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 הזמנה להציע הצעות

למתן שירותי )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות מחיר  המקומית כפר שמריהוהמועצה 

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. -, הכל עללמערכות מיזוגתחזוקה 

 את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה. 

)אשר לא יוחזר(, ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש למועצה. ₪  500לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של 

-8:00, כפר שמריהו. בימים א' עד ה', בשעות: 18תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד 

 .073-2776607, או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה 14:00

ועל www.kfar-shemaryahu.muni.il לא יתקיים כנס מציעים, עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת 

 המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. 

את ות פרסום שהועלה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרזלא תתקבל טענה על אי ידיעה אוד

ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני ות הערבות הבנקאית, לרב ,ההצעה

 ''. 9/2021  "מכרז מס'זיהוי כלשהם, שייכתב עליה 

 ,)לא באמצעות משלוח בדואר( ולהכניסהית בלבד את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנ

לא וזאת לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, 

ועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( הצעה שתוגש לאחר )להלן: "המ 12:00  בשעה  5/1/2022ד' מיום יאוחר 

 דיון. המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תתקבל ולא תובא ל

 כמפורט בתנאי המכרז.₪,  500 ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום שלההצעה לצרף  על מגיש

  .ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.  ואינ המזמין

 , בכפוף להוראות הדין.הזוכהאת הזכות לערוך משא ומתן עם  ושומר לעצמ המזמין

 

 

 ,סרג' קורשיא

 ראש המועצה 
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 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 רקע כללי .1

להספקת "( מבקשת לקבל הצעות המועצה" ו/או "המזמיןהמועצה המקומית כפר שמריהו  )להלן: " .1.1

הכוללים בדיקות  – (VRF-מיני מרכזיים, ומפוצלים שירותי תחזוקה של מערכות מיזוג )מזגנים 

, בנוסף תהיה רשאית המועצה להזמין מהספק שירותי הספקה והתקנה של שנתיות ותיקון תקלות

 "(."העבודות/השירותים")להלן: " .מערכות מיזוג

 למסמכים אלו. כמסמך ב'השירותים לעיל יכללו את כל המפורט בהסכם המצ"ב  .1.2

  .4כנספח ב/הצעת מחיר המצורף בכתב מציע המעוניין להגיש הצעתו, יגיש הצעת מחיר בהתאם למפורט  .1.3

לפני הגשת הצעתו, ילמד המציע היטב את כל התוכניות והמפרטים המצורפים למסמכי המכרז, יכיר את  .1.4

 שטח המועצה בו תבוצע העבודה, המועצה אינה הביצוע.

 וחדות, כולן או מקצתן, מהקבלן הזוכה. המועצה אינה מתחייבת להזמין עבודות מי .1.5

מציע שהצעתו תתקבל מתחייב לספק את המזגנים ולקיים את שאר התחייבויותיו על פי מסמכי מכרז זה,  .1.6

  .ימי עבודה ממועד קבלת צו התחלת עבודה 14הנוגעים לאספקה, לא יאוחר מאשר תוך 

 תקופת ההתקשרות: .1.7

(, שתחילתה מיום חתימת 12ת שנים עשר חודשים )ההתקשרות בין המועצה לזוכה תהיה לתקופה ב .1.7.1

 ההסכם.

המועצה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך הסכם זה, בכל פעם לתקופות נוספות לפי  .1.7.2

( יום בכתב ומראש. סך 30שיקול דעתה. כל הארכה כאמור לעיל, תעשה בהודעה של שלושים )

 ( שנים. 5תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש )

עוד יובהר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה  .1.7.3

, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה, למעט לקבלן( יום 30מראש של שלושים )

זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות העבודה שנמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור, ובכפוף 

 .העבודה על פי הזמנות אלו ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכםלביצוע 
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 לוחות זמנים למכרז .2

 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

תקופה לעיון ורכישת מסמכי 

 המכרז

 (שלא יוחזרו)₪  500דמי השתתפות  7/12/2021מיום 

תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה 

, כפר שמריהו. בימים 18ברחוב קרן היסוד 

, או טלפונית 8:00-14:00א' עד ה', בשעות: 

 .073-2776607במחלקת הגביה של המועצה 

  יתקייםלא  כנס מציעים 

 WORDבדוא"ל בלבד בקובץ  16/12/2021יום ה' עד  הגשת שאלות הבהרה

 noa@c-on.comלכתובת 

 04-6336070יש להתקשר: ה לאישור קבל

 3שלוחה 

המועד האחרון להגשת 

 הצעות

עד  5/1/2022ד' יום 

 12:00השעה 

בהגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים 

כפר  18היסוד  במשרדי המועצה ברחוב קרן

 שמריהו

יום מהמועד האחרון  120 תוקף ההצעה 

 להגשת הצעות

 

למועצה שמורה הזכות להאריך את  חודשים  12 משך תקופת ההתקשרות

ההתקשרות לעוד תקופות, בנות עד שנה 

ובלבד  אחת כל אחת, באותם התנאים

 60על שמשך כל ההתקשרות לא יעלה 

 חודש.

כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון : המזמין רשאי לשנות הערה

 תפורסם באתר האינטרנט של המועצה.להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור 
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים  .3.1

בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד, וכן לא תותר 

 הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.

 :ניסיון .3.2

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי תחזוקת מזגנים  5במהלך  3.2.1

לפחות,  מערכות / יחידות מיזוג 10לפחות ללקוח עסקי/ציבורי אחד, אצלו סופקו השירותים עבור 

 חודשים רצופים לפחות. 12לתקופה של 

זוקת מזגנים השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי תח 5במהלך  3.2.2

חודשים רצופים לפחות, למערכות מיזוג כדלקמן )אצל הלקוח כאמור בסעיף  12בתקופה של 

 . לעיל ו/או אצל לקוחות נוספים(:3.2.1

מאיידים כל  3( הכוללות לפחות VRFלארבע מערכות מיזוג אוויר מרכזיות מודולריות ) .3.2.1.1

 אחת .

 יחידות מסוג מזגן מיני מרכזי. 4 -ל  .3.2.1.2

להצעתו רשימת עבודות קודמות שביצע העונות על הקריטריונים שבסעיף זה, ופרטי כוח  יצרף המציע

 , ויצרף תעודות ורשיונות כנדרש.7בנספח א/הטבלאות אדם כנדרש בתנאי הסף, ע"ג 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של המזמין עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת 

 ירות והאמינות של המציע.חוות דעת על רמת הש

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת  6המציע מעסיק בתקופה של לפחות   - צוות המציע .3.3

מונה טכנאי מיזוג אוויר מוסמך לפחות צוות עבודה אחד הההצעה ונכון למועד האחרון להגשת ההצעה 

 מטעם משרד הכלכלה נוסף., וכן טכנאי מיזוג אוויר מוסמך עוזר טכנאיו מטעם משרד הכלכלה

: עובדי המציע אשר בתקופת משבר הקורונה הוצאו לחל"ת, והוחזרו לעבודה, תחשב תקופת )הערה

 החודשים הרצופים בהם הועסקו ע"י המציע(. 6החל"ת במניין 

ויצרף  7נספח א/על ידו כנדרש ב תו את פרטי העובדים המקצועיים המועסקיםהמציע יפרט בהצע 

 .ועוזרי הטכנאיתעודות ורישיונות של טכנאי מיזוג האוויר 

ערבות מקור אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה  .3.4

בנוסח המצורף , 1981 –רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

יביא לפסילת ההצעה ולרבות  9בהר, כי הגשת ערבות בנוסח שונה מנספח א/. מו9למכרז זה כנספח א/

 ערבות מטיבה. 

 כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד. .3.5

 .המציע רכש את מסמכי המכרז .3.6

 הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. המציע .3.7
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 :הבהרות

בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, מציע אשר לא יעמוד בעצמו  -

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל  -

טיביים, בכל הקשור אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלר

 לניסיונו ויכולתו של המציע.

 

 שיש לצרף להצעהנוספים מסמכים  .4

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן, כאשר כל 

 המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: 

 .1נספח א/ ע"ג הצהרת המציע חתומה, .4.1

 .3נספח א/ , ע"ג1976 –לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר .4.2

 .4נספח א/ תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח .4.3

 .5נספח א/ ע"ג, העבודה דיני על שמירה לעניין והתחייבות תצהיר .4.4

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, פליליות קודמות לפי התוספת השנייה  הרשעות העדר בדבר תצהיר .4.5

 . 6א/נספח  , על גבי1981-התשמ"א

 מהמרשם לידיעתו שיובא המידע את שיקוליו בעניין להביא רשאי המזמין כי למען הסר ספק יובהר

 המידע כאמור. י"עפ במכרז מציע של הצעה לפסול המזמיןזו רשאי  סמכותו הפלילי, וכי במסגרת

 .בו השליטה בעלי או/ו תאגיד של מנהליו על או/ו תאגיד על גם, תחול זו הוראה

המציע יצרף תצהיר והתחייבות לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, המצורף  .4.6

 .8בנספח א/

 מורשה. עוסק תעודת .4.7

(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור .4.8

 המציע. שם על, מ"מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית לשנה תקף, 1976-ו"התשל

 .הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור .4.9

 7, ע"ג נספח א/אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית .4.10

 המסמכים הבאים:את גם  ולהצעת יצרף ,מציע שהוא תאגיד .4.11

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל רישום ממרשם תעודת .4.11.1

 .בתוקף לשנה הנוכחית/ רשם השותפויות, לפי העניין, רשם חברות תדפיס .4.11.2

ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד  .4.12

 .9א/נספח  מקצועי",  עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי

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

 .את המזמין לשמור על חסיונם

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.13

 בשליטת העסק. 

 חתומות ע"י המציע. במסגרת המכרז, הודעות המועצה .4.14
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 הגשת הצעות .5

  עיון במסמכי המכרז ורכישתם .5.1

לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה )לשונית "מכרזים"(, ולכרוך את  .5.1.1

 חוברת המכרז על כל עמודיה.

 . www.kfar-shemaryahu.muni.ilכתובת אתר האינטרנט של המועצה: 

ש"ח כולל מע"מ אשר ישולמו לפקודת  500כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  .5.1.2

המזמין, מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת 

 המכרזים.

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.   .5.1.3

 .מכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיאב ההשתתפותהנ"ל עבור  מובהר בזה, כי הסך .5.1.4

 :לאופן הכנת ההצעהדרישות  .5.2

כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות המפרטים  כשהיא על המציע להגיש הצעה 5.1.1

 ., וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות המיועדיםבתחתית כל עמוד כשהם חתומים

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  5.1.2

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. למזמין  120למשך : ההצעה תהיה בתוקף תוקף ההצעה .5.3

 יום נוספים. 120-בשמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה 

 :הגשת הצעות  אופן ומועד .5.4

את ההצעה ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי  5.1.3

''. את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, 9/2021כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 

במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה 

בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת 

  לעיל. 2בסעיף הצעות למכרז"( המפורט בהתאמה 

 חר המועד דלעיל לא תתקבל. הצעה שתוגש לא 5.1.4

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. 5.1.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  5.1.6

 .שתפורסם באתר האינטרנט של המועצהההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה 

 

 מחירי ההצעה .6

בנספח התמורה המצ"ב בנספח , המופיע הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתבהצעת המחיר  .6.1

 .4ב/

, הציוד, החומרים, חומרי עלויותמובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל ה .6.2

פי -על השירותים להספקתהעזר, כח האדם , המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל היתר הדרוש 

 כל מסמכי המכרז/ההסכם.

 ., בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכםההצעה תהיה במחירים קבועים .6.3

 הן אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין.  במסמכי המכרזכל הכמויות הנקובות  .6.4

בכל היקף, כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי  לספק את כל השירותים,המציע מתחייב  .6.5

  המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.
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 הודעות המועצה, שאלות מציעים והבהרות .7

שאלות הבהרה  למועצה,יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00בשעה  21/12/2016 -ה ה'עד ליום  .7.1

 לשלוח, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש בלבד WORDעל גבי קובץ  בכתב

 .3שלוחה  6336070-04לאישור קבלה יש להתקשר: , on.com-noa@cדוא"ל: ל

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .7.2

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו  בחוברת המכרזעמוד 

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

     

     

וסוג שהוא ו/או  לפרסם המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין  .7.3

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי 

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות -שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על

 המציעים )להלן: "הודעות המועצה"(.

כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה על המשתתפים חלה  הודעות המועצה, ככל שתהיינה .7.4

האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות 

 הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז. 

ה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופני .7.5

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

הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה  .7.6

 להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. 

אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה  .7.7

במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה. 

בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור 

בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם, יגבר האמור  במסמכי הודעות המועצה. במקרה של סתירה

 בהודעה המאוחרת יותר.

 

 ערבויות נדרשות במסגרת המכרז .8

 פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז: .8.1

 תוקף הערבות שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

 10/4/2022עד ליום  ₪ 5,000 ערבות השתתפות 

 ערבות ביצוע 

ביצוע להצעה הבהרה: אין לצרף ערבות 

 למכרז, זו תומצא ע"י הזוכה בלבד

יום מתום תקופת  60 ₪ 15,000

 ההתקשרות

שהוצאה על ידי בנק בישראל או על המציע לצרף להצעתו ערבות אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה,  .8.2

עסקי על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על 

'(, בסך ובתוקף לפחות 'ערבות השתתפות'במכרז זה )להלן: ' 9נספח א/ בנוסח 1981 -הביטוח, התשמ"א 

לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. הערבות תהא בלתי  8.1לתקופה כמפורט בהתאמה בסעיף 

 ובלתי מנומקת.פי פניה חד צדדית -מותנית, לפקודת המזמין, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על

mailto:noa@c-on.com
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יום, וכי הוא  90המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המועצה, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך  .8.3

 יפעל בהתאם לדרישות  המועצה.

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, כולה או  .8.4

 מיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להש

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .8.4.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .8.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; .8.4.3

ודעה בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי לאחר שנמסרה  למציע ה .8.4.4

המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; 

המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה, אישור 

   קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו'(.

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל  8.4חילוט הערבות בהתאם לסעיף  .8.5

 דרישה או טענה בקשר לכך. 

 מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן: .8.6

לאחר מתן הודעה של  המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, .8.6.1

 המועצה כאמור;

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה  .8.6.2

והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה, לרבות המצאת ערבות 

 עיל. ל 8.1ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז, בסך ובתנאים כמפורט בסעיף 

 

 בהצעת המציעהסתייגויות  .9

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .9.1

 לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:

 לפסול את הצעת המציע למכרז. 9.1.1

 מהן. לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם 9.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. 9.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה  9.1.4

 ו/או פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת  .9.2

 לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה 9.1בסעיף ויות האלטרנטיבות המנ

 ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
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 אופן קביעת הזוכה במכרז .10

בשלב ראשון תיערך בחינה של ההצעות לבדיקת עמידה בתנאי הסף ובשאר דרישות המכרז. הצעות  .10.1

 ובדרישות המכרז יועברו לשלבים הבאים של הבחינה, לקביעת ציון ההצעה.העומדות בתנאי הסף 

 דירוג המציעים לקביעת הזוכה יעשה על פי ציון משוקלל )איכות ומחיר( על פי המשקלות הבאים: .10.2

 40% -משקל מרכיבי איכות המציע וההצעה  .10.2.1

 60% –משקל מרכיבי הצעת המחיר  .10.2.2

וקה והספקה של מערכות מיזוג )מזגנים מיני קביעת הניקוד המשוקלל למציעים לשירותי תחז .10.3

 (  VRF-מרכזיים, מפוצלים ו

 קביעת ניקוד מרכיב האיכות  .10.3.1

 מרבי ציון פירוט אמת המידה
מעבר  בשירותי תחזוקהניסיון המציע, 

 לנדרש בתנאי הסף

מספר לקוחות עסקיים/ציבוריים, אצלם סופקו השירותים 

להם סיפק המציע מערכות / יחידות מיזוג לפחות,  10עבור 

 12שירותים תחזוקת מערכות מיזוג לתקופה של לפחות 

חודשים ברצף, בחמש השנים האחרונות. לכל לקוח מעבר 

 נקודות 5  -לנדרש בתנאי הסף 

15 

בשירותי הספקת ניסיון המציע, 

 מעבר לנדרש בתנאי הסף מזגנים

( הכוללת VRFבגין כל מערכת אוויר מרכזית מודולרית )

מאיידים / מזגן מיני מרכזי מעבר לנדרש בתנאי  3לפחות 

 נקודות 2  -הסף 

10 

בגין כל צוות עבודה, כהגדרתו בתנאי הסף, מעבר לנדרש  כ"א ואמצעים

 נקודות 5בתנאי הסף, 

15 

 40  ניקוד מרבי איכות –סה"כ 

 קביעת ניקוד מרכיב המחיר  .10.3.2

 מרבי ציון נוסחת חישוב סעיף בהצעת המחיר
ועלויות  בדיקות שנתיות –הצעת מחיר 

 מזגנים מיני מרכזיים רגילים כ"א

בכתב הצעת המחיר יקבע הניקוד בהתאם  לכל סעיף

 למשקל שנקבע לכל סעיף, על פי נוסחת החישוב כדלקמן:

 
 

 

10 

הצעת מחיר חלפים לתיקון תקלות 

 במזגנים מיני מרכזיים רגילים

10 

ועלויות הצעת מחיר בדיקות שנתיות 

 VRFלמזגנים מיני מרכזיים כ"א 

15 

הצעת מחיר חלפים לתיקון תקלות 

 VRFבמזגנים מיני מרכזיים 

35 

ועלויות הצעת מחיר בדיקות שנתיות 

 למזגנים מפוצליםכ"א 

15 

הצעת מחיר חלפים לתיקון תקלות 

 במזגנים מפוצלים

15 

 100 סה"כ ציון מרכיב מחיר

 .0.6 -נקודות( יוכפל הציון בגין ההצעה ב 60מרבי לקביעת ניקוד מרכיב המחיר )ניקוד  .10.3.3

 ידורגו המציעים ייקבע לפי ניקוד מרכיב איכות + ניקוד מרכיב המחיר. לפיו הניקוד המשוקלל הסופי .10.3.4

 

בגין  ניקוד
=  הסעיף

ניקוד 
 X מרבי

 100%  ביותר– ההנחה לסעיף הגבוהה%
 100% – הנבחנתלסעיף בהצעה   ההנחה%
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 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .11

לא המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה  .11.1

 יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה  .11.2

הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו, אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר, הכל בהתאם לכללים 

 והדינים החלים על ההליך.

בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים, את נסיונו  .11.3

 הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.

למזמין שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר  .11.4

 שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.

  להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.המועצה אינה מתחייבת  .11.5

יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או  .11.6

 פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה. 

הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר .11.7

כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין 

חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי 

מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר  סבירה בין אם ביחס לפריטים

 כל דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.

 עסק בשליטת אשה: .11.8

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא  .11.8.1

התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה 

 כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.8.2

 בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה  .11.8.3

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1ות )אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקא

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 

 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  זוג של  -( אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

 אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -שליש מהדירקטורים אינם נשים  ( אם2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי,  –"נושא משרה" 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי  –"עסק" 

 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
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 עם הזוכה והתקשרותעל תוצאות המכרז הודעה  .12

פי שיקול -ות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, עלהמועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצע .12.1

 דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

מובהר, כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין  .12.2

המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, 

 המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים  (5חמישה )תוך  .12.3

 הבאים:

 ( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.3שלושה ) .12.3.1

 .2ב/ נספחערבות ביצוע, בנוסח  .12.3.2

 ( חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.3נספח ב/אישור קיום ביטוחים )העתקי פוליסות וכן  .12.3.3

 כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה. .12.3.4

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-המועצה תהיה רשאית, על .12.4

 וטרם חתימת ההסכם. 

ל ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו בזמן לא חתם הזוכה ע .12.5

 .ולחלט את ערבותו רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז –שנקבע

-המועצה תודיע, במכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליתר המשתתפים במכרז על אי .12.6

  החזרת הערבות. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן זכייתם במכרז.

 

 כשיר שני .13

במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית,  .13.1

 אך לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.

כשירה, המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה  .13.2

 ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז.

ימי עבודה ידרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה, והתחייבותו לקיים את כל הדרוש  5בתוך  .13.3

אישור קיום פוליסות ו להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת

 ביטוחים.

ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית המועצה, אך לא חייבת,  .13.4

 לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה. 

 

 ביטוח .14

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא למועצה  .14.1

חים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר שינוי את הפוליסות ואישור קיום ביטו

 בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל  .14.2

תאמת הכיסוי הביטוחי חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של ה

 העומד לרשותו לדרישות המועצה.
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מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום  –לתשומת לב המציע  .14.3

ביטוחים" , יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי 

 י הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדר

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .14.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את  .14.4.1

כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המועצה לא 

 נלקחו בחשבון בהצעתו.

בל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום מציע שהצעתו תתק .14.4.2

לבטל את בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת זכייתו

 שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה. לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים

 המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז. .14.5

 

 עיון בהצעת הזוכה .15

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .15.1

, מהם המסמכים / נתונים 10מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם בנספח א/לסודות מסחריים / 

המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים 

 אחרים וינמק את טענתו בנושא זה. 

ידו לא יהוו סוד מסחרי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על  .15.2

או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין 

והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים 

זכות העיון בחלקים אלה של  גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על

 הצעות המציעים האחרים.

 

 הצהרות המציע .16

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה  .16.1

שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה 

ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח  והכוללת עבור כל  מרכיבי העבודה

 בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .16.2

המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, 

נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי  תיםולספק את השירכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ו

 המכרז/ההסכם.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  .16.3

מי מטעמו הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או 

 לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .16.4

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
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 שמירת זכויות .17

רות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, כל הזכויות במסמכי המכרז שמו

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך 

הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או 

 ה אחרת.להשתמש בהם לכל מטר

 

_____________________ 

  המועצה המקומית כפר שמריהו
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 הצהרת המציע – 1נספח א/

אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע  .1

_____________________ )להלן: "המציע"( מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז 

האמור בהם, ואני מסכים לכל האמור בהם. רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש ובהסכם, הבנתי את 

במסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז חתום בחותמת וחתימת מורשי החתימה אצל המציע, כהוכחה לכך 

 שהמציע מבין ומסכים לכל האמור בו.

זוג )מזגנים מיני מרכזיים, המציע מגיש הצעתו להספקת שירותי תחזוקה, הספקה והתקנה של מערכות מי .2

 (.VRF-מפוצלים ו

אני מצהיר בזאת כי המציע הוא ספק מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  .3

 יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.

מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה פי מסמכי המכרז וההסכם. אני -המציע מציע לספק את השירותים על .4

 ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות. 120 -הצעה זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל .5

ם במועד אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי למציע לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובי .6

תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב 

בזאת, כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ו/או 

 ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.

כי ידוע למציע, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה  למען הסר ספק, אני מצהיר, .7

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם 

לנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע למציע, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה 

ו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, ונספחי

לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה על המציע בלבד במלואן, ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

שאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז. המציע מתחייב לשתף פעולה עם אני מצהיר, כי ידוע לנו שהמועצה ר .8

 המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות  .9

מנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית והמציע מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהי

 על הוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל  .10

 פי כל מסמכי המכרז/החוזה.-יתר הדרוש לביצוע השירות על

 נה למציע כל טענה בדבר הפסד. ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי, ולא תהי .11

( ימי 5אם הצעת המציע תתקבל, המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה ) .12

 עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:

 ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום. מסמך ב'לחתום על ההסכם  .12.1

שקלים חדשים(, להבטחת קיום  חמישה עשר אלף)₪ 15,000להמציא למועצה ערבות בנקאית בסך  .12.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 2נספח ב/תנאי ההסכם, בנוסח 

 למסמכי המכרז. 3נספח ב/אישור על קיום ביטוחים בנוסח  העתקי פוליסות וכן להמציא למועצה .12.3
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קצתן יאבד לעיל כולן או מ 12אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .13

לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת המכרז והמועצה תהא רשאית המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא 

 להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.ו זו הלהצע

כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת  שבחילוט הערבותכן ידוע לי  .14

 ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.

 

 

 לראיה באתי על החתום:

 שם המציע:_________________________ מס' ת.ז./מס' חברה:________________________ 

 

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

______________ ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. 

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 חתימה וחותמת _______________________,עו"ד תאריך _____________________

 

 לראיה באתי על החתום:

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________  שם המציע:_________________________

 

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ה"ה 

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 _______________________,עו"דחתימה וחותמת  _____________________תאריך 
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 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים - 2א/נספח 

 אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז., ת____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02  יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

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

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

חוק שוויון )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא שלגביההתקשרות  עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  5. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

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

 __________________חתימה:

_, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 עליו בפני.בחתמו/ה 

  ____________חתימה וחותמת:
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 תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים -3נספח א/

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________ 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

ו/או טענה מצד , וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ומילוי תנאיו 9/2021מתן השירותים נשוא מכרז  בתחום עניין

 שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד  .2

ד את עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמי

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו  .4

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

בעניין.  להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 והמציע עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי יןהמזמ

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב

לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד  .6

 עניינים.

שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד מובהר בזאת  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

  ולראיה באתי על החתום:  .8

 

_______________________   ______________________   

 חתימה  שם

 

 אישור עו"ד

מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ, ______________, עו"ד, 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. בחוק, אישר/ה נכונות

  

_______________ _________________ 

 תימה וחותמתח   תאריך
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 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה – 4נספח א/

ית חתימה מטעם \מורשה’____________ ת ת"ז מס\___________ נושא_______אני הח"מ

"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן’ ______________ מס

 -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\וכי אהיה צפוי

יני המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי ד .1

העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, ככל שחלים הסכמים או 

 צווים כאמור.

 1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  .2

 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.

השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני המציע בעלי  .3

לחוק  5העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף 

ורשעו בעבירה לפי , ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא ה1985-העבירות המינהליות,  התשמ"ו

כי  -ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר 1987-חוק שכר המינימום התשמ"ז

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3חלפו 

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  .4

 ההצעה במכרז זה.

המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין   .5

 בעניין עובדים זרים.

 נחשבים לקנסות שונים.–אך במועדים שונים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6

 -לעניין תצהיר זה 

, אשר שר 1969-ה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"טהחיקוקים המפורטים בתוספת השניי-"דיני העבודה"

 התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.

ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי \הנני מצהיר 

 תוכן הצהרתי אמת.

 ______________________שם המצהיר וחתימה ______ תאריך____________________

 

 אימות חתימה

ביום_______ בחודש_________ בשנת_______  הופיע כי אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  \זהות______________’ מס _________________בפניי ה"ה

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

 תוכנו ואמיתתו. 

_________________ __________________ 

 חתימה תאריך
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 ת פליליות קודמותתצהיר בדבר העדר הרשעו - 5נספח א/

 

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: "’ מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 "(.המכרז) להלן: "מיזוג  למתן שירותי תחזוקה למערכות 9/2021

 הרייני מצהיר כדלקמן: .2

; פקודת 1952-המציע לא  הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 למעט הרשעות, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978

 . 1981-שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 או )מחק את המיותר(

 ________________________________העבירות הבאות:  הורשע בעבר בביצועהמציע  .2.2

 ____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות  .3

 . 1981-המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 שבנדון.הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז  .4

  

 ____________________ חתימת המצהיר: 
 אישור:

 
אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה מס' _________________ ולאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 

_____________________ _________________ 
 עו"ד   תאריך
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 אישור בדבר מורשי חתימה -6נספח א/

 

 אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  _________________________,  מ.ר ____________ 
 

 , הנני לאשר הזאת כי ה"ה:המציע_____________כעו"ד / רו"ח של 
 

 שם:_______________________________________ ת.ז.:____________________

 ____________שם:______________________________________ ת.ז.:_________

 שם:______________________________________ת.ז:______________________

 

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

 

 אצל המציע:________________________________________________

 ומורשים להתחייב בשמו. 

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  המציעבצירוף חותמת  

 .המציעמחייבת את 

  
 רו"ח/עו"ד:_______________________ תאריך:____________________

 
 

  **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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 ואמות המידה לאיכות המציע לעניין עמידה בתנאי הסףפרטים  – 7נספח א/

 . , כוח אדם ואמצעיםסף לעניין ניסיוןהבטבלאות להלן יפרט המציע את עמידתו בתנאי 

 ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים.

 פירוט ניסיון קודם .א

המציע שירותי תחזוקת מזגנים לפחות ללקוח  השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, סיפק 5במהלך  (1

 12מערכות / יחידות מיזוג לפחות, לתקופה של  10עסקי/ציבורי אחד, אצלו סופקו השירותים עבור 

 חודשים רצופים לפחות.

מועד תחילת  שם הלקוח #
 ההתקשרות

מועד סיום 
פרטי איש קשר  מס' מערכות יח' מיזוג  ההתקשרות

 אצל הלקוח

1      

2      

3      

4      

5      

6      

חודשים  12 במשךהשנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי תחזוקת מזגנים  5במהלך  (2

 לעיל ו/או אצל לקוחות נוספים(:1רצופים לפחות, למערכות מיזוג כדלקמן אצל לקוח כאמור בסעיף 

 מאיידים כל אחת . 3( הכוללות לפחות VRFמודולריות )לארבע מערכות מיזוג אוויר מרכזיות  -

 יחידות מסוג מזגן מיני מרכזי. 4 -ל  -

מועד תחילת  שם הלקוח #
 ההתקשרות

מועד סיום 
 ההתקשרות

  VRFסוג המערכת )למערכות 
 יש לפרט מס' מאיידים( 

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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 צוותים מקצועיים –פירוט כוח אדם  .ב

 להלן פירוט בדבר עמידת המציע בדרישות הבאות:

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה ונכון למועד  6המציע מעסיק בתקופה של לפחות 

צוותי עבודה, כאשר כל צוות מונה טכנאי מיזוג אוויר מוסמך מטעם משרד הכלכלה  2האחרון להגשת ההצעה 

 .ועוזר טכנאי

מועד תחילת  מס ת.ז. שם העובד מס"ד
העסקה אצל 
המציע )חודש 

 ושנה(

 הסמכה
תוקף  מס' רישיון תחום מקצועי 

 הרישיון

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        
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 תצהיר על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין  –8נספח א/

 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א
 
 

_______, ___________באני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ_____________, 

"( מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי המציע)להלן: "למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג  9/2021המציע במכרז 

 1977 -מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין היא : עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז

-של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א. כאמור בחוק למניעת העסקה 352למעט סעיף 

2001. 

 

 העסיק עובד שיורשע בפס"ד כאמור לעיל.י הרייני מתחייב כי המציע לא

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

             

       ____________  

 חתימת  המצהיר        

------------------------------------------------------------------------------ 

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ פגשתי 

האמת וכי יהיה את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

 _____________________, עו"ד                             תאריך: __________________
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 ערבות השתתפות -9נספח א/

   לכבוד:

    המועצה  המקומית כפר שמריהו

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 5,000 "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשעל פי בקשת _____________ )להלן: "

שקלים חדשים(, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו במכרז  חמשת אלפים ש"ח )הסכום במילים:

 ומילוי תנאיו.מתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג ל 9/2021מס' 

 

מיידית אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  

קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש  עם

עון כלפיכם טענת הגנה כלשהי את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לט

 שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

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

 

 לתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.זו הנה ב ערבות 

 ועד בכלל. 10/4/2022זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות

 לא תענה.  10/4/2022דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 10/4/2022לאחר יום 

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק _____________בע"מ
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 חלקים חסויים בהצעה - 10/נספח א

 עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי: תאני מבקש שלא תינתן זכו

מסמך 
 בהצעה

עמוד/ים 
 בהצעה

סעיף 
 בהצעה

 מהסיבות הבאות בנושא

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות, 
 שיוגשו למכרז זה.

 
 חתימת המציע:

 ח.פ./ע.מ:________________________ שם המציע:___________________________

 תאריך:______________________________ חתימה וחותמת:_____________________
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -11נספח א/

מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים 
 המפורטים להלן:

 על פי נספח אסמכתא 

 בחוברת

 יש/

 לא נדרש

כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה   .1

 וחותמת + קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז

  

  1נספח א/ הצהרת המציע  .2

  2נספח א/ תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים  .3

  3נספח א/ תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים  .4

  4נספח א/ על דיני העבודהתצהיר והתחייבות לעניין שמירה   .5

  5נספח א/ תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות   .6

אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה   .7

 הנוכחית.

  6נספח א/

  7נספח א/ עמידה בתנאי הסף ואמות המידה לאיכות המציעפירוט   .8

  8א/נספח  על פי חוק למניעת העסקת עברייני מיןתצהיר   .9

  9א/נספח  השתתפותת ערבו  .10

  10א/נספח  חלקים חסויים בהצעהפירוט   .11

   תעודת עוסק מורשה  .12

פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות אישור בדבר ניהול   .13

, תקף לשנה 1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 הנוכחית, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.

  

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית  .14

תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים  -תאגיד  .15

 מסוגו.

  

תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות,  -תאגיד  .16

 בתוקף לשנה הנוכחית.

  

   הודעות המועצה חתומותכל   .17

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע 

לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין  לצרף את כל המסמכים הנדרשיםמאחריותו הבלעדית 
  אם לא.
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 הסכם התקשרות –' מסמך ב 

 _______ שנת_______  לחודש_________  ביום ב__________ ונחתם שנערך

 

 המועצה המקומית כפר שמריהו  בין: 

 ("המזמיןאו " "המועצה" להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם  : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 :  _________________ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

 "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

 

 "(;השירותיםהשירות/" להלן)למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג  9/2021 פרסמה מכרז והמועצה הואיל

 ;הזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו השרות למתן הצעה הגיש והספק והואיל

 האדם וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי הינושלצורך מתן השירותים  בזאת והספק מצהיר והואיל

 ;המועצה של המוחלט רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים

 השירות למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא

 

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

  וכותרות מבוא .1

  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

, המכרז במסגרת המועצה של לפרסומיה צורפו אשר, נספחיהם כל על המכרז מסמכי כי בזאת מובהר .1.2

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים

 .לפרשנותו ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.3

 על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז. .1.4

 . זה בהסכם האמור יגבר ונספחיו ההסכם בין סתירה של במקרה .1.5
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 הגדרות .2

זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. בהסכם  הסכם .2.1

 ובמסמכיו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 המקומית כפר שמריהוהמועצה  "המזמין/המועצה"

 ידי על שימונה מי או, מנהל מחלקת אחזקה או אב בית באתר בו מסופקים שירותים  "הממונה/המפקח"

 .המועצה ומזכיר גזבר

 .למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג 9/2021 מכרז  "המכרז"

 מי שהגיש הצעה למכרז.  "המציע"

 ,מנהליו, מועסקיו, עובדיו המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות "/הקבלן"הספק

 או בשמו הבאים וכל(, המועצה מן אישור קבלת לאחר) ידו על שיועסקו המשנה קבלני

  .מטעמו

 הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה.  לקבלןקבלן אשר מספק שירותים  "קבלן/ספק משנה"

לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות  בקבלןמכלול העבודות והשירותים אותם מחויב  "השירותים/העבודות"

 כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו. 

 בגין ביצוע העבודה. הקבלןהמחיר לו זכאי    "התמורה"

 המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס. מדד  "המדד"

 נספחיו המצורפים לו.הסכם זה לרבות  "ההסכם/החוזה"

סדרי השלטון א. לפקודת 18יום מנוחה, כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף  "חג"

 .1948-והמשפט, תש"ח

, ולפי הצורך )כאשר אין סעיף מתאים במחירון דקל מחירון דקל לתחזוקה ושיפוצים "מחירון דקל"

 ביותר בעת ביצוע העבודה., במהדורתו העדכנית לבניה לתחזוקה ושיפוצים( מחירון דקל

 

 השירותים: .3

הספקה והתקנה של מערכות מיזוג )מזגנים מיני  ,שירותי תחזוקההם השירותים אותם מתחייב הספק לבצע 

 .(VRF-מרכזיים, מפוצלים ו

, ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בפרט, ובכל 1נספח ב/כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כ

 המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בכלל.מסמכי המכרז 

  

 ההסכם תקופת .4

 . החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים חודשים, 12תהיה למשך  תקופת ההסכם .4.1

עד  נוספות לתקופות ההסכם את להאריך דעתה לשיקול בהתאם המועצה רשאית, ההסכם תקופת בתום .4.2

 .חודשים 60 על יעלה לא, ההארכה תקופות ההסכם, כוללשסך תקופת  ובלבד אחת, חודשים כל 12

הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב, באמצעות דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול  .4.3

דעתה הבלעדית של המועצה, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם, או תום כל תקופה של 

 הארכת ההסכם, לפי העניין.
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   התמורה .5

 לספק המועצה תשלם, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש השירות מתן תמורת .5.1

 להלן) ממנו נפרד בלתי חלק , ומהווה4נספח ב/הנספחת להסכם ב להצעתו בהתאם הסכומים את

-הספקה והתקנה של מערכות מיזוג )מזגנים מיני מרכזיים, מפוצלים ו ,שירותי תחזוקהבגין , "(התמורה"

VRF):לרבות , 

, בהתאם למחירי מחירון דקל מזגנים מיני מרכזיים "רגילים"לועלויות כוח אדם בדיקות שנתיות  .5.1.1

  בניכוי הנחה המפורטת בכתב הצעת המחיר.

בניכוי , בהתאם למחירי מחירון דקל מחירי חלפים לתיקון תקלות במזגנים מיני מרכזיים "רגילים" .5.1.2

 הנחה המפורטת בכתב הצעת המחיר.

בניכוי , בהתאם למחירי מחירון דקל VRFמיני מרכזיים  ועלויות כוח אדם מזגניםלבדיקות שנתיות   .5.1.3

 הנחה המפורטת בכתב הצעת המחיר.

בניכוי הנחה , בהתאם למחירי מחירון דקל VRFמיני מרכזיים  מחירי חלפים לתיקון תקלות במזגנים .5.1.4

 המפורטת בכתב הצעת המחיר.

בניכוי הנחה , בהתאם למחירי מחירון מזגנים מפוצליםלדם ועלויות כוח אבדיקות שנתיות  .5.1.5

 המפורטת בכתב הצעת המחיר.

 בניכוי הנחה המפורטת בכתב הצעת המחיר. מחירי חלפים לתיקון תקלות במזגנים מפוצלים .5.1.6

כל מחירי היחידה במחירוני דקל הינם סופיים הכוללים רווח והוצאות כלליות של מובהר ומודגש כי  .5.2

 .לם תמורה נוספת בגין רווח קבלן ראשי או דרישה כלשהיהקבלן ולא תשו

 ולא תשתנה מכל סיבה שהיא , למעט הצמדה כאמור,מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת .5.3

, לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את לאורך כל תקופת ההתקשרות

, מכל מין וסוג שהוא, ספקבהתאם להסכם לרבות כל הוצאות ההתשלום המלא עבור ביצוע העבודה 

הנדרשות לביצוע העבודה, לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של 

בקשר עם מילוי התחייבויותיו  ספקו/או מי מעובדיו, לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו ל ספקה

 .שר להסכם זההמפורטות בהסכם זה או שייגרמו בק

 .ספקהמועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי ה .5.4

 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו .5.5

 : להלן המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם התמורה .5.6

 הלך החודש הקודם.החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במ .5.6.1

מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן  לממונהלצורך קבלת התמורה יגיש הספק  .5.6.2

 את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.

 וגזבר המועצה ועל פיו.  הממונההתמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי  .5.6.3

 , בתנאי שאושר כאמורלמועצהיום מתום חודש הגשת החשבון  45התמורה תשולם לספק בתוך  .5.6.4

 (.45)ש+
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 מעביד עובד יחסי קיום אי .6

 וזאת עצמאי ספקכ ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, ספקה עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .6.1

 משולבת תהיה שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו

 או/ו ספקל המועצה בין ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המועצה של בעבודתה

 או/ו תשלום לכל זכאים עובדיו יהיו ולא ספקה יהיה לא, זה מטעם. ספקה מעובדי מי לבין המועצה בין

 . נוהג או/ו דין כל פי-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או/ו תמורה

 המועצה של נטענת אחריות בגין כלשהו גורם א/ו ספקה מעובדי מי ידי על תתבע שהמועצה במקרה .6.2

 סכום כל בגין יום 30 תוך המועצה את ישפה או/ו יפצה ספקה, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד

 שכר לחוק בנגוד ששולם לשכר בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם תחויב המועצה שאותו

 .כלשהו קיבוצי הסכם פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום

, הכנסה מס לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם ספקה .6.3

 ולא זה הסכם ביצוע עקב מעביד או/ו עצמאי ספק על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע

 -עליו החל קיבוצי הסכם פי על לו המגיע השכר או/ו המינימום שכר חוק פי על לעובד מהמגיע פחות

 .מביניהם הגבוה

 

 אחריות הספק .7

 פי על השירות מתן לצורך ידו על שיועסקו האנשים לכל כמעביד אחראי הוא כי בזאת מצהיר הספק .7.1

 מינימום שכר תשלום לרבות, עובדיו לגבי דין כל פי על חובותיו כל את למלא מתחייב הוא וכי, זה הסכם

 כלשהי באחריות  תשא יהא לא, מצידו המזמין. דין כל פי על ממעבידו לעובד המגיעים התשלומים וכל

 . הספק עובדי כלפי

 כל פי על הנהוגות אחרות ולהטבות פיטורים לפיצויי זכאי הספק אין, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .7.2

 .נוהג או דין

 לכל או ידו על למועסקים, למזמין ייגרם אשר הוצאה או/ו נזק לכל אחראי הינו כי בזאת מצהיר הספק .7.3

בין , זה הסכם תנאי או כלשהו דין הפרת בגין או/ו השירות מן עקיף או ישיר, יוצא כפועל, שלישי צד

שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין כל תביעה 

 לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.שיידרש 

הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע  .7.4

השירותים נשוא הסכם זה, לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה 

 בדבר אופן השימוש בהם. וביצוע הדרכות

 לעובד כרגיל המשתלם כלשהו תשלום, למועסקיו או/ו לעובדיו או/ו לספק המזמין לשלם ויחויב היה .7.5

 בו סכום המזמין בכול את הספק יפצה, אחר או שלישי לצד נזיקין פיצויי בתשלום שתחויב או, ממעבידו

 .דין עורך ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, כאמור יחויב

לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק  למזמיןספק, למען הסר  .7.6

, ו/או על פי כל דין אחר, למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק, 1967-השומרים, התשכ"ז

 לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.
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 ביטוח  .8

 ממועד או ההתקשרות תקופת תחילת ממועד, דין כל פי ועל זה הסכם פי על ספקה באחריות לפגוע מבלי .8.1

 מתחייב(, שלה הארכה כל לרבות) ההתקשרות תקופת כל ולמשך המוקדם לפי, השירותים מתן תחילת

 הביטוחים את, בישראל ביטוחים לעריכת כחוק מורשת ביטוח בחברת חשבונו על ולקיים לערוך ספקה

 בלתי חלק ומהווה זה להסכם המצורף 3ב/ כנספח מסומן - ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים

 ביטוח ולעניין,  בישראל המורשית ביטוח חברת אצל"(, ביטוחים קיום אישור: "להלן) ממנו נפרד

 .דין פי על אחריות ספקל להיות עלולה עוד כל המוצר וחבות מקצועית אחריות

 :הבאים הסעיפים את לכלול ספקה מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .8.2

 :מועצהאו ה/ו ספקה –הינו  בפוליסות" המבוטח" שם 1.2.8

 .ל"או עובדים של הנ/ת בת וואו חבר/עובדיה ו לרבות: הביטוחי הכיסוילעניין " מועצהה" 1.2.2

או בקשר עם מעשה או /בגין ו הועובדי מועצהאת ה לשפות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 1.2.8

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים  ספקהמחדל של 

לנזקים בגין  האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי מועצהאת ה שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח 1.2.8

 .בקשר עם ביצוע השירותים ספקהאו מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי /תאונת עבודה ו

או בקשר עם הפרת חובה /בגין ו הועובדי מועצהאת אחריות ה לשפות מורחב מקצועית אחריות ביטוח 1.2.8

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים ספקהמקצועית של 

או /או בקשר עם ביצוע השירותים ו/בגין ו הועובדי מועצהחבות המוצר מכסה את אחריות ה ביטוח 1.2.8

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים ספקההמוצרים של 

יאוחר ממועד  לאיכלול תאריך רטרואקטיבי  –או ביטוח חבות המוצר /אחריות מקצועית ו ביטוח 1.2.8

 .בהתאמה מועצהאו מועד אספקת המוצרים ל/ותים המקצועיים ושירההתחלת מתן 

 .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות  1.2.1

ולרבות  ספקהפועל בשמו ומטעמו של ה כלאו /על פי דין  ו ספקהיכסה את אחריותו של  הביטוח 1.2.8

 .אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה , בפוליסותסכום השתתפות עצמית  1.2.88

 .₪  50,000מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, האו עובדי/ו מועצהאו התחלוף כלפי ה/ביטול זכות השיבוב ו 1.2.88

ודעה ה מועצהל שתימסראלא לאחר , או לשנוי תנאיהם לרעה/הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו 1.2.82

או /יום לפחות לפני מועד הביטול ו 88, במכתב רשום, או חברת הביטוח מטעמו/ו ספקי ה"ע, בכתב

 .השינוי המבוקש

 מבטחי אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) ספקה בפוליסות סעיף כל 1.2.88

 פי על הביטוח  מועצהה ולגבי, מבטחיה וכלפי מועצהה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  ספקה

 ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא מועצהה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות

 ממבטחי תביעה זכות ספקה של הביטוח לחברת שתהיה מבלי מועצהה בביטוחי השתתפות זכות

, ספק הסר למען. 8818-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 88 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף מועצהה

 . מבטחיה וכלפי מועצהה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרת  ספקה מבטחת

קבוצת כלל ביטוח התקפות  של" ביט"יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות ה 1.2.88

ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות   במועד התחלת הביטוח ולעניין

 .הפיקוח ידי על והמאושרת המעודכנת, המבטחת החברה שלמקצועית 
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 מכשירי, טעינה, פריקה עבודות כוללות העבודות בגין גם היתר בין אחריותו את יכסו ספקה ביטוחי 1.2.88

 .ופירוק הקמה, הרמה

 אישור את, זה הסכם על החתימה עם מועצה לידי להמציא מתחייב ספקה, מועצהה מצד דרישה כל ללא .8.3

 חתום כשהוא הביטוח אישור המצאת כי לו ידוע כי מצהיר ספקה. מבטחו ידי על חתום כשהוא הביטוח

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

 תקופת תום מועד לפני יום 14- מ יאוחר לא. דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על ספקה של מהתחייבויותיו

 תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את מועצהה בידי להפקיד ספקה מתחייב, ספקה ביטוחי

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

 מתחייב ספקוה מועצהל הביטוח פוליסות את להמציא ספקמה לדרוש, חייבת לא אך, רשאית מועצהה .8.4

 .מועצהה שתדרוש התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היה

 ספקוה, לעיל כאמור ספקה ידי על שיומצא הביטוח אישור את לבדוק, חייבת לא אך, רשאית מועצהה .8.5

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

 ולדרישת הבדיקה לעריכת מועצהה זכויות כי מצהיר ספקה. זה הסכם פי על להתחייבויותיו הביטוח

 לגבי אחריות כל או/ו חובה כל מטעמה מי או/ו מועצהה על מטילה אינה לעיל כמפורט השינויים

 חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין, היעדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, הביטוח אישור נשוא הביטוחים

 כמפורט שינויים עריכת נדרשה אם בין וזאת, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על ספקה על המוטלת שהיא

 .לאו אם ובין הביטוחים אישור נבדק אם בין, לאו אם ובין לעיל

 מעת ולחדשם ובמועדם במלואם הביטוח דמי את לשלם, הביטוחים תנאי כל אחר למלא מתחייב ספקה .8.6

 כי, יודגש. הביטוחים תוקף את להפקיע או/ו לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות ולא הצורך לפי לעת

 .ספקה בביטוחי הנקובים העצמיות ההשתתפויות בסכומי מקרה בכל יישא ספקה

 מהתחייבויותיו שהיא כל בצורה לגרוע או לצמצם כדי ספקה ידי על הביטוחים בעריכת אין, כי מובהר .8.7

 נזק כל בגין מועצהה את לפצות או/ו לשפות מחובתו ספקה את לשחרר כדי או זה להסכם בהתאם

 אלא בהם יהיה לא כלשהם ביטוח תגמולי תשלום. דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על לו אחראי ספקשה

 .הפסד או נזק בגין מטעמה מי או/ו מועצהה זכאים יהיו לו הפיצוי או/ו השיפוי מסכום להפחית כדי

 הינה הביטוחים עריכת באישור כמפורט הביטוחי הכיסוי היקף ואו האחריות גבולות קביעת כי מוסכם .8.8

 ספקה על. זה הסכם לפי חבותו ממלוא אותו פוטרת שאינה ספקה על המוטלת מינימום דרישת בבחינת

 מנוע הוא כי בזאת ומאשר מצהיר ספקה. בהתאם האחריות גבולות את ולקבוע לחבות חשיפתו את לבחון

 האמורים האחריות לגבולות הקשור בכל מטעמה מי או/ו מועצהה כלפי דרישה או/ו טענה כל מלהעלות

 . ידו על שהוצא הביטוחי הכיסוי היקף או/ו

 מי או/ו ידו על המובא לרכוש נזק או/ו אובדן לכל מאחריות מטעמה מי או/ו מועצהה את פוטר ספקה .8.9

 תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה ולא, השירות מתן לצורך המשמש או/ו מועצהה לחצרי מטעמו

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

 .בזדון

 

 ההסכם ביטול .9

 (30שלושים ) בת בכתב מוקדמת בהודעה שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם לבטל רשאית המועצה .9.1

 .האמור ההסכם סיום בשל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא לספק, כאמור במקרה. ימים

 .העבודה הפסקת לשלב בהתאם התמורה של היחסי החלק, לספק ישולם, ההסכם ביטול של מקרה בכל .9.2
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 ערבות בנקאית .10

 בלתי, למדד וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למועצה מסר ספקה  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .10.1

נספח עפ"י הנוסח המצורף להסכם כ ,מיידי לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת

 כי המכרז.במסמך א' למסמכמפורט  ובתוקף בסך, 2ב/

 60-ל עד קרי, בהתאמה הערבות תוקף את להאריך הספק מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .10.2

 הערבות הארכת את להמציא מתחייב הספק. חשבונו על, ההתקשרות לסיום החדש המועד מתום יום

 . ההתקשרות הארכת על המועצה הודעת ממועד ימים 10-מ יאוחר לא, פעם בכל, למועצה כאמור

לעיל לתקופת ההתקשרות  10.2לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  .10.3

תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא  –המוארכת 

 סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.

 

  ועיכבון קיזוז .11

על פי  מהמועצההמועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .11.1

וכן כל  הספקלבין  שבינהאחר  הסכםזה או על פי כל  הסכםעל פי למועצה , כל חוב המגיע לספקזה  הסכם

. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את מהספקמועצה לחוב קצוב אחר המגיע 

עד ו/או אמצעי אחר העומד החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צ

  מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. הספקלרשות המועצה כלפי 

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא. .11.2

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא. .11.3

 

 זכויות העברת .12

 בהסכמת אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הספק אין

 .ומראש בכתב לספק שתינתן המועצה

 

 ההסכם שינוי .13

 . ומראש בכתב בהסכמה אלא זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 הפרות ופיצויים .14

על כל סעיפי  7על כל סעיפי המשנה שבו,  6, 3סעיפים המבוא להסכם זה, מצהיר, כי ידוע לו כי  הספק .14.1

הינם תנאים עיקריים ויסודיים , 12על כל סעיפי המשנה שבו,  10על כל סעיפי המשנה שבו,  8המשנה שבו, 

בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

תבטל  לא זאת גם במקרה שהמועצה"מ( לכל מקרה הפרה, שקלים חדשים בע חמשת אלפיםש"ח ) 5,000

וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד ותרופה את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק, 

ן, ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל די

   ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.
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על פי מסמכי  ומהתחייבויותי ספקלא ישחררו את ה ספקלתשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  .14.2

 ההסכם.

 

 מפעולה והימנעות ויתור .15

, זכויותיה על המועצה כויתור ייחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך על המועצה ויתרה כן אם אלא

 

 והודעות כתובות .16

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים כתובות .16.1

 במבוא המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .16.2

 כמכתב זה הסכם לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין הכתובות לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם

 מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר כדבר הדואר לבית מסירתו לאחר שעות 72 תוך לתעודתו שהגיע

 .לתעודתו יגיע לא או/ו שהיא סיבה

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

___________________ ___________________ 

 הספק המועצה

 לספק שהוא תאגיד-אישור עו"ד

 המסמך דלעיל, נחתם ע"י: מאשר בזאת כימ.ר________ אני הח"מ ________________ עו"ד,  

 ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________________, מספר 

 תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 _________________,עו"ד  _____________
 חתימה וחותמת  תאריך  

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:_______  מ.ר.אני הח"מ ____________________ עו"ד,  

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 
 ____________________,עו"ד  _________________

 חתימה וחותמת  תאריך
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 מפרט המכרז – 1נספח ב/

 כלליות הוראות -חלק א' 
 

 כללי .1

)מזגנים תחזוקת ואספקת מערכות מיזוג להלן מפרט העבודות להתקשרות מסגרת עם קבלן למתן שירותי  .1.1

 במועצה המקומית כפר שמריהו., (VRF-מיני מרכזיים, מפוצלים ו

 . מהקבלן  ,מקצתן או כולן, מיוחדות עבודות להזמין מתחייבת אינהלמען הסר ספק, יובהר כי המועצה  .1.2

הקבלן . מיוחדות עבודות לביצוע אחרים לקבלנים לפנות דעתה לשיקול בהתאם רשאית תהאהמועצה 

 .המועצה בתחומי העובדים נוספים קבלנים עם שיידרש ככל פעולה לשתף מתחייב

חדשה  VRFהמועצה רכשה לאחרונה מזגנים חדשים, בין היתר למרכז וייל נרכשה מערכת  מיזוג  .1.3

)תרשים מצ"ב( וכן מתכננת המועצה במהלך ההתקשרות על פי מכרז זה לרכוש מזגנים חדשים נוספים.  

מובהר בזאת שכל מערכת מיזוג הנמצאת בתקופת אחריות יצרן / מתקין לא תכלל בשרותים הנדרשים 

מערכות / במכרז זה והיא תתווסף אליהם רק לאחר תום תקופת האחריות וזאת במחיר שנקוב במכרז ל

 יחידות מיזוג מסוגה.

רותים במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה, לרבות במקרים יצוות הקבלן יהיה זמין וערוך למתן הש .1.4

 . חג מיוחדים בימי שישי, שבת, חגים, מועדים וערבי

ת עבודות שביצוען אינו מתחייב בימים שאינם ימי העבודה )ימים א' עד ו'( או בשעו ,למרות האמור לעיל 

וההחלטה בעניין זה תהיה מסורה לשיקול דעתה  לא תבוצענה בהם ,שעות העבודה המקובלות שלאחר

 .הבלעדי של המועצה

את כל אמצעי התקשורת בהם ניתן ליצור עמו קשר )טלפון, טלפון נייד, הקבלן יעמיד לרשות המועצה  .1.5

לצורך קבלת  ,בכל ימי השנהיש במשך כל שעות היממה מוקד/ מספר קו טלפון מאופקס ודוא"ל( לרבות 

 קריאות והפעלת צוות הקבלן לתיקון התקלות.

 על הקבלן לבצע את העבודה באופנים הבאים: .1.6

 ביצוע ביקורות תקופתיות. .1.6.1

 תיקון תקלות שתתגלינה במהלך הביקורת. .1.6.2

 לקריאות שרות.במענה  –תיקון תקלות  .1.6.3
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 כללי -ביקורות תקופתיות   .2

בשנה( תבוצענה לקראת עונת הקיץ ו/או לקראת תחילת עונת החורף  2הביקורות העונתיות )עד  .2.1

 ותשמשנה לבדיקת ולהכנת מערכות המיזוג לקראת העונה הבאה.

 האחריות ליזום את הביקורת תחול על הקבלן. .2.2

 מטעם המועצה. הממונההביקורת תהיה מתואמת מראש עם  .2.3

 ים הבאים:הביקורת התקופתית תכלול את המרכיב .2.4

 בדיקה . .2.4.1

 בדיקה ויזואלית. .2.4.2

 תחזוקה מונעת. .2.4.3

 טיפול בתקלות שיתגלו במהלך הבדיקה. .2.4.4

 העברת מערכת מיזוג, שהדבר מתחייב, מקירור לחימום או להיפך, לפי העונה.  .2.4.5

 

 תיקון תקלות שיתגלו במהלך הביקורת .3

הפירוט של , את ממצאי הבדיקה ואת לממונה ולפני טיפול בתקלה, יציג הקבלן לאחר הבדיקה .3.1

 הטיפולים הנדרשים לתיקון יחידת המיזוג.

 ו/או הזמנת עבודה של המועצה חתומה כדין. הממונהתיקון יבוצע על ידי הקבלן אך ורק לאחר אישור של  .3.2

 את הטיפול שבוצע ואת החלקים שהוחלפו במסגרת יומן עבודה.  לממונהלאחר השלמת כל טיפול יציג הקבלן  .3.3

תשולם לקבלן אך ורק לאחר קבלת אישור מעם  /חלפים )לפי העניין( תיקוןהתמורה עבור כל טיפול /  .3.4

 .המאשר כי התיקון בוצע כהלכה ולשביעות רצון המועצה הממונה

מובהר בזאת כי כל תמורה עבור השרות, עבודות ו/או חלפים תינתן רק עבור עבודות ו/או חלפים  .3.5

 . ונההממואושרו בכתב על ידי  ממצאי הביקורת שהוצגו בדו"ח 

 

 / קריאה דחופה תיקוני תקלות ע"פ קריאה .4

 .הממונהכל קריאה שתועבר לקבלן תאושר על ידי  .4.1

 עם קבלת קריאה יבצע הקבלן בדיקה של המערכת לאיתור ואבחון התקלה. .4.2

, את ממצאי הבדיקה ואת הפירוט של לממונהלאחר הבדיקה ולפני טיפול בתקלה, יציג הקבלן,  .4.3

 יחידת המיזוג.הטיפולים הנדרשים לתיקון 

 .הממונהתיקון יבוצע על ידי הקבלן אך ורק לאחר אישור של  .4.4

הממונה תשולם לקבלן אך ורק לאחר קבלת אישור מעם  / חלפים התמורה עבור כל טיפול / תיקון .4.5

 המאשר כי התיקון בוצע כהלכה ולשביעות רצון המועצה.

מקבלת הקריאה, ולתקן את התקלה  שעות 24תוך  רגילהתקלה  הקבלן מתחייב להופיע לבדיקת  .4.6

 באופן מיידי וברציפות עד לתיקונה לשביעות רצון הממונה, כאמור לעיל ולהלן.

מקבלת הקריאה, ולתקן את התקלה באופן  שעות 4תוך  דחופהתקלה הקבלן מתחייב להופיע לבדיקת  .4.7

ההחלטה בדבר היותה של  מיידי וברציפות עד לתיקונה לשביעות רצון הממונה, כאמור לעיל ולהלן.

 קריאה דחופה מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של הממונה.

 את הטיפול שבוצע ואת החלקים שהוחלפו במסגרת דו"ח מפורט.  לממונהלאחר השלמת כל טיפול יציג הקבלן  .4.8

מובהר בזאת כי כל תמורה עבור עבודות ו/או חלפים תינתן רק עבור עבודות ו/או חלפים שהוצגו  .4.9

 . הממונהואושרו בכתב על ידי  מורכאבדו"ח 

 תרשים תהליך הטיפול בתיקון תקלה ותקלה דחופה .4.10
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 שונות .5

הקבלן יעסיק, לצורך מתן השירות, אנשי מקצוע מאומנים ומיומנים, בעלי מקצוע המוסמכים כחוק  .5.1

 לטיפול במתקני המיזוג הנדונים. לשם כך על הקבלן לצרף תעודות טכנאי קירור ומיזוג אוויר מטעם

 משרד הכלכלה.

, מתחייבזמין לקבלת קריאות שירות כל שעות היממה. הקבלן  שרות קבלת קריאות טלפוניות,לקבלן  .5.2

 ימים בשבוע לפחות.  6בעצם הגשת הצעתו כי לרשותו שרות לקבלת קריאות, הזמין כל שעות היממה, 

/  הביקורת התקופתיתחלקי חילוף, תיקונים, טיפולים ופעולות אחזקה אשר אינן כלולות במחיר  .5.3

 יקבלו את אישורו מראש של הממונה מטעם המועצה.  בשירות התיקון / בשירות השנתי

התשלום עבור השירותים הנ"ל יבוצע ע"פ דו"ח תיקון מפורט )ניתוח מחיר( שיוגש ע"י הקבלן  .5.4

 מין מראש ובכתב.ז, וקיבלו את אישור המלמזמין טרם ביצוע העבודות

ים נוספים לביצוע נשומר לעצמו את הזכות לקבל הצעות מחיר מקבל מובהר בזאת כי המזמין .5.5

 העבודות הנדרשות ואף לפנות אליהם לביצוע העבודות לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 בביצוע כל עבודות האחזקה והתיקונים, ישתמש הקבלן בחומרים חדשים ומאיכות מעולה. .5.6

קים זהים או שווי ערך לאלה יעשה שימוש אך ורק בחל –במקרה של צורך בהחלפת חלקים  .5.7

 .הממונההמוחלפים ובאישור 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כאמור לעיל, כדי למנוע מהמועצה  .5.8

לנקוט בכל פעולה לפי כל דין כדי לקבל מהקבלן פיצוי מלא והולם על נזקים שיגרמו לה כתוצאה 

 מאופן הספקת השירותים על ידי הקבלן.
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 ישום ומעקבר .6

הקבלן ינהל רישום שוטף ומסודר של כל עבודות האחזקה והתיקונים שהוא מבצע, הממצאים בכל  .6.1

 בדיקה וכן קריאות ערכי הטמפרטורה, הלחץ, הזרם וכד' שהוא עורך. 

הרישומים ינוהלו כשהם ממוינים ע"פ המערכות ופרטי הציוד, באופן שיהיה אפשר לעקוב אחר  .6.2

 ציוד. הטיפולים שעבר כל פריט

הקבלן ינהל עותקים זהים של הרישומים בכל עת: האחד ברשותו, השני ברשות האחראי מטעם  .6.3

 המועצה. 

 

 ציוד חומרים ומלאכה .7

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, החומרים המתקנים וכיוצ"ב הדרושים למתן  .7.1

 השירות בצורה יעילה ואיכותית.

בחומרים מהסוג האיכותי ביותר שהינם בעלי תו תקן ישראלי הקבלן ישתמש לצורך מתן השירות  .7.2

 ובהעדר תקן מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.

האחראי מטעם המועצה יהיה רשאי להורות לקבלן לסלק חומרים / חלפים תוך תקופת זמן שתצוין  .7.3

מם בהוראה בכל מקרה שלדעת המועצה אינם מתאימים לתפקידם והקבלן מתחייב לספק במקו

 חומרים חליפיים, כשרים ומתאימים לתפקידם.

. לעיל יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן 7.3לא מילא הקבלן אחר הוראת המזמין לפי סעיף  .7.4

והלה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום 

 אחרת שתראה למזמין.שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן בכל דרך 

 

 הוראות בטיחות כלליות .8

 הקבלן מתחייב:

אם למטרת ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים עליו לקבל לכך אישור  .8.1

 מראש בכתב מאת  המזמין.

כולל הדרכת העובדים לשימוש נכון בציוד  לספק ציוד מגן אישי לעובדים למניעת סיכונים בטיחותיים, .8.2

והחלפת ציוד פגום וכן להדריך את עובדיו בדבר התקנות והחוקים החלים על עבודה בגובה, לפי 

 .2007 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז

 לדאוג לכך של המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע המבנה ילבשו, בשעת ביצוע העבודות, לבוש .8.3

 הולם, אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן בשעות החושך, כאמצעי בטיחות.

 לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ולדאוג כי כל עובד ישתמש בו במהלך ביצוע המבנה. .8.4

 לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין. .8.5

 לספק ציוד מגן כגון, משקפי מגן, כפפות והכול בהתאם לסוג העבודה המבוצעת. .8.6

למסור הוראות עדכניות בדבר  למסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום המבנה וכן, .8.7

 חומרים ותהליכי העבודה. שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד,

 לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים. .8.8

הכל   -ילת העובדים מן הגג, כולל שימוש ברתמות בטיחות לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפ .8.9

 בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך, בביצוע עבודות על גגות.

 הקבלן אחראי על מינויו של מנהל עבודה מוסמך באתר טרם תחילת העבודה. .8.10
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לגרוע  מובהר כי האמור לעיל מהווה רק רשימה חלקית בדבר חובתו של הקבלן, אין באמור לעיל בכדי .8.11

מכול חובה של הקבלן בדבר בטיחות העובדים והדרכתם בהתאם לכול דין, ו/או תקנות ככל שהם 

 נדרשים במסגרת ביצוע העבודה.

 

 העמדת עובדים  לפי דרישת המועצה .9

הזוכה מתחייב להעסיק בביצוע השירותים את צוות העובדים הדרוש לביצוע העבודות בהתאם  הקבלן .9.1

 לדרישות המכרז להלן:

טכנאי מיזוג אוויר באופן קבוע במשך כל שעות העבודה הרגילות צוות מינימאלי המונה  העסקה

עם רישוי ממשרד  ומעלה 2016בעל ורכב מסחרי משנת  מוסמך מטעם משרד הכלכלה, עוזר טכנאי

 העבודה.

 הממונהאופן הקצאת העובדים לביצוע השירותים במסגרת המכרז יתואם ויאושר באופן שוטף מול  .9.2

 המועצה.ו

שיועמד לרשות המועצה יהיה בעל הידע והניסיון הנדרשים לביצוע העבודות אותן הוא נדרש   עובד .9.3

 לבצע.

הקבלן יעמיד לרשות המועצה את כל האמצעים הנדרשים לביצוע עבודות העובד  השונות לפי  .9.4

 , לרבות, כלי עבודה, אמצעי שינוע לעובד  ולכלי העבודה לאתר העבודה וממנו.דרישתה

 הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המועצה עובד  רק לאחר שיוודא: .9.5

 כי ברורות לו ולעובד המיועד לבצע את העבודה ההנחיות לביצוע העבודה. .9.5.1

 בעל תעודות ואישורים רלוונטיים. .9.5.2

 ביקר באתר ביצוע העבודה ו/או וידא כי היא ברת ביצוע על ידי העובד המבוקש. .9.5.3

ה האחריות לנזקים שיגרמו כתוצאה מביצוע עבודות העובד הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקר למען .9.6

 תחול על הקבלן גם אם בוצעו לפי דרישת המועצה ו/או הנחיות מי מטעמה.

וטכסים לבקשת המועצה יעמיד הקבלן חשמלאי מוסמך שילווה את האירועים יטפל/יתקן  באירועים .9.7

 כל תקלה או בעיה שתופיע במהלך האירוע.

 

 מלאי וחומרים  .10

מתחייב כי יעמוד לרשותו מלאי זמין של כל החומרים, הנדרשים לביצוע העבודות בלוחות  הקבלן .10.1

 הזמנים הנקובים במכרז.

 יהיו בעלי תו תקן ובהתאם להוראת המפורטת בחוק החשמל. החומריםכל  .10.2

 לפני תחילת כל עבודה. ממונהיאושרו ע"י ה החומריםכל  .10.3

 ומר או המוצר .וחומר מסוים לא אושר יחליף הקבלן את הח במידה .10.4

 למרות האמור לעיל רשאית המועצה, לפי ששיקול דעתה, לספק היא כל חומר מוצר כאמור לעיל. .10.5

מטעמה יקבע כי העבודה תבוצע באמצעות חומרים שיסופקו על  ממונהשהמועצה או ה מקרהבכל  .10.6

יו ידה, יהיה הקבלן אחראי למשוך את החומרים מאתר אחסנתם או מספק המועצה, לאחסנם במחסנ

 העבודה וממנו. לאתרו/או לשנעם 

חומרים, שתספק המועצה, כאמור לעיל, שיישארו לאחר ביצוע עבודה )להלן "חומרים עודפים"(  .10.7

 .ממונהיוחזרו לרשות המועצה או יאוחסנו במחסני הקבלן, לפי הנחיות ה

אודות בפרוט  ממונהשיעשה הקבלן שימוש בחומרים שיסופקו על ידי המועצה, ידווח ל מקרהבכל  .10.8

 . בהםהשימוש 
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חומרים עודפים, כאמור לעיל, אם יאוחסנו במחסני הקבלן, יחשבו הם או שווי ערך להם כעומדים  .10.9

 לזכות המועצה.

 

 התחייבויות הקבלן .11

הקבלן יחזיק איש קשר/מוקד זמין לקבלת קריאות בכל שעות היממה, בכל ימי השבוע במשך כל  .11.1

 השנה.

העבודות עומד לרשותו כוח אדם זמין בהיקף של מנהל עבודה וצוות הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע  .11.2

 ( פועלים בכל עת.2של לפחות שני )

( שעות, ממועד 4הקבלן מתחייב כי זמן התגובה לקריאה לביצוע עבודה לפי קריאה לא יעלה על ארבע ) .11.3

 מסירת ההודעה הראשונית ועד להתחלת מתן המענה ע"י צוות הקבלן בשטח.

( שעות ממועד 4כי זמן השבתת החשמל במהלך ביצוע עבודות לא יעלה על ארבע ) הקבלן מתחייב .11.4

תחילת העבודות ועד סיומן המלא של ביצוע העבודות ועל הקבלן להיערך לכך באופן מערכתי קודם 

 ביצוע העבודות. להתחלת

מי פעילות הקבלן מתחייב כי העבודות נשוא מכרז זה תבוצענה אך ורק על פי הוראות כל דין בכל תחו .11.5

ובהתאם להנחיות והוראות המועצה ו/או מי מטעמה ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי, לרבות קביעת 

 העבודות, היקפן, מקום ביצוען, מועד ביצוען, אופן ביצוען וכיו"ב. מהות

הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות טרם תחילתן, לפי העניין והדין עם כל הגורמים הרלוונטיים  .11.6

 משטרה, בזק, אגודת מים, הוט, רשות העתיקות ועוד.לרבות ה

מתחייב כי במידה ויידרש לסלק פסולת, לסוגיה מאתר ביצוע עבודה, יעשה הדבר אך ורק  הקבלן .11.7

 לאתר סילוק פסולת המורשה לקלוט פסולת מהסוג המפונה.

למען הסר ספק מובהר בזאת אין בהתקשרות המועצה עם הקבלן לביצוע העבודות לפי מכרז זה  .11.8

 להוות אישור המאפשר לו לסלק פסולת לסוגה שלא לאתר סילוק פסולת מורשה.  כדיעבורה 

לאור האמור לעיל, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה שיתגלה כי הוא או מי מטעמו שפך פסולת  .11.9

 וק פסולת מורשה תפעל המועצה לפי כל דין לרבות ביטול לאלתר של ההסכם עמו.שלא באתר סיל

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העלויות, לרבות האגרות וההיטלים הכרוכים בקבלת הרישיונות  .11.10

הנדרשים לקבלן לצורך ביצוע עבודותיו / הספקת שרותיו עבור המועצה תחולנה במלואן  היתריםו/או 

 על הקבלן.

לן מצהיר בזאת כי ידוע לו שבכל מקרה שיוטל עליו קנס או תוגש כנגדו תלונה פלילית ו/או תביעה הקב .11.11

אזרחית בגין ביצוע השירותים, בין אם פעל בהתאם להנחיות המועצה ובין אם לפי שיקול דעתו 

 , יישא הוא בלבד באחריות ו/או בעלויות שינבעו מכך.הבלעדי

בד כל תקלה חוזרת וזאת בלוחות הזמנים )זמן תגובה ומשך לתקן על חשבונו בל מתחייבהקבלן 

 תיקון( כנדרש במכרז זה לגבי כל תקלה.

 

 סעיפים חריגים .12

בהיעדר סעיפים מתאימים במחירון ״דקל״, יגיש הקבלן ניתוח מחיר מסודר לגבי כל עבודה נוספת,  .12.1

 אשר בגינה הוא מעוניין בתשלום מיוחד.

במידה ויידרש, יציג הקבלן בפני המפקח או המזמין חשבוניות ששולמו בגין ביצוע העבודות הנוספות    .12.2

 ואספקת החומרים לעבודות אלו.
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מחיר היחידה ייקבע בכל מקרה ע״י המפקח או המזמין לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה להציג  .12.3

 .ניתוח מחירים מטעמו

 

 פיצויים מוסכמים .13

יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות  בכל מקרה שהקבלן .13.1

להן התחייב לפי הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי 

 המקצוע הטובים, יפצה את המועצה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או  .13.2

חתימת  ממועדהסכומים כאמור בטבלה יהוו פיצוי מוסכם ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן  .13.3

 ההסכם ואילך.

מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו  הפיצויים המוסכמיםתהא רשאית לקזז את סכומי  המועצה .13.4

 ות הבנקאיתבכל דרך העומדת לרשותה, לרבות חילוט הערב

הפיצוי  אירוע 
 הערות .₪המוסכם 

1.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או נוזלית,  כל מקרהבגין 

 שלא באתר סילוק פסולת מורשה.
1000 

בנוסף לתלונה למשרד להגנת 

 הסביבה.

2.  

שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 

ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם המועצה לבין 

 מועד תחילת ביצועה בפועל.

300 

סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 

לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

 המועצה בלבד.

3.  

שבין המועד שנקבע לסיום  כל יום או חלק ממנובגין 

ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם המועצה לבין 

 מועד סיומה ביצועה בפועל.

300 

סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 

לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

 המועצה בלבד.

4.  

שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 

ה / פעולה  עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת העבוד

 למעשה.

300 

אם לא התחיל הקבלן את  ביצוע 

עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

בחוזה, או במועד מאוחר יותר 

 שסוכם עם המועצה.

5.  

שבין המועד הסופי שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לסיום עבודה / פעולה  לבין מועד סיום העבודה / 

 פעולה  למעשה.

300 

ביצוע אם לא סיים הקבלן את  

עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

 בחוזה, או עד גמר הארכה לסיומה.

6.  
בהגעה לקריאה דחופה מעבר  כל שעת עיכובבגין 

 לארבע שעות 
 4ו/או  3+ סעיפים   1,000

7.  
בה לא היה הקבלן זמין לקריאה מעבר  כל שעהבגין 

 לשעה הראשונה
 4ו/או  3+ סעיפים   1,000

8.  
של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין 

 הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי סוגה. 
 4ו/או  3+ סעיפים  1500

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 

 .בציוד לא מתאיםדעת המפקח מבוצע 
 4ו/או  3+ סעיפים  1000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 

לשלום הציבור ו/או דעת המפקח מהווה סכנה 
 4ו/או  3+ סעיפים  5000
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הפיצוי  אירוע 
 הערות .₪המוסכם 

 .העובדים

11.  

של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלמות רכוש דעת המפקח מהווה סכנה 

 .ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  1500

12.  

של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי  כל מקרהבגין 

פגיעה באיכות כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 

 .הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3+ סעיפים  500

13.  

של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק  כל מקרהבגין 

שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי 

 ו/או פרטי.

 4 ו/או 3+ סעיפים  1500

14.  

של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר /  כל מקרהבגין 

נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או 

 פרטי, בהתאם להוראות החוזה / המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  500

15.  

של ביצוע עבודה /פעולה שלא בתאום  כל מקרהבגין 

עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/או 

 מסמכי המכרז ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  1000

16.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות  כל מקרהבגין 

העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי 

 העזר.

 4+  3+ סעיף  1000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח 

מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או 

 פרטי.

 4+  3+ סעיף  1000

18.  
בכל מקרה בו הקבלן לא הגיע לתיקון לתקלה דחופה 

 שהינה מסכנת חיי אדם.
2500 
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 (VRF-)מזגנים מיני מרכזיים, מפוצלים ולקבלן לתחזוקת מערכות מיזוגהוראות מיוחדות   -חלק ב' 
 

 כללי .1

 – (VRF-מערכות מיזוג )מזגנים מיני מרכזיים, מפוצלים ושירותי תחזוקה של הקבלן יספק למועצה  .1.1

, בנוסף תהיה רשאית המועצה להזמין מהספק שירותי הספקה הכוללים בדיקות שנתיות ותיקון תקלות

 מערכות מיזוג.והתקנה של 

 :בשטח המועצהעיקריים בארבעה אתרים  השירותים יסופקו .1.2

 , ומבני סמך ברח' קרן היסוד )מח' אחזקה, ביטחון וכו'(.18מבנה המועצה ברח' קרן היסוד  .1.2.1

  .4ברח' הנוטע ובית סניור מרכז וייל  .1.2.2

 רשפון. 48כפ"ש / רח' הפרחים  17רח' האורנים  –ומרכז ההעצמה אשכול הגנים  .1.2.3

 17רח' האורנים  –בית הספר "גשר"  .1.2.4

גם למערכות מיזוג המותקנות במבני סמך נוספים הממוקמים  מעבר לאתרים לעיל יסופקו השרותים  .1.3

 . שבהמשך 4בכתובות שונות בכפר כמפורט בסעיף 

המועצה רשאית למנות "ממונה" או "מפקח" )כהגדרתו במכרז( נפרד לכל אחד מאתרי השירות, והקבלן  .1.4

למלא את ההוראות במכרז המתייחסות לחובותיו כלפי הממונה ביחס לכל ממונה בכל אתר לפי מתחייב 

 העניין.

 

 :התמורה .2

תהיה בהתאם למחיר הבדיקה במחירון דקל , במהדורה העדכנית  הבדיקות השנתיותהתמורה בגין  .2.1

 לן למכרז.ביותר בעת ביצוע הבדיקה )להלן "מחירון דקל"(, בניכוי ההנחה הנקובה בהצעתו של הקב

)לאחר קבלת אישור הממונה אודות  התקופתיתתיקון תקלות שנמצאו במסגרת הבדיקה התמורה בגין  .2.2

העבודות והחלפים לפי מחירון דקל, בניכוי ההנחה הנקובה  ביצוע התיקון(, תהיה בהתאם למחירי עלויות

 בהצעתו של הקבלן למכרז.

מסגרת בגין תקלה שתוקנה ב "קריאה לתיקון תקלה"הקבלן לא יהא רשאי לחייב את המועצה בעלות   

 הגעתו לביצוע בדיקה תקופתית.

)לאחר קבלת אישור הממונה אודות ביצוע התיקון(, תהיה  תיקון תקלות לפי קריאההתמורה בגין  .2.3

, בניכוי ההנחה בהתאם למחירי עלויות העבודות והחלפים לפי מחירון דקל, לרבות מחיר בגין הקריאה

 בהצעתו של הקבלן למכרז.הנקובה 

למזגנים )כולם  שירותי תחזוקה שנתיתלמועצה שמורה הזכות, אך אין היא מחוייבת, להזמין מהקבלן  .2.4

או חלקם( אשר באתרים השונים. ככל שתבחר המועצה להזמין שירותים כאמור, יתומחרו השירותים על 

תחזוקת מבנים ומערכות, בניכוי ההנחה שנקב  69פוצים, פרק יפי הסעיפים המתאימים המחירון דקל לש

 הקבלן בהצעתו )ההנחה הנקובה לשירות "בדיקות שנתיות"(. 

את הביקורות  ככל שתזמין המועצה מהקבלן שירותי תחזוקה שנתית המחיר לשירות יכלוליובהר, כי  

 .המועצה בנושאולקבלן לא תהיה דרישה נוספת כנגד  ואת עלויות כוח האדם התקופתיות
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 ביקורת תקופתית: .3

 הביקורת תבוצע אך ורק לאחר קבלת הזמנת רכש / שרות של המועצה חתומה כדין ולפיה. .3.1

 הבדיקה והתחזוקה המונעת יכללו, בין השאר, את הפעולות הבאות: -במסגרת ביקורות תקופתיות  .3.2

 והוויסותים הנדרשים.בדיקת טמפרטורות, לחצים וזרמים חשמליים ורישומם, וביצוע הכיוונים  .3.2.1

 בדיקת מסנני אוויר, ניקויים או החלפתם. .3.2.2

 בדיקת סוללות איוד וניקוין במידת הצורך. .3.2.3

 מתיחת רצועות, והחלפתן במידת הצורך. .3.2.4

 שימונים, וכד'. ,בדיקת המיסבים .3.2.5

 שימון מרכיבי המערכת המחייבים זאת. .3.2.6

 בדיקה חזותית של לוחות החשמל. .3.2.7

מזמזמים, בדיקת תקינות נורות, פעמוני אזעקה וכד', הרחקת  חיזוק מגעים רופפים, ניקוי מגעים .3.2.8

 גופים זרים מיחידות הקצה.

 בדיקת ההגנות על מערכת המיזוג ותפקודן.  .3.2.9

 בדיקה חזותית לאיתור פגמים בבידוד, באביזרי הצנרת, ותיקון כל הטעון תיקון.  .3.2.10

 בדיקה לאיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי גז כנדרש. .3.2.11

 , ויסות וכיול לפי הצורך.בדיקת מערכת בקרה .3.2.12

 בדיקת ברזים, שסתומים ומשחררי אוויר והחלפתם לפי הצורך.  .3.2.13

 בדיקת ניקוזים וניקוי לפי הצורך.  .3.2.14

 בדיקת דמפרים ובקרים. .3.2.15

בדיקת פגמים בצבע או במבנה מכלולים לרבות מכסים, מתלים וכיוב' וצביעתם /או החלפתם לפי  .3.2.16

 העניין.

זוקה המונעת המתחייבות מכללי המקצוע הטובים /או ביצוע כל פעולות הבדיקה ו/או התח .3.2.17

 מהוראות היצרן ו/או מהוראות כל דין החל על מערכות המיזוג המשמשות את המועצה.
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 פירוט מצאי מזגנים באתרי הספקת השירותים .4

 כללי .4.1

 על פי רישומי המועצה להלן התפלגות המזגנים לסוגיהם:

 .Inverterבטכנולוגיית  6יח' מתוכם  69 -כ"ס(  3.5מפוצלים ) עד 

 יח' 7 -מיזוג מרכזי / מיני מרכזי בהספקים שונים 

 אתרים  3 -בהספקים שונים  VRFמערכות 

 להלן פרוט .

 משרדי המועצה .4.2

 תמונה מיקום סוג מזגן

 4מזגנים מפוצלים  מערכות אוויר מרכזיות של  4

 טון כ"א מפוחים

המועצה. בניין 

 1508תמונה מס' 

 

בנין המועצה  אינץ 10מפוחים  2

 כפר שמריהו. 

 

בנין המועצה  אינץ 12מפוח  1

 1512תמונה מס' 

 

משרדי מחלקת  כ"ס 3.5 ,35סופר  מזגנים אלקטרה 4

 אחזקה

 1488תמונה מס' 

 

משרדי מחלקת  כ"ס    1.5 , 18אלקטרה  מזגן

חדר  –אחזקה 

וטרינרית 

 אחזקה תמונה

 1523מס' 
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 תמונה מיקום סוג מזגן

לובי משרדי  כ"ס 2.5 ,28אלקטרה הוואי  מזגן 1

מחלקת אחזקה 

 1483תמונה מס' 

 

מטבח מחלקת  כניסה למחסן מחלקת אחזקה כ"ס  2.5מזגן  1

אחזקה מס' 

 1488תמונה 

 

 –חדר בקרה  כ"ס  2מזגן  1

מחלקת אחזקה 

 1484תמונה מס' 

 

-vיחידת קצה חיצונית מסוג  1מפרט מזגנים:  

multi  דגםarun160lt3  152,000תפוקת קירור  

btu/h 12,750  172,000טון קירור תפוקת חימום 

btu/h. 

דגם  LGיחידות קצה תקרתיות , יצרן  2

arun42bga2  42,000תפוקת קירורbtu/h ספיקת ,

שלטים שקועים בקיר דגם  1218cfm , 2אויר 

pqrcudso  חברתLG 

חדר ישיבות 

רכטר תמונה 

 1510מס' 

 

 , gbga2דגם  LGקצה תקרתיות יצרן  יחידת

arun18  19100,לתפוקת קירורbtu/h + 2  יחידת

 .547cfmספיקת אויר 

 .15400btu/h arun12קצה  תקרתית  יחידת 

תפוקת קירור  arun0.9 –קצה תקרתיות  יחידת

9600  btu/h  353,ספיקת אוירcfm . 

 pqrcudso4שלטים דגם, pqcsb101iso + 4שלט  1

אחד עבור חדר 

 ישיבות רכטר

 

 חדר ארכיב כ"ס. 2.5מזגן אלקטרה 

 1493תמונה מס' 
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 תמונה מיקום סוג מזגן

משמר הכפר  כוח סוס 3.5אלקטרה מזגן  1

 1490תמונה מס' 

 

חדר מל"ח  כוח סוס 3.5מזגן אלקטרה  1

 1494תמונה מס' 
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 היסודי "גשר"בית הספר  .4.3

 מיקום כמות שם

 4חדר  M15 1תדיראן  

 34כיתות לימוד + חדר  T35 13 אלקטרה   

  3  854אלקטרה מינימרכזי 

  170A 2תדיראן 

 מדעים 1 40תדיראן 

  3 25תדיראן 

 אלכס 1 25אלקטרה 

 מדעים 1 40תדיראן 

 חדר מורים msz-ga22va  4 מיצובישי אנוונטר 

 כיתה א החדשה 32I  1תדיראן 

 32מקלט  17N 1תדיראן 

 23חדר  150N 1 תדיראן אנוורטר

 14חדר  1 תדיראן אנוורטר

 15,17חדר  15R 2*2תדיראן 

C138-1 DA. 1  13חדר 

 16חדר  2x28  1אלקטרה סופר 

 25חדר  AHR-C15H 1 אמקור 

 26,32,27חדר  35/35t schhlair  3*3אלקטרה 
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 אשכול גנים .4.4

 
 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

LG  PUHY-

P300YSJM-A 

1 

 

מעל 

 אודיטוריום

LG  PUHY-

P500YSJM-A 

מנועים  2

 מחוברים יחד

 

 מעל גן רימון

LG  PUHY-

P550YSJM-A 

מנועים  2

 מחוברים יחד

 

מעל חדר 

 ספורט

LG  PUHY-

P550YSJM-A 

מנועים  2

 מחוברים יחד

 

 מעל גן חיטה

LG  PUHY-

P450YSJM-A 

מנועים 2

 מחוברים יחד

 

מרכז מעל 

 העצמה

LG  ARNU12

G3EL 

1 

 

חדר ממ"ד 

 מרכז העצמה
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 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

יחידת  19100btu/h + 2,לתפוקת קירור  gbga2 , arun18דגם  LGקצה תקרתיות יצרן  יחידת

 .547cfmספיקת אויר 

 .15400btu/h arun12קצה  תקרתית  יחידת 

 . 353cfm,ספיקת אויר  btu/h  9600תפוקת קירור  arun0.9 –קצה תקרתיות  יחידת

 pqrcudso4שלטים דגם, pqcsb101iso + 4שלט  1

 מרכז כלנית

 

 (VRF)ראו גם תרשים מערכת מיזוג  וייל בית .4.5

 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

 1 כ"ס ) תדירן ( 1מזגן עילי 

  

חדר שרת 

 מחשבים

כ"ס  2.5מזגן מיני מרכזי 

 )מיציבושי (

1 

 

 

משרד מנהל 

אחזקה + משרד 

 כרטיסים 

 

 חדר צילום  1 מזגן מיני מרכזי 
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 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

  1 מזגן מיני מרכזי

 

 

 

אחורי במה 

 אודיטוריום 

  מזגן עילי 

 

 

 

 משרד 
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 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

   מזגן עילי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדר הקרנה

 

 בית וייל VRFתרשים מערכת 
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 בית סניור .4.6

 מיקום תמונה כמות שּם+דגם 

כ"ס )תוצרת  6מזגן מרכזי 

 קרייר(

4 

  

 סניור בית 
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 מבני הצופים/נוער .4.7

 מיקום תמונה כמות שם + דגם

 1 כ"ס 2.5מזגן תדריאן 

 

 1צופים חדר 

תמונה מס' 

1498 

 1 כ"ס 2.5מזגן תדריאן 

 

צופים ספריית 

 הדרכה

תמונה מס' 

1498 

 1 חסר פרטים –מזגן אלקו 

 

מחסן צופים 

תמונה מס' 

1505  

  2 מזגנים תדיראן 

 

)ליד בית הנוער 

 וייל(בית 

תמונה מס' 

1514 
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 בית עליזה   .4.8

 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

כ"ס  3.5מזגן מיני מרכזי 

 ) תדיראן(

1 

 

 בית עליזה  

 

 בית ראשונים .4.9

 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

מזגן מיני מרכזי 

כ"ס )  3.5

 תדיראן(

1 

 

 

  

 

בית 

 מגורים

 3.5מזגן עילי 

 כ"ס )אלקטרה(

1 

 

 

בית 

 אימון
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 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

 3.5מזגן עילי 

 כ"ס ) אלקטרה(

1 

 

 
 

 רפת

  בית הנוטר .4.10

 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

 1.5מזגן עילי 

 כ"ס 

 )אלקטרה(

1 

 

  

 

מזגן  -קבלה 

 לא תקין
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 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

 1.5מזגן עילי 

 כ"ס  )אלקטרה(

1 

 

 –חדר פסנתר 

בית הנוטר 

 מזגן לא תקין

 1.5מזגן עילי 

 כ"ס

 )אלקטרה( 

1 

 

 

 –חדר תופים 

 בית הנוטר
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 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

 1.5מזגן עילי 

 כ"ס 

 )אלקטרה(

1 

 

חדר גיטרה / 

בית  –יוצר 

 הנוטר

 1.5מזגן עילי 

 כ"ס ) תדיראן(

1 

 

 –חדר מוטי 

 בית הנוטר
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  מרכז המוזיקה .4.11

 מיקום תמונה כמות שּם+דגם

כ"ס )  3.5מזגן עילי 

 אלקטרה(

1 

 

 

חדר תאוריה 

 הזורע –

 1 אלקו –מזגן עילי 

 

 

 -חדר מוזיקה 

 הזורע
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 ערבות ביצוע – 2נספח ב/

 אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז. צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה

 

 לכבוד

 )להלן: "המועצה"(  המועצה המקומית כפר שמריהו

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 15,000 לסך של עד סכום לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים "( אנוהמבקשעל פי בקשת _______________ )להלן "

להבטחת התחייבויות המבקש "( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשים חמישה עשר אלף הסכום במילים:) ח"ש

ומילוי למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג  9/2021' מס מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם הסכם עם בקשר

 תנאיו.

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(,

לחודש  15 –מדד חודש ______ שהתפרסם ב   -זו, יהא "מדד הבסיס"  ערבות המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 למועד זה(.שלאחריו )או בסמוך 

 זו. ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות "המדד הקובע" לעניין

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו  ערבות הפרשי ההצמדה לעניין

הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד "הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד 

 הבסיס.

, ללא כל ערבותאם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום ה

 .הפרשי הצמדה

עם דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  עםמיידית בכתב שתגיע אלינו, 

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

רוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לד 

מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי 

 הצמדה.

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות 

 ___ ועד בכלל.זו תישאר בתוקפה עד ליום __ ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.

 ו זו בטלה ומבוטלת.נערבות לאחר יום _____

  זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

 בכבוד רב,

 

 בע"מ ____________________ בנק
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 אישור קיום ביטוחים – 3נספח ב/

 
 :האישור הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

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

המועצה מקומית כפר 
שמריהו ו/או חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל

 שם
 

 

 "ןנדל☐

 שירותים☒

 מוצרים אספקת☒

 :אחר☒
 

ו/או  שירותי תחזוקה למערכות מיזוג
 נלווים.שירותים 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☒

 : ______אחר☐

 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 חלוקה

לפי 
 גבולות

אחריות 
 סכומיאו 

 ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

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

 מטבע סכום

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

ביט  
____ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת  מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור  יחשב כצד ג  329

 אחריות
 מעבידים

ביט  
____ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  האישור  309  ₪ 20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 אחריות**
 מקצועית

 . רטרו: ת       
______ 

 
 

 

1,000,000 ₪  
 

 

 מסמכים אובדן 301
 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 עובדים יושר ואי מרמה 325
 ביטוח מקרה עקב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות 328
 .חודשים 6 גילוי תקופת 332

 חבות**
 מוצר

 ביט 
____ 

 . רטרו: ת
_______ 

 1,000,000 ₪  
 

 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ראשוניות 328
 חודשים.12 גילוי תקופת 332

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

 ורשתות חשמל ותקשורתתחזוקת ציוד  098
 ביטול/שינוי הפוליסה *

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

 חתימת האישור
 המבטח:

 פוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר בגבולות אחריות משולבים. להמציא ניתן**
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 כתב הצעת המחירנספח התמורה  – 4נספח ב/
. השוואת ההצעות תהיה בנפרד ביחס לאחד משני סוגי השירותים להלן, או לשניהםניתן להגיש הצעה למכרז  .1

 לכל תחום שירות, ובכל תחום שירות יבחר כזוכה המציע שהצעתו דורגה ראשונה בקטגוריה זו. 

 המחירים הנקובים בהצעה יהיו בש"ח בלבד. .2

המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את כל העלויות הציוד, כח  .3

 רים, המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע העבודות.האדם, החומ

כל מחירי היחידה במחירוני דקל הינם סופיים הכוללים רווח והוצאות כלליות של הקבלן מובהר ומודגש כי  .4

 .ולא תשולם תמורה נוספת בגין רווח קבלן ראשי או דרישה כלשהי

 

 (.VRF-והתקנה של מערכות מיזוג )מזגנים מיני מרכזיים, מפוצלים ושירותי תחזוקה, הספקה ל מחירהצעת 

סוג 

 המערכות

 משקל הצעת המחיר )שירות( סעיף

מזגנים מיני 

מרכזיים / 

 "רגילים"

ועלויות כוח אדם לתיקון תקלות  בדיקות שנתיות

_______________אחוז    במחירון דקל לתחזוקה ושיפוצים( 69פרק )על פי 

 הנחה ממחירון דקל 

10% 

 מחירי חלפים לתיקון תקלות במזגנים 
_______________אחוז 

 הנחה ממחירון דקל 

10% 

מזגנים מיני 

מרכזיים / 

VRF 

בדיקות שנתיות ועלויות כוח אדם לתיקון תקלות 

_______________אחוז  במחירון דקל לתחזוקה ושיפוצים(   69)על פי פרק 

 הנחה ממחירון דקל 

15% 

 מחירי חלפים לתיקון תקלות במזגנים 
_______________אחוז 

 הנחה ממחירון דקל 

35% 

מזגנים 

 מפוצלים

 לסוגיהם

בדיקות שנתיות ועלויות כוח אדם לתיקון תקלות 

_______________אחוז  במחירון דקל לתחזוקה ושיפוצים(   69)על פי פרק 

 הנחה ממחירון דקל 

15% 

 מחירי חלפים לתיקון תקלות במזגנים 
_______________אחוז 

 הנחה ממחירון דקל 

15% 

 

 באתי על החתום:

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________ המציע:______________________________ שם 

 טלפון________________________________ ________________________________כתובת:___

 פקס:_________________________ דוא"ל: __________________________________________

 

 

 :___________________וחותמת חתימה   תאריך:______________
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 אישור עו"ד

 המסמך דלעיל, נחתם ע"י: אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 (.כשהמציע הינו תאגידלמילוי וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 
 חתימה וחותמת _______________________,עו"ד  תאריך _____________________


