  שלהם  הכוללת  הכספית  לנוסחה  להצעה  בהתאם 

  הבאה:

 הצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר                                                                       
          X 30=   ניקוד מרכיב המחיר 
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 הצעת המחיר הכוללת הנבחנת                                                                           
 

 

 

 

 תנאי תשלום:    ( ה)

 . ₪ כולל מע"מ 1,500,000התקציב העומד כרגע לרשות החכ"ל אריאל עומד על   

החתימות בהזמנה  ₪ כולל מע"מ ישולמו במעמד   500,000מסך ההזמנה ועד  30%תנאי תשלום: 
 . מוסכמת על החכ"ל אריאלה וכנגד ערבות בנקאית 

₪ כולל מע"מ ישולמו בגמר התקנה ואישור כל מחויבות   1,000,000  הסכום עד תקרה של  יתרת
 . ימים מאישור המפקח  30שוטף + לום תשבתנאי  הזוכה על פי מכרז זה

זה ישולם  הסכום שמעל לתקציב ₪ כולל מע"מ  1,500,000במידה וסכום ההזמנה יעלה מעל 
 ₪ כולל מע"מ בכל תשלום רבעוני.  300,000חודשים( ועד סכום של   3בתשלומים רבעוניים )כל 

. "אריאלחכ"ל  "התשלום לו זכאי הזוכה בגין העבודה יקבע סופית ע"י המפקח באישור 
תשלומים  ישולם לקבלן בהתאם לאמור בחוק מוסר  "החברה" התשלום שאושר ע"י 

ימים מהיום בו   30  שוטף + )להלן:"החוק"(. ולכל המאוחר בתוך 2017-לספקים,תשע"ז
 חשבונית ובכפוף לאישורה.  "לחברה" הומצאה 

שעניינן התקנת המתקנים   מחויבותומועד גמר ההתקנה יחשב המועד בו מלא הספק את כל  
 פי הסכם זה.   על 

אלא אם ביצוע העבודה והסכום מובהר כי לא תשולם לזוכה כל תוספת לעבודה נוספת כלשהי , 
   .בכתב ומראש –"החברה" המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על ידי 

 
 
 

 ככלל, תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה שקיבלה את סך חיבור ניקוד האיכות עם ניקוד המחיר הגבוה ביותר.  .9.2

בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין    תתחשב"החברה"   .9.3
  מכרזיועץ הו/או    חברה העירונית  של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם שלילי של ה 

זה פרויקט  כזו  לצורך  הייתה  המציע, אם  עם  לביצוע    –, בהתקשרות  התקשרות  לאספקה    פרויקטיםלרבות 
כושר,   ו/או מתקני  ציוד  ה  והתקנה של  וקיימות מחלוקות בין  היועץ  ו/או    חברה העירונית  שטרם הסתיימו 

ה העירוניתמטעם  העבודות   חברה  איכות  ו/או  טיב  על  הכושר  למציע,  מתקני  ו/או  והותקנו  ש  הציוד  סופקו 
חר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת  במסגרת פרויקטים הנ"ל, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני א 

 החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:

היועץ    ו/או"החברה"  בלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות  או  /ו  הסכםאי עמידה בדרישות   
בהתאם לדעתם המנומקת של  אספקה ו/או התקנה של ציוד ו/או מתקני כושר  כשל בביצוע    ,"החברה"מטעם  

 ."החברה"מטעם היועץ ו/או "החברה" אנשי מקצוע מטעם  

של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית  הכושר  הציוד ו/או מתקני קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מ
 . שסיפק המציעו/או השרות  הציוד ו/או מתקני הכושר  על טיב "החברה"  היועץ מטעם  ו/או  "החברה" בכתב של  

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת בכפוף  
   לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

או  רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות  "החברה"   .9.4
קיימה  "שהחברה"  ובלבד    מונע הערכת ההצעה כדבעי"החברה"  לתנאי המכרז באופן שלדעת  חוסר התאמה  

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  "החברה" בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי  שימוע עם המציע
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 הנמוכה ביותר. 

, משא  מי מטעמהידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או  -או מי שיוסמך על "החברה"   .9.5
   על מנת לשפר את הצעתו.גיש ההצעה ה"זוכה", ומתן עם מ

 

 (:החברה י" ע) הבהרות  בקשת .9.6
  לקבלת   בבקשה  או  להצעות  בנוגע  הבהרות  לקבלת   בבקשה (  מהם  מי  או)  למציעים  לפנות  רשאית"החברה"  

  כל  את"לחברה"    יעבירו  המציעים .  והערכתן  ההצעות  בדיקת  לצורך  לדעתה  כנדרש,  נוספים  ומסמכים  נתונים
פקס ו/או המייל של  ה  כתובת  לפי,  בפנייתה"החברה"    שקבעה  המועד  בתוך  המבוקשים  והמסמכים  הנתונים

   .הימנה נפרד  בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף  המציעים תגובת. "החברה" 
רשאית  "החברה"  אזי תהא    , "החברה"  במקרה בו ימצא כי כל ההצעות אשר הוגשו לעומת האומדן מרעות עם   .9.7

ל המשתתפים במכרז, אשר יעמדו בתנאיו, לרבות תנאי הסף/תנאים מוקדמים, יגישו הצעה חוזרת  לקבוע כי כ
לבטל את ההליך. מציע שלא יגיש הצעה חוזרת ומשופרת  "החברה"  ומשופרת, זאת מבלי לגרוע מזכותה של  

   כאמור, תהיה הצעתו הראשונה ההצעה הסופית במכרז.  

תהיה רשאית שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר  "החברה"   .9.8
של   באומדן  שנקבע  שהוצע  "החברה"  מהמחיר  מהמחיר  בהתקשרויות  "החברה"  ל  או  אחרים  ספקים  ע"י 

 כמחיר הוגן וסביר עבור ובין השירותים מן הסוג שהוצע. "החברה" לקודמות או מהמחיר שנראה  

    כם:ההס .10

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו כהצעה  "החברה"   .10.1
 הזוכה.    

יחשב  . למען הסר ספק   ה מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .10.2
 .          / המייל משלוח המכתבמימים   3מועד קבלת ההודעה  

מסך גובה    )במילים: עשרה אחוזים (  10%בסך של   ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד,  על הזוכה להפקיד   .10.3
ו   ההזמנה מע"מ(  וכולל  הנחה  )לאחר  להכוללת  המצורף  הנוסח  ז'לפי  כנספח  המסומן  המכרז  לשם  מסמכי   ,

במידה והמציע   במכרז.ימים מקבלת ההודעה על זכייתו   (7) שבעה תוך הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם
רשאית לחלט את הערבות הבנקאית    החכ"ל תוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה  ימציא את הערבות בהזוכה לא  

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד  ביצוע העבודה שמסר ולהעביר את 
      ה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.כל תביעהחכ"ל / עירייה 

 .הוצאתהחודשים ממועד  12למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4

ביצוע   .10.5 והכרוך לשם התחלת  כל הדרוש  ישלים את  לא  ימציא  העבודות  מציע אשר  לא  מן  "לחברה"  או  אחד 
לראות בו  "החברה"  )במילים: עשרים ואחד( ימים רשאית    21תוך    תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

  10.3כאמור בסעיף  כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית,  
לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק  עבודות  לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע ה

 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    חברה"  "ה מלהעלות כנגד 

מקבלת ההודעה על זכייתו    10.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף   .10.6
לפי שיקול  "החברה"  זכאית    -כיית המציע במכרז  זהסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  "החברה"  ו "החברה"  מ

     ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.ה דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 

"החברה"  זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת    ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי  .10.7
 .      יהווה הסכמה כאמור"החברה"  איחור. רק אישור מפורש ובכתב של בלקבלם 

אישור  החברה"  מ"ימים מקבלת ההודעה על זכייתו    (7)   שבעה  תוך"החברה"    ל  מתחייב להמציאהמציע שיזכה   .10.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .    כנספח ח',קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

האישור  , בין אם נעשו בגוף  לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס  מובהר בזאת כי   .10.9
  תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם,,  מראש ובכתב"החברה"  ללא אישור    ובין אם במכתב לוואי
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לאחר, והמציע  ה  ע"פ מכרז זעל פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות  "החברה"  ו
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין  "החברה"  שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד  

     זה.

למספר    הלפצל את הזכיי  שומרת לעצמה את הזכותחברה  ה  , מובהר בזאת כיבמכרז זהמבלי לגרוע מן האמור   .10.10
ה ולהוציא  מכרז זהפרטים שיוזמנו על פי  צמצם את היקף מרחיב או על כל שינוי המלהורות בכל עת זוכים וכן 

,  הגשת המכרזמזה הנקוב כמחיר    או גבוה  צו התחלת עבודה בהיקף נמוךשיזכה או שיזכו    או למציעים  למציע
 . בלבד"החברה" מכל סיבה שהיא על פי החלטת , וזאת בהצעת המציעללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב 

   הוצאות המכרז .11

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

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז  .12

שהפסיד במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה   שתתףועדת המכרזים תאפשר למ 12.1
חוק חופש    ,1987-)ט( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח22  הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה

 הלכה הפסוקה.  הו  1988-תשנ"חההמידע,  
"חלק  שתתףמ 12.2 )להלן:  עסקיים  סודות  ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  ים  הסבור 

 אחרים לאחר סיום המכרז, ינהג כדלקמן:   שתתפיםסודיים"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למ
 בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי.   ש יציין במפור 12.2.1
למסירת ההצעה   שתתףמ 12.2.2 כמי שמסכים  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  חלקים  סימן  שלא 

שבמקראחרים,  ה  שתתפיםמהלעיון   מה  במכרז.  כזוכה  חלקים   שתתףיוכרז  שסימן 
בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו, 

 אחרים.  ה  תפיםת המשלעיון 
גם  12.2.3 סודיים  בהצעה  בכך שחלקים אלה  הודעה  כסודיים מהווה  בהצעה  סימון חלקים 

אש על זכות העיון מוותר מר  שתתףהאחרים, ומכאן שמ  שתתפים מבהצעותיהם של ה
 האחרים.   שתתפיםבחלקים אלה של הצעות המ 

של ועדת המכרזים   ואה  שתתפיםיודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המ 12.2.4
 .  הדיןבלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות  

שהזוכה  12.2.5 הזוכה  בהצעת  המפורטים  בחלקים  עיון  לאפשר  המכרזים  ועדת  החליטה 
ן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך הגדירם כסודיים, תית 

 בפניה, בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.  
החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים לזוכה בטרם  12.2.6

 מסירת החומר לעיונו של המבקש. 
 
 
 

     בעלות על המכרז .13

אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל  ,  "החברה"  מכרז זה הינו קניינה הרוחני של   .13.1
     שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על  "החברה"  בכפוף להוראות כל דין,   .13.2
לא יעשו  "החברה"  ת בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי  ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיו

     כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.   .13.3

 הוראות שונות .14

של ההצעה   14.1 נוספת  בחינה  או  משפטי  כתוצאה מהליך  ועדת המכרזים תשתנה  ככל שהחלטת 
, והם  "החברה"א תהיה לזוכה או ליתר המשתתפים במכרז טענה או דרישה או תביעה כנגד  הזוכה, ל



- 13 - 

 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיתעכב הליך המכרז כתוצאה מהליך  
   משפטי או בחינה נוספת של ההצעה הזוכה, יוארכו בהתאם מועד ערבות המכרז ותוקף ההצעה.

 
 
 

 

אי 14.2 מחמת  נפסלה  שהצעתם  הזוכה  -משתתפים  כהצעה  נבחרה  שלא  או  הסף  בתנאי  עמידה 
חסויים   חלקים  שישנם  סבור  שמשתתף  במקרה  הזוכה.  ההצעה  במסמכי  לעיין  זכאים  יהיו  במכרז, 
את   המשתתף  יפרט  בו  מסמך  להצעתו  לצרף  עליו  בהם,  עיון  יתאפשר  לא  כי  מבקש  שהוא  בהצעתו 

 המסמכים החסויים לדעתו. 

תראה את המשתתף כמי שקרא את מסמכי המכרז, קיבל את הנתונים המופיעים בהם, בדק  החברה"  "  14.3
אותם ואסף את כל המידע הדרוש לצורך הגשת הצעתו במכרז. לאחר המועד האחרון להגשת הצעות  

       במכרז, לא תתקבלנה טענות כלשהן מצד הזוכה בנוגע 

 בכבוד רב, 

 רועי מוסט, מנכ"ל        
 כלכלית אריאל החברה ה 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 

 

 

 2 / 2022מס'  מכרז פומבי 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 כושר הוציוד לחדר  

 אריאלבמרכז הספורט 

 

 הסכם 

 
 
 

 הסכם 

 2022 _ בשנת__________יום _____ בחודש ב באריאלשנערך ונחתם  
 

 

 החברה כלכלית אריאל   בין:

 511385635 ח.פ.  
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 ( "החברה העירונית")להלן:    , אריאל  5משעול א מרח'   

 מצד אחד,          

 

 בע"מ _______________________________  :לבין

 פ _____________ "ח

 ("ספק"ה)להלן:        מרח' ______________   

 מצד שני,           

 

העירונית  וה :הואיל עם  מעוניינת  חברה  של    לצורךספק  להתקשר  והתקנה  )להלן:אספקה  כושר  ומתקני   ציוד 

כמפורט בהסכם זה על    אריאל,  1מצדה  אשר שוכן ברחוב    במרכז הספורט אריאללחשר הכושר  "(  המתקנים"
 נספחיו; 

 ; "(המכרז" :להלן)    2/   2022' מספומבי מכרז   "החברה"  ולשם כך פרסמה :והואיל

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרזספק  הו :והואיל

ל   "והחברה" :והואיל המתקנים  החליטה  של  והתקנתם  אספקתם  את  עהזמין  זה  הסכם  פי  ובכפוף  על  הצעתו  סמך  ל 
 ; בהסכם זהבמכרז ולתנאים הקבועים 

זכויותיהם, :והואיל להגדיר  מעוניינים  ההדדיות, והצדדים  שיתוף   התחייבויותיהם  ודרך  אותם  שיחייבו  ההוראות 
  להן.   עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין הוראות    המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנומסמכי המכרז,   .1.1
 הסכם  זה. 

מסמכי המכרז, המבוא והנספחים להסכם זה משלימים זה את זה. במידה וקיימת סתירה בין מסמכי המכרז  
 ובהר כי הדרישה המחמירה היא זו שתקבע. המבוא והנספחים לבין האמור בהוראות הסכם זה מ 

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

    במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 

 

 הגדרות ושונות:  .1.4

 כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(; בהסכם זה

   רבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי המוסמך לפעול מטעמה. להחברה העירונית  – "החברה " ( א)

  . אריאל עיריית  – העירייה"" ( ב)
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

ו/או על ידי דירקטוריון  לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו    הכלכליתהחברה  כ"ל  פירושו מנ  -  "המנכ"ל" ( ג)

 ו/או כל חלק ממנו סכם  ל את תפקידו לצורך הכ" למלא במקום המנ החברה

קבלן משנה הפועל  מתכנן ו/או  קבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל  הלרבות נציגיו של     -"  ספק"ה ( ד)
  .הםאו כל חלק ממתקנים של הנה  אספקה ו/או התקבשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע 

האספקה  לפקח על ביצוע      החברה הכלכלית פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י    -"המפקח"   ( ה)
   .הם או כל חלק מ   והתקנתם של המתקנים 

אספקה והתקנה של ציוד ומתקני כושר וכן מתן שירותי אחריות לציוד והמתקנים כאמור  :    -"העבודות"   ( ו)
העבודות   של  מושלם  ביצוע  לשם  הנדרשת  פעולה  כל  ביצוע  וכן  נספחיו  על  זה  בהסכם  לקבוע  בהתאם 

 והשירותים כאמור גם אם לא הוזכרה במפורש במסגרת הסכם זה.  

 מפורט בהסכם זה ו/או בנספחים. מועדי ושלבי ביצוע העבודות כ- " וח זמניםל" ( ז)

 .ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם כל מקום אחר בהסכם זה ו/אומונחים שהוגדרו ב ( ח)

 נספחים להסכם. מהות ההסכם ו .2

 נספח א'    - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.   -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ב' –להיקף כספי   הצהרת ניסיון 2.3

 2נספח ב' –  שאלון ממליצים 2.4

 1נספח ג' – מפרט טכני 2.5

 נספח ד' – רשויות מקומיותהצהרת ניסיון עם  2.6

 נספח ה' – מבוטל 2.7

 ו'.   נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.8

 נספח ז'.    -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.9

 ח' נספח  -  תצהיר עובדים זרים 2.10

 1נספח ח' – פליליותתצהיר העדר הרשעות וחקירות  2.11

 .2נספח ח' – תצהיר שמירת זכויות עובדים  2.12

 ט'.  נספח  -קיום ביטוח עבודות קבלניות  -  יםביטוח קיום אישור   2.13

 

 

 

 

 ההתקשרות: .3

 את כל המתקנים שיוזמנו על ידה ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה על נספחיו.  ל"חברה"הספק יספק  3.1
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

  

 הצהרות והתחייבויות של הספק: .4

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

כי הוא בעל הידע היכולת, הציוד, המומחיות, הכישורים, הניסיון, האמצעים וכוח האדם הדרושים והמתאימים   4.1
פי   על  ביצוע    הסכםלביצוע התחייבויותיו  חוק, לצורך  פי  על  וההיתרים   הנדרשים  כל הרישיונות  ובידיו  זה, 

ות על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע  ביצוע העבוד  העבודות, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון לשם
 כאמור.  אותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר

זה ולבצע את העבודות נשוא    הסכםעל נספחיו והבינו והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי    הסכםכי הוא קרא את ה 4.2
 במלואן.   הסכםעל פי תנאי ה –הסכם זה 

ויות וערך את כל הבדיקות הנחוצות לו לשם  המפרטים והכמ   "החברה" כי הוא ראה ובדק את תנאי ודרישות   4.3

זה ונספחיו, וכי הם מקובלים עליו וביכולתו לבצעם תוך עמידה בלוח הזמנים    הסכםביצוע העבודות בהתאם ל 
בהסכם זה, ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר, וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה, וכי הוא מסוגל לבצע  

 לעיל.   את העבודות בהתאם לאמור 

 כי יספק ויתקין את המתקנים בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם לדרישות מכון התקנים והוראות כל דין.  4.4

כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר המבוקש על ידו, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו   4.5
 זה.   הסכםלפי 

להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו ספק עצמאי וכי אין ולא  כי הוא ספק עצמאי וכי כל העבודות שיבצע בהתאם   4.6
 מעביד.   –יחסי עובד החברה"יהיו בינו לבין  

כי באם ייעזר הספק בעובדים, הרי שעובדים אלו ייחשבו עובדיו בלבד, והוא בלבד ידאג לשלם להם את המגיע   4.7
 ם עובדי הספק. לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או יחסי עבודה ע החברה"להם ע"פ דין, וכי 

כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים כדין ועל ניכוי מס במקור. היה והקבלן   4.8
רשאית, ע"פ שיקול דעתה, לנכות מכל סכום  החברה"  אישור על ניכוי מס במקור, תהיה  "לחברה"  לא ימציא  

 שלדעתה יש להעבירו לרשויות המס. 

כי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או בקשר עם עבודתו על פי הסכם   4.9
בגין כל סכום שהיא תידרש לשלם, למאן דהוא, בקשר ישיר או עקיף להסכם זה  החברה"  זה וכי הוא ישפה את  

 ו/או לעבודתו של הספק עפ"י ההסכם. 

עבודתם לשביעות    ועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ויבצעוהספק מצהיר בזאת כי העובדים שי 4.10
  .ובאיכות מעולה  וכי ישתמש בחומרים ובכמויות מתאימים  החברה"רצונה המלאה של 

   הספק מתחייב לבצע את כל העבודות וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, שקדנות, מהימנות, ובדייקנות.  4.11

 
 ביצוע העבודות .5

יספק את המתקנים, תעודות האחריות,   5.1 החומרים, המכונות,  ,  ע"פ החוק  שפות   3  -   הוראות הפעלה בהספק 
הכל    אספקת המתקנים והשימוש בהם, על חשבונו הואהכלים האביזרים וכל הדרוש, ללא יוצא מן הכלל, לצורך  

 . על פי החוק
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הספק יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ו/או המפרטים ו/או בהתאם להוראות שיינתנו לו על  ידי המפקח   5.2

 מעת לעת. , "החברה"מטעם 

ושים כולל  הספק יספק את המתקנים בהתאמה קפדנית למפרט )נספח א'(, ויבצע כל עבודת חיבור והתקנה הדר  5.3
 . חברה העירוניתה לשביעות רצון ו )מכל סוג( בציוד האירובי מסודר חיווט 

ו/או מי מטעמה לגבי אופן השימוש והפעלת המתקנים, הוראות    חברה העירונית  ההספק יבצע הדרכה לעובדי   5.4
 טיפול ותחזוקה כתובות ומפורטות בעברית של כל המתקנים שסופקו על פי כל חוק והוראות הסכם זה. 

יום,   5.5 מידי  והאריזות  הפסולת  פינוי  אספקתם,  הובלתם,  אריזתם,  המתקנים,  ייצור  עלויות  בכל  יישא  הספק 
בייצור המתקנים, מסים  והעבודות המושקעים  חומרי הגלם  עלויות  לרבות  ותשלומי חובה אחרים,    הפעלתם 

באספ הקשורה  אחרת  הוצאה  ובכל  המתקנים,  בהספקת  הקשורות  הפעולות  יתר  וכל  חברה  לקתם  לרבות 
 .העירונית 

הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין,   5.6
לשמירת   האמצעים  מירב  הספק  ידי  על  יינקטו  וכן  שבמשלוח,  המוצרים  של  ותקינותם  איכותם  על  שמירה 

למתקנים, עד לקבלתם על    הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו
 . חברה העירונית והתקנתם במיקומים שיועדו לכךה ידי 

"(, הספק יספק ויתקין באתר  ציוד נלווהציוד נלווה )להלן: "  חברה העירוניתלנדרש הספק עפ"י המפרט לספק   5.7
 . חברה העירוניתה ועל חשבונו, את כל הציוד הנלווה בהתאם לדרישת 

תחול על כל פריט נלווה, שסופק על ידיו, בין אם הוא ייצרו ובין אם רכש    אחריותו של הספק על פי הסכם זה 5.8
לדרישות   התאמתו  לוודא  חייב  יהיה  לבדו  והספק  שלישי,  מצד  העירוניתהאותו  יתר    חברה  בכל  ועמידתו 

 הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.  

יה לספק ספק בפירוש נכון של  להוראה אחרת, או שה  הסכםגילה הספק סתירה בין הוראה אחת מהוראות ה 5.9

תיתן לספק הוראה בכתב. הוראת    חברה העירונית  וה  חברה העירונית  למסמך או הוראה, יפנה הספק בכתב  
 תהא סופית ומחייבת.    חברה העירונית ה

 לוחות זמנים  .6

לספק   6.1 מתחייב  במכרז  החברה  להספק  כמפורט  בתוך  נספחיו  על  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  המתקנים  את 
 הציוד. 

 

 בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים  .7

כי המתקנים  חברה  ה רשאית )אך לא חייבת( לבצע בדיקה פרטנית ו/או מדגמית, של המתקנים. מצאה   חברה  ה 7.1
  חברה העירונית האינם עומדים בדרישות המפרט או הינם פגומים או בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת, תהא  

רשאית לסרב לקבל לידיה את המשלוח או לדרוש את החזרתו ותמסור על כך הודעה לספק, תוך ציון הסיבה  

  לסירובה לקבל את המתקנים.  

הודיעה כי אינם עומדים בדרישות המפרט או פגומים או בלתי ראויים  לא תשתמש במתקנים שלגביהם חברה ה 7.2
חברה  ה "(, והספק ידאג על חשבונו, לפינוי המתקנים הפגומים מיד לאחר הודעת  המתקנים הפגומים )להלן: "
 . בכל מקרה כזה לא תשולם התמורה עבור המתקנים הפגומים.  העירונית

לאחר הספקת המתקנים, כי קיים בהם ו/או בחלקם פגם    חברה""המבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו תגלה   7.3
או ליקוי, בייצורם ו/או בטיבם או בתפקודם ביחס לדרישות המפרט, או בשל היותם מוצרים פגומים, מתחייב  
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חברה  המתקנים חלופיים, העונים על כלל דרישות המכרז והמפרט, או לפי דרישת    חברה העירונית  ל הספק לספק  

 לפנות את  המתקנים הפגומים, על חשבון הספק, ולבטל את ההתקשרות.  העירונית 

ידי   7.4 על  ההתקשרות  ביטול  של  בפיצוי  "החברה"במקרה  הספק  יחויב  כאמור,  פגומים  המתקנים  היות  בשל   ,
)מא  100,000מוסכם בסך של   נזקי  ₪  וזאת, כהערכה מצטברת של    חברה העירונית הה אלף שקלים חדשים( 

 .חברה העירוניתל כתוצאה מהפרת תנאי ההתקשרות ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

תרצה בכך, לספק    "החברה", מחויב הספק, אם  "החברה"חרף האמור לעיל, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של    7.5
העירונית  ל זהה של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז והמפרט שאינם  , מיד לאחר דרישחברה  תה, כמות 

 מוצרים פגומים, ללא כל תמורה נוספת. 

 התמורה ותנאי התשלום .8

תשלם לספק כנגד מילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה על נספחיו, הינה בהתאם  "שהחברה"  התמורה   8.1

   .בהצעת הספק במכרז ובהתאם למחירים הקבועים  לכמויות שהוזמנו וסופקו בפועל

 התמורה תשולם לספק בהתאם ללוח התשלומים המפורט להלן:  8.2

להמצאת    שלושים)  30% 8.2.1 ובכפוף  לאחר  רק  ויועבר  כמקדמה  ישולם  התמורה  מסך  אחוזים( 
 לחברה העירונית.  בנקאית  ערבות 

תוך    30% 8.2.2 ישולם  התמורה  מסך  אחוזים(  כל    7)שלושים  אספקת  השלמת  לאחר  עבודה  ימי 
המתקנים אותם הזמינה החברה העירונית ומתן אישורה על קבלת המתקנים לשביעות רצונה  

 המלאה וקבלת חשבונית מס כדין.  

כל  והתקנת  ממועד השלמת אספקת    30ישולם לחברה שוטף +    40%יתרת התמורה העומדת על   8.2.3
רצונה   אותם הזמינה החברה העירונית ומתן אישורה על קבלת המתקנים לשביעותוהמתקנים 

 .  כדין ושאר התחיבויות הזוכה המלאה וקבלת חשבונית מס כדין

 מועד גמר ההתקנה יחשב המועד בו מילא הספק את כל מחוייבותיו על פי הסכם זה.   8.3

למען הסר ספק מובהר כי המחירים שבכתב הכמויות הנם סופיים ומחייבים ואינם ניתנים לשינוי, והספק לא   8.4
 ה אחרת.יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי על המחירים בגין התייקרויות בשכר עבודה ו/או בחומרים ו/או מכל סיב 

בתנאי תשלום   תשלם לספק "והחברה" "החברה"מובהר, כי המפקח יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו לאישור  8.5
 כמפורט בהסכם זה.  

מובהר, כי לא תשולם לספק כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או לעבודה חריגה כלשהי, אלא   8.6
   בכתב ומראש. "החברה"רטנית וספציפית על ידי  אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פ

 
 
 

 אחריות למתקנים ולעבודות: .9

מיום    שנים  5למשך  לטיב ואיכות הציוד הנדרש, התקנתם ופעילותם התקינה    חברה  ה הספק יהיה אחראי כלפי   9.1
 אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה.  
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כי קיימים ליקויים ו/או פגמים בעבודות הספק, תודיע על כך  לספק והספק  מתחייב לתקנם    חברה  המצאה   9.2

, מבלי שיהיה זכאי  לכל תמורה או תמורה נוספת  "החברה"מידית ו/או לבצע את העבודה מחדש, עפ"י דרישת  
 בגין כך.  

לא יתקן הספק את התיקונים  . באם  "החברה"תיקונים דחופים יבוצעו על ידי הספק באופן מיידי עפ"י דרישת   9.3
בשל אי עמידת    חברה"ל", יחויב הספק בגין כל העלויות שנגרמו  "החברה"תוך פרק הזמן שהעמידה לרשותו  

עפ"י הוראות הסכם זה ו/או    "החברה"הספק בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל  סעד המגיע  
 הדין.   

מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקן. באם מדובר    ימי עבודה חמישה  הספק מתחייב לתקן בתוך   9.4
מקבלת הודעה. במידה  עבודה  שעות    48בקלקול או פגם הגורמים לסיכון או השבתת המכשיר יתוקן הפגם בתוך  

וה ערך ויפנה  את המכשיר  והמכשיר לא יתוקן ע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק הספק על חשבונו מכשיר חלופי שו 
 התקול על חשבונו.  

לתקן את הליקויים בהתאם לשיקול דעתה ולחייב הספק בהודעת חיוב שתעביר    שומרת לעצמה הזכות  "החברה" 9.5
לפצות את    "החברה" אין    "החברה"לספק. הספק מתחייב  למען הסר ספק,  החיוב.  בהודעת  בהתאם לאמור 

 עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.    רה""החב בהודעת החיוב כדי לגרוע מזכויות 

חודשים ולהמציא אישור תקינות לכלל המכשירים בחדר הכושר    6אחת ל    תתקופתי בדיקה  הספק מתחייב לבצע   9.6
 לאורך כל תקופת האחריות על פי וכמתחייב בחוק הספורט ו/או בתקנות.  

כולל  לא ,כל חלקיהם השוניםמובהר במפורש, כי אחריות הספק תכלול את תקינות, טיב ואיכות כל המתקנים ו 9.7
 ולאורך כל תקופת האחריות.  אביזרים וציוד קטן

 
 ערבות ביצוע וטיב .10

  עשרה )  10%  , בשיעור ז'ערבות בנקאית בנוסח נספח  במועד חתימת חוזה זה    חברה העירונית הספק יעמיד עבור ה 10.1
מטעם    אחוזים(  ההזמנה  מושא  המתקנים  והתקנת  אספקת  להבטחת  וזאת  מע"מ(  )ללא  הכוללת  מהצעתו 

ל  "החברה" יהא  הערבות  תוקף  נספחיו.  על  זה  הסכם  להוראות  והיא    12- בהתאם  הוצאתה  ממועד  חודשים 

 תחודש מידי שנה עד תום תקופת האחריות. 

ו/או המפקח/יועץ מטעמה במהלך    החברה""הספק ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש ע"י נציג   10.2
 הביצוע ו/או בסיום העבודה. 

 היה והערבות תחולט וההסכם לא יבוטל, ידאג הספק להמציא ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.  10.3

ארכה בכתב לתיקון ההפרה   "החברה" נתנה  שלגביה יסודית לא הפרה ו/או יסודית הפרה זה  הספק הסכם הפר 10.4
 דעתה שיקול  חלקה, לפי או  כולה לחלט את הערבות "החברה"אשר לא תוקנה בתקופת הארכה, תהיה רשאית  

 אותו צופים שהצדדים הספק, כפי התחייבויות  מהפרת הנזק בגין ומוערך מראש  מוסכם כפיצוי  הבלעדי, וזאת 

 זה.    במועד

 
 

מתן ערבות כאמור אינו פוטר את הספק ממילוי מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה, גבייתה ו/או מימושה של   10.5
לתבוע מהספק את כל הנזקים ו/או    חברה העירוניתהאינו גורע מזכות    "החברה"הערבות, כולה או חלקה, ע"י  

 ההפסדים וכן סעדים נוספים ואחרים, על פי ההסכם ועל פי הדין.  

 ות בגין הוצאת הערבות וחידושה יחולו על הספק בלבד. כל ההוצא 10.6
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 אחריות ושיפוי בנזיקין  .11

  העלולים כספי    הפסד  או/ו  אובדן  או/ו   רכוש  נזק   או/ו  גוף  נזק  לכל  חברה העירוניתה  כלפי  אחראי  יהיה לבדו  הספק   11.1
  או/ו  הספק   עובדי ספק ו/או לל  או/ו  כלשהו   שלישי  לצד  או/ ו  מטעמה  למי   או/ו   לעובדיה  או/ו   לעירייה  להיגרם
  ממעשה כתוצאההנובע ו/או קשור לעבודות ו/או  מטעמם למי או/ו  לעובדיהם או/ו   הספק מטעם משנה לקבלני

   .מטעמו מי כל או/ו עובדיו או/ ו הספק שלו/או טעות ו/או השמטה   מחדל או/ו

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי החברה העירונית לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא   11.2
על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם ו/או למתקנים ו/או לכל ציוד ורכוש שסופקו ו/או  

גרוע מכלליות האמור למתקנים עד לסיום  הותקנו ו/או טופלו על ידיו ו/או על ידי מי מטעמו של הספק ומבלי ל 
 התקנתם וקבלתם על יד החברה העירונית ולשביעות רצונה המלא של החברה העירונית ואישורה בכתב.  

ומתחייב  הספק   11.3 כאמור  נזקים  לגבי  אחריות  מכל  מטעמה  הפועלים  ואת  העירונית  החברה  את  בזאת  פוטר 

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור    7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  
שר לו להתגונן  לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. החברה העירונית תוגיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפ

 מפניה על חשבונו.  

החברה העירונית רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח ההסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת   11.4
סכומים אשר נתבעים מהחברה העירונית על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  

העירונית מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק  הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לחברה 
 כאמור לעיל.  

 בהתאמה.   אריאלהאמור יחול גם לטובת עיריית  11.5

 ביטוח  .12

על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת ההתקשרות או ממועד תחילת    הספקמבלי לפגוע באחריות  12.1

ה  )לרעבודותמתן  ההתקשרות  תקופת  כל  ולמשך  המוקדם  לפי  מתחייב  ,  שלה(,  הארכה  כל  לערוך    הספק בות 

ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס   ביטוח מורשת כחוק לעריכת  ולקיים על חשבונו בחברת 

אישור  המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " 'טנספח כמסומן  -האישור על קיום ביטוחים 

אחריות    לספקחבות המוצר כל עוד עלולה להיות  ולעניין ביטוח  "(, אצל חברת ביטוח המורשית בישראל ,  הביטוח

 על פי דין. 

 :הסעיפים הבאיםלכלול את   ספקמתחייב הבכל הפוליסות הנזכרות   12.2

 : חברה העירוניתו/או ה ספק ה –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  .א

ו/או תאגידים    אריאלו/או עיריית     הכלכלית אריאלהחברה  : הביטוחיהכיסוי " לעניין  חברה העירונית"ה

 ו/או עובדים של הנ"ל. עירוניים ו/או חברות בנות 

 

 

בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל    החברה העירוניתמכסה את אחריות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   •
 . עבודותומי מטעמו בביצוע ה  ספקהשל 

לנזקים    האחריות כמעביד  ההעירייה היה ותוטל עלי  / "החברה"את   שפות מורחב לביטוח חבות מעבידים   •
 .העבודותבקשר עם ביצוע  ספק ה בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  
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  עבודות ביצוע ה  בגין ו/או בקשר עם  ההעירייה ועובדי  /  "החברה"מכסה את אחריות  ביטוח חבות המוצר   •
 . עבודותומי מטעמו בביצוע הספק השל  או המוצרים/ו

 .ההתקשרותממועד התחלת לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול    –ביטוח חבות המוצר  .ב

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה  בפוליסות,  סכום השתתפות עצמית   .ג

 ₪ . 50,000מקורית אחת לא יעלה על סך 

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהו/או עובדי   חברה העירוניתביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .ד

הודעה  חברה העירונית  ל  ר שתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר   .ה

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי    60במכתב רשום,  ו/או חברת הביטוח מטעמו,    הספק ע"י  בכתב,  

 .המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .  .ו

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי    הספק כל סעיף בפוליסות   .ז

חברה העירונית  ולגבי ה  וכלפי מבטחיה,חברה העירונית  ים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ה כאשר קי  הספק

במלוא השיפוי המגיע  חברה העירונית  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את ה

ה בביטוחי  זכות השתתפות  ללא  תנאיו,  העירוניתלפי  ל  חברה  תביעה    הספקמבטחי  מבלי שתהיה  זכות 

.  1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף    חברה העירוניתחי הממבט

 וכלפי מבטחיה.  חברה העירונית המוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי  הספקלמען הסר ספק,  

התקפות    יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחה .ח

 במועד התחלת הביטוח. 

יכסו  הספק  ביטוחי    – כוללות שירותים פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק    ועבודות הספקככל   .ט

 את אחריותו בין היתר גם בגין השירותים המפורטות לעיל.

סכם זה,  עם החתימה על ה  החברה העירוניתמתחייב להמציא לידי    הספק,  חברה העירוניתהללא כל דרישה מצד   12.3

כשהוא    אישור הביטוחכי המצאת    חתום על ידי מבטחו. הספק מצהיר כי ידוע לו   כשהוא את אישור הביטוח  

ה  למתן  ומקדמי  מתלה  תנאי  הינו  המבטח  ידי  על  תגרע    עבודותחתום  לא  המצאתו  אי  ואולם  ידו,  על 

תקופת ביטוחי  ם לפני מועד תום  יו  14-לא יאוחר מ  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.   הספק מהתחייבויותיו של 

העירונית ה  בידי  להפקיד  הספק  מתחייב,  הספק   תוקפו   הארכת  בגין  לעיל  כאמור   הביטוח  אישור  את  חברה 

 . ביטוח  לערוך התחייב  בה התקופה  כל ולמשך  ביטוח תקופת מידי, נוספות  ביטוח לתקופות

  חברה העירונית והספק ללהמציא את פוליסות הביטוח מהספק  רשאית, אך לא חייבת, לדרוש  חברה העירוניתה 12.4

חברה  ה   שתדרוש  התאמהאו  /ו  תיקון או  /ו  שינוי   כל  ולבצע  כאמור  הפוליסות  את  להמציא  ויתבקש  היהמתחייב  

 . העירונית

 
  העבודות יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע    הספק  -ביטוח כלי רכב 12.5

גוף   ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי 

לנזקי גוף אשר אינם  בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי  

₪. למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב"   1,000,000 -מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ 

 כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 



- 23 - 

 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך  "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין  ככל וקיים שימוש בצמ"ה   12.6

 ש"ח למקרה.  2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

  והספק כאמור לעיל,    הספקשיומצא על ידי    את אישור הביטוחרשאית, אך לא חייבת, לבדוק  חברה העירונית  ה 12.7

  אישור הביטוחמתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא  

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  חברה העירונית  המצהיר כי זכויות    הספק על פי הסכם זה.    להתחייבויותיו 

או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא  /ו/או מי מטעמה כל חובה ו חברה העירוניתהכמפורט לעיל אינה מטילה על 

  הספק אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  

 לאו. אישור הביטוחים ובין אם

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי    הספק 12.8

יישא בכל    הספקהצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי  

 . הספקמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם    הספקאין בעריכת הביטוחים על ידי  כי,    מובהר 12.9

כדי לשחרר את   זה או  ו/או לפצות את    הספק להסכם  לשפות  נזק  חברה העירונית  המחובתו  כל    שהספק בגין 

א כדי להפחית  אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אל

 ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד. חברה העירוניתה מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים 

נה בבחינת  יאו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים ה/קביעת גבולות האחריות ו  מוסכם כי 12.10

לבחון את חשיפתו    הספקהסכם זה. על    שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי  הספקדרישת מינימום המוטלת על  

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או    הספק לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.  

כלפי   העירוניתהדרישה  הכיסוי    חברה  היקף  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  מטעמה  מי  ו/או 

   .הביטוחי שהוצא על ידו

ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי    ברה העירוניתהחפוטר את    הספק 12.11

ו/או  עבודותהמתן  ו/או המשמש לצורך    חברה העירוניתה מטעמו לחצרי   כל טענה ו/או דרישה  לו  ולא תהיה   ,

יחול לטובת אדם  ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא   חברה העירוניתהתביעה כלפי  

 שגרם נזק בזדון. 

 בהתאמה.  אריאלהאמור יחול גם לטובת עיריית  12.12

 קיזוז .13

פי  -תהיה חייבת לשלם לספק על   החברה העירוניתשהרשאית לקזז מכל סכום או תמורה    החברה העירוניתה 13.1
זה ואם מכל סיבה אחרת וזאת    הסכםאם בגין   ,החברה העירוניתלזה, כל סכום אשר הספק יהיה חייב    הסכם

 נגד הספק או למו"מ משפטי כלשהו.     מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין

 
 
 

חברה  התהיה זכאית להם, תהיה    חברה העירוניתשהבמידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים  13.2
רשאית לגבות את ההפרש באמצעות חילוט הערבות ו/או באמצעות הליכים משפטיים, הכל לפי שיקול    העירונית

   .  חברה העירוניתההדעת של נציגי 
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בכל מקרה שהספק לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו ו/או לא ימלא אחר הודעות   13.3

רשאית לבצע את    חברה העירוניתה בהודעות, תהיה    תוך פרק זמן שנקבע  החברה העירוניתהבכתב מטעם נציג  
 על חשבונו של הספק.   השירותים ו/או איזה חלק מהם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, וזאת 

ובצירוף הוצאותיה מהכספים שיגיעו ממנה    חברה העירוניתה 13.4 ידה בהקשר לכך  על  תנכה את הסכום ששולם 
 לספק.   

 הנ"ל.  הסכםעפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפי ה חברה העירוניתהאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות   13.5

 אי הסבה  .14

ביצוע העבודות בכל דרך שה 14.1 ו/או להמחות לאחר את ההסכם או את  יא,  אלא אם  הספק אינו רשאי להסב 
   בכתב.  חברה העירוניתנתקבלה לכך הסכמת ה

 
 או ביטולו הסכם הפרות וסעדים, סיום  .15

,  12, סעיף  11, סעיף  10, סעיף  9, סעיף  8, סעיף  6, סעיף  5, סעיף    4, סעיף  3מוסכם בין הצדדים כי הוראות סעיף   15.1
 . הסכםזה והפרת כל אחד מהם תיחשב כהפרה יסודית של ה  הסכםהנם תנאים עיקריים ויסודיים של  14סעיף 

הסכם זה, במועדים הקבועים בהסכם,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי   15.2
העירונית ה רשאית   יחוייב    חברה  והספק  מטעמה,  אחר  באמצעות  או  בעצמה  שוטפים  תחזוקה  טיפולי  לבצע 

של   בתוספת  הטיפול  ביצוע  עלויות    20%בעלות  של  מצטברת  בהערכה  העירוניתה מהעלות,  חברה  ה.  חברה 
 תהיה רשאית לקזז את הפיצוי מכל סכום שהיא חייבת לספק.  העירונית 

תהיה זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה מכל תשלום שיגיע    חברה העירוניתה 15.3
 לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

לספק, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי  חילוט הפיצויים המוסכמים מניכויים מתשלומים המגיעים  15.4
 זה.  הסכם

תהיה רשאית לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה, כולו או חלקו, על פי שיקול דעתה הבלעדי    חברה העירוניתה 15.5
חברה  היום מראש, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד   30בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של 

 בכל הקשור לכך ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של ההסכם לידי סיום.   העירונית 

  הסכםהזכות להביא    חברה העירונית ל זה לידי סיומו, תהא    הסכםלהביא    חברה העירונית המבלי לגרוע מזכות   15.6
 זה לידי סיום, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים: 

 
 . 15.1תה בס"ק הפרה יסודית כהגדר  הסכםבמקרה שהספק יפר את ה 15.6.1

 ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים.  15.6.2

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם,   15.6.3
  ימים ממועד ביצועם.  7והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 
 

נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה  הוגשה   15.6.4
נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או  
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או    שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם,

 חלקם, או  שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם. 

 .הסכםכי הספק הסתלק מביצוע ה חברה העירונית ה הוכח להנחת דעתה של  15.6.5

הוכחות, להנחת דעתה, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,    החברה העירוניתה כשיש בידי   15.6.6
 עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.  מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר  

או   15.6.7 נכונה,  אינה  זה  חוזה  חתימת  עם  בקשר  או  במכרז  שניתנה  הספק  של  כלשהי  הצהרה  כי  התברר 
, היה בה כדי להשפיע  חברה העירוניתעובדה מהותית אשר, לדעת ה  חברה העירוניתשהספק לא גילה ל

 על ההתקשרות עמו. 

 ונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם. וחשב חברה העירוניתה ספרי  15.7

  חברה העירוניתהבזכויותיה על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי    החברה העירונית ה לא יראו בשימוש    15.8
הודיעה על כך לספק במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו    _החברה העירונית האלא אם  

 על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

יום לא יהווה הפרה של חוזה זה    30מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על   15.9
 כספיים או אחרים, בגין איחור, כאמור. והספק לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה,

 תוצאות סיום חוזה או ביטולו .16

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

בגין אובדן רווחים או טובות הנאה    חברה העירונית הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו מה 16.1.1
מכל חבות    חברה העירוניתהמסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה, והספק פוטר בזה את  

 כאמור.   

סיומו של חוזה זה בתום תקופת החוזה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם יותר, לפי העניין, לא יפגע   16.1.2
תום תקופת החוזה או ביטולו כאמור, והצד החייב ימלא את חיוביו  בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני  

 חוזה זה.   תבמועד שעליו למלאו על פי הוראו

זכאית   16.2 לפני תום תקופת האחריות, תהיה  לידי סיום בשל הפרה של הספק,  העירוניתההובא ההסכם    חברה 
 ממחיר המתקנים.  10%לפיצוי מוסכם בשיעור של 

   ולו ההוראות שלעיל לגבי החלק שבוטל.   היה הביטול ביטול חלקי, יח  16.3

 פיצוי מוסכם .17

חברה  ללא השלים הספק את העבודות במועד בהתחשב בהארכה או בקיצור כאמור בהסכם זה,  ישלם הספק   17.1
₪, )אלף וחמש מאות ₪( לכל יום איחור, החל    1,500  –פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל    העירונית 

 מן המועד שנקבע להשלמת העבודות ועד להשלמתן בפועל.

 תהא רשאית לקזז את סכום הפיצוים המוסכמים מכל סכום שיגיע לספק.  החברה העירוניתה 17.2

תשלום הפיצוי אין בו כשלעצמו שחרור הספק מהתחייבויותיו להשלים את העבודות, או מכל  התחייבות אחרת   17.3
 לפי הסכם זה. 
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פגוע בכלליות  ומבלי ל  –על פי כל דין לרבות    החברה העירוניתלהפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר הנתון   17.4

   פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר.    –האמור 

 
 

 יחסי הצדדים   .18

על פי חוזה זה הם יחסים של ספק עצמאי    החברה העירונית ה מוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין   18.1
ליצור, ושם דבר בהוראות  חוזה ז   -ה לא יתפרש כיוצר, יחסי עובד ומזמין, בהתאמה, וכי אין בחוזה זה כדי 

מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הספק, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו לבין  
 .    החברה העירוניתה

הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי  לשנות את מעמדו   18.2
 . חברה העירוניתה מעביד בינו לבין  -ואת העדר יחסי עובד  _החברה העירונית הכספק עצמאי כלפי 

עקב    רה העירוניתחבלבגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו    החברה העירוניתההספק מתחייב לשפות ולפצות את   18.3
לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק שררו יחסי עובד    חברה העירוניתה תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין  

 .   חברה העירוניתהמעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים השוטפים וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של  -

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליו על פי כל דין כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר,   18.4
סוציאליות,   ושמירת  זכויות  בעבודה  בטיחות  תנאי  הבטחת  בגינם,  אחרים  חובה  ותשלומי  מסים,  תשלומי 

בריאותם ורווחתם. הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו, לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים  
אספקתם   המוצרים  העירוניתלבייצור  לו,    חברה  וידועים  קיימים  שהם  וככל  אם  שוטפים,  טיפולים  וביצוע 

 לנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה. ו

 ויתור או ארכה .19

או   19.1 זה,  פי חוזה  על  לו  זכות או ברירה העומדת  על  זה מעמידה  ויתור, ארכה או הימנעות של צד לחוזה  שום 
מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין בכלל ובין במועדה, לא יהיו בני תוקף אלא אם  

   נעשו במפורש ובכתב, ולא יחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד על פי חוזה זה או על פי דין. 

 
 שיפוט ייחודית סמכות  .20

זה תובא להכרעת בתי   20.1 וכל תביעה בקשר להסכם  פירושו,  ביצועו,  זה,  כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם 
  של מדינת ישראל לפי סמכותם העניינית.   המרכזהשייכים למחוז  תל אביב בהמשפט 

 

 שונות .21

לא תהא קשורה    חברה העירונית ההוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה בניהם במלואו, וכי   21.1

בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות,  מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה  
ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף  

מנוע   יהא  והספק  הצדדים,  שני  ובחתימת  בכתב  נעשה  אם  בדרך  אלא  נעשה  שלא  בעניין  טענה  כל  מלהעלות 
 האמורה.   

לפי הכתובת   21.2 רשום  במכתב  או  תינתן במסירה אישית  זה  חוזה  לפי  למשנהו  ליתן  צריך  שצד אחד  הודעה  כל 
 המצוינת במבוא לחוזה זה. 
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 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  21.3

 כתובת הצדדים .22

 
 החברה העירונית  

   , אריאל 5משעול א  הנמען:

  :eca@arielec.co.ilemail  039068833/6: טלפון  

   הזוכה  החברה

 __________________________________________  _הנמען: 

 :___________________ 'טלפון:____________________ פקס

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

_____________________ __ ___  ________________________ ___ 

 ____ ___ ______ ____החברה:____   החברה העירונית:_____________ 

 _ ___ _____________ ____ על ידי:_  ____ __על ידי: ______________ 

 __ ______________ תואר:______  __ __תואר:_________________

 
 שור אי

אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של החברה מאשר בזאת כי  

ו   ________________ ת.ז.  ת.ז.    -_______________   _____________

ים לחתום  _______________ אשר חתמו על חוזה זה בפני, בשם החברה הינם מוסמכ

שלה   ההתאגדות  למסמכי  בהתאם  החברה  ידי  על  כדין  החלטה  נתקבלה  וכי  מטעמה 

 להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. 

         _______________________ 

 עו"ד                 

 

mailto:eca@arielec.co.il
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 22/2מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

 
   נספח א'

 
 טופס הצעת משתתף

 
 
 

 
 

 



- 29 - 

 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 נספח א'  

 
 

 בע"מ החברה הכלכלית אריאל החברה העירונית 
 

 2/   22מס'  פומביהצעת משתתף במכרז טופס 
 
 
 

מכרז עיינתי ובדקתי את כל מסמכי   מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
ומתחייב  וכי הנני מסכים להם    באריאל מרכז הספורט לומתקני ספורט כושר ציוד  ____/___ מס'  פומבי

 לפעול על פיהם. 
 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל להלן מספר חובות שעל המציע לקיים במסגרת הגשת הצעתו: 

 רור בקטלוג היצרן המקורי המצורף בהצעה את המכשיר המוצע בהצעת המחיר. ילסמן בב  .1

 מלא את הצעת המחיר בכתב יד ברור. ל .2

   לציין מחירים בש"ח וללא מע"מ. .3

 צמודים למדד כלשהו.לא ו , לאחר הנחות קבועים וסופייםעל המחירים להיות  .4

במקרה וקיימת סתירה על המציע    –החדש והמקצועי ביותר    –"מליין" אחד בלבד    עדיפותציוד האירובי והכוח:   .5
   . בטופס הצעת המחיר  להסביר בהערות מטה לקבל תשובות בשאלות ההבהרה ו 

 כדלקמן: בדפים מודפסים הנספחים למכרז  לציין ולפרט  .6

 ?  ? מאותה סידרהמיצרן אחדהאם כל ציוד הכוח  .6.1

לציין הבדלים בין הסדרות בנקודות כגון: סוג פרופיל, צבע, מבנה    חובהמאותה סידרה,    אינוהציוד  ו  והיה
 . ריפוד, צבעי ריפוד, שינויים ויזואליים וכו'

 הפרופיל, מידות, עובי דופן, צורת חיבורים, סוג ריתוכים.סוג חובה לפרט : שלדת מכשירי הכוח .6.2

המוצעים .6.3 במכשירים  השינוע  הרצועה,  שיטת  או  הכבל  "בריחת"  מניעת  לבטיחות,  התייחסות  קוטר  : 
 אורך חיי הכבל או הרצועה, תחזוקה וכו'.הגלגלות, מבנה הכבל, 

 . ק המושב, כיוון המשקלות וכו': הנדסת האנוש, שינוי גובה או מרחלמתאמן י הכוחשיטת התאמת מכשיר .6.4

ביומכניים של המכשיר .6.5 הפועלים, שינויי ההתנגדות תוך העבודה יתרונות  לבידוד השרירים  ,  : התייחסות 
 . וכו'  ידיות מיוחדות

ית ההתנגדות  יקפיצת המשקל המינימאלית בעל   יהמקסימלי? ומה  והמשקל המינימאלי? מה   ו: מההתנגדות .6.6
? 

המכש .6.7 בגימור  ותכונות  כגוןיתרונות  בנקודות  מכשירים,  ירים  גובה  ואסטטיים,  בטיחותיים  חיפויים   :
 . אחידות בנראות הציוד וכו'

  QR: צג דיגיטאלי? מעמדים לבקבוק? לתוכנית אימונים? לטלפון סלולארי?  האם כל הציוד שהצעת כולל .6.8
 קוד להסבר פעילות במכשיר? אמצעי בטיחות מיוחדים?  ויתרונות בלעדיים? 

 המפרטת את הוראות העבודה בכל מכשיר כנדרש בחוק הספורט.  תמונהלצרף   חובה .6.9

: הוראות התחזוקה לציוד, לפרט בכתב את הכשרת הצוות ואת אופן קריאת שרות  עליך לצרף בכתב למכרז .6.10
 דיווח על תקלה.  /
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  ציוד אירובי .1
 

 
 

 : לצורך ניקוד האיכותהערות והדגשות המציע לציוד האירובי 
 

 _____________________________________________________________ _______ _ 
 

______________________________________________________________ _______ 
 

 _____________________________________________________________________ 
 

 יצרן כמות פריט 
 וסדרה

  דגם
ומס'  
 קטלוגי

 מס'    
עמוד   

 בקטלוג

 מחיר  
 ליח' 

 סה"כ

1.  
כולל צג   ת ריצהומסיל

 IPTVבחיבור  טלוויזיה 
 ואינטרנט 

18 
      

2.  
אורך    –קרוס טריינר 

כולל צג   קבועצעד 
 טלוויזיה ואינטרנט 

12 
 
 
 

    

3.  
אורך    –קרוס טריינר 

כולל צג   צעד משתנה
 טלוויזיה ואינטרנט 

6 
 
 
 

    

4.  
אופני כושר ישיבה  

כולל צג      נמוכה
 טלוויזיה ואינטרנט 

4 
 
 
 

    

 2 כולל צג  מתקן חתירה  .5
 
 

 
    

6.  

 
קעורות   ת ריצהומסיל

 מקצועיות ללא מנוע 
 

2      

7.  
כולל   מדרגות כושר נעות

 צג טלוויזיה ואינטרנט 
 

2      

אופני כושר מדמי רכיבת    .8
      2 כביש

9.  

אופני ספינינג כולל צג  
וכולל  שלדת אלומיניום 
חיבור לטלוויזיה  

 וירטואליים ם לאימוניו
להגיש בנפרד   חובה

פרוט למערכת 
 תהווירטואלי

5      

10.  
  אופני ידיים  כולל צג 

 טלוויזיה ואינטרנט 
 

1      

                                                          
מע"מ  פניסה"כ בש"ח ל  
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 וגמישות בטן  אגף .2
 
 

 
 
 
 

  הערות לאגף הבטן לצורך ניקוד האיכות:
 
 

   ________________________________________________________________ 
 
 

   ________________________________________________________________ 
 

 

  
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 

 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

ספת בטן מקצועית    .11
 מתכווננת 

 
 

1   

  
 
 

 

ספת בטן מקצועית    .12
 קראנצ' 

 
1   

   

  - מסובבי גו בישיבה   .13
      1 טוויסט 

- מכונה לשרירי בטן     .14
       סלקטור 

מעמד בטן תחתונה    .15
   1 כולל מתח ומקבילים 

  
 
 

 

סולמות קיר    .16
איכותיים כפולים  

 כולל חיבור לקיר 
3   

  
 
 

 

מזרני בטן מקצועיים    .17
 יצוקים בגודל:  

170 X 60 X 3  ס"מ 
8   

   

מעלות   45ספת גב   .18
 מתכווננת 

 
1   

  
 
 

 

קשת בטן מקצועית    .19
כולל אפשרות  

לתוספת משקלות  
 להגדלת ההתנגדות 

3   

   

גלגל מקצועי לחיזוק    .20
 שרירי הבטן 

 
3  

 
 
 

   

  סה"כ בש"ח ללא מע"מ                                              
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 

 
 
 

 ציוד כוח )סלקטורים(   .3
 
 
 

 
 
 

 קטלוגי יצרן כמות פריט 
 וסדרה

מס' 
עמוד 

 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

מכונת לחיצת רגליים    .21
 ותאומים בישיבה.  

 הכיסא נע. 
 

1   

  
 
 

 

מכונה לפושטי ברך    .22
 בישיבה 

 
1   

   

מכונה לכופפי ברך    .23
 בישיבה 

 
1   

  
 
 

 

 מכשיר פרפר    .24
 1   

  
 
 

 

 מכשיר פרפר הפוך   .25
 
 

1   
   

 לחיצת חזה בישיבה   .26
 
 

1   
  

 
 

 

 לחיצת כתפיים בישיבה   .27
 
 

1   
   

מקרבי שכמות בתמיכת    .28
 חזה

 
1  

 
 
 

   

מתח   –גרביטון   .29
ומקבילים בהקלת משקל  

 הגוף 
 

1   

   

  2  –פולי קרוס פינתי   .30
סלקטורים מתכוונן.  

 .  חובה לפרט אביזרים

1   
   

סלקטורים   8מולטי פולי    .31
 חובה לפרט תחנות  –
 

1   
   

 מכונת פולי עליון    .32
 
 

1   
   

 מכונה לשרירי העכוז  .33
 
 

1   
   

 מכונת סקוואט בעמידה   .34
 
 

1   
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 :   רשימת האביזרים לצורך מדדי האיכותפרוט הערות לציוד הכוח ו
 

  _________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________   
 
 

 _________________________________________________________________ 
 
 

  _________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________   
 
 

__________________________________________________ _______________ 
 
 
 
 
 
 

 קטלוגי יצרן כמות פריט 
 וסדרה

מס' 
עמוד 

 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

מכונה למקרבי  ירך    .35
 בישיבה 

 
1   

  
 
 

 

מכונה למרחיקי ירך    .36
 בישיבה 

 
1   

   

  – מכונה לתלת ראשי   .37
 לחיצה מטה 

 

1   
  

 
 

 

מכונה לכופפי מרפק    .38
 בישיבה 

 

1   
  

 
 

 

 כבל   - מכשיר פולי עליון  .39
 

1      

  -מכונה לפשיטת גב   .40
 סלקטור 

1      

 כבל  - תחתוןמכשיר פולי   .41
1  

 
 
 

   

                                              
 סה"כ בש"ח ללא מע"מ  
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 ציוד כוח משקלות חופשיים  .4
 
 
 

 
 

 קטלוגי יצרן כמות פריט 
 וסדרה

מס' 
עמוד 

 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

ספה מקצועית מתכווננת    .42
 לסמיט ולמשקוליות היד 

5     
 

 

  קומות 3 אופקי ים/מעמד  .43
יד וסט  המשקוליות  כל ל

משקוליות יד איכותי ציפוי  
  42ק"ג עד  4: מ אוריטן

  זוגות 24ק"ג סה"כ 
 ק"ג( 2)בקפיצות של 

   סט

   

מאוזן.  מוט   – סמיט משין   .44
מעמדים   קוטר אולימפי,

למשקלות בסמיט,  
 למוט.   "קליק" וסוגרים  

1   

  
 
 

 

  חצי כלוב. מוט אולימפי  .45
מעמדים    "קליק",וסוגרים  

 למשקלות. 
1   

  
 
 

 

ספה מקצועית לכופפי    .46

  Wמרפק כולל מוט 
 "קליק"אולימפי וסוגרים  

2   
   

מקצועית  אולימפית ספה   .47
מעמדי   6שטוחה כולל 

כולל מוט   משקלות, 
 "קליק"אולימפי וסוגרים  

2   

  
 
 

 

מקצועית  אולימפית ספה   .48
  6 כולל   שיפוע עליון

מוט   מעמדי משקלות, 
 "קליק"אולימפי וסוגרים  

1   

   

מקצועית  אולימפית ספה   .49
  6  כוללשיפוע תחתון 

מוט   מעמדי משקלות, 
 "קליק"אולימפי וסוגרים  

1   

   

 ת מעלו 45ספת גב   .50
1   

 
   

.  כולל במה  כלוב שלם  .51
וסוגרים   מוט אולימפי

מעמדים   "קליק",
 למשקלות. 

1   

   

משקלות חופשיים ציפוי    .52
 עם ידיות אחיזה  אוריטן

24 X 20  ק"ג 

24 X 10  ק"ג 

18 X 5  ק"ג 

18 X 2.5  ק"ג 

18 X 1.25  ק"ג 

 סט
 סה"כ 
 

  

   

                                              
 סה"כ בש"ח ללא מע"מ  
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 
 

 plate loaded  - ציוד כוח משקלות חופשיים  .5
 
 
 

 
 
 

 :   ורשימת האביזרים לצורך מדדי האיכות הפלייט לודד הערות לציוד 
 

  _________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________   
 
 

 _________________________________________________________________ 
 
 

 ___________  ______________________________________________________ 
 
 
 

 קטלוגי יצרן כמות פריט 
 וסדרה

מס' 
עמוד 

 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

53.   
לחיצת רגליים  

 בישיבה
 

1   
 

  

  
 
 

 

54.   
 לחיצת חזה בישיבה

 

1 
 

  
   

55.   
 חתירה בתמיכת חזה

 

1 
 

  
  

 
 

 

56.   
לחיצת כתפיים  

 בישיבה
 

1 
 

  

  
 
 

 

57.   
 מכונת פולי עליון 

 

1 
 

  
   

58.   
 מכונה לשרירי העכוז

 
1   

   

59.   
 ת פול אוברמכונ

 
1   

   

                                                   סה"כ

 ,אוריטן  ק"ג משקלות חופשיים 100כל מכונה תגיע עם 
 .לאחסון המשקלותלפחות קרניים  4ו למכונה  רגלי גומי עם ידיות, 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 
 
 

 עבודה חופשית פונקציונאלי / /  HIITציוד קטן /   .6
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

עמוד  דגם יצרן כמות פריט
 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

  10מתקן מרכזי / פונקציונאלי     .60
מקצועיות  עמדות עבודה 

לפחות. כולל ריגים, מוטות  
סוגרי קליק,  אולימפיים עם 

מוט טורסו אולימפי כולל  
סוגרי קליק ומוט קצר עם  

 X 2.5 2.5כ  גודל  סוגרי קליק.
 מ"ר  X 3.5 3.5עד  מ"ר

1 

     

    1 קפצית שיפועית מתכווננת   .61
 

  

  לאימון פונקציונאליניעור  חבל   .62
      1 כולל מחבר תיקני לקיר 

    6 פיט בול בגדלים שונים   .63
 

  

64.  
 6 אובר בול 

   
 
 

  

במשקלים  הטלה  /כדור כוח   .65
 6 שונים 

   
 
 

  

  קטלבלס משקלים שונים 8  .66
 8 בציפוי גומי כולל מעמד 

   
 
 

  

  לשווי משקלמתקנים שונים    .67
 2 מעץ 

   
 
 

  

    6 פיתה מקצועית   .68
 

  

69.  TRX   מקורי + חיבור תקני
 6 לקיר / תקרה 

   
 
 

  

    6 גליל ספוג    .70
 

  

    3 גומיות שונות עם ידיות  4סט   .71
 

  

מקצועי בגודל   אגרוףשק   .72
 2 ומשקלים שונים 

   
 
 

  

מעמד לכל הציוד הקטן    .73
      1 שברשימה מעלה 

מזרנים אישיים מקצועיים    .74
      12 יצוקים כולל סטנד אנכי 

 

 סה"כ בש"ח ללא מע"מ
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 
 

 :   לצורך מדדי האיכותהערות ותוספות לציוד קטן / עבודה חופשית 
 

 

 ________________________________________________________________________________ 
 
 

 ________________________________________________________________________________ 
 

 
 

________________________________________________________________ ________________ 
 
 

 ________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 ________________________________________________________________________________ 
 
 

 ________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 הצעת מחיר להסכם שירות לציוד חדר הכושר .7
 

 
מלא לכל ציוד    הסכם שרות   הציוד הקטן והמתכלה. ההצעה עבורמתייחס לכל ציוד חדר הכושר ללא  הסכם השרות  

חלקים מכאניים    , כבלים, חלקי פלסטיק,וכולל חלקים מכל סוג, כגון: ריפודיםרוכשת    "_________"ש  הכושר

 . הכל על פי תנאי ה ים ללא כל החרגה או מגבלה, וכולל: נסיעות, אובדן זמן, עבודה וכו'י ואלקטרונ

  5בת    גמר תקופת האחריותבכל זמן שהוא עד  בלבד    "___________"ההתקשרות בהסכם השירות נתון לבחירת  

  .מיום ההזמנה $צמוד  על פי המחירים שבהצעה זו השנים

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

 
 

  % 
השרות  
לציוד  

 האירובי 

מחיר  
השרות  

 בש"ח
 לאירובי

% 
השרות  

לשאר 
 הציוד 

מחיר  
הציוד  

 בש"ח

לשאר 
 הציוד 

מחיר השרות  
 השנתי  

לכל  בש"ח 
 הציוד  

 ללא מע"מ

עלות הסכם    .1
השרות לשנה  

 השישית 

     

עלות הסכם    .2
השרות לשנה  

 השביעית 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 
 

   :  סה"כ של הצעת מחיר לכל ציוד הכושר המבוקש

 

 

 המחיר הכולל הנושא  אגף   
 כולל מע"מ( )לא 

  ציוד אירובי   .1

  אגף הבטן והגמישות   .2

  מכונות סלקטורים  -ציוד כוח   .3

  ציוד משקלות חופשיים   .4

  plate loaded   -ציוד כוח משקלות חופשיים   .5

  / פונקציונאלי / חופשי  HIITציוד קטן /   .6

  

 סה"כ 
 

 

 
 

 

 
 

 _______________               ____ _____ _______________         ___________ 

 חותמת                                      חתימת המציע                                           שם המציע               

 

 
 __________________טלפון המציע       _________________________כתובת המציע 

 
 
 
 

 __________________  תאריך
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 
 

       

 

 2/ 22מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

 
   'בנספח 
 

 הצהרת הקבלן
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 נספח ב'

 
 הרת הקבלן צה

 תאריך:______            בוד כל
 ________________________ 

_____________________   
 _____________ 

 
 במרכז הספורט אריאלומתקני ספורט  כושר ציוד _ 2/ _ 22  מס'  מכרז פומבי ון: דנה

 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין    ת , הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים  העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים  קדבשאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: 

זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות   צעתיהנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
   ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו- ידיעה ו/או אי-ו/או טענות המבוססות על אי

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי דב .2
או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל אשר יש    מכרז זה ואת כל הגורמים 

 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.    ואתביעות ו/או דרישות 

את   .3 ברשותי  ומחזיק  מכיר  הטכניים  ההנני  מצורפים  מפרטים  אינם  המלמ אשר  רק בפ המפורטים    כרז סמכי 
  , הימנו  נפרדים  בלתי  חלקים  והמהווים  להסכם  המצורפים  הטכני  במפרט  ו/או  לביצוע המוקדמות  הדרושים 

הבנה ו/או אי אחזקה של -ידיעה ו/או אי -העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .ר המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני  צ, הכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרזהנני עומד ב .4 זו  עתי 
 תנאים שבמסמכי המכרז.  למקבל על עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .3

רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את חברה העירונית  במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא ה .4
חברה להערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  

   .העירונית

לבטל המכרז ללא   חברה העירונית  במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית ה .5
    .חברה העירוניתליעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת כל תב

 סמכי המכרז.  ט במ י, והכל בהתאם למפורנו עתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .6

 .   לבינכםיני ב ני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .7

ע"ס   .8 אוטונומית  בנקאית  ערבות  בזאת  מוסר  אני  הצעתי,  קיום  )במילים:   ₪  _________להבטחת 
  (.חדשים שקלים ______________________________

אני  יה .9 והצעתי תתקבל,  תוך  ה  כי  ב   עבודה   ימי  5מתחייב  זכייתי  על  מציא את הערבות , אזרכמממועד ההודעה 
ממועד   עבודה ימי 5להסכם ההתקשרות וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך   10הבנקאית כאמור בסעיף  

   דעה על זכייתי במכרז.והה

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש יבהתחייבויותי ה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד  יה .10
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידעל ידכם, וסכום הערבות יחולט על  

לתבוע את נזקיה הממשיים   חברה העירונית  האו במימושה כדי לפגוע בזכויות  כאמור לעיל  ידוע לי שאין במתן ערבות   .11
   .חברה העירוניתלגבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת   אף אם הם יהיו

מן והציוד הדרוש ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי  שי .12
 לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.  
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם   הני עתי זו הצה .13
חתימת הסכם ההתקשרות בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו
 ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.  

או   בגין עבירה שנושאה פיסקלי  כתב אישום לבית משפט,הלי ו/או נגד עובד מעובדי  מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ  אל .14
)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי    1977  -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(    290-297לפי סעיפים  פלילית     עבירה

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה    438עד    414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים    383-393סעיפים  
ו/או נגד מנהל ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי  צו ממנהליו 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ   גופים  עסקאותני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק  נה .15
 לחוק הנ"ל.   2אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף   החברה העירוניתל, וביכולתי להמציא 1976 - מס(, תשל"ו 

לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי  רשאית לפנות    חברה העירוניתה  מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .16
  בתחום נשוא המכרז. ייוהצלחות

או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא  חברה העירוניתשה מסכים  יאנ .17
מהם בגין כל דבר המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי  

   כאמור. החברה העירונית הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה   םא .18

מהות והתנאים לביצוע ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, ה- עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .19
וההתחיי אזכה  יוב העבודות  אם  לבצע  עלי  שיהיה  והבמות האחרות  העירונית כרז  בהסכם   _החברה  עמי  תתקשר 

ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי 
 . במרכז הספורט אריאלומתקני ספורט  כושר  ציודאספקה והתקנת  כנגד

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.  -המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על .20

פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי צירוף המ"ב המסמכים  צר .21
 המכרזים:  תבוועדהבאת הצעתי לדיון - מכרז, עלול לגרום לאיהמסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי 

 

 
 : 2022אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________  רלו

 

 
 _________________  ' ת.ז.:סמ    ר עוסק מורשה:  מספ     המציע:   םש

 
 

 _____________  ס:קפ     ון:פלט     בת:ו תכ_______' תאגיד:  סמ
 
 

 ת.ז. _________            שם                          ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה: מוש
 
 
 

 ____________     חותמת ____________    מה:יתח
 
 

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד. ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים  
 
 

 
 
 
 
 
 

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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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 
 
 
 
 

       

 

 2/ 22מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

 
 

 1'בנספח 
  

 הצהרת ניסיון 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 1ב'נספח 
ן  ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני 1

(. )במקרה של "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .    2
 סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

במסגרת הצעת הקבלן  ל _____________________  אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה   .3
 (.להלן: "המכרז")  / __ 22  'למכרז מס

להלן    .לתנאים הכלליים  3.2התאם לנדרש בסעיף  בע פרויקטים  הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4
   בהתייחס לציוד הכושר  על ידנוהפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

שם חדר הכושר /   שם המזמין 
 המועדון

היקף כספי  בש"ח ללא  
 מע"מ

איש קשר אצל  מועד ביצוע 
 המזמין 

 טלפון איש קשר 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 חובה למלא טבלה זו על כל פרטיה  ובכתב יד ברור !!!  •
 או להעביר טבלה זו מודפסת ומפורטת •
במידה ולמציע נדרש יותר מעמוד אחד לצורך מילוי הצהרת הניסיון כך שתקיף את כל ציוד   •

 המבוקש במכרז, ניתן לצלם דף זה ולמלא אותו או לצרף רשימה מודפסת ומפורטת
 

 

 

 אישור
 

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית  

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן ,  

 אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

   _________________________: ____ת עורך הדיןחתימת וחותמ
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 
 
 

       

 

 22/2מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 
 

 2'בנספח 
  

 שאלון ממליצים
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
   2נספח ב'

 
 שאלון ממליצים 

 
 

ניקוד   לצורך  זה  בטופס  שימוש  תעשה  מטעמה  מי  או  המכרזים  ועדת  כי  המשתתפים  לידיעת  מובא 
 המשתתפים באמת המידה הנוגעת לממליצים.  

 
 
 

 אין למלא טופס זה במסגרת ההגשה למכרז
 הוא מובא לידיעת המשתתפים במכרז בלבד. 

 
 
 
 
 

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

 
כ________________   משמש   ____________________ עם:  המזמיןשיחה     אצל 

 .__________________ 
 

 שיחה מיום __________________ בשעה ________________. 
 
 

 :תאר את מהירות האספקה של הציוד שסופק על ידי המשתתף (1
 

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

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

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

 :תאר את מידת שביעות הרצון מהמתקנים/מוצרים שסופקו על ידי המזמין (3
 

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

 : תאר את מידת הזמינות והשירות שלאחר האספקה על ידי המשתתף (4
 

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

 האם אתה ממליץ ותמשיך להתקשר עם המשתתף לאספקת מתקני כושר ?:  (5
 

ממליץ   1 מומלץ  לא  0
 בהסתייגות 

 ממליץ  2
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 
       

 
 

 2/ 22מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

 

 1ג'נספח 
 

 המפרט הטכני
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 נספח ג'1
 

 המפרט הטכני  

 הכושר מפרט כללי לציוד 
 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו 
 

הכושר   אריאלחדר  הספורט  חשוב    במרכז  פעילות  מרכז  העירמהווה  אנו  של  הכושר  ציוד  בבחירת   .
לב   שימת  תוך  עבורנו  ביותר  הגבוה  תמורה  העלות  יחס  תוך  ביותר  הטוב  הציוד  את  לקבל  מקפידים 

   .לאיכות המכשירים, למקצועיות ולאסתטיקה
השיפורים,    המציעעל   התועלות,  כל  כולל  היצרן  של  ביותר  והמתקדם  המקצועי  הציוד  את  להציע 

 התוספות האפשריים והעדכניים ביותר גם אם לא מצויין מפרט ספציפי למכשיר. 
 

ולהגיש תשובתיו   מודפסים/ מודפס דפים/לצרף דףחובה על המציע 
 .49ועד  74מטה בעמודים   לכל אחד מהסעיפים והתיחסותו

 
 מכשירים אירוביים 

 מפרט כללי  

 שעות פעילות רצופות ביום.  18כל הציוד מותאם לשימוש מסחרי כבד של  .1

 מותאם לחשמל ולשקעים רגילים בישראל. .2

 . כל הציוד המחובר לחשמל עומד באישור מכון התקנים .3

 IPTVעובד בשיטת כל הציוד האירובי  .4

 הרץ. )ללא שנאי(   50וולט,  220כל הציוד פועל ב  .5

 ק"ג לפחות.  150יכולת עבודה למשקל מתאמן מקסימלי של  .6

הוצאה קלורית   .7 דופק,  זמן,  / הספק,  / התנגדות  שיפוע  הצג האלקטרוני: מהירות, קצב,   – נתוני 
 חובה. 

 . יהיה מהסדרה הגבוהה ביותר והמקצועית ביותר של המציע כל הציוד האירובי .8

 משדר.  -ועל ידי רצועת חזה  אפשרות מדידת דופק ידנית  .9

טלוויזיה האינץ לכל הפחות,  צג    15טלוויזיות ואינטרנט: כל המכשירים האירוביים )יכללו צגי מגע   .10
 בנוי במכשיר עם תקשורת לאינטרנט.  

 נורית פעולה ו/או תחזוקה לתקינות המכשיר  .11

שיפועים, התחלת לקיצורי דרך בצג המכשיר בהתאמה למתאמן. כגון: מהירות, התנגדות,  עדיפות   .12
 ההרפיה וכו' 

כל הציוד האירובי יהיה עם תוכנה פתוחה הניתנת לשדרוג ועידכון מרחוק באופן אוטומטי וללא  .13
 תשלום נוסף.

 
 . מסילת הריצה 1

 ונורית חיווי למצב פעולה במסילת הריצה כפתור להפעלה מהירה, מעצור בטחון  .א

 ס"מ.  220אורך כללי של מסילת ריצה לא יעלה על   .ב

 ס"מ לכל הפחות.  153/56מידות משטח הריצה:  . ג

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

 חובה. )יש לציין הסבר ולהוסיף תמונה( –בולמי זעזועים  .ה

 . ומעלה 15"  יעמוד על מסכיםגודל ה .ו

 . עדיפות – USBחיבור לסלולאריים / איפוד וכניסת  .ז

  :תוכניות אימון .ח

 תוכניות מונחות דופק. •

 תוכניות בשינוי שיפוע.  •

 מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(.  •

 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן.  .ט

נפילת , ובנוסף קליפס המתחבר למתאמן הגורם שבלעצירה מהירהידני    חובה:  חירום  ימעצור  3 .י
 המתאמן נעצרת המסילה ובנוסף מסילה שלא תעבוד כשאין מתאמן עליה
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 כ"ס לפחות. AC 4מנוע  .יא

 עדיפות לשיפוע שלילי. במקסימום.  0.5%חובה בקפיצות של  15%עד  0%שיפוע  .יב

מ . יג ועד    1  -מהירות:  פחות(  )אפשר  של    25קמ"ש  בקפיצות  ומעלה.  עדיפות   0.1קמ"ש  קמ"ש. 
 למהירויות גבוהות יותר. 

 . או קיצורי דרך דרך מסך המגע )סטיקים (רק עדיפות: שינוי מהירות ושיפוע לא  .יד

 המסמנת מצב תקינות המכשיר .  –מנורה עדיפות ל .טו

  ולעצירת המכשיר כשאין מתאמן  רמצאות מתאמן על גבי המכשיילה  –משקל  /    גלאי נפח    -חובה .טז
 בטיחות.

 
 קרוס טריינר אורך צעד משתנה. 2 

 פעולת המכשיר: עבודה משולבת ידיים + רגליים.  .א

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

 ס"מ רוחב.  90ס"מ אורך ו  220מידות המכשיר לא יעלו על  . ג

הקרוס טריינר אורך צעד משתנה יאפשר למתאמן ביצועי חובה של תנועות: טיפוס מדרגה, ריצה,   .ד
בתנועות אליפטיות משתנות, תנועת קרוס קאנטרי )החלקת רגליים אופקית( והכל באורך    –הליכה  

 ס"מ הכל באופן רציף ללא עצירה או קפיצות.  90ועד  0צעד נדרש מ 

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

 נדרש חיווי ויזואלי בצג המכשיר לקבוצות השרירים העובדים ע"פ התנועה הספציפית.  .ו

וואט )עדיפות   350וואט )עדיפות לפחות( מכסימום    20טווח ההתנגדות בוואטים חובה: מינימום   .ז
 ליותר( 

 ס"מ רוחב 20ס"מ אורך ו  35גודל משטחי הרגליים לפחות:   .ח

 " ומעלה. 15 עליעמוד  מסכי מגעגודל  .ט

 עדיפות –  USBחיבור לסלולאריים / איפד וכניסת  .י

  תוכניות אימון: .יא

 תוכניות מונחות דופק. •

 תוכניות בשינוי התנגדות. •

 מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(. •

 מדידת דופק באמצעות משדר חזה וחיישני מדידה ידניים.  .יב

 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן.  . יג

 . דרגות לפחות 20התנגדות :  .יד

 ס"מ.  85 -עד מעל ל  0 -אפשרויות לכיוון גובה הצעד ושינוי אורך ספונטני לאורך הצעד מ  .טו
 
 

 ) קבועקרוס טריינר אורך צעד .  3

 פעולת המכשיר: עבודה משולבת ידיים + רגליים.  .א

 .יתרון חשוב – תרמפה מתכווננת לשינוי זווי .ב

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

 " ומעלה. 15 יעמוד על מסכי מגעגודל  .ד

 עדיפות  – USBיפד וכניסת יחיבור לסלולאריים / א .ה

  תוכניות אימון: .ו

 תוכניות מונחות דופק. •

 תוכניות בשינוי התנגדות. •

 מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(. •

 באמצעות משדר חזה וחיישני מדידה ידניים. מדידת דופק  .ז

 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן.  .ח

 . לפחותהתנגדות דרגות  10התנגדות :  .ט

  יתרון -שינוי דרגות התנגדות דרך הידיות הנעות  .י

 ס"מ לפחות.  53אורך צעד  .יא

 ס"מ  80ס"מ על  201מידות אורך ורוחב לא יעלו על  .יב
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 ס"מ 21לא יעלו על  גובה הפדלים בעליית מתאמן . יג

 התכנסות פנימה. –עדיפות לצעד ארגונומי בפעולת דוושות הקרוס טריינר  .יד

 עדיפות לחיווי ויזואלי בצג המכשיר לקבוצת השרירים העובדת בהתאם לפעולת המתאמן. .טו

וואט )עדיפות   700וואט )עדיפות לפחות( מכסימום    20טווח ההתנגדות בוואטים חובה: מינימום   .טז
 ליותר( 

 ק"ג לפחות.  150ה למשקל מתאמן של התאמ .יז

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

 ס"מ רוחב. 20ס"מ אורך ו  40גודל משטחי הרגליים לפחות:   .יט
 
 עם משענת   –אופני כושר ישיבה נמוכה .  4

 תוך ישיבה.ומשענת הגב כיוון המכשיר: יכולת התאמת המושב  .א

 מ'. 2.00מ' ועד  1.45התאמה למתאמנים מגובה  .ב

 " ומעלה . 15מסכי מגע  . ג

 נקודות בידיים. 4באופניים ניתור דופק ב  .ד

וואט )עדיפות   730וואט )עדיפות לפחות( מכסימום    20טווח ההתנגדות בוואטים חובה: מינימום   .ה
 ליותר( 

 דרגות התנגדות לפחות 22נדרש  .ו

 עדיפות -  USBחיבור לסלולאריים / איפד וכניסת  .ז

 תוכניות אימון: .ח

 תוכניות מונחות דופק .  •

 תוכניות בשינוי התנגדות. •

 . יש לציין הסברמבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(.  •
 

המציע  ,  הטוב ביותר שברשותו  כל שאר הציוד האירוביציע את  לההמציע  על  הערה:  
כל  עם  הציוד  את  ביותר  יציע  המתקדמות  הצג,  כגון:    האפשרויות  אפשרויות  גודל 

 טכנולוגיות, רמות התנגדות וכו' 
 

 
 

 מכשירי כוח וחיזוק 
 ביותר שברשותו הציוד הטובהמציע יציע את הערה כללית: 

 

 מפרט כללי  

שעות פעילות רצופות ביום. לשימוש מקצועי כבד !!!    18כל הציוד מותאם לשימוש מסחרי כבד של  .1

Heavy Duty . 

 למכשירים בעלי שטח רצפה קטן וגובה נמוך ואחיד. משמעותית מידות: עדיפות  .2

חובה להציע את המשקל המירבי שיש ליצרן.  –עדיפות תינתן למכונות עם משקל סלקטורים גדול.  .3
 וחובה משקלות ביניים בכל מכונות הסלקטורים.

 מאותה סידרה ובאחידות של צבעים ומבנה. ובעדיפות על המכשירים להיות מאותו יצרן,  .4

 מיגון מלא על משקלות וחלקים נעים אחרים.   חובהמיגון:  .5

)כסאות, משענות .6 לכיווני המכשיר  ובולט בטיחות: כל הידיות  יסומנו בצבע שונה  וכו'(  , סלקטור 
 מהמכשיר כולו.

 רגלי מכשירים: נדרש גומי הגנה על רגלי מכשירים למניעת החלקה, פילוס, מניעת שריטות וכו' .7

 כיוון והתאמת מכשיר למתאמן: מעמדת המתאמן, ללא יציאה מהמכשיר וללא מאמץ.  .8

מעמד .9 ונוח  קל  כיוון  נוחים,  ויציאה  כניסה  אנוש:  למגוון הנדסת  התאמה  יכולת  מתאמן,  ת 
 .המתאמנים: מין, גיל, גובה, מקצועיות וכו'

 .אחידות: ויזואלית ותפקודית .10

 צבע נדרש: שחור מט .11

למכשיר  .12 מקובעות  ידיות  ידיים,  החלקת  מונעות  לתנועה,  מותאמות  ארגונומיות  ידיות  ידיות: 
 ומותאמות לכלל המתאמנים.   

 תנועה ומנופים: תנועה חלקה, ללא קפיצות, ללא גמישות בין יד/רגל אחת לשנייה.   .13

 מ'.  2.00מ' ועד  1.45המכשירים צריכים להתאים למתאמנים מגובה  .14
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 חובה.   –ק"ג לפחות  150יכולת עבודה למשקל מתאמן מקסימלי של  .15

 מפתחות וכו'  כל המכשירים יכללו מעמד / ים להנחת ציוד אישי כגון: סלולארי, בקבוק, .16

 כל מכשירי העמסת המשקלות החופשיים יהיו עם מעמדים )קוצים( למשקלות החופשיים.   .17

" )הצרה או הרחבת D3נדרשת תנועת "  הסלקטורים פלג גוף עליוןביומכניקה מתקדמת: במכונות   .18
 , עבודת יד יד בנפרד וכו' המרווח בין הידיים(

 
 
 
 
 

 בנוסף לאמור בהסכם  –הוראות ביצוע נוספות 

 הוראות נוספות על האמור בהסכם:

 
לנציג   .1 יגיש  העירונית ההזוכה  העמדה,    החברה  תכנית  מטעמה  יועץ/מפקח  ו/או  מטעמה  מי  ו/או 

ו/או מי מטעמה    חברה העירונית הלאחר אישור כתוב של נציג   לאישור. רק והקמה עבודה תכנית 
 התקנת מכשירי הכושר.   ההזמנה ו   בביצוע הזוכהיתחיל  ,יועץ/מפקח מטעמהו/או  

 
הכושר ובסיום במידה .2 ציוד  העבודה התקנת  כי  והתקנים   בהתאם שלא בוצעה יסתבר  לדרישות 

ו/או בטיחותי   הרלבנטיים  פתרון  או  המכשירים  כל  והפעלת  התקנה  השלמת  או  הציוד  העמדת 
ו ואסטטי לחוטי החשמל בציוד   לחדר הכושר יבצע   הפעלה  אישור  ניתן ולא במידה או /האירובי, 

  ,כנדרש וזאת הפעלה  אישור לקבלת חדר הכושר את להשלים מ"ע הנדרש כל מידי, את , באופןהספק
 .  המנהלת מצד נוספת תמורה כל ללא

 
  ת אך לא חייב  תרשאי  החברה העירוניתהבלבד.    הספקכל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון   .3

בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת    הספקולחייב את    הלהזמין ביצוען של הבדיקות בעצמ
 . הספקיחולו העלויות על 

 
החברה  הלדאוג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי    הספקעבור כל הגדלה בהיקף החוזה על   .4

 ואין להסתפק באישור המפקח או המהנדס או כל גורם אחר.   העירונית 
 

את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה ע"י ביטול סעיפים, או    הלעצמ   שומרת  ______ה .5
לא תהיה כל תביעה כספית    ולמציע הזוכה   כמו גם לפצל את המכרז למספר זוכיםחלקים שלמים,  

לא תהיה כל דרישה לתוספת כספית של    ולמציע הזוכה בגין הקטנה או הגדלה של כמויות החוזה,  
 סעיף כל שהוא ו/או של כלל יתרות הביצוע בגין השינוי המצוין. 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 

 

 

 2/ 22מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 
 

 1'דנספח 
  

 הצהרת ניסיון עם רשויות מקומיות  
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 1ד'נספח 
ן  ו י ס י נ ת  ר ה צ ת   ה ו י מ ו ק מ ת  ו י ו ש ר ם   ע

  .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

(. )במקרה של "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .    2
 סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

במסגרת הצעת הקבלן    ___________________ל  אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה   .3
 (.להלן: "המכרז")  / ________ 22 'למכרז מס

התאם לנדרש  ב באספקה והתקנת ציוד לחדרי כושר ברשויות מקומיות  הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח   .4
   על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו  .בתנאים הכלליים במכרז זה

הרשות שם 
 המקומית 

שם חדר הכושר /  
 המועדון

 היקף כספי  
 בש"ח ללא מע"מ

 ותפקיד איש קשר  מועד ביצוע 
 אצל המזמין 

 טלפון איש קשר 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 

     

 חובה למלא טבלה זו על כל פרטיה  ובכתב יד ברור !!!
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 

       

 
 
 

 2/ 22מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

 

  'ונספח 
 

נלווית להצעה   ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 ו'נספח           

 לכבוד 
 ______________________________________ 

 _________________ מרחוב 
 אריאל 

 

 נלווית להצעה למכרז  ערבות בנקאית אוטונומית

 

בקשת .1 פי  בז"(  המציע" :להלן)    _____________  ח.פ.  ____________________ על  ערבים  כלפיכם אנו  ה 
שתדרשו מאת המציע  , "(הסכום הבסיסי" :להלן(₪(    אלףחמישים  )במילים:    ₪    50,000  לתשלום כל סכום עד לסך 

במרכז הספורט ומתקני ספורט    כושר  ציודאספקה והתקנת  ל  / ______  22מס'    מכרז פומביבקשר עם השתתפותו  
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.  אריאל

 בכתב,  דרישתכם הראשונהד לאחר שתגיע אלינו  מי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו,

    מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת מהן   או במספר דרישות, הערבות בפעם אחת,  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום .3
     ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

    ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

  

צריכה להגיע בכתב למען הרשום וכל דרישה לפיה   ועד בכלל,  ____________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   המפורט לעילמטה עד ליום  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6

          

 
 בכבוד רב                     

 
 

 ___________ בנק 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 2/ 22מס'  מכרז פומבי 

 
לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

 

   'זנספח 
 

להבטחת  אוטונומיתערבות בנקאית נוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

  ערבות ביצוע תימסר לחברה העירונית רק ע"י הזוכה במכרז 
 ז'נספח 

 

 תאריך:______           

 :לכבוד
 _____________________________________ 

 ________________ מרחוב 
 אריאל 

  
 ההסכםלקיום נלווית  ערבות בנקאית אוטונומית

 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל המציע" :)להלן   ____________ת.ז. /ח.פ.  ___________    על פי בקשת   (1

שתדרשו מאת   ,הסכום הבסיסי"(" :להלן(_ ₪( _______________ ₪  )במילים: _________סכום עד לסך של 
 . במרכז הספורט אריאלומתקני ספורט  כושר ציודשל לאספקה והתקנה  המציע בקשר להסכם שביניכם לבינו 

 יד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, מ אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  (2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  דרישתכם,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את   בלי תנאי כלשהו,

 מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  

שכל אחת מהן   או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (3
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.  בלבד,מתייחסת לחלק מסכום הערבות 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   (4

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען   ועד בכלל, __________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום   (5
 כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.   ;הערבותימים לפני מועד פקיעת   3 -הרשום מטה לא יאוחר מ 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  (6

 

 

 בכבוד רב,

 

 ________________  בנק 
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 22/2פומבי מס' מכרז 

 
לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

   'חנספח 
 

 תצהיר עובדים זרים
 

 

  
 

 'חנספח 
 

 תצהיר
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 ( זריםין עובדים יבענ)
 

וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים      ________________מ"אני הח עלי לומר את האמת  לאחר שהוזהרתי כי 
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן הקבועים בחוק,

או   .5 זיקה"אני  בסעיף   "בעל  זיקה  בעל  המונח  כמשמעות  ציבוריים  2אלי  גופים  עסקאות  בחוק  ניהול )ב  אכיפת 
לא הורשענו   (,החוק –להלן   1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין מס, תשלום חובות   חשבונות,

 1991  -א"התשנ(  איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  -בפסק
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (חוק עובדים זרים –להלן )

 3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי,  "בעל זיקה"או   אני, .6
  שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 ( י הסעיפים המיותרים/חק )מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .7

   ."(נימוםחוק שכר מי )להלן: " 1987 - ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

   הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה   הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה. 

 ______________________ התקשרות בהסכם עם/אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .8

            

         
 _________________________        
   חתימה               

 
 

   י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע
 
 

מס'  ז  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר    __________ד מאשר כי ביום"עו  __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו   ________________________ התצהיר בשם תאגידהמוסמך לתת   ____________07/2012

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה  

 בפני. 

        _____________________ 

 חתימה          

 המלא של התאגיד  יש לרשום שמו –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 

 
 
 
 

 22/2מס'  מכרז פומבי 

 
לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 
   1'חנספח 
 

 תצהיר הרשעות  
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 1נספח ח'
 תצהיר העדר הרשעות  

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ  
 

 במרכז הספורט אריאל ומתקני ספורט כושר  ציוד _2/  22מס'  מכרז פומבי
 

 : אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. אנו  ( א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו    10במהלך   ( ב)
 פלילית.הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה  

פלילית"   .2 ולמעט:    - "עבירה  לאיכות הסביבה  איכות הסביבה/הנוגעות  בתחום  עבירות  כולל  עבירה,  כל 
עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות  

 שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. 

ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין    הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ( ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות. 

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב   ( ד)
 לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.  הח"מ למסור,

 צרופות  .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.  ( א)

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

)ב(  1  -)א(1צורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  לטופס זה י ( ג)
 לעיל. 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת  

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע  יע של המציע/חבר במצ 

 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין   

 הקשור ו/או הנוגע למכרז.   

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על   ;

 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  

 בפני על נספח זה.     

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה 
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר 

 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם 

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 
 
 

 22/2מס'  מכרז פומבי 

 
לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

 

 2ח' יםנספח
  

 תצהיר זכויות עובדים 
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

   2נספח ח'
 בעניין שמירת זכויות עובדים תצהיר בדבר קיום חובות 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר    ידי מורשה חתימה במציע(  - אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על

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

הגו .1 שהוא   _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  עם הנני  להתקשר  המבקש  ף 

 ________  מס'  מכרז פומביעל   ____________________________

 )להלן: "המציע"(.   במרכז הספורט אריאלומתקני ספורט  כושר ציוד

ניכויים ותשלומים כדין עבור אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים   .2

עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו  

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.  הרחבה

 

___________________________                                                                          

 וחותמת  חתימה              

 

 אישור עורך הדין

ז מס'   "נושא ת ___________________הופיע בפני מר   __________ד מאשר כי ביום "עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים   המוסמך לתת התצהיר בשם המציע   ____________

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. 

        _____________________ 

 חתימה          
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 

 

 
 

 22/2מס'  מכרז פומבי 
 

לאספקה והתקנה של מתקני ספורט 

 וציוד כושר לחדר כושר  

 אריאל במרכז הספורט

 
 

   'ט יםנספח
  

   לקיום ביטוחים אישור
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 שם המציע: ___________________  חותמת ______________________ חתימה________          

 

 נספח ט' 
 

 ביטוחיםאישור על קיום  -נספח ט' 
 

 

 הנפקת האישור: תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מבקש האישור  מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם   _________________________
 
 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים ☐

 אחזקה☐
 

☒  : ו/או  אספקה  אחר 
ומתקני של  התקנה   ציוד 

   ו/או שירותים נלווים   כושר

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒
 מוצרים( 

 

 אחר _____________ ☐

 ת.ז./ח.פ. 
 ____________ 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען
 _________________ 

 מען
 

 

 כיסויים
 הביטוח  סוג

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

  מספר
הפולי 

 סה 

  נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

  סכום /האחריות גבול
 ביטוח 

נוספים בתוקף וביטול   כיסויים
 חריגים 

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח בהתאם  כיסוי  קוד לציין  יש

  צד  כלפי אחריות
 שלישי

  ביט 
______ 

 אחריות צולבת   302   ₪ 2,000,000  
 שיפוי  הרחב  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
  לטובת תחלוף  על  ויתור 309

 האישור   מבקש
 "ה צמשימוש בכלי   312
 "ל המל תביעות  315
 נוסף  מבוטח האישור   מבקש 318
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב   329

 כצד ג  
  אחריות

 מעבידים 
  ביט 

______ 
 שיפוי  הרחב  304   ₪ 20,000,000  

ויתור על תחלוף מבקש   309
 האישור  

מבוטח נוסף היה ויחשב   319
 כמעבידם  

 ראשוניות  328
  ביט  מוצר חבות 

______ 
.  ת

 :  רטרו
 _____

_ 

  
1,000,000 

 
₪   

 אחריות צולבת   302
 שיפוי  הרחב  304
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור  
 ראשוניות  328
 . חודשים  12 גילוי תקופת 332

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 מכירת/ רכישת/ השכרת ציוד  046
 שירותי התקנה  080

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

  למבקשהודעה   משלוח  לאחר  יום   60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי  •
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור 
 חתימת האישור

 המבטח:

 


