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 מרכז קהילתי משגב בלעדיות למזמין:
 

במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו, או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט 
 לצורכי מענה למכרז.

 )המזמין( .  מרכז קהילתי משגבמסמך זה הינו רכושה הבלעדי של מזמין 
ניתנים למציע לצורך קבלת מידע על מכרז. אין להשתמש או להעביר בכל  מסמכי המכרז

 צורה שהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה למכרז.
 

 א.פתח דבר

 הספק/הקבלןלקבל ממך  בזאת פונה( "המרכז הקהילתי" –)להלן  מרכז קהילתי משגב 1א.
 "המתקנים"(. –במרכז הספורט )להלן   כושרלאספקה והתקנה של מתקני הצעות מחיר 

להתקין מקסימום עמדות עבודה, עפ"י הצעות המחיר שיתקבלו  המרכז הקהילתיברצון  2א.
 . המרכז הקהילתיובכפוף לתקציב 

 כללי. ב

התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות,   1ב.
 או במזומן באמצעות העברה בנקאיתם ניתן לרכוש מפורטים במסמכי המכרז, אות

ה', -במרכז הקהילתי בימים א' 04-9902361/    04-9902382במשרדי אגף הכספים בטלפון 
ועד  1.21.29, החל מיום אשר לא יוחזרו בכל מקרה, ₪ 300תמורת  ,15:30עד  9:00בשעות 
 ד.עותק ממסמכי המכרז יוצג במשרדי המזמין לעיון בלב. 24.2.21

והמציע נדרש  רק מציע שרכש את חוברת המכרז יורשה להגיש הצעה למכרז;  .2ב.
 .לצרף להצעתו את הקבלה שקיבל בעת רכישת חוברת המכרז
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, במסירה אישית )לא לשלוח בדואר(, עותקים )מקור + העתק( 2 –ב את ההצעות יש להגיש   3ב.
בצירוף כל המסמכים ב , אולם ספורט משגהמרכז הקהילתיבתיבת המכרזים במשרדי 

הצעה . 12:00בשעה  1.23.1 שני ליוםוהאישורים המפורטים במסמכי המכרז, וזאת עד 
 .שלא תגיע לתיבה עד למועד ושעה זו, תיפסל ולא תשתתף במכרז

על המציע להגיש הצעתו למכרז כשכל מסמכי המכרז חתומים כנדרש, למלא את הפרטים   4ב.
 והאישורים כנדרש במפרט מכרז זה.הנדרשים ולצרף את כל המסמכים 

. מועדון כפרי משגבב 12:00שעה: החל מה 1.22.7 בתאריך: יתקיים חובה ספקיםסיור   5ב.
הינה  ספקיםהשתתפות בסיור . תתואם שעה פרטנית מול כל מציעבשל משבר הקורונה, 

 . לא יוכל לגשת למכרז ספקיםמציע שלא ישתתף בסיור חובה. 

 .המציע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחתם ע"י ספקיםרוטוקול סיור פ

באמצעות כתובת הדוא"ל )לכל המאוחר(,  12.2.11ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד לתאריך   6ב.
04- משגב מרכז קהילתיב שלום אמסלם michrazim@misgav.org.ilהבאה בלבד של 

לא ייענו תשובות לשאלות שישאלו בע"פ, בטלפון ו/או בכל דרך  .052-2791233, 8839894
רה על ידי הנמען במייל או על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהאחרת. 
 .בטלפון

באופן מרוכז, בדוא"ל, לכל רוכשי מסמכי  ץהשאלות והתשובות יופ מסמך המרכז את כל
ועד ליום  לאחר סיור הקבלנים, וזאת להם בלבדו ספקיםהמכרז, שישתתפו בסיור 

.02.2181 . 

מובהר, כי התשובות וההבהרות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחתמו  7ב.
 המציע יגיש המסמך החתום במסגרת הצעתו. .ע"י המציע בכל דפיו

 -ם כל חלקי המכרז הם יחידה אחת שלמה ומחייבת, והם יפורשו באופן משלי .8ב.
המזמין שומר לעצמו את הזכות והמונע סתירות כלשהן.  -החלק האחד את רעהו 

לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה 
 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו לכל המציעים.

 לליווי הליכי המכרז.  מטעמו איש קשרמנה י המרכז הקהילתי  9ב.

 

 ג.  ההצעה
 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על ידי  .1
שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם 

  המציע בלבד.
את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט בחוברת המכרז; ובלווית הצהרה החתומה 

  לחוברת המכרז. בנספחי הנוסח המופיע על ידי המציע, לפ
 

המציע נדרש למלא, בצורה מלאה, את הצעת המחיר כפי שהיא מופיעה בנספח  .2
למעט הוספת המחיר המוצע  -תוספת או גריעה  -לחוברת המכרז, בלא כל שינוי 

  הצעתו תפסל על הסף. -מציע שלא מקיים הוראה זו  .עצמו
 

 המצ"ב בהצעת המציע. ויות לכתבי הכמעל המציע לתת הצעת מחיר  .3
על המציע למלא במסמכי המכרז את מחירי יחידת כל מתקן ספורט ללא מע"מ. לסכומים 

 " תשלם למציע יתווסף מע"מ כדין.המרכז הקהילתי"ש

עותקים, על גבי הצעת המציע )בעט(. כל  2 -תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב הצעת המחיר .4
  ידי התיקון בחתימה וחותמת. תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על
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מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות  .5
וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  אספקת 
הציוד כולל הוצאות הדרושות לרכש, יבוא, העמסה, הובלה, פריקה ומסירה של הציוד 

את כל ו למעט מס ערך מוסף ,ההיטלים, המסים ותשלומי החובה את כל. וכיוצ"ב
  חלוקות הסיכון המפורטות במכרז.

  .המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו
 

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח  .6
  צוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(.לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בבי

 

 .)שיתווסף לתשלום כשיעורו ביום ביצוע התשלום( המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ .7
 

מתחייב לרכוש מתקן כלשהו מהמציע, אלא רק מס'  ואינ מזמיןהמובהר במפורש, כי  .8
מחיר למתקן למען הסר ספק מובהר, כי בקביעת . הבלעדי ומתקנים נבחרים לפי שיקול דעת

מתחייב המציע לספק את המתקן למזמין, מבלי להתנות את ההזמנה ברכישת מתקן או 
 מתקנים אחרים או כמות מסויימת.

כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במפרט הטכני, בכתב בכמויות, בטופס הצעת הקבלן,  .9
ים, ובין במכתב או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכ

  לוואי, או בכל דרך אחרת, ייחשבו:
 

 ;כאילו לא נכתבו א. 

הבלעדי והמוחלט  ועלול הדבר לגרום פסילת ההצעה בשלמותה על פי שיקול דעת ב.
  המזמין.של 

   במקרה ולא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אזי: .10
 

 יפים.ייחשב הדבר כאילו הוא כלול במחירי יתר הסע  א.

הבלעדי תו עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמותה, הכל עפ"י שיקול דע ב.
 המזמין.והמוחלט של 

המזמין שומר לעצמו את הרשות, אך לא חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה. .11
  

ערב לדיוק הכמויות, התוכניות או התיאורים הטכניים, החובה  לבדוק ולבחון  המזמיןאין  .12
 רטים מוטלת על המציע. את מלוא הפ

 

 בהירות:-ד. סיכוני אי

הפירוט המצוי במכרז אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל  .1
הבירורים הדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה של 
המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה 

נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין  שהיתה
ידיעה של פרט -בענין זה. ממילא, לא תישמע מצד מציע כל טענה בדבר טעות או אי

 כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז, או המופיע בו, או שאינו מופיע בו.

ת במסמכי בהירו-בהגשת הצעתו המציע מביע הסכמתו לכך, כי הסיכון של אי .2
בהצעתו משקף גם את הסיכון  המכרז ו/או בהצעה יוטל עליו; והמחיר שהמציע נקב

 האמור.

המציע מתבקש לקרוא בעיון את מסמכי המכרז, ולהגיש הצעתו בהתאם לכתוב בו.  .3
את דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטיה, שינוי או חוסר )להלן 

 פסילת ההצעה. לענין זה יובהר:( עשויים להביא לסטיה -יחדיו 
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 המזמין אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה משום סטיה מהותית מתנאי המכרז. .4

המזמין אינו מחויב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז;  .5
על פי שיקול  -וממילא גם סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה 

 דעתו הבלעדי של המזמין.

ירשה הוא  -ן שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטיה לא מהותית החליט המזמי .6
תוקנה הסטיה תוך פרק  לאלמציע לתקן את סטייתו תוך פרק זמן שיקבע. 

 תחשב היא לסטיה מהותית, ותביא לפסילת ההצעה. -הזמן האמור 

 

 מסמכי המכרז  ה.

 הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז:

על המציע לצרף להצעתו ת המפורטות בחוברת המכרז, בלי לגרוע מדרישות אחרומ
. לא תתקבל -הצעה שלא יצורפו לה המסמכים המפורטים . את המסמכים הבאים

 ואלה המסמכים:

 ;הזמנה לקבלת הצעות .1

טופס הצעת קבלן, כתב כמויות והצעת מחיר לציוד הכושר, הצעת  –מסמך ב'  .2
, הצעת ון כפרי משגבבמועדכוי עבור ציוד הכושר הקיים היום המציע לזי

המציע לעלות הסכם שרות שלאחר תקופת האחריות לכלל הציוד החדש 
 ;שיירכש

 לחוברת המכרז;הצהרת המציע, בנוסח המופיע בנספח  .3

 תצהיר מנכ"ל המציע, בנוסח המופיע בנספח לחוברת המכרז; .4

  לחוברת המכרז; תצהיר מנכ"ל המציע, בנוסח המופיע בנספח .5

 ;מפרט כללי –מסמך ו'  .6

 36 –חדרי כושר לפחות הפועלים פחות מ  3פירוט  -פירוט ניסיון המציע .7
  ;מסמך ז'  חודשים

 המצ"ב למכרז;מסמך ח'  -נוהל בטיחות  .8

 תעודת התאגדות מאומתת של המציע; .9

אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע  .10
 וסמכותם לחייבו בחתימתם.

מאת פקיד השומה או רואה חשבון  אישור בר תוקף על שם המציע .11
בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

 ;1976-מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ז

  תעודת עוסק מורשה על שם המציע; .12

 קבלה של רכישת הזכות להשתתף במכרז; .13

 ' לחוברת המכרז;אהצעת מחיר על גבי נספח  .14
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כדלקמן: המציע  כנספח,המצורף לחוברת המכרז  הסכם ההתקשרות .15
עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו )במבוא   2 -ישלים ב

להסכם(, ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום 
את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את 

 עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור, להצעתו.

טובת המזמין להבטחת קיום ל₪  25,000ת בנקאית אוטונומית ע"ס ערבו .16
 ; 30.5.21המכרז בתוקף עד ליום 

ארגונים ציבוריים ו/או ממשלתיים ו/או עסקיים,  שלושההמלצות מלפחות  .17
המצורף לחוברת  מסמך ז'אשר קיבלו שירותים דומים מהמציע  על גבי 

  .המכרז

, אשר תוגש צורך המכרזציע להודעה בדבר זהות איש הקשר מטעמו של המ .18
  על גבי נספח המצורף לחוברת המכרז. על ההודעה לציין: 

 
 ______________________________  מלאשם    

 ______________________________  תפקיד       

 ______________________________ מספרי טלפון נייד       

 ______________________________ מס' טל' משרד:      

 מספר פקס' וכתובת: ______________________________      

 ______________________________  דוא"ל:

 

 

 

 ערבות בנקאית לקיום המכרז

לטובת המזמין להבטחת ₪  00025,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .1
 .30.5.21קיום המכרז בתוקף עד ליום 

תיועד להבטחה של קיומם של תנאי המכרז ושל תנאי הצעת המציע. למען הסר הערבות 
 ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק.

הצעה שלא תצורף לה על הערבות להיות בנוסח המופיע בנספח לחוברת המכרז. 
  .ערבות בנקאית כאמור תפסל על הסף

אי לחלט את הערבות הבנקאית )הן לקיום המכרז והן להבטחת המזמין יהיה רש .2
   קיום הסכם ההתקשרות( בתנאים הבאים: 

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .א

 המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .ב

רון להגשת ההצעות המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האח .ג
 במכרז.

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  .ד
  תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.
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ולענין זה, מוסכם בזה, כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה פיצוי מוסכם  .3
ק העלול להיגרם למזמין כתוצאה מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק, שנצפה כנז

  מסתברת של ההפרה.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להוכיח, כי ניזוק בסכום הגבוה  .4
   מסכום הערבות. 

  המזמין יחזיר את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו לא התקבלה.  .5

הערבות הערבות הבנקאית לפי סעיף זה תוחזר לזוכה במכרז, לאחר המצאת  .6
 הבנקאית לקיום חוזה ההתקשרות, כמפורט להלן.

 

 :ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות .2

התחייבויותיו על  ערבות בנקאית לביצוע למזמין יהיה חייב להמציא במכרזשיזכה  מציעה
כלל המתקנים כאמור ₪  000100,  בגובההמכרז, תנאי הסכם ההתקשרות המצורף לפי 

חודשים מיום סיום העבודה ואישורה. הערבות  12, אשר תהא בתוקף עד לתום 1יג יףבסע
 למזמיןלקיום ההסכם תומצא הבנקאית הערבות האמור.  תהא בנוסח המצורף להסכם

 על ידי המזמין. חתימת ההסכם סמוך לאחר

 

 נאים להשתתפות במכרזו. ת

I .תנאי סף 

ז ואשר עומד, במועד הגשת ההצעות, בכל רשאים להשתתף במכרז מי שרכש את מסמכי המכר
 (: "תנאי הסף" –הדרישות המפורטות מטה ובנספח ג' למכרז זה  )לעיל ולהלן 

 ;העומדים במועד הגשת הצעות תאגידים רשומים כדין בישראל,רשאים להציע הצעה,  .1

יות רשו 3עם , השנים האחרונות לפחות 3_-למציע ניסיון באספקה והתקנת ציוד כושר ב  .2
שנים האחרונות בהיקף דומה או גדול יותר  3חדרי כושר לפחות ב  3. המציע סיפק לפחות

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

ומצורפים בהצעת מכרז  למציע אישור מכון התקנים הישראלי למתקנים המוצעים על ידו .3
 . זה

 

II .שיש לצרף להצעה חובה סמכימ 

כל מציע ימלא ויחתום בחתימה מקורית מלאה וחותמת החברה את הצעתו, ויגיש  .1
( שכל אחד מהם יכלול מקור + העתקאת הצעתו בשני עותקים ) "המרכז הקהילתי"

את כל המסמכים והמידע שלהלן, כשהם תקפים נכונים ומאומתים )לפי העניין( למועד 
 .הגשת ההצעה

מך ממסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, ובתוספת חותמת החברה, כל מס .2
 ובצירוף אישור רו"ח/עו"ד שהחתימה מחייבת את החברה.

למסמכי המכרז, ישלים  כמסמך ה'המציע יצרף את הסכם ההתקשרות המצורף  .3
לא בהסכם את פרטי המציע, ויחתום על ההסכם בראשי תיבות בכל עמוד. המציע 

מלבד מילוי הפרטים לעיל. מובהר  כניס כל שינוי או תיקון להסכםיהיה רשאי לה
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כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה הצעה בלתי הדירה 
 שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה.

מהמכשירים שברשימה  וכן מפרט של כל אחד הכושר טכני כללי למתקני מפרט .4
  .בכתב הכמויות

 . עמידת המציע בתנאי הניסיון הנקובים  בתנאי הסף מסמכים המעידים על .5

יודגש פרטי הניסיון של המציע.  -המצורף למסמכי המכרז -מסמך ז'מילוי  . 6  
בהיקף )לפחות( חדרי כושר  3 סה"כ –ויובהר, כי על המציע לציין בנספח הנ"ל 

 . 10.7כמפורט בסעיף  שהותקנו על ידואו גדולים יותר דומה 

אית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף כמסמך ג' למסמכי ערבות בנק .7
 המכרז.

, בדבר 1976 –על המציע לצרף אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .8
 ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כשהם תקפים.

 אישור מרשויות המס על פטור מניכוי מס במקור. .9

לעניין חוק  –יע בעל תעודת עוסק מורשה תעודה המעידה כי המצ המציע יצרף .10
 מע"מ.

 היה והמציע תאגיד יש לצרף את המסמכים הבאים: .11

  .אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה בחברה 

 .העתק תעודות רישום החברה ברשם החברות 

  אישור עדכני מרו"ח/עו"ד כי כל מסמכי המכרז נחתמו על ידי
 החברה.

ורש, כי מציע אשר לא יצרף להצעתו את אחד למען הסר ספק מובהר במפ .12
המסמכים המפורטים לעיל, ו/או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל, בדבר אופן 
הגשת המסמכים, ו/או ינקוב בפרטים אשר יתבררו כלא מדייקים, ו/או שאינם 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את  המרכז הקהילתיאמיתיים, רשאית 
 .הצעת המציע

 

 במועד הגשתם.כל האישורים יהיו בתוקף ** 

 

 מסירת ההצעות:

נושאת  במעטפה סגורההצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד במסירה אישית,  .1
באולם  במועדון כפרי משגבלאספקת והתקנת ציוד כושר  01-2021ציון מכרז מס' 
 גשו לא יאוחר מיוםההצעות יו, בתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין הספורט משגב

הצעה שלא תהא במועד ובשעה האמורה . 12:00עד השעה  213.1. -שני, בתאריך ה
 .בתיבת המכרזים לא תידון

 המעטפה הנ"ל. בתוך נפרדתלמעטפה ותוכנס תופרד הצעת המחיר הכספים  .2

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות; ואם  .3
יודיע הוא על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, מיד עם קבלת החלטה  -זאת  יחליט לעשות

 בנושא. בהודעתו זו יציין המזמין את התאריך המעודכן לתוקף הערבות הבנקאית.
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 ז. בחינת ההצעות והצהרות המציע

 : הצהרות המציע 

בהגשת הצעתו למכרז המציע מצהיר בפני המזמין הצהרות אלה זאת מבלי לגרוע 
 ת נוספות שלו במקומות אחרים בחוברת המכרז(:מהצהרו

 כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחוייב לספק למזמין, אם יזכה במכרז. .2

כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל  דין  .3
 מטעם הרשויות המוסמכות. לרבותלניהול פעילותו העסקית; 

יעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי  כי  לא ידועה לו כל מנ .4
 המכרז. 

כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי   .5
המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך 

 ביצוע התחייבויותיו האמורות.

לא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מצהיר ומתחייב כי לא הוא ו מזמיןה .6
מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר 
הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , 

  .2001 –התשס"א 

הצעתו וההתקשרות בהסכם, כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת  .7
כי בדק מידע זה באופן ישיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, הוא 
רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו 
במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבינו, כפי שזו 

ע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון, כי לא היה מודע מצי מופיעה בחוברת המכרז.
 לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לשירותים המסופקים על ידו.

כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות  .8
התחייבות מותנית(, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו )אם 

ו העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי יזכה(, א
 ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה,  .9
ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה 

 במכרז(.

מיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו כי לא מתנהל נגדו, ול .10
ולא פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכים וכיוצ"ב; וכי 

אשר עשויים לפגוע ביכולתו של  ,מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בסכומים
 .)אם יזכה בו( המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז

המציע מתחייב להודיע על  -ת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל היה ולאחר הגש
 כך למזמין לאלתר.

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או  .11
לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, 

שהצהיר במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא קיבל,  כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי
במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, 

או נושא משרה ו/או  המזמיןבמישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 
להביא  המזמיןכלפי  עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כן ייראה המציע כמי שהתחייב
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תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה מטעמו, נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו 
   בנושא.המעורב 

 

המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה דבר מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור,  .12
התגלה פגם בהצעת המציע, לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות, בין בגוף 

בהתאם  " המרכז הקהילתי "מסמכים, בין במסמכים נלווים, ובין בדרך אחרת, תנהג ה
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה, והיא רשאית, בין 
היתר, לפסול את ההצעה, או להתעלם מכל שינוי, תוספת, או הסתייגות כאמור, ולראותם 

 כאילו לא נעשו.

ו תצהיר של מנכ"ל החברה, המעיד על התקיימות דרישות על המציע לצרף להצעת
 .לחוברת המכרז סעיף זה; זאת לפי הנוסח המופיע בנספח

 בחינת ההצעותח.  

 
 ".המרכז הקהילתי"ההצעות יבואו בפני וועדת מכרזים של 

או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי  (1
כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף כרז או במסמכי המ

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  (2
המכרז שלדעת המזמין ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 

המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת  (3
 ההצעות. 

 

המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.  (4
וים או לא שווים ביניהם, את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שולפצל המזמין רשאי 

לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז 
לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה.
 

עדי, מכל אחד מהמציעים המזמין יהיה רשאי אך לא חייב לדרוש, לפי שיקול דעתו הבל (5
פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים 
דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות 
וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת 

 כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל. שיקוליו,
 

 

על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי  (6
 שפורטו לעיל. הצעה שעומדת בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות המידה המפורטות להלן:

 

 במטרה ביותר,  והיה רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לי המזמין (7
תנאים את מירב היתרונות מבין המציעים אשר עמדו ב ולהבטיח לעצמ

ניסיון שלילי לו יש ושלא לבחור במציע כזוכה, במקרה המזמין רשאי אף המוקדמים; 
, הכל על וו/או מי מטעמהמזמין קודם עם המציע בפרויקטים קודמים שהמציע ביצע עבור 

 .המזמיןהבלעדי והמוחלט של  ופי שיקול דעת
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  :לבחירת ההצעה הזוכהמות המידה א (8
 

 :אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו על פי אמות המידה והמשקולות כמפורט, להלן

 מהציון הכולל. %70יהווה  הצעת המחירניקוד  -  70% –פרמטר של מחיר 

מהציון הכולל; והוא  %30של ההצעה יהווה  האיכותניקוד  - 30% –פרמטר של איכות 
 :הרכיבים הבאיםיורכב מ

 סה"כ משקל איכות מחיר פרמטר

 70%   70% מחיר

 6% 6%   ניסיון

 6% 6%   חוות דעת לקוחות

 6% 6%   מועד אספקה

 12% 12%   משך האחריות

 100% 30% 70% סה"כ

 

 ועדת המכרזים תמנה וועדת משנה ממליצה ו/או יועץ /מפקח/איש קשר מקצועי מובהר, כי 
  .ב האיכותלצורך בחינת רכי

 

I.  יהיה כדלקמן: בדיקת ההצעותתהליך 

כאמור לעיל המזמין יבחן את עמידת ההצעות השונות בתנאי  בשלב ראשון .א
 יפסלו.  -הסף שהוגדרו בחוברת המכרז. הצעות שלא עמדו בתנאי הסף 

ומעלה יוכל לעבור  80%מציע שיקבל ציון בחן איכות ההצעה. ת בשלב השני .ב
 לשלב השלישי.

תפתחנה הצעות המחיר, ויינתן ניקוד משוקלל להצעות.  יבשלב השליש .ג
  

II.  בסיום התהליך המתואר לעיל, המזמין יהא מוסמך לבטל את המכרז ולא
 לבחור בהצעה זוכה כלשהי; זאת, בין היתר, במקרים הבאים:

או בהליך בחירת ההצעה  המכרז,שהתקיים פגם מהותי בהליך כאשר המזמין מצא,  .א
 ;הזוכה

קבלת סר בתנאים המוקדמים להשתתפות, לאחר וטעות או ח יןהמזמגילה  כאשר .ב
 ההצעות;

, ביטול הליך ו, באופן המצדיק, לדעתהמזמיןאו השתנו צרכי  ,חל שינוי נסיבותאם  .ג
 ; ההתקשרות

אם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת המכרזים סבורה, כי הם מצדיקים את פסילת  .ד
 הצעות;

ס מכוון, או קרטל, או להדברות בין אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסי .ה
 המציעים.



11 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם בכל שלב משלבי המכרז המזמין ימצא כי נותר 
מציע יחיד משום שיתר המציעים נפסלו על הסף, יהא בידו הברירה לקבל את הצעתו 

 של המציע הנותר או לבטל את המכרז.

 

  :הודעה על זכיה וכריתת החוזהט. 

 וכה/ים תימסר על כך הודעה בכתב.לז .13

 

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה. תצורף הערבות הבנקאית  .14
 שהומצאה על ידו עם הצעתו.

 
יודיע המזמין על כך למציע הזוכה,  –הוחלט על קבלת הצעה זוכה כלשהי  .15

 וידרוש ממנו להמציא ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם.
סמוך לאחר העברת הערבות הבנקאית יחתום המזמין על ההסכם שאותו מציע 

 צירף להצעתו. מועד כריתת החוזה יחשב למועד בו המזמין חתם עליו.

לא העביר המציע שהודע לו על זכייתו ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לסעיף  .16
שני יודיע לו המזמין על ביטול זכייתו ויפנה למציע שזכה בניקוד ה המבוקש,

 הגבוה ביותר, ויחזור על התהליך המתואר ; וכן הלאה.

 נספחבנוסף ימציא הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט ב .17
מהמעמד בו קיבל ימים  7לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך 

 הודעה מהמזמין על זכייתו.
 

פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את  מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על .18
הזכייה בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת 
לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה 
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין 

 פי כל דין.על 
 

בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לגביה וכן  .19
למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל הפסד 

 שיגרם לו בגין כך. 
 

 על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, כשהוא חתום כמפורט לעיל. .20

יהיה זכאי לעיין במסמכי המכרז )פרוטוקולים, ההצעה כל משתתף במכרז  .21
המציע בהגשת . 1987 -הזוכה וכו'( בהתאם להוראות תקנות העיריות )מכרזים( 

הצעתו למכרז מאשר שידוע לו שאם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, אזי שאר המציעים 
 במכרז יהיו זכאים לעיין בהצעתו.

  :יטול המכרזב .י
 

ם שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין, למזמין בנוסף לכל המקרים האחרי
 תהיה זכות לבטל את המכרז גם לאחר הודעת זכייה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה שהייתה  (1
  אמורה להיות הזוכה;

 

או בתנאים המוקדמים  במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט (2
  להשתתפות; 
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חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך  (3
  ההתקשרות;

 

אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או להדברות בין  (4
  המציעים;

 

המפורטות  המזמין לא יהיה אחראית לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות (5
  לעיל. 

 
 

 :הוראות נוספות .יא

 :זכויות קניין

הם קניינו המוחלט  -חוברת המכרז, תוכנה, הנספחים לה, ו/או כל חלק מאלה  .1
והגמור של המזמין. אין לעשות כל שימוש באלה שלא לצורך הגשת ההצעה 

 .במכרז

בהגשת הצעתם, המציעים מביעים הסכמתם לכך, שהמזמין יעשה שימוש  .2
 מזמין.ה לכל צורך הקשור בפעילות -ידע הכלול בהצעה בהצעתם ובמ

 

 התקנת המתקנים

ו/או מי  המזמיןנציג  קביעת ע"פ בלעדי באופן יבחרו בחדר הכושר שיוצבו ,המתקנים .3
 .ומטעמ איש קשר/ו/או יועץ/מפקח ומטעמ

תוכנית  ומטעמ איש קשר/יועץ/מפקחלו/או  ומטעמו/או מי  למזמיןיגיש  הקבלן .4
ו/או  ומטעמו/או מי  המזמיןנציג ש לאחר לאישור. רק והקמה עבודה העמדה, תכנית

התקנת מכשירי  בביצוע יתחיל הקבלן יאשר בכתב, ומטעמ איש קשר/יועץ/מפקח
  הכושר. 

לדרישות  בהתאם שלא בוצעה כי העבודה ,יסתבר התקנת ציוד הכושר ובסיום במידה .5
כל המכשירים או פעלת ה וההעמדת הציוד או השלמת התקנ ו/או והתקנים הרלבנטיים

 אישור ניתן ולא במידה או/ופתרון בטיחותי ואסטטי לחוטי החשמל בציוד האירובי, 
חדר  את להשמיש מ"ע הנדרש כל מיידי, את לחדר הכושר יבצע הקבלן, באופן הפעלה
 המזמין. מצד נוספת תמורה כל ללא ,כנדרש וזאת הפעלה אישור לקבלת הכושר

 ר מכון התקניםתשלום חשבונות ואישו

כל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון הקבלן בלבד. המזמין רשאי אך לא חייב  .6
להזמין ביצוען של הבדיקות בעצמו ולחייב את הקבלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של 

 בדיקה חוזרת יחולו העלויות על הקבלן.

 הקטנת היקף העבודה

העבודה ע"י ביטול סעיפים, או המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין את היקף  .7
חלקים שלמים, ולקבלן לא תהיה כל תביעה כספית בגין הקטנה או הגדלה של כמויות 
החוזה, ולקבלן לא תהיה כל דרישה לתוספת כספית של סעיף כל שהוא ו/או של כלל 

 יתרות הביצוע בגין השינוי המצוין.

תקשרות, ובאם קיימת מובהר בזאת, כי מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד מחוזה הה .8
סתירה בין המסמכים למסמך זה, למסמך זה עדיפות, וזאת מבלי לפגוע בעדיפות יתר 

 המסמכים.  
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 תאריכים חשובים וריכוז המסמכים : -דף עזר למשתתף 

 

 תאריכים חשובים:

תתואם )בשל משבר הקורונה,  12:00שעה החל מה 1.22.7: חובה - ספקיםסיור  .א

 (.יעשעה פרטנית מול כל מצ

 .11.2.21המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הוא  .ב

 .18.2.21 מענה לשאלות הבהרה יינתן עד ליום  .ג

 .12:00שעה  1.23.1עד ליום  מועד הגשת ההצעה .ד
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 טפסים ואישורים שיש להגיש במסגרת ההליך –נספחים לטופס ההזמנה 

 הערות סימונו המסמך

ות מאומתת המעידה על כך שהמציע תעודת התאגדהמועמד יצרף 

 ;הוא תאגיד מאוגד כדין

תעודת 

 התאגדות

יצורף על ידי המשתתף 

 כאמור 

מאת פקיד השומה או רואה החשבון  אישור בר תוקף על שם המציע

בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

ל מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבורים )אכיפת ניהו

 ; 1976-חשבונות(, תשל"ז

 

 אישור

ניהול 

  ספרים

יצורף על ידי המשתתף 

 כאמור 

מצורף למילוי על ידי  נספח א' טופס הצעה מחיר

 יוגש –המשתתף 

במעטפה סגורה 

 .ונפרדת

מצורף למילוי על ידי  נספח ב' פרטי החברה
 המשתתף.

י מצורף למילוי על יד נספח ג' טופס הצהרות והתחייבויות המציע
 המשתתף.

 בנוסח המצורף נספח ד' טופס הצהרת והסכמת המציע

 בנוסח המצורף נספח ה נוסח הערבויות הבנקאיות )קיום ההצעה, ביצוע ההסכם(

מצורף למילוי על ידי  נספח ו' תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום
 המשתתף.

מצורף למילוי על ידי  נספח ז' בודהתצהיר רו"ח  בדבר עמידה בחוקי הע
 המשתתף.

מצורף למילוי על ידי  ח'נספח  טפסי עסק שליטת אישה

 המשתתף.

מצורף למילוי על ידי  נספח ט' פרטי איש קשר

 המשתתף.

 בנוסח המצורף 2021-01 הסכם התקשרות

 בנוסח המצורף מסמך ו' תנאי סף –מפרט כללי לציוד הכושר 

מצורף למילוי על ידי  מסמך ז' יםהמלצות מלקוחות/גופ

 המשתתף. 

מצורף למילוי על ידי  מסמך ח' נוהל בטיחות

 המשתתף.

מצורף למילוי על ידי  מסמך ט' טופס היעדר תביעות

 המשתתף.

מצורף למילוי על ידי  מסמך י' אישור עריכת ביטוחים

 המשתתף.
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  א נספח

וד הכושר, הצעת המציע לזיכוי עבור ציוד הכושר טופס הצעת קבלן, כתב כמויות והצעת מחיר לצי
, הצעת המציע להסכם שרות שלאחר תקופת "המרכז הקהילתי" – במועדון כפרי משגבהקיים 

 האחריות.

 
 
 

 (המזמין" )ע"ר(  )להלן : " מרכז קהילתי משגב -משגב הגליל  אל: עמותת
 

 ______מאת : __________________________________________________
 

לאחר שקראנו את מסמכי המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו , הצעתנו לאספקת והתקנת ציוד כושר הינה 
 כדלקמן : 
 

 

 שם החברה: ______________ חתימה וחותמת: ___________________
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 כתב כמויות והצעת מחיר לציוד הכושר

 

 הערה חשובה במילוי הצעת המחיר:

בכתב יד ברור, וגם לסמן בברור בקטלוג היצרן המקורי המצורף יש למלא את הטבלה מטה 

 בהצעה את המכשיר המוצע מטה בהצעת המחיר.

 יצרן סוג מכשיר מס'
 דגם

 עמ' בקטלוג
 סה"כ מחיר מחיר יחידה כמות

     12     מסלול ריצה והליכה  1

     1     מסלול ריצה לאימונים בעצימות גבוהה 2

3 
י דינמי עם ידיות אחיזה קרוס טריינר מקצוע

 נעות
    5     

     3     קרוס טריינר אליפטי במסלול קבוע 4

     1     מכשיר מדרגות  5

     3     אופני כושר משענת ישיבה נמוכה 6

     3     אופני כושר ישיבה זקופה גבוהה 7

     Leg Press     1לחיצת רגליים  9

     1     כופפי מרפק 10

     1     מכשיר חתירה 11

           משקולות אולימפיים )צלחות(  

     2     ק"ג 25 12

     6     ק"ג 20 13

     8     ק"ג 15 14

     10     ק"ג 10 15

     20     ק"ג 5 16

     6     ק"ג 1.25 17

           משקולות קאטל בלס  

     2     ק"ג 2 18

     2     ק"ג 4 19

     2     ק"ג 6 20

     2     ק"ג 8 21

     2     ק"ג 10 22

     2     ק"ג 12 23

     1     שק איגרוף 24

           קופסאות קפיצה  

     1     ס"מ 50*60*70 -גודל   25

     1     ס"מ60*50*40 -גודל  26

     1     40*30*20 -גודל   27

     1     מטר עם מייסבים סגורים 1.80מוט אולימפי  28

     3     מטר עם מייסבים סגורים 2.20מוט אולימפי  29

             סה"כ

 
 

 :האופציות 3נא לבחור מבין  –מועד אספקה אחרון למסירה מלאה של הציוד 
 )תשעים( ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות. 90)שישים( /  60)שלושים( /  30בתוך 

 
 
 

 החברה: ______________ חתימה וחותמת: ___________________שם 
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 הצעת מחיר להסכם שירות
 
 
 

הסכם השרות כולל ביטוח מלא לכל ציוד הכושר המוזמן וכולל חלקים מכל סוג שהוא, כגון: חלקים 
 מכאניים ואלקטרוניים ללא כל החרגה או מגבלה, וכולל: נסיעות, אובדן זמן, עבודה וכו'.

" בלבד בגמר תקופת האחריות או בכל זמן מרכז קהילתיות בהסכם השירות נתון לבחירת "ההתקשר
 שהוא על פי המחירים שבהצעה זו.

 מחירי השירות יהיו כדלקמן:
 

 לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה. 4% - 4מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 
 ה המוצעת לאחר הנחה.לשנה מסכום ההצע 4.5% - 5מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 
 לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה. 5% - 6מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 
 לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה 5.5% - 7מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 

  
 
 
 
 
 
 
 

 שם החברה: ______________ חתימה וחותמת: ___________________
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 רשימת הציוד לזיכוי
 
 
 
 

 ציוד לזיכוי
 שם 

 
 דגם יצרן

עמ' 
 בקטלוג

 מחיר כמות
 יחידה

 סה"כ
 מחיר

   PRECOR  13 והליכהמסלול ריצה  1
   PRECOR  6 קרוס טריינר 2
אופני כושר משענת ישיבה  3

 נמוכה
PRECOR  2   

   PRECOR  3 אופני כושר ישיבה זקופה 4
 
 
 

"  וכי לא יהיו לי כל מרכז קהילתי"ב  כוי להצעתיהנני לאשר כי ראיתי ובדקתי את הציוד המוצע כזי
 "מרכז קהילתי"הטענות מכל סוג שהוא כנגד 

" אינה חייבת להזדכות על כל הציוד שברשימה וכי חישוב הזיכוי יבוצע על פי הציוד מרכז קהילתי"ה
 " להזדכות.  מרכז קהילתי"השאותו תחליט 

" במועד שיימסר לי על מרכז קהילתי"בהכושר הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז אספקת ציוד 
 " באחריותי המלאה לפנות את הציוד במלואו.    מרכז קהילתי"הידי 

 
 
 
 
 

 שם החברה: __________________      חתימה וחותמת: ___________________
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את כל הדרוש לביצוע מלא הצעותינו לעיל מבוססות על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת  .1
 ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

 

 אנו מצהירים כי  המחירים המוצעים על ידינו כוללים : .2
 

את כל החומרים, הכלים והאמצעים הדרושים לשם אספקת והתקנת ציוד הכושר,  .א
ם וכיוצ"ב בהתאם לרבות אך לא רק, ייצורם, אחסונם, הספקתם, הובלתם, התקנת

 לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 

את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע התחייבויותיו  .ב
 בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 
את העלות הכוללת של הובלת הציוד ממקום ייצורם ועד למקום היעד ואת כל ההוצאות  .ג

כאמור, לרבות העסקת עובדים לשם הובלתם, העמסתם הכרוכות בהובלת הציוד 
 ופריקתם.

 
כל הוצאותיו האחרות , מכל סוג שהוא , אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או  .ד

 מכללא , לרבות על פי כל דין.
 

 
 

המציע מאשר בזאת בחתימתו כי הצעתו המפורטת לעיל מחייבת את המציע, והמחירים מהווים 
 מהצעתו. חלק בלתי נפרד 

 
 
 

_______________________                                          ___________________ 
  חתימת המציע:      תאריך:                             
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 פרטי החברה - ב נספח
 
 
 

 _____________________: ____חתימה וחותמת: __________________      שם החברה
 

  ________________________________________)באותיות דפוס(:   שם מלא של המציע
  

 
 _________________________  אדם / שותפות / חברה / אחר )נא פרט(:  אישיות משפטית:

 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

 ____________________________________   או   מס' ח.פ.: מס'  ת.ז.  
 
 

    שמות ומספרי זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
 

 ______________________________________________________  
 
 

 ______________________________________________________ 
 
 

________________________ ______________________________ 
 
 
 

 _____________________ טלפון:__________________________________   כתובת:
 
 
 

 ___________________________:וחותמת חתימה                   ______________ תאריך:
 
 
 
 
 
 
 
 

 וא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב()כשהמציע האישור חתימה  
 

 

_ ______אני הח"מ _______________,  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _______________

 ___________________, _______________,  _____ת.ז. _________

 ____________________מוסמכים לחתום בשם ___________ 

 מכי מכרז זה בפני.ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מס

 
 ________________________חותמת וחתימה:_________________ תאריך:
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 גנספח 
 הצהרות והתחייבויות המציע

 
 לכבוד 

 מרכז___________________________
 

 א.נ.,
 מס' _____  והתקנת ציוד כושר מכרזהצהרת המציע במסגרת מכרז לאספקת 

 
 

 הרשומ כתובת מס' חברה התאגיד שם .1

   
 "המציע"( -)להלן 

 
 

_________________, ומר ,  ת.ז. ________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה
 :כי המציע,מצהיר/ים בזאת, בשם _________________, ת.ז. __________ 

 
 לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

  

המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל  .1
האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 

 הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

 

רישות שבמסמכי המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הד .2
המכרז. המציע מקבל על עצמו לספק ארוחות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה 

  ההתקשרות.
 

רשויות  3השנים האחרונות לפחות, עם  3_-למציע ניסיון באספקה והתקנת ציוד כושר ב   .3
שנים האחרונות בהיקף דומה או גדול יותר  3חדרי כושר לפחות ב  3לפחות. המציע סיפק 

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

 
 . ומצורפים בהצעת מכרז זהלמציע אישור מכון התקנים הישראלי למתקנים המוצעים על ידו  .4

 
 
כי  לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי   .5

 המכרז. 
 

ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי   כי הוא עוסק .6
המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך 

 ביצוע התחייבויותיו האמורות.
 

 כי ידועים לו פרטי השירות שאותו הוא יחוייב לספק למזמין, אם יזכה במכרז. .7
 

רים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל  דין כי הוא בעל כל הרישיונות, ההית .8
  מטעם הרשויות המוסמכות. לרבותלניהול פעילותו העסקית; 

 

כי  לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי   .9
  המכרז. 
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מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא  מזמיןה .10
מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור, וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר 
הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , 

   .2001 –התשס"א 
 

כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי לצורך הגשת הצעתו וההתקשרות בהסכם, כי  .11
שיר, וכי על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, הוא רואה בדק מידע זה באופן י

במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז 
ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבינו, כפי שזו מופיעה 

ה מודע לפרט מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון, כי לא הי בחוברת המכרז.
   כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לשירותים המסופקים על ידו.

 

  המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז; .12
 

המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המוסמכות,  .13
 אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;

 

 

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה  .14
מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין 

  המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.
 

בהתחייבות כלשהי )לרבות התחייבות כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר  .15
מותנית(, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו )אם יזכה(, או העלולה 
לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל 

  מחויבות אחרת.
 

ה, ביטוח כי הוא מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנס .16
  לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(.

 

כי לא מתנהל נגדו, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק  .17
ולא מתנהלות נגדו החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכים וכיוצ"ב; וכי 

עשויים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את אשר  ,תביעות משפטיות בסכומים
  .)אם יזכה בו( התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז

המציע מתחייב להודיע על כך  -היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל 
  למזמין לאלתר.

 
המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה דבר מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה  .18

פגם בהצעת המציע, לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות, בין בגוף המסמכים, בין 
בהתאם לשיקול דעתה  " המרכז הקהילתי "במסמכים נלווים, ובין בדרך אחרת, תנהג 

הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה, והיא רשאית, בין היתר, לפסול את 
פת, או הסתייגות כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו.ההצעה, או להתעלם מכל שינוי, תוס

  
המציע אינו רשאי לגלות את הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  .19

פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום 
גשת הצעתו ייחשב המציע קנוניה או תכסיסנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש, כי בה

כמי שהצהיר במפורש, כי לא הציע ולא נתן ולא קיבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה 
ו/או כסף, ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה 

ן ייראה או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר מטעמו. כ המזמיןו/או מחדל של 
להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה מטעמו,  המזמיןהמציע כמי שהתחייב כלפי 

  בנושא.נציגו, סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב 
 

יום  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך  .20
הצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, כנדרש מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום ה

בתנאי המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות 
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הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים 
 מוסכמים וקבועים מראש.

 
מכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והס .21

מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין 
  או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

המציע מתחייב להודיע  על כך  -היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל  .22
 לאלתר. זמיןלמ

 

 
 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
 -י מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ואנ

 -_____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו 
____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת, 

א יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ל
 עליה בפני. 

 
 

 ______________________, עו"ד       
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 ד נספח

 הצהרת והסכמת המציע

 -למכרז המרכז _____________________ שמספרו _________

 "המכרז"( -)להלן 

 לכבוד: 

 מרכז _________________

 "המרכז"( - )להלן

 

 פרטים

 

 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   

 "המציע"( -)להלן 

1.1.  

__________, ומר ,  ת.ז. _________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה

 המציע,לחוד ובשם ו ביחדמצהיר/ים בזאת, _________________, ת.ז. __________ 

 :כי

 

ה מוגשת בהתאם לתנאי המכרז, ובעצם הצעת המציע למכרז. ההצע בזאתמוגשת  .1

הגשתה המציע מקבל על עצמו את כל תנאי המכרז )לרבות מסמך השאלות והתשובות 

 ופרוטוקול מפגש המציעים(, ואת כל תנאי החוזה שצורף למכרז )אם נזכה בו(.

קראנו בעיון את המכרז, על כל נספחיו, הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקיבלנו הבהרות  .2

נושא שבספק. המציע מקבל על עצמו כל סיכון הכרוך בפרשנות לא נכונה לגבי כל 

 מצידו את תנאי המכרז והחוזה.

המציע מסכים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינו לבין המרכז,  .3

והמציע מתחייב למלא את כל דרישות המכרז והחוזה, ובכלל זה המציע מתחייב כי 

 יותקן ויופעל ויתוחזק בהתאמה לדרישות המכרז.כל הנדרש בפרויקט יסופק, 

המציע מתחייב כי לא ימחה )יעביר( לזולת את זכויותיו או חובותיו לפי תנאי המכרז,  .4

 כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז.

 מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז. .5

 תאריך: ___________

 

________________ _________________ 

 שם: שם:

 ת.ז.: ת.ז.:
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 דאישור עו"

 

, מ.ר. ______ מרח' ____________________, ________________ אני הח"מ עו"ד

מאשר בזה כי התאגיד )שם( _______________________  ח.פ.____________ קיבל 

לחתום על מסמך להגיש הצעה במכרז, לחתום על הסכם ההתקשרות שמכרז ו החלטה כדין

________________ חתמו על הצהרה  -________________ ו .  הנני מאשר כי ה"הזה

להגיש את ההצעה, ולחתום גם על הצהרה זו וגם על המורשים מטעם התאגיד  זו בפני, והם

בצירוף חותמת ועל הסכם ההתקשרות,  וז הצהרהחתימתם על  .הסכם ההתקשרות שבמכרז

 מחייבת את התאגיד. ,התאגיד

 

 

________________ _________________ 

 חתימת עו"ד תאריך
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 ה נספח
 נוסח הערבות הבנקאית לקיום ההצעה

 
 תאריך : __________

 לכבוד
_____________ 

 (הקהילתי המרכז –)להלן  
 א.ג.נ.,

 הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________
   

ש"ח )במלים: ___  25.000פיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של הננו ערבים בזאת כל
)להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ₪( אלף 

______________________ )להלן: "המציע"( בקשר עם מכרז מס' _________  
שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם, במסגרת הצעתו 

 כרז.למ
 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, 

 זו.  שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 
תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו 

 רבות.לא יעלה על סכום הע
 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע 
 בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 חתימה           כתובת הבנק                               שם הבנק                
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 נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם

 
 תאריך : __________

 לכבוד
 

 מרכז ____________________
 

 א.ג.נ.,
 הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________

   
אה מש"ח )במלים:  100.000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

אלף ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת 
______________________ )להלן: "הספק"( בקשר עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות 
זכייתו במכרז מס' __________ שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבויותיו של 

 הספק כלפיכם, במסגרת ההסכם.
 

המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  סכום ערבות זו צמוד למדד
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר פורסם ביום ________________, 

 שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 
 

ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות  אנו נשלם לכם, תוך שבעה
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 
תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו 

 לא יעלה על סכום הערבות.
 

עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע ערבות זו תישאר בתוקפה 
 בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
  כתובת הבנק                              חתימה            שם הבנק                
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 ונספח 
 

  
 תצהיר בגין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

 
 

אני הח"מ _____________ת.ז. __________, מורשה חתימה מטעם המציע, לאחר שהוזהרתי כי 
עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר בזה 

 כדלהלן: 
 
 "(.המציעשם _________________ שהוא המציע  )להלן: "הנני נותן תצהיר זה ב .1

 

וההגדרות המצויות  1976 –תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2
 למכרז.

 

עד למועד ההתקשרות, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו  .3
ן להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת הרי שעד למועד האחרו –ביותר משתי עבירות 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

 במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה אעביר את המידע לאלתר. .4

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה דלעיל אמת  .5
 
 
       

שם מורשה   תאריך
 החתימה

 חותמת  חתימה 

 
 

 אישור
 

מטה, _________עורך דין, מאשר בזה, כי ביום _________ הופיע בפני  אני החתום
___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' __________ ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 רתו דלעיל וחתם עליה. אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצה
 
 
 
   

 חתימה וחותמת עורך הדין  תאריך
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 זנספח 
 

 תצהיר רו"ח  בדבר עמידה בחוקי העבודה
 

 לכבוד
 מרכז קהילתי משגב –עמותת משגב הגליל 

 
 
 

 הזמנה להציע הצעותהנדון: 
 
 

ם ושכר הריני לאשר כי המציע __________________ עומד בדרישות התשלומים הסוציאליי
מינימום לעובדיו וכן מקיים את כל חוקי העבודה ו/או צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים לגבי 

 העובדים המועסקים על ידו. 
 
 
 
 

     
 טלפון  כתובת  שם רו"ח

     
 
 
 
 

    

 תאריך
 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון 
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 חנספח 

 עסק בשליטת אישה

 

 לחוק חובת המכרזים 15אישור בהתאם לתיקון מס' ון: הנד

"התאגיד"(  –הנני לאשר בזה, כי השליטה בתאגיד _________________________ )להלן 

מוחזקת בידי הגב' _________________, נושאת ת.ז. מס' ________________ / דרכון 

 ______________מס' _________________.

 

 , כי בתאגיד לא מתקיימים שני אלה:עוד הנני לאשר בזה

לא מכהן בתאגיד נושא משרה שהוא אינו אישה והוא קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. .1

  

 

אין בתאגיד דירקטורים המהווים שליש ממספר הדירקטורים הכולל של התאגיד שהם אינם  .2

 נשים והם קרובים משפחה של המחזיקה בשליטה.

 

מאמצעי השליטה  50%מי שמחזיקה ביותר מ  –יטה" משמעותה לעניין אישור זה, "מחזיקה בשל

 .1981 –בתאגיד, על פי ההגדרה שבחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א 

 " בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;לעניין אישור זה: "קרוב " משמעותו: 
 

 

 בכבוד רב,        

 

 ____________, רו"ח        
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 1-ח נספח

 תצהיר

אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים 

 משפט, מצהירה בזה בכתב כדלקמן:-הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית

 –אני משמשת כבעלת שליטה בתאגיד ___________________________ )להלן  .1

  "התאגיד"(.

 

______ אחוזים מ _________________ )יש לפרט סוג אמצעי השליטה( בתאגיד ברשותי  .2

 הנ"ל.

 

 הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

 חתימת המצהירה

 

 אישור

 

אני הח"מ, _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, ________________, הופיעה בפניי 

____________, שזיהתה עצמה בפניי לפי תעודת זהות / דרכון _________ מס' __

_________________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת, שאם לא תעשה כן תהא 

צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט, אישרה את נכונות האמור 

 בתצהירה זה וחתמה עליו בפניי.

 

 ה וחותמת עו"דחתימ
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 ט נספח

 פרטי איש קשר

שם איש קשר מטעם המציע 

 לביצוע השירות: 

 

  תפקיד איש הקשר:

  מס' טלפון תאגיד: 

  מס' פקס:

  כתובת

  טל' של איש הקשר:

  טל' נייד של איש הקשר:

  דוא"ל של איש הקשר:
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 01-2021 זכרמ מסמך

 קשרותהסכם הת

 ________שנערך ונחתם ב ______________ ביום _________ בחודש __________ בשנת 

 בין:

 "משגב מרכז קהילתי"

 (מועדון כפרי משגב -  מרכז קהילתי" ו/או המזמין)להלן "

 מצד אחד

 לבין:

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 "(הספקו/או  הקבלן)להלן "

 מצד שני

 
ובו הזמינה הצעות מקבלנים לאספקת  01-2021מכרז מס'  םפרס "המרכז הקהילתי" ו הואיל:

"(. בהתאם למסמכי המתקנים)להלן: " "המרכז הקהילתי"והתקנת ציוד חדר כושר 

 המכרז המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

הקבלן הגיש הצעתו ולאחר בחינת ההצעות הצעתו של הספק התקבלה, ונקבע כי ו :והואיל

העבודות ימסרו לקבלן במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, ההצעה, המפרט 

 וכמפורט בהסכם זה;

החליט לקבל את הצעתו של הספק לאספקת הציוד הנדרש  "המרכז הקהילתי"ו והואיל:

ים להעלות הסכמותיהם על דזה, וברצון הצד ולהתקנתו בתנאים האמורים בהסכם

 הכתב.

 

 :הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 
 מבוא נספחים וכותרות הסעיפים  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרת נוחיות בלבד, ואינן מהוות חלק מההסכם ולא  .1.2

 .  תהא להן משמעות לפרשנותו

 הגדרות   .1.3

האדם שנתמנה מטעם המזמין להיות נציג המזמין לפקח  – "איש הקשר"/"המפקח" .1.3.1

 על ביצוע התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.

 כל העבודות שיש לבצע בהתאם לחוזה זה. –"העבודות"  .1.3.2
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זה, המפרט הטכני, מפרטים  הסכםפירושו: הצעתו של הקבלן, תנאי  – "החוזה" .1.3.3

 הכמויות, וכן כל מסמך אחר המצורף לחוזה זה. אחרים, התוכניות, כתב

 מתחם חדר הכושר בו יבוצעו העבודות נשוא הסכם זה.  –"האתר"  .1.3.4

  מהות ההסכם: .2

את כל הציוד הנדרש נשוא הסכם זה וכמפורט בתנאי  "המרכז הקהילתי"הספק יספק  .2.1

  המכרז, ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה.

  הצהרות והתחייבויות של הספק: .3

השנים  3ק מצהיר כי הינו בעל ניסיון וסיפק והתקין בעבר מתקנים ספורטיביים במהלך הספ .3.1

 או גדול יותר.לעבודות נשוא הסכם הזהות עבודות  3האחרונות, וביצע לפחות 

, האמצעים וכוח האדם ןכי הוא בעל הידע היכולת, הציוד, המומחיות, הכישורים, הניסיו .3.2

הדרושים והמתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובידיו כל הרישיונות 

וההיתרים הנדרשים על פי חוק, לצורך ביצוע העבודות, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או 

רישיון לשם ביצוע העבודות על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע אותו מעשה הדורש רישיון 

 ו היתר כאמור.ו/א

כי הוא קרא את החוזה על נספחיו והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולבצע  .3.3

  על פי תנאי החוזה במלואן. –את העבודות נשוא הסכם זה 

, המפרטים והכמויות וערך את כל "המרכז הקהילתי"כי הוא ראה ובדק את תנאי ודרישות  .3.4

ת בהתאם לחוזה זה ונספחיו, וכי הם מקובלים הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע העבודו

עליו וביכולתו לבצעם תוך עמידה בלוח הזמנים בהסכם זה, ברמה ובמיומנות מקצועית 

וכי אין לו ולא תהיינה לו כל  "המרכז הקהילתי"גבוהה ביותר, ולשביעות רצונו המלאה של 

 טענה, וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל. 

 "המרכז הקהילתי"את הציוד הנדרש בהתאם להוראות  מצהיר ומתחייב, ולהתקין הספק .3.5

וכן לאסוף את הציוד התקנות והנהלים המחייבים , החוק ,ניםקובהתאם לדרישות מכון הת

  הקיים לפי הפירוט במסמכי המכרז.

כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר הכולל שהוצע על ידו לביצוע כל  .3.6

 העבודות נשוא מכרז זה, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה. 

כי הוא קבלן עצמאי וכי כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו קבלן  .3.7

 מעביד. –יחסי עובד  "המרכז הקהילתי"עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו לבין 

לו יחשבו עובדיו בלבד, והוא בלבד ידאג לשלם באם ייעזר הקבלן בעובדים, הרי שעובדים א .3.8

לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או  "המרכז הקהילתי"להם את המגיע להם ע"פ דין, וכי 

 יחסי עבודה עם עובדי הקבלן.

כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים כדין ועל ניכוי מס  .3.9

המרכז "היה יאישור על ניכוי מס במקור,  "מרכז קהילתיל"א במקור. היה והקבלן לא ימצי

 יש להעבירו לרשויות המס. ושלדעת, לנכות מכל סכום ודעתרשאי, ע"פ שיקול   "הקהילתי
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כי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או  .3.10

בגין כל סכום  "ז הקהילתיהמרכ"בקשר עם עבודתו על פי הסכם זה וכי הוא ישפה את 

שהיא ידרש לשלם, למאן דהוא, בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של הקבלן 

  עפ"י ההסכם. 

כי הוא ידאג להיות מבוטח, במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, בין היתר,  .3.11

בביטוח המכסה כל נזק שיגרם לצד שלישי ו/או לרכוש בקשר ישיר או עקיף להסכם זה 

תהא   "המרכז הקהילתי"ואו לעבודתו של הקבלן. הקבלן הוא שישלם את עלות הפוליסה /ו

 מוטבת בפוליסה.

הספק מצהיר בזאת כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים  .3.12

ויבצעו עבודתם לשביעות רצונו המלאה של המזמין, וכי ישתמש בחומרים ובכמויות 

  מתאימים.

לבצע את כל העבודות וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, הספק מתחייב  .3.13

 שקדנות, מהימנות, ובדייקנות. 

הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור מכון התקנים הישראלי לכל אחד מהמתקנים  .3.14

 המוצעים על ידו.

 ביצוע העבודות .4

הקבלן מתחייב לספק את המתקנים, תעודות האחריות, החומרים, המכונות, הכלים  .4.1

ים וכל הדרוש, ללא יוצא מן הכלל, לצורך אספקת המתקנים והשימוש בהם, על האביזר

 חשבונו הוא.

קבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ו/או המפרטים ו/או בהתאם להוראות שיינתנו ה .4.2

 מטעם המזמין, מעת לעת. איש הקשרלו על ידי 

יספק את הספק מתחייב בזה לספק את המתקנים בהתאמה קפדנית למפרט, הספק  .4.3

 , אסטתי,כולל חיווט חשמלי מסודר דרושיםה, יבצע כל עבודת חיבור והתקנה המתקנים

יפעיל את המתקנים לבדיקת  "המרכז הקהילתי"לשביעות רצון  בציוד האירוביובטיחותי 

ו/או מי  "המרכז הקהילתי"תקינותם בצורה יסודית, כמו כן הספק יבצע הדרכה לעובדי 

, הוראות טיפול ותחזוקה כתובות ומפורטות ש והפעלת המתקניםלגבי אופן השימו ומטעמ

 על פי כל חוק והוראות מכרז זה. בעברית של כל המתקנים שסופקו

פינוי הפסולת הספק יישא בכל עלויות ייצור הטובים, אריזתם, הובלתם, אספקתם,  .4.4

צור הפעלתם לרבות עלויות חומרי הגלם והעבודות המושקעים בייוהאריזות מידי יום, 

המתקנים, מסים ותשלומי חובה אחרים, לרבות וכל יתר הפעולות הקשורות בהספקת 

 ."מרכז קהילתיל"המתקנים, ובכל הוצאה אחרת הקשורה בהספקתם 

הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה  .4.5

מוצרים שבמשלוח, וכן יינקטו על על הוראות כל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של ה

ידי הספק מירב האמצעים לשמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. הספק יהיה 

 .ןאחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו למתקנים, עד לקבלתם על ידי המזמי
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"(, הספק יספק ציוד נלווהציוד נלווה )להלן: " ןנדרש הספק עפ"י המפרט לספק למזמי .4.6

המרכז "ועל חשבונו, את כל הציוד הנלווה בהתאם לדרישת  "הקהילתיהמרכז "ויתקין 

 "הקהילתי

אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט נלווה, שסופק על ידיו בין אם הוא  .4.7

ייצרו ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות 

 דרישות על פי דין או על פי הסכם זה.ועמידתו בכל יתר ה "המרכז הקהילתי"

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה, לבין כל הוראה המצוי בכל מסמך  .4.8

לגבי   "המרכז הקהילתי"אחר מבין המסמכים המהווים את החוזה, יהא כוחה של החלטת 

 ההוראה הקובעת בלבד.

אחרת, או שהיה לקבלן ספק גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה  .4.9

המרכז " ."מרכז קהילתיל"בפירוש נכון של מסמך או הוראה, יפנה הקבלן בכתב 

 תהא סופית ומחייבת. "המרכז הקהילתי"יתן לקבלן הוראה בכתב. הוראת   "הקהילתי

 לוחות זמנים .5

  "המרכז הקהילתי"הספק מתחייב לספק למזמינה את המתקנים לשביעות רצונה המלא של  .5.1

 ."המרכז הקהילתי"ימים )קלנדרי( ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם  תשעים) 90 ךבתו

  בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים .6

רשאי )אך לא חייב( לבצע בדיקה פרטנית מטעמו  איש הקשרבאמצעות  "המרכז הקהילתי" .6.1

כי המתקנים אינם עומדים   "המרכז הקהילתי" ו/או מדגמית, של המתקנים. מצא 

המרכז "הא ירט או הינם פגומים או בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת, בדרישות המפ

מסור על כך יאת המשלוח או לדרוש את החזרתו ו ולידירשאי לסרב לקבל  "הקהילתי

   הודעה לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה לקבל את המתקנים.

שות כי אינם עומדים בדרי ,שתמש במתקנים שלגביהם הודיעילא  "המרכז הקהילתי" .6.2

"(, והספק ידאג על המתקנים הפגומיםהמפרט או פגומים או בלתי ראויים )להלן: "

. בכל מקרה כזה "המרכז הקהילתי"ת חשבונו, לפינוי המתקנים הפגומים מיד לאחר הודע

  לא תשולם התמורה עבור המתקנים הפגומים.

ת המתקנים, לאחר הספק,  "המרכז הקהילתי"גלה יבו  המבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקר .6.3

כי קיים בהם ו/או בחלקם פגם או ליקוי, בייצורם ו/או בטיבם או בתפקודם ביחס לדרישות 

מתקנים חלופיים,  ןלמזמיהמפרט, או בשל היותם מוצרים פגומים, מתחייב הספק לספק 

לפנות את  "המרכז הקהילתי"העונים על כלל דרישות המכרז והמפרט, או לפי דרישת 

  ות.רעל חשבון הספק, ולבטל את ההתקשהמתקנים הפגומים, 

, בשל היות המתקנים פגומים כאמור, יחויב ןהמזמיבמקרה של ביטול ההתקשרות על ידי  .6.4

 ןהמזמיוזאת, כהערכה מצטברת של נזקי  ₪ 100,000הספק בפיצוי מוסכם בסך של 

 . "המרכז הקהילתי"כתוצאה מהפרת תנאי ההתקשרות ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 
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מחויב הספק, אם  "המרכז הקהילתי"הבלעדי של  וחרף האמור לעיל, ולפי שיקול דעת .6.5

, כמות זהה ו, מיד לאחר דרישת"מרכז קהילתיל"רצה בכך, לספק י   "המרכז הקהילתי"

של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז והמפרט שאינם מוצרים פגומים, ללא כל תמורה 

 נוספת.

  תנאי התשלום –תמורה ה .7

שלם לספק כנגד מילוי כל התחייבויותיו כמפורט י "המרכז הקהילתי"ה המלאה שהתמור .7.1

  בהסכם זה על נספחיו, הינה בהתאם להצעת המחיר של הספק.

אספקה לאחר  40%מקדמה בעת החתימה,  20%: התמורה כאמור לעיל תשלום בתנאי  .7.2

  , מיום ההתקנה והאישור.60בשוטף  40% ,איש הקשראישור ו

מלוא העבודות ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה, תמורת ביצוע  .7.3

ישלם המזמין לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת המחיר שהגיש הקבלן במסגרת המכרז 

לפי אספקה וביצוע התחייבויות הספק  "המרכז הקהילתי"בכפוף לאישור החשבון על ידי 

 מסמךשר הקבועים בכתב הכמויות בפועל. התמורה תשולם בהתאם למחירי מתקני הכו

  למסמכי המכרז, בניכוי ההזיכוי עבור הציוד הקיים לפי הוראות המכרז. 

בניכוי עבור הציוד  )הצעת המחיר( כי המחירים שבכתב הכמויות ,למען הסר ספק מובהר .7.4

הקיים הנם סופיים ומחייבים ואינם ניתנים לשינוי, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת 

 המחירים בגין התייקרויות בשכר עבודה ו/או בחומרים ו/או מכל סיבה אחרת. כלשהי על

  "המרכז הקהילתי"כתנאי לתשלום על הקבלן יהיה לחתום על טופס היעדר תביעות כנגד  .7.5

 כמסמך ט' למסמכי המכרז. בנוסח המצ"ב

 יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו לאישור המזמין והמזמין ישלם איש הקשרמובהר, כי   .7.6

לאחר אספקה ואישור היועץ  40%מקדמה בעת החתימה,  20% לקבלן בתנאי תשלום של

מאישור סופי של  העבודה כולל קבלת כל ו, מיום ההתקנה 60בשוטף  40%המלווה, 

 האישורים על פי הסכם זה .

תשולם לקבלן כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או לעבודה  לאמובהר, כי  .7.7

הי, אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על חריגה כלש

 בכתב ומראש.  "המרכז הקהילתי"ידי 

חשבון סופי : החשבון הסופי יערך לאחר  חשבונות חלקיים: לא ישולמו חשבונות חלקיים. .7.8

 סיום סופי של העבודה כולל קבלת כל האישורים ואישור היועץ .

אלא אם ביצוע העבודה קבלן כל תוספת לעבודה נוספת כלשהי , מובהר כי לא תשולם ל .7.9

 .בכתב ומראש –" המרכז הקהילתיוהסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על "

יום לא  30מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על  .7.10

רופה, כספיים או אחרים, בגין יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד או ת

 איחור, כאמור.
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 עוסק מורשה וניהול ספרים .8

אישור   "מרכז קהילתיל"הספק מצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור  .8.1

 בהתאם, מדי שנה בשנה.

מעת לעת, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים  "המרכז הקהילתי"הספק מתחייב למסור ל .8.2

  .1976-סקאות גופים ציבוריים, התשל"וכחוק בהתאם לחוק ע

 

  :תקופת בדק ואחריות למתקנים ולעבודות .9

לטיב ואיכות הציוד הנדרש ואופן התקנתם  "המרכז הקהילתי"הספק יהיה אחראי כלפי  .9.1

  חודש מיום אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה.( 12)למשך שניים עשר 

ן יערוך הספק בדיקת שנת בדק יחד עם בתום תקופה של שניים עשר חודש מהתקנת כל מתק .9.2

 ויתקן כל פגם קלקול או אי התאמה שיתגלו במתקן.  "המרכז הקהילתי"מטעם  איש הקשר

ודיע על כך לקבלן יכי קיימים ליקויים ו/או פגמים בעבודות הקבלן,  "המרכז הקהילתי"מצא  .9.3

דש, עפ"י דרישת ו/או לבצע את העבודה מח 8.5כאמור בסעיף והקבלן מתחייב לתקנם מידית 

 המזמין, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה, או תמורה נוספת בגין כך.

אין בקביעת בדיקת שנת בדק כדי למעט מאחריות הספק לתיקון מיידי של פגמים או ליקויים  .9.4

שיתגלו בציוד במהלך תקופת הבדק והאחריות. תיקונים דחופים יבוצעו על ידי הספק באופן 

. באם לא יתקן הספק התיקונים תוך פרק הזמן "ז הקהילתיהמרכ"מיידי עפ"י דרישת 

המרכז "יחויב הספק בגין כל העלויות שנגרמו  "המרכז הקהילתי"שהעמיד לרשותו 

בשל אי עמידת הספק בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד   "הקהילתי

 עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין. "המרכז הקהילתי"המגיע 

מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו  עבודה ק מתחייב לתקן בתוך שלושה ימיהספ .9.5

 עבודה שעות 48במתקן ובאם מדובר בקלקול או פגם הגורמים לסיכון יתוקן הפגם בתוך 

במידה והמכשיר לא יתוקן ע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק הספק על חשבונו  מקבלת הודעה.

 שיר התקול על חשבונו.מכשיר חלופי שווה ערך ויפנה את המכ

ולחייב  והזכות לתקן הליקויים בהתאם לשיקול דעת ושומר לעצמ "המרכז הקהילתי" .9.6

לקבלן. הקבלן מתחייב לפצות את  "המרכז הקהילתי"עביר יהקבלן בהודעת חיוב ש

בהתאם לאמור בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהודעת החיוב   "המרכז הקהילתי"

, ובכלל זה חילוט עפ"י הסכם זה ו/או כל דין "המרכז הקהילתי"כדי לגרוע מזכויות 

כדי למנוע כל סעד בגין ליקויים שלא נמסרה   . בנוסף, אין בהודעת החיובהערבות לביצוע

    הודעת חיוב בגינם.

בנוסף לכל האמור לעיל נתגלה פגם בעבודות ו/או בחומרים ו/או בטיב המתקנים ואיכותם  .9.7

, הנובע מכל ר תקופת הבדק )להלן ביחד: "תקופת האחריות"(לאחר גמ חודשים 12תוך 
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סיבה שהיא למעט נזק בזדון, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, 

 ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב לזכות במלוא מחיר המכשיר הפגום.

א אישור תקינות לכלל חודשים ולהמצי 6הספק מתחייב לבצע שירות תקופתי אחת ל  .9.8

 המכשירים בחדר הכושר לאורך כל תקופת הבדק והאחריות.

מובהר במפורש, כי אחריות הקבלן תכלול את טיב ואיכות המתקנים וההתקנה, לאורך כל  .9.9

 תקופת האחריות מיצרן המתקנים.

 התקנת המתקנים .10

המרכז נציג " קביעת ע"פ בלעדי באופן יבחרו בחדר הכושר שיוצבו המתקנים 10.1

 מטעמו. איש הקשר/" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקחקהילתיה

מטעמו  איש הקשר/" ו/או מי מטעמו ו/או יועץ/מפקחמרכז קהילתייגיש "ל הקבלן  10.2

" ו/או מי המרכז הקהילתישנציג " לאחר לאישור. רק והקמה עבודה תוכנית העמדה, תכנית

התקנת  בביצוע קבלןמטעמה יאשר בכתב, יתחיל ה איש הקשר/מטעמו ו/או יועץ/מפקח

 מכשירי הכושר.  

לדרישות  בהתאם שלא בוצעה יסתבר כי העבודה התקנת ציוד הכושר ובסיום במידה 10.3

העמדת הציוד או השלמת התקנה והפעלת כל המכשירים או פתרון  והתקנים הרלבנטיים ו/או

לחדר  הפעלה אישור ניתן ולא במידה או/בטיחותי ואסטטי לחוטי החשמל בציוד האירובי, ו

 אישור לקבלת חדר הכושר את להשמיש מ"ע הנדרש כל מיידי, את הכושר יבצע הקבלן, באופן

 ".המרכז הקהילתימצד" נוספת תמורה כל ללא ,כנדרש וזאת הפעלה

כל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון הקבלן בלבד. המזמין רשאי אך לא חייב  10.4

קבלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה להזמין ביצוען של הבדיקות בעצמו ולחייב את ה

 .חוזרת יחולו העלויות על הקבלן

 

 טיב ערבות 11

 אישית /בגמר העבודה וכתנאי לקבלת התמורה, יגיש הקבלן למזמין ערבות בנקאית 11.1
)שנים עשר(  12)כולל מע"מ( שתשמש כערבות לטיב המתקנים למשך  ש"ח 100,000בגובה 

 "המרכז הקהילתי"על ידי חודשים מיום סיום העבודה ואישורה 

  "המרכז הקהילתי"הקבלן ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש ע"י נציג  11.2
 מטעמה במהלך הביצוע ו/או בסיום העבודה. איש הקשר/ו/או המפקח/יועץ

בהתאמה, באופן שתהיה  הערבות גם תוקף ככל שתוארך תקופת הבדק, יוארך 11.3
 צדדים.תקפה למשך כל תקופת ההתקשרות בין ה

היה והערבות תחולט וההסכם לא יבוטל ידאג הקבלן להמציא ערבות חדשה  11.4
 בתנאים זהים לערבות שחולטה.

המרכז "נתנה  שלגביה יסודית לא הפרה ו/או יסודית הפרה זה הקבלן הסכם הפר 11.5
המרכז "היה רשאי יארכה בכתב לתיקון ההפרה אשר לא תוקנה בתקופת הארכה,  "הקהילתי
 מוסכם כפיצוי הבלעדי, וזאת ודעת שיקול חלקה, לפי או כולה את הערבותלחלט  "הקהילתי

   זה. במועד אותו צופים שהצדדים הקבלן, כפי התחייבויות מהפרת הנזק בגין ומוערך מראש
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מתן ערבות כאמור אינו פוטר את הקבלן ממילוי מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה,  11.6

אינו גורע מזכות  "המרכז הקהילתי"ו חלקה, ע"י וגבייתה ו/או מימושה של הערבות, כולה א

לתבוע מהקבלן את כל הנזקים ו/או ההפסדים וכן סעדים נוספים  "המרכז הקהילתי"

  ואחרים, על פי הסכם ועל פי הדין.

 כל ההוצאות בגין הוצאת הערבות וחידושה יחולו על הקבלן בלבד. 11.7

 אחריות פיצוי ושיפוי 12

ונושא באחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה  הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי 12.1

המרכז "ו/או מחדל הקשור ו/או הנוגע לאיכות המתקנים והשירותים ולהספקתם 

וכן לקיום יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי המכרז וכן בגין כל תאונה,   "הקהילתי

ו/או  וובדילעו/או   "מרכז קהילתיל"חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מהכלל, שיגרמו 

ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בשל מחדל של  ומטעמו/או למי שבא  ושלוחי

הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע במישרין או 

בעקיפין מביצוע השירותים ו/או מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ידוע לספק כי 

ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא, בעקיפין ו/או במישרין,  "המרכז הקהילתי"

לאספקת המתקנים ו/או העבודות ו/או השירותים ו/או לכל פעולה אחרת שבאחריותו של 

ו/או את הניזוקים לפי המקרה, בכל דמי הנזק  "המרכז הקהילתי"הספק. הספק יפצה את 

  שיגיעו להם.

או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק  12.2

אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע השירותים ו/או 

 ממעשה או מחדל הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.

כל ובגין כל הספק יהיה אחראי כלפי המזמין באחריות בלעדית, מלאה ומוחלטת ל 12.3

תאונה ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או נזק איזה שהוא שיגרמו לעובדיו בזמן ו/או בקשר לביצוע 

 השירותים על פי חוזה זה.

על כל נזק  "המרכז הקהילתי"הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  12.4

ו נגד מי ו/א ווכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגד

ו/או כל מי שבא מטעמם, בגין כל תאונה חבלה או נזק שמפורט  ושלוחיו/או  ומעובדי

לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות  11.3 –ו  11.2 11.1בסעיפים 

 . לספק תנתן הודעה על תביעה ו/או דרישה כאמור.ושיגרמו ל

בטיח מניעת נזק ו/או אובדן הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים והיעילים לה 12.5

או לפי   "המרכז הקהילתי"ויהא מנוע מלטעון כל טענה לגבי נזק או אבדן, שנגרמו בהסכמת 

 .והוראותי

הספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על  12.6

 עבודתו לפי הסכם זה, וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על העבודה.
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מכל אחריות לרכוש המובא על  "המרכז הקהילתי"צהיר כי הוא פוטר את הספק מ 12.7

ו/או עבורו במסגרת מילוי התחייבויותיו, לרבות אך לא רק מרכז הספורט ידי הספק לרחבי 

 כלים וציוד אשר ישמשו את הספק במילוי התחייבויותיו ובביצוע טיפולים תקופתיים.

  ביטוח 13

רוע מכלליות התחייבויותיו, יערוך הספק להבטחת התחייבויות הספק, ומבלי לג 13.1

המרכז "רת ביטוח מוכרת ובעל מוניטין, על מנת להגן על עצמו, על אדם בשירותו וכן על בבח

, ביטוחים בקשר לכל התחייבויותיו, על חשבונו, במשך כל תקופת ההסכם וכל "הקהילתי

  עוד עלולות להיות לו חבויות.

ביחד ולחוד, הפוליסות יומצאו  "ז הקהילתיהמרכ"המוטבים בפוליסות יהיו הספק  13.2

 מיד לפי דרישתה.   "המרכז הקהילתי""ל

הקבלן מתחייב לבטח עצמו בביטוח כמפורט בנספח הביטוחים המצ"ב למסמכי  13.3

אישורי ביטוח נדרשים תקפים ללא    "המרכז הקהילתי"המכרז. על הקבלן להמציא ל

זה. האמור בסעיף זה הוא תנאי מתלה מחיקות ותוספות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

ומקדמי להתחלת העבודות נשוא ההסכם. הפרה של סעיף הביטוח תהווה הפרה של תנאי 

 מהותי בחוזה.

 קיזוז 14

היה י "המרכז הקהילתי"רשאי לקזז מכל סכום או תמורה ש "המרכז הקהילתי" 14.1

אם בגין  ,"יהמרכז הקהילת" פי חוזה זה, כל סכום אשר הספק יהיה חייב-חייב לספק על

נגד   חוזה זה ואם מכל סיבה אחרת וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין

  הספק או למו"מ משפטי כלשהו.

המרכז ""במידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים ש  14.2

רשאי לגבות את ההפרש באמצעות  "המרכז הקהילתי" היה זכאי להם, תהיהי "הקהילתי

המרכז "ות ו/או באמצעות הליכים משפטיים, הכל לפי שיקול הדעת של חילוט הערב

 "הקהילתי

בכל מקרה שהספק לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו  14.3

תוך פרק זמן שנקבע  "המרכז הקהילתי"ו/או לא ימלא אחר הודעות בכתב מטעם נציג 

 ובעצמותים ו/או איזה חלק מהם רשאי לבצע את השיר "המרכז הקהילתי"היה יבהודעות, 

  על חשבונו של הספק. , וזאת וו/או באמצעות מי מטעמ

 והוצאותיבהקשר לכך ובצירוף  וידאת הסכום ששולם על נכה י "המרכז הקהילתי" 14.4

  לספק. וממנמהכספים שיגיעו 

עפ"י החוק ועפ"י שאר  "המרכז הקהילתי"אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות  14.5

 זה הנ"ל.סעיפי החו
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 אי הסבה 15

מוסכם בזאת, כי הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או את   15.1

 בכתב.מראש וביצוע העבודות בכל דרך שהיא,  אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין 

 הפרות וסעדים, סיום חוזה או ביטולו 16

ים של הנם תנאים עיקריים ויסודי 15- 3 פיםסעימוסכם בין הצדדים כי הוראות  16.1

 חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא עמד הספק התחייבויותיו לפי הסכם זה,  16.2

 ולבצע טיפולי תחזוקה שוטפים בעצמ "המרכז הקהילתי"במועדים הקבועים בהסכם, רשאי 

מהעלות,  20%ל בתוספת של , והספק יחוייב בעלות ביצוע הטיפוומטעמאו באמצעות אחר 

רשאי לקזז את היה י "המרכז הקהילתי". "המרכז הקהילתי"בהערכה מצטברת של עלויות 

  א חייב לספק.והפיצוי מכל סכום שה

ות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים כהיה זכאי לני "המרכז הקהילתי" 16.3

 ודעתהכל לפי שיקול  בסעיף זה מכל תשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת

  הבלעדי.

חילוט הפיצויים המוסכמים מניכויים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את  16.4

 הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 סיום ההתקשרות

היה רשאי לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה, כולו או י "המרכז הקהילתי" 16.5

יום  30די מתן הודעה מוקדמת לספק של הבלעדי בכל עת, על י ודעתחלקו, על פי שיקול 

בכל הקשור לכך ו/או  "המרכז הקהילתי"מראש, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד 

 הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של ההסכם לידי סיום.

 ןהא למזמיילהביא חוזה זה לידי סיומו,  "המרכז הקהילתי"מבלי לגרוע מזכות  16.6

 ם, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים:הזכות להביא חוזה זה לידי סיו

 .16.1במקרה שהספק יפר את החוזה הפרה יסודית כהגדרתה בס"ק  16.6.1

 ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים. 16.6.2

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  16.6.3

ו הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו הספק, כולם או חלקם, והעיקול א

 ימים ממועד ביצועם. 7לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או  16.6.4

חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה 

שה לפירוק או ניתן נגדו צו על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בק
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פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או  שהוא פנה 

לפקודת   233לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. "המרכז הקהילתי"של  ודעתהוכח להנחת  16.6.5

, כי הספק או אדם אחר ודעתהוכחות, להנחת  "המרכז הקהילתי"כשיש בידי  16.6.6

מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה 

  במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה  16.6.7

עובדה מהותית אשר, לדעת  "המרכז הקהילתי"הספק לא גילה אינה נכונה, או ש

 , היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו."המרכז הקהילתי"

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים  ווחשבונותי "המרכז הקהילתי"ספרי  16.7

  ששולמו לספק ומועדיהם.

ביטול החוזה על פי מסמכי המכרז כ ובזכויותי "המרכז הקהילתי"לא יראו בשימוש  16.8

הודיע על כך לספק במפורש ובכתב,  "המרכז הקהילתי"אלא אם  "המרכז הקהילתי"על ידי 

והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה על 

   ביטול החוזה.

 תוצאות סיום חוזה או ביטולו 17

לקי, מכל סיבה שהיא, לפי בתום תקופת החוזה, או מיד עם ביטולו, המלא או הח 17.1

 המוקדם, יחולו בין היתר הוראות אלה:

בגין אובדן  "המרכז הקהילתי"הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו  17.1.1

רווחים או טובות הנאה מסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה, והספק 

  בכל חבות כאמור. "המרכז הקהילתי"פוטר בזה את 

ה זה בתום תקופת החוזה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם יותר, סיומו של חוז 17.1.2

לפי העניין, לא יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני תום תקופת החוזה או 

ביטולו כאמור, והצד החייב ימלא את חיוביו במועד שעליו למלאו על פי הוראו חוזה 

 זה.

היה יתום תקופת האחריות, הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק, לפני  17.1.3

ממחיר המתקנים. הובא ההסכם לידי  10%לפיצוי מוסכם בשיעור של  ןזכאי המזמי

סיום בשל הפרה של הספק לאחר תום תקופת האחריות, הנוגעת למתן השירות, 

מהמחיר שהציע  10%זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור של  "המרכז הקהילתי"היה י

 הספק.

  יחולו ההוראות שלעיל לגבי החלק שבוטל.היה הביטול ביטול חלקי,  17.1.4



44 

 

 פיצוי מוסכם 18

לא השלים הקבלן את העבודות במועד בהתחשב בהארכה או בקיצור כאמור  18.1

₪,  300 –בהסכם זה, ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל 

 .לכל יום איחור, החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודות ועד להשלמתם בפועל

 שיגיע לקבלן. המזמין יהיה ראשי לקזז את סכום הפיצוים המוסכמים מכל סכום 18.2

תשלום הפיצוי אין בו כשלעצמו שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את  18.3

 העבודות, או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה.

 –הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין על פי כל דין לרבות  18.4

  פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר. –פגוע בכלליות האמור ומבלי ל

 יחסי הצדדים 19

על פי חוזה זה  "המרכז הקהילתי"מוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין  19.1

הם יחסים של קבלן עצמאי ומזמין, בהתאמה, וכי אין בחוזה זה כדי ליצור, ושם דבר 

מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין  -יתפרש כיוצר, יחסי עובדבהוראות חוזה זה לא 

 "המרכז הקהילתי"הספק, עובדיו, פקידיו, שלוחיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו לבין 

הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא  19.2

 -ואת העדר יחסי עובד  "ילתיהמרכז הקה"בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

 ."המרכז הקהילתי"לבין ובין מי מטעמו מעביד בינו 

בגין כל נזק ו/או הוצאה  "המרכז הקהילתי"הספק מתחייב לשפות ולפצות את  19.3

המרכז "עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין  "המרכז הקהילתי"שייגרמו 

מעביד ו/או הנובעת מביצוע  -יחסי עובד לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק שררו  "הקהילתי

 ".המרכז הקהילתי"הראשונה של  ודרישתהשירותים השוטפים וזאת מיד עם 

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליו על פי כל דין כלפי  19.4

עובדיו, לרבות תשלום שכר, זכויות סוציאליות, תשלומי מסים, ותשלומי חובה אחרים 

, הבטחת תנאי בטיחות בעבודה ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי למסירת בגינם

מידע מלא והדרכה לעובדיו, לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור המוצרים 

וביצוע טיפולים שוטפים, אם וככל שהם קיימים וידועים לו,  "המרכז הקהילתי"הספקתם 

  סיכונים אלה.ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת 

 ויתור או ארכה 20

שום ויתור, ארכה או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי 

חוזה זה, או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין בכלל ובין במועדה, 

על זכויותיו של אותו צד על לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב, ולא יחשבו כויתור 

 פי חוזה זה או על פי דין.
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 שונות 21

מוסכם בין הצדדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה  21.1

לא תהה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות,  "המרכז הקהילתי"בניהם במלואו, וכי 

חוזה זה ואשר נעשו, אם מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים ב

נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 

אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

  שלא נעשה בדרך האמורה.

סירה אישית או כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במ 21.2

 במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.

שעות לאחר הישלחה מבית דואר  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  21.3

 בישראל.

סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל עניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי משפט  21.4

 בלבד.  ירושליםהמוסמכים בעיר 

זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או  הקבלן ישא בהוצאות ביול חוזה 21.5

 נובעים מחוזה זה.

 
 
 
 

  ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:
 
 
 

 
      ____________________                 ___________________ 
  הספק                                                   עמותת משגב הגליל       

 
 

 
___________________________________ 

 תאריך
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 הבהרות להזמנה –נספח א' להסכם 

 

 ובתוספת מע"מ. ₪ סך כל ההזמנה _________________  –ההזמנה  .1

 סוכם בין הצדדים על תנאי התשלום והביטחונות הבאים:  - תנאי תשלום  .2
 

 _ ________________________________________________________  .א

 _________________________________________________________  .ב

 _________________________________________________________    .ג
כל הציוד למועדון יהיה כולו בצבע  -צבע  .3

תשלום נוסף וכולל את שלד ____ללא __________________________________
 רים הבאים שאין אפשרות לשנות את הצבע: המכשירים והריפודים למעט במכשי

 
 _________________________________________________________   .א

 _________________________________________________________  .ב

 _________________________________________________________    .ג

 ____________________  _____________________________________ .ד

 _________________________________________________________   .ה

  _________________________________________________________    .ו

 
עם גמר מידי יום והקבלן יפנה את כל הפסולת, האריזות וכו'  - פינוי פסולת / אריזות בהתקנה  .4

 רשמי.ההתקנה לאתר פינוי פסולת 
 

הקבלן יספק ללא תשלום נוסף חומרי הדרכה כתובים בעברית  –חומרי הדרכה כתובים   .5
 הכוללים:

 .הוראות הפעלה מלאים לכל הציוד שסופק  .א

 . הוראות תחזוקה, נהלי קריאת שרות וטיפולים .ב
 

 
הקבלן יעביר ללא תשלום נוסף הכשרות לצוות המדריכים, לצוות  -השתלמויות והדרכות   .6

המרכז "והכול עד לשביעות רצונה המלאה של  ולל מבחן והסמכה בתעודה רשמיתהאחזקה כ
 . "הקהילתי

 
 "המרכז הקהילתי"להקבלן יספק ללא תשלום נוסף אמצעי שיווק ופרסום  -אמצעי שיווק   .7

ועוד כמפורט: כמקובל וביניהם: אימיג'ים, לוגואים, הדמיות הציוד והחדר 
__________________________ 

 
 
 עד _____________  בכפוף להסכם זה.אספקה והתקנה:  זמן .8

 
 יתווסף לאחריות:.  שנת אחריות שנת בדק ועודמשך האחריות:  .9

 א.______________________________________________________

 

 ב. ________________________________________________________

 

 ___________________________ג. _____________________________
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 הקבלן בנוסף וכהבהרה לנאמר בהסכם הרכישה מתחייבת:  –שרות   .10

במקרה השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה עד _________ מיום  .א
 הקריאה. 

במקרה ואין השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה ________ מיום  .ב
 הקריאה.  

 רה ינתן עוד ________ לפתרון התקלה. במידה והתקלה לא נפת .ג
 

במידה והתקלה לא נפתרה גם לאחר __________ יפנה הקבלן את המכשיר התקול  .ד
 על חשבונה ותספק מכשיר שווה ערך / זהה למועדון.

בגין כל יום איחור או הפרה של כל סעיף בנושא השרות ישלם הקבלן  סך קבוע  .ה
 סכום יתווסף מע"מ כחוק.ומוסכם של _________ לכל יום איחור. ל

לפחות פעם ומתן אישור תקינות לבדיקת הציוד , הקבלן מתחייב לביקורים יזומים .ו
במהלך כל תקופת האחריות ובתקופת הסכם השירות אם תחליט  חודשים 6אחת בכל  

 להתקשר בהתקשרות זו. "המרכז הקהילתי"

 למשך כל תקופת  הקבלן מתחייב להעניק אישור תקינות הציוד כמתחייב על פי חוק .ז
 האחריות.   הבדק ו

  
מובטחים  "המרכז הקהילתי" לשהקבלן מתחייב כי ברכישות נוספות   -הבטחת מחיר הציוד  .11

 קדימה מיום ההתקנה.חודשים  24המחירים שהוצעו בהסכם זה למשך 
   

להתקשר עם הקבלן  שנות הבדק והאחריות 2המזמין יהיה רשאי בתום  –ביטוח אחריות   .12
בהצעה שהגיש שירות. התקשרות זו נתונה לבחירת המזמין בלבד על פי המפתח המפורט בהסכם 

 .והמצורף להסכם זה
 
 
 
 

 
  ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 

 

___________________          _________________________ 

 הקבלן    המזמין  

 

 

 תאריך: __________________
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 מסמך ו'
 

 תנאי סף – מפרט כללי לציוד הכושר
 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו
 

. בבחירת ציוד הכושר במסגרת המועדוןמהווה מרכז פעילות חשוב  במועדון כפרי משגבחדר הכושר 
אנו מקפידים לקבל את הציוד הטוב ביותר תוך יחס העלות תמורה הגבוה ביותר עבורנו תוך שימת 

כל הדרישות במפרט ציוד הכושר הינן דרישות שירים, למקצועיות ולאסטטיקה ולכן לב לאיכות המכ
 .חובה

 

 

 : מפרט כללי למכשירים אירוביים

 שעות פעילות ביום  18מותאם לעומס מסחרי של  ●

 V220מותאם למתח חשמלי ישראלי  ●

 ק"ג ומעלה 150משקל משתמש  ●

צעדים/דקה, שיפוע / התנגדות, זמן חולף, נתוני צג : מהירות, מהירות ממוצעת, קצב, דקות/ ק"מ,  ●

 זמן נותר דופק, צריכת קלוריות, הספק.

 שפת הנתונים : אנגלית )חובה ברירת מחדל(  ●

 תוכניות אימון מונחות דופק, שיפוע משתנה  ●

  QUICK STARTהפעלה מהירה  ●

 PAUSEלחצן השהייה  ●

 מדידת דופק :באמצעות חיישני מדידה ידניים+ משדר חזה ●

 אינטש ומעלה  15כולל טלוויזיה בגודל מסך מגע ה ●

 חובה –חיבור לאינטרנט  ●

 חובה USBשקע  ●

 כלל המכלולים במכשירים יהיו מקוריים של היצרן  ●

 שליטה בערוצים וקול של מסך הטלוויזיה דרך צג המכשיר   ●

 :מפרט ספציפי למכשירים אירוביים

 מסלול ריצה והליכה 

 כ"ס ומעלה  AC4מנוע:  ●

 דרט הישראלי ) ללא שנאי!(חשמל : מותאם לסטנ ●

 ס"מ לכל הפחות 150/50מידות משטח ריצה  ●

 ס"מ ומעלה 56רוחב משטח ריצה  ●

 בולמי זעזועים ●

 קמ"ש לפחות 23מהירות מרבית  ●

 מעצור חירום לעצירה מהירה  ●

 לזיהוי כאשר מתאמן עוזב את המכשיר ועוצר את משטח הריצה עצמאית -חיישן צעידה ●

 ת באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיראפשרות לשינוי שיפוע/ מהירו ●

  נעות בשילוב סטפר  מקצועי דינמי עם ידיות אחיזה קרוס טריינר

 פעולת המכשיר משולבת : דוושות לעבודת רגליים+ ידיות לעבודת ידיים  ●

 דרגות קושי ומעלה  20 ●

 אורך צעד משתנה ●

 אפשרות לשינוי שיפוע ●

  עות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיראפשרות לשינוי התנגדות באמצ ●

 קרוס טריינר/ אליפטי במסלול קבוע 
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 פעולת המכשיר משולבת : דוושות לעבודת רגליים+ ידיות לעבודת ידיים  ●

 דרגות קושי ומעלה  20 ●

 אפשרת לשינוי שיפוע ●

 אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר ●

 ישיבה זקופה/ גבוהה  -פני כושראו

 דרגות קושי ומעלה 20 ●

 תגובה מהירה גם לאחר השהיית הדיווש שינוי התנגדות ע"י לחצן, ●

 מושב מתכוונן  ●

 כידון עם מנח רכיבת כביש ●

 ראפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשי ●

 משענת/ ישיבה נמוכה -אופני כושר

 קושי ומעלה דרגות 20 ●

 תגובה מהירה גם לאחר השהיית הדיווש שינוי התנגדות ע"י לחצן, ●

 מושב מתכוונן תוך כדי ישיבה ●

 אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר ●

 מסלול ריצה לאימונים בעצימות גבוהה

 ללא מנוע ●

 קמ"ש 25מינימום מהירות ריצה  ●

 חוליות משטח ריצה: רצועת  ●

 , וואט, קלוריות , דופק RPMנתוני צג : זמן, מהירות, מרחק,  ●

 

 מכשיר מדרגות

 220Vמותאם למתח חשמלי ישראלי  ●

 ס"מ לפחות 25רוחב מדרגה  ●

 אינצ' 15מסך תצוגה  ●

 מדרגות זמינות בכל רגע נתון 3 ●

 משטחי עמידה נוחים לזמן מנוחה ●

 דרגות קושי 20מינימום  ●

 

 חתירהמכשיר 

 ס"מ 120 –ס"מ, גובה  60 –ס"מ, רוחב  250 -ם: אורך מידות מקסימו ●

 מופעל באמצעות מצבר חשמלי –מפרט חשמלי  ●

 ק"ג 159טווחי משקל מתאמן עד  ●

 אינצ' 7מינימום  מסך תצוגה ●

 רמות 10רמות חתירה מינימום  ●

  

 שק איגרוף

 מיועד לבעיטות ואגרוף ●

 דמוי עור ●

 ס"מ 35X100מידות:  ●

 ק"ג 30משקל:  ●

 ית לתלייהשרשרת ברזל מסיב ●

 מתקן תלייה ●

 :תנאי מתלה
 .יובהר כי על מציע יהיה להגיש הצעתו באופן מפורט ועם מחירים נקובים** 
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אישור מעון  –אישור תקן ישראלי , וסעיפיו EN957: אישורי תקינה אירופאית ואמריקאית .1

 .התקנים על מסילת ריצה

 .גלאי נפח או גלאי משקל חובה –מסילת ריצה  .2

 .בלבד Full commercial, Heavy dutyם לחדר כושר מכשירים מקצועיי .3

וכתובת אתר האינטרנט הרשמי של היצרן בו מופיע  2020הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת  .4

 .המכשיר המוצע

יש לצרף קטלוגים מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים ועם מדבקה בהתאם למכשיר  .5

 .והדגם המוצע ברשימת הציוד

 .אנגלית וערבית, עברית: המכשירים הוראות הפעלה בשפותיש להציב על  .6

המעודכן , הדגם יהיה הדגם החדש(, כל המכשירים מאותו יצרן)יש להגיש ציוד מדגם אחד בלבד  .7

 .במידה ויש מכשירים מדגמים לא מעודכנים יש לציין בהדגשה. והמקצועי ביותר

במסמכי היצרן הרשמיים המהווים על הפרטים המוצעים להיות זהים לחלוטין לדגמים המוצעים  .8

 .מסמכי חובה כמפורט באפיון

לא יאושר דגם בעל מאפיינים שונים מהדגם המופיע בפרסומים הרשמיים גם אם יוצג אישור  .9

 .מהיצרן על השינויים האפשריים

 התצוגה האלקטרונית והסימונים במכשירים תהיה בשיטה המטרית ובקילוגרמים .10

 

 

 מפרט טכני למסילת ריצה :

 בתקן ישראלי ללא שנאי V220מותאם למתח חשמלי  מתח חשמלי

 שעות פעילות ביום 18מותאם לעומס מסחרי של  עומס

מצופה בשכבת שעווה מוקשת ו/או חומר ללא צורך בשימון משני  קרש
 צידי הקרש

  מינימום שטח משטח הריצה

 עפ"י יצרן גובה מדרך

 עפ"י יצרן בולמי זעזועים

 (15-וגבוהה יותר מ 0-)ניתן שיפוע נמוך יותר מ 0-15% אחוזי שיפוע
 קמ"ש או מתחת לזה 0.8 מינימום מהירות מסוע

 קמ"ש ומעלה 20 מהירות מסוע
פונקציות של שינוי מהירות ושיפוע וכפתור התחלה יהיו כהפעלה  פונקציות הפעלה חיצונית של

 נפרדת מחוץ למסך המגע
 חובה גלאי משתמש )נפח או משקל(

 חובה יקת דופק במגע כף ידבד
 חובה דופק משדר

 לפחות או למעלה מכך ACכוח סוס  4מנוע  מנוע
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה
 אינץ 15מינמום  גודל מסך
 אינטגראלי מגע מלא, סוג מסך

 הספק, שריפת קלוריות, צעדים/דקה( קצב)דק/קמ, מרחק, זמן, מהירות, נתונים על לוח התצוגה

 דופק שיפוע/התנגדות, אחוזי
, דופק מטרה אינטרוואל, מבחן מאמץ, דופק משתנה, דופק ידני מתמשך, אפשרויות –תוכניות 

 תוכניות פעילות מובנות 
 הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים הרצת מלל משתנה בתצוגה

 חובה התחל בלחיצת כפתור
 חובה לחצן עצירה

עם  ףכבל עצירה המתחבר לגו
 קליפס

 חובה

 חובה לאוזניותחיבור 
 חובה לטעינה USBחיבור 
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 חובה חיבור לאינטרנט
 חובה ספר/טאבלט התקן ייעודי לנשיאת

 ק"ג 159עד  מתאמן טווחי משקל
 מכשיר סלולרי של שטח להנחת

 החברות השונות
 חובה

 חובה מקום להנחת בקבוק מים

 

 :ות גבוההלאימונים בעציממסלול ריצה למפרט טכני 

 קמ"ש 25מינימום מהירות ריצה  מהירות ריצה
 ס"מ ומעלה 43 רוחב משטח

 הספק, שריפת קלוריות, צעדים/דקה( קצב)דק/קמ, מרחק, זמן, מהירות, נתונים על לוח התצוגה

 דופק
 ע"פי יצרן בולמי זעזועים

 רצועת חוליות משטח ריצה

 

 :ה נעותדינמי עם ידיות אחיז מפרט טכני לקרוס טריינר
 מתח נמוך על פי תקן ישראלי מתח חשמלי

 חובה דופק בנגיעת כף יד
 חובה דופק משדר

 עם ידיות אחיזה נעות ידיות אחיזה
 דינמו/גנראטור פנימי עם /בלי צורך בחשמל חיצוני טכנולוגיה
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה
 אינצ' 15גודל מינמום  גודל מסך
 טגראליאינ מגע מלא, סוג מסך

 ה בטלוויזיה ,ועודיצפי מידע כללי, בחירת תוכניות, אפשרויות מסך
 הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים הרצת מלל משתנה בתצוגה

 RPMדרגת קושי, . קלוריות, מרחק, מהירות, זמן, תצוגת פרמטרים נמדדים
, תוכניות דופק מטרה רנדומלי, שריפת שומן, אינטרוואל, מתמשך, ידני, תוכניות

 פעילות מובנות
 הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים הרצת מלל משתנה בתצוגה

 20 מינימום רמות התנגדות
 חובה אוזניותחיבור ל

 חובה לטעינה USB חיבור
 חובה חיבור לאינטרנט

 ק"ג 159עד  מתאמן טווחי משקל
 חובה מקום להנחת בקבוק מים

מכשיר סלולרי  ם להנחתשטח מקו
 החברות השונות של

 חובה

 : מסלול קבועמפרט טכני לקרוס טריינר אליפטי ב
 מתח נמוך על פי תקן ישראלי מתח חשמלי

 חובה דופק בנגיעת כף יד
 חובה דופק משדר

 שני מצבי אחיזה סטטי ודינמי ידיות אחיזה
 ונידינמו/גנראטור פנימי עם/בלי צורך בחשמל חיצ טכנולוגיה
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה
 אינצ' 15גודל מינימום  גודל מסך
 אינטגראלי מגע מלא, סוג מסך
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 בחירת תוכניות, מידע כללי, צפיה בטלוויזיה ועוד אפשרויות מסך
 RPMדרגות קושי, קלוריות, מרחק, מהירות, זמן, תצוגת פרמטרים נמדדים

, תוכניות דופק מטרה רנדומלי, ת שומן,שריפ אינטרוואל, מתמשך, ידני, תוכניות

 פעילות מובנות
 הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים הרצת מלל משתנה בתצוגה

 15 מינימום רמות התנגדות
 חובה וזניותחיבור לא

 חובה לטעינה USB חיבור
 חובה חיבור לאינטרנט

 ק"ג 159עד  מתאמן טווחי משקל
 חובה יםמקום להנחת בקבוק מ

מכשיר סלולרי  שטח מקום להנחת
 החברות השונות של

 חובה

 

 :שרמפרט טכני לאופני כו
 מתח נמוך בתקן ישראלי  מתח חשמלי

 חובה דופק בנגיעת כף יד
 חובה דופק משדר

 סטטי ידיות אחיזה
 דינמו/חשמלי טכנולוגיה
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה
 צ'אינ 15גודל מינימום  גודל מסך
 אינטגראלי מגע מלא, סוג מסך

 ועוד צפיה בטלויזיה, מידע כללי, בחירת תוכניות, אפשרויות מסך
 RPMדרגת קושי,  זמן, מהירות, מרחק, קלוריות, תצוגת פרמטרים נמדדים

, תוכניות דופק מטרה רנדומאלי, שריפת שומן, אינטרוואל, ידני מתמשך, תוכניות

 פעילות מובנות
 הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים נה בתצוגההרצת מלל משת

 25 מינימום רמות התנגדות
 חובה לאוזניותחיבור 
 חובה לטעינה USB חיבור

 חובה חיבור לאינטרנט
 ק"ג 159עד  מתאמן טווחי משקל

 חובה מקום להנחת בקבוק מים
מכשיר סלולרי  שטח מקום להנחת

 החברות השונות של
 חובה

 לאופני כושר ישיבה זקופה א גבוהכיס
 לאופני כושר ישיבה נמוכה כיסא משענת גב

 

 :כשיר מדרגותפרט טכני לממ

 בתקן ישראלי ללא שנאי V220מותאם למתח חשמלי  מתח חשמלי

 שעות פעילות ביום 18מותאם לעומס מסחרי של  עומס

 ס"מ 18מינימום  מדרגהגובה 

 ס"מ 26מינימום  עומק מדרגה

 ס"מ 45מינימום  מדרגה רוחב
 מדרגות  3 מדרגות זמינות בכל רגע נתון

 דרגות קושי 20מינימום  דרגות קושי
 צעדים לדקה 180 -ל 20בין  מהירות
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פונקציות של שינוי מהירות ושיפוע וכפתור התחלה יהיו כהפעלה  פונקציות הפעלה חיצונית של
 נפרדת מחוץ למסך המגע

 חובה (גלאי משתמש )נפח או משקל
 חובה בדיקת דופק במגע כף יד

 חובה דופק משדר
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה
 אינץ 15מינמום  גודל מסך
 אינטגראלי מגע מלא, סוג מסך

 הספק, שריפת קלוריות, צעדים/דקה( קצב)דק/קמ, מרחק, זמן, מהירות, נתונים על לוח התצוגה

 דופק התנגדות,
, תוכניות דופק מטרה מבחן מאמץ, דופק משתנה, ידני מתמשך, דופק אפשרויות –תוכניות 

 פעילות מובנות 
 הרצת פרסומות / הודעות לפי צורך וזמן מסויימים הרצת מלל משתנה בתצוגה

 חובה התחל בלחיצת כפתור
 חובה לחצן עצירה

עם  כבל עצירה המתחבר לגוף
 קליפס

 חובה

 חובה לאוזניותחיבור 
 ובהח לטעינה USBחיבור 

 חובה חיבור לאינטרנט
 חובה ספר/טאבלט התקן ייעודי לנשיאת

 ק"ג 159עד  מתאמן טווחי משקל
 מכשיר סלולרי של שטח להנחת

 החברות השונות
 חובה

 חובה מקום להנחת בקבוק מים

 

 מפרת טכני למכשיר חתירה
 מופעל ע"י מצבר מתח חשמלי

 Bluetoothעם קישוריות  LCD סוג תצוגה
, תוכניות דופק מטרה רנדומאלי, שריפת שומן, אינטרוואל, ידני מתמשך, תתוכניו

 פעילות מובנות
 תוכניות לבחירה 6מינימום  אפשרויות מסך

 RPMדרגת קושי, . קלוריות, מרחק, מהירות, זמן, תצוגת פרמטרים נמדדים
 רמות 10 חתירה מינימום רמות התנגדות

 ק"ג 159עד  מתאמן טווחי משקל

 ס"מ 130 –ס"מ, גובה  60 –ס"מ, רוחב  250 -אורך  מקסימום מידות

 

 

 

 מפרט ציוד כח:
 :תנאי מתלה

המכשירים יהיו מהליין והדגם המתקדמים ביותר שיש לספק. סדרות חדשות )שנה עד  .1
 שנתיים( יתרון.

מפרט מערכות המשקולות לכל מכשיר יהיה לפי מפרט יצרן ע"פ משקל מקסימלי אפרי של  .2
 .אותו מכשיר

 הפרופילים יהיו בעלי פינות מעוגלות. .3
 המכשירים יהיו בעלי שינוע של כבלים תעופתיים ו/או קוולר. .4
ק"ג בין  3ק"ג ועד  1.5מנגנון תוספת משקל יהיו בדילוגים של לפחות  –משקולות ביניים  .5

 משקל למשקל.
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 חיפויים לכיסוי המשקולות. .6
 בלבד. Full Commercial, Heavy Dutyמכשירים מקצועיים לחדר כושר  .7
יהיה גומי על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה  –חיפוי רגלי מכשירים  .8

 או החיפוי.
וכתובת אתר האינטרנט הרשמי של היצרן בו  2021 הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת .9

 מופיע המכשיר המוצע.
מדבקה בהתאם  יש לצרף קטלוגים מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים ועם .10

 למכשיר והדגם המוצע ברשימת הציוד.
 יש להציב על המכשירים הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית וערבית. .11
יש להגיש ציוד מדגם אחד בלבד )כל המכשירים מאותו יצרן(, הדגם יהיה הדגם החדש,  .12

 דגשה.המעודכן והמקצועי ביותר. במידה ויש מכשירים מדגמים לא מעודכנים יש לציין בה

 

 LEG PRESS  1לחיצת רגליים וסקווט 
 חובה ידיות אחיזה בלתי מחליקות

 רצוי אפשרות לביצוע סקווט ולחיצת רגליים לסירוגין
 חובה משטח דריכה רחב

 ק"ג 180 מינימום ערימת משקל

 1 כופפי מרפק
 חובה ידיות אחיזה בלתי מחליקות

 חובה מושב מתכוונן
 חובה עערימת משקולות בטווח מג

 ק"ג מינימום 70 משקל משקולות 
 חובה כוללים ציפוי דוחה קורוזיה מוטות כיוונון מלוטשים,
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 מסמך ז'

   פירוט ניסיון
 

 עם ציוד זהה להצעה חודשים 36מ פחות הפועלים לפחות מקומות  3רשימת 
 
 

 מספר

 סידורי

 פרטי

 לקוחה

איש קשר שם 
 תפרטי התקשרו

של היקף כספי 
 מכירת מתקנים

תאריך 
 הקמה

 הערות

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

4   

 

   

5   

 

   

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

10     
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 מספר

 סידורי

 פרטי

 לקוחה

שם איש קשר 
 ופרטי התקשרת

היקף כספי של 
 מכירת מתקנים

תאריך 
 הקמה

 הערות

11   

 

   

12   

 

   

13   

 

   

14   

 

   

15   

 

   

16 

 

     

17 

 

     

18 

 

     

19 

 

     

20     

 

 

21 

 

     

22 
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 נוהל בטיחות –מסמך ח' 

 הנחיות בטיחות לאספקה והתקנת ציוד לחדר הכושר
 במועדון כפרי משגב

 כללי.

חלים כל החובות באשר לכללי התנהגותם  "המרכז הקהילתי"עבור על כל קבלן אשר עובד 
 .משגב ה מקומיתי מועצבתחומ

 

 הגדרות.

מסוג:  במועצה מקומית משגבנו אדם המועסק/מעסיק עובדים לצורך ביצוע עבודות יקבלן ה
 בינוי, ציוד ושירותים.

 

 הנחיות כלליות.

על הקבלן לקיים את הוראות הבטיחות ע"פ כל דין לרבות פקודות הבטיחות בעבודה)נוסח  .1

 .1970 -חדש( תש"ל

לקיים תקנות הבטיחות והבריאות שהוצאו מכוח פקודת הבטיחות כמו כן על הקבלן  .2

 בעבודה פרק ה', סימן ט'.

מבלי לפגוע בכלליות, הקבלן אחראי לכך, שכל עובדיו וקבלני המשנה יקיימו את הוראות  .3

 הבטיחות.

 בעלי אישור של בודק מוסמך. -כל המכונות, ציוד רכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק .4

 ש לנהוג בכל אמצעי הזהירות ולהשתמש בכל ציוד מגן הנדרש.בכל עבודה י .5

חולצה אשר שוליה בתוך המכנסיים, נעלי  - על העובדים לבצע את העבודה בלבוש מלא .6

 בטיחות, כובע מגן ומשקפי מגן.

חובת הקבלן לגדר את שטח העבודה, לסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים  .7

 לול גם נורות מהבהבות בשעות החשיכה.סיכון בטיחות, הסימון יכ

שיון יייעשה ע"י בעל ר "המרכז הקהילתי"כל נהיגה ברכב והפעלת מתקן של הקבלן/או של  .8

 "המרכז הקהילתי"מתאים ואישור ממונה הבטיחות של 

יש לשמור על ניקוין תחנת העבודה ולאסוף את כל כלי העבודה והפסולת בגמר ביצוע  .9

 העבודה.

נעה או כלי נע לפני שאספקת החשמל נותקה וחדר החשמל ננעל ושולט  אין לטפל במערכת .10

 בתאום עם ממונה הבטיחות. - בשילוט מתאים

ללא רשות מנהל התפעול, מנהל   "המרכז הקהילתי"אין להשתמש ללא רשות בציוד  .11

 האחזקה.

 ללא אישור מנהל האחזקה.המקום אין להשתמש בחשמל ובמים של  .12

 .18חת לגיל אין להעסיק אדם שגילו מת .13

יש לדווח לממונה  "המרכז הקהילתי"בכל מקרה שבו נגרם נזק לציוד, או מתקן של  .14

 הבטיחות.

 אין להשתמש בחומרים מסוכנים, רעילים נפוצים ללא אישור מראש של ממונה הבטיחות. .15

 אין להבעיר אש גלויה. .16

 עבודות ריתוך יתבצעו על פי הפרוט הבא: .17

 מך על ידו.באישור ממונה בטיחות או מי שהוס .18
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 יש לבצע הריתוך רק לאחר הצבת מטף כיבוי אש באזור העבודה וצופה אש למקרה שריפה. .19

בגמר עבודות הריתוך יש לוודא מניעת התלקחות ושריפה כתוצאה מפעולת הריתוך והמתנה  .20

 דקות על מנת לוודא שגצים לא יגרמו לשריפה. 20של 

 נאותים על פי חוק.הארקה יש לוודא סידורי  .21

  "המרכז הקהילתי"תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לפנות לממונה הבטיחות מטעם לפני  .22

לקבלת תדרוך בנושא בטיחות ולקבל את אישורו בכתב, כל קבלן יקבל תדרוך ע"י ממונה 

  הבטיחות לפחות פעמיים בחודש.

 יש לפנות לממונה הבטיחות בכל שאלה שמתעוררת בקשר ליישום הנחיות הבטיחות. .23

להפסיק עבודת הקבלן במקרה חריגה/או אי הקפדה על כללי  "רכז הקהילתיהמ"בסמכות  .24

  הבטיחות.

 על הקבלן לוודא שברשותו רשימה הכוללת טלפונים בכל מקרה חירום על פי הפרוט הבא: .25

 ממונה הבטיחות______________. .26

 ________________. "המרכז הקהילתי"נציג  "המרכז הקהילתי" .27

 .101 –מגן דוד אדום  .28

  102   -בוי אש       כי .29

 100    -משטרה          .30

 

 שם, חתימת הקבלן וחותמת:____________________________________

 

 

 

 :______________________________________"המרכז הקהילתי"שם וחתימת נציג 
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 טופס היעדר תביעות –מסמך ט' 

 הצהרת היעדר תביעות
 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה ז
 

 

אני הח"מ ___________ ת.ז./ח.פ.  ____________________ אשר ביצעתי 

עפ"י הצעת מחיר מס' _______ מיום _________  "המרכז הקהילתי"עבודות עבור 

)במילים : ____________₪ של  מאשר בזה כי עם קבלת הסך

____ ( מאת, בגין ביצוע ______________________________________

העבודות בהתאם להזמנת העבודה כמפורט בחשבון מס' _____________, הנני 

מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות, מכל סוג 

או מין שהוא, כנגד ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והנוגע 

  הזמנת עבודה זו על נספחיה. לתשלום ולביצוע

למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל 

בנוגע לביצוע הזמנת   "המרכז הקהילתי"מהווה ומכסה את כל המגיע לי מאת 

        העבודה על נספחיה.

 

  ולראיה באתי על החתום

                         _________________    _________________ 

 המצהיר                  תאריך                                     

 

 

 אישור עד לחתימה

 

 הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

 

 
 

_______                  _________________              ________________________________ 
 חתימה                                                        תאריך                      שם                               
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 מסמך י'
 למכרז אספקת ציוד לחדר הכושר

 אישור עריכת ביטוחים
 

 
 לכבוד

 עמותה לקידום ההתיישבות בגליל –משגב הגליל 
 (   " "המרכז הקהילתי": )  להלן

 

 ) ח.פ ____________ (__________________:       אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 
 )להלן "הקבלן"( 

 
 "המרכז הקהילתי" במועדון הכפרי שלבקשר להסכם על פי מכרז לאספקה והתקנת מתקני כושר 

 
 
 

 )להלן "ההסכם"(
 

ח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם אנו הח"מ, _________________חברה לביטו

 הקבלן את הביטוחים להלן:

. ביטוח העבודות והחומרים לכיסוי נזק ו/או אובדן, לרבות נזק פוליסה לביטוח עבודות קבלניות
, לרכוש של מועדון כפרי משגבישיר ועקיף מתכנון לקוי העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו בתחום 

ובדים במקום, לציוד וכל דבר אחר שהובא לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, , לעמרכז הספורט
ולצד שלישי במרכז הספורט למועסקים על ידי הקבלן , לקבלני משנה, לעובדי קבלני משנה, לעובדים 

, והבאים מטעמה בכל הקשור "המרכז הקהילתי"כלשהו. שם המבוטח בביטוח זה מורחב לכלול את 
( של הפוליסה, יחול  1.1.2קרה של נזק על פי פרק א' ) למעט להלן בסעיף בהסכם בלבד. בכל מ

 תיקבע. "המרכז הקהילתי"השיפוי לטובת מי 
  יכלול הסכום העומד לתשלום גם מע"מ . "המרכז הקהילתי"במקרה של שיפוי 

 
עם תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה תתווסף תקופת תחזוקה על פי הפוליסה למשך ___ 

 ים . בתקופה זו יחול הביטוח על פי כל פרקי הפוליסה.חודש
 
 הפוליסה מכסה את הפרקים , סכומי ביטוח  וגבולות אחריות הבאים: 

 
 פרק א' ביטוח רכוש

 הסכום כולל מע"מ .  -₪ שווי ההסכם ______________   .1
 ₪ .ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות _________  .2
הסכום כולל  -₪ ידי המבוטח _______ רכוש שעליו עובדים ששייך לאחד מיח .3

 מע"מ .
 

לתובע ולתקופת הביטוח. ₪  5,000,000, בגבול אחריות של  פרק ב' ביטוח מפני סיכוני צד שלישי
ביטוח זה כולל "סעיף אחריות צולבת"  על פיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.
המוסד לביטוח לאומי. נזק לצנרת תת קרקעית לרבות נזק  הביטוח אינו מחריג : תביעות של 

הסרה של תמיכה. רעד. שימוש בכלי הרמה. פריקה וטעינה. חבות בגין ₪ .  500,000תוצאתי עד לסך 
פגיעה בגוף אדם כתוצאה מכלי רכב למעט רכב החייב בביטוח לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות 

 .1975-דרכים, התשל"ה
 , יחשבו לצד שלישי."המרכז הקהילתי" ובדי, תושבי ואורחי למען הסר ספק, ע

 
בכל תקופת הביטוח ותקופת התחזוקה בגבולות אחריות של  פרק ג' ביטוח אחריות מעבידים

 לתובע ולתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל הגבלה בגין קבלני משנה ועובדיהם.₪   20,000,000
 
 

 2,000,000 בגוף או רכוש על פי דין  בגבולות אחריות של  בגין פגיעה פוליסה לביטוח אחריות מוצר
 שקלים חדשים לתובע ולתקופת ביטוח של שנה. 

תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח  
 כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח .
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 ₪ . תפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ________ ההשת
 

 בהתייחס לפוליסות לעיל:
 נוסח הפוליסות הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך. .1
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  .2

פי -פי מבטחיה, ולגביהם, הביטוח על, כל"המרכז הקהילתי"אחר, לא יופעל כלפי 
הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא 
זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף 

. ולמען הסר 1981-לחוק הסכם הביטוח, התשמ"א 59בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 ל טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם .ספק אנו מוותרים ע

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח,  .3
לפחות  "המרכז הקהילתי"אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 יום מראש. 60
 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד. .4
המרכז ", העובדים של "המרכז הקהילתי"ים על זכות התחלוף כלפי אנו מוותר .5

 , והבאים מטעמם.  הוויתור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון."הקהילתי
המרכז "אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה על ידי הקבלן בתום לב לא יפגע בזכויות  .6

 והבאים מטעמה. "הקהילתי
תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע  והבאים מטעמה לא "המרכז הקהילתי"זכויות  .7

 נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בתום לב על ידי הקבלן. 
 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י 
 האמור לעיל.

 
 בכבוד רב,

 
     ___________        __________   ____________          ______________________ 

תפקיד החותם                   חתימת וחותמת                             שם החותם                    תאריך 
  המבטח

 
 
 
 
 

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'
 ביטוח עבודות קבלניות   

 
 ביטוח אחריות המוצר   

 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 _________________;  טלפון ____________שם _______________;  כתובת ______
 
 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
 
 

חתימה וחותמת חברת 
 הביטוח

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך

ביטוח עבודות    
 קבלניות

 ביטוח אחריות המוצר   
 

  


