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 מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו
     
 עמ'    

 1    תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -  מסמך א' 
  10    אישור הוכחת תנאי סף -נספח א'  -

 12    אישור רו"ח למחזור כספי -נספח ב'  -

 13  תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ג'  -

 14    תצהיר אי תיאום מכרז -נספח ד'  -

 
 16        המציעהצעת  -  מסמך ב' 

 
 19     נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -  מסמך ג' 

 
 25       התקשרות סכםה -  ' דמסמך 

 
 33    נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע עבודות -  ה' מסמך

   
   מצורף                  ומחירים וכתב כמויות מפרט טכני -       ' ומסמך 

 
    מצורף       ביטוחיםקיום אישור -  מסמך ז'

 
 
 
 

 תוכן עניינים  ורשימת המסמכים

 שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.בין  הסכםכל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז / ה
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 סמך א'מ
 

 

 
מסמך זה, כמו גם כל יתר מסמכי המכרז, כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים 

 לשני המינים במידה שווה.

 

 מהות המכרז .1

 207/20כרז פומבי מס' במ מבקשת בזה לקבל הצעות "העירייה"( -)להלן עיריית הוד השרון 

הכל כמפורט במסמכי  ,("העבודות")להלן: אספקת ציוד ספורט וכושר עבור עיריית הוד השרון ל

 המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: 2.1

 מסמך א'. -   יות תנאי המכרז והוראות כלל 2.1.1
      אישור הוכחת תנאי סף -נספח א'  -

    אישור רו"ח למחזור כספי -נספח ב'  -

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ג'  -

 תצהיר אי תיאום מכרז -נספח ד'  -

 מסמך ב'. -      המציעהצעת  2.1.2

 מסמך ג'. -  נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  2.1.3

 '.דמסמך  -     התקשרות הסכם 2.1.2

 .'המסמך  - נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע העבודות  2.1.5

 '.ומסמך  -  ומחירים וכתב כמויות מפרט טכני 2.1.6

 מסמך ז'.-    ביטוחיםקיום אישור  2.1.2

 

 כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז".  2.2
 

בימים א' עד ה' )כולל(, בין השעות  ₪ 1,500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום על סך של  2.3

בהוד השרון.   28במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב יהושע בן גמלא  15:30 - 08:30

  .עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה

 

 עדיפות בין מסמכים .3

 
 הספק הסכםבכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות  .3.1

 .הספק ונספחיו הסכםונספחיו, תכרענה הוראות 

 

 

 

 

 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 הגדרת העבודות נשוא המכרז .4

 העבודות כוללות, בין היתר, את ביצוע הפעולות הבאות )הכל כמפורט במסמכי המכרז(:

 
העבודה תכלול אספקת סוגים שונים של ציוד ספורט וכושר והכל בהתאם לכתב הכמויות  .2.1

 .ונספחיוכמסמך ו' ז זה והמחירים והמפרט המצורפים למכר

 

 להשתתפות במכרז תנאי סף-כשירויות המציע .5
 

 :מצטברב, בתנאים הבאיםבכל העומד  להשתתף במכרז מציע רשאי

 
משלוש השנים האחרונות  בכל אחת ,בעל ניסיון קודםל המציע להיות, במועד הגשת ההצעה, ע .5.1

בהיקף של  ,ת מקומיות לפחותרשויו לשתי וכושר ספורט באספקת ציוד, (2019 -ו 2018, 2017)

 מהרשויות.    לכל אחת ,בכל שנה לפחות,₪  200,000

 
)כולל מע"מ(   ש"ח 500,000בעל היקף מחזור כספי של על המציע להיות, במועד הגשת ההצעה,  .5.2

משלוש השנים  בכל אחת ,בלבדציוד ספורט וכושר  ה שלבביצוע עבודות אספקלפחות, 

 .(2019 -ו 2018, 2017האחרונות )

 
 מובהר, כי על המציע לעמוד בעצמו בתנאי הסף המפורטים לעיל.

 

 לא תידון כלל. -הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף דלעיל 

 

 אישורים והמלצות -תנאים נוספים  .6

 
, שניתנו לו מאת רשויות מקומיות ו/או ממוסדות ממשלתיים ו/או המלצותהמציע יצרף להצעתו  .6.1

 עבודות.גורמים פרטיים, שעבורם/ן בוצעו ה

 
עבור רשויות ביצע אותן  וכושר ספורט אספקת ציוד יצרף להצעתו רשימת עבודות המציע .6.2

 לצד רשימת העבודות שביצע המציע, יצרף המציע את הפירוט כדלקמן:  מקומיות.

 שם מזמין העבודה; 6.2.1 

 של העבודה; כספיהיקף הה 6.2.2 

 ;ביצוע העבודהמועד  6.2.3 

 כתובת דואר אלקטרוני.ץ ומספר טלפון להתקשרות, לרבות שם הגורם הממלי 6.2.2 
 

 
המנהל הכללי  חתום ע"י יצרף המציע אישור ,לעיל (א)5בסעיף לצורך הוכחת תנאי הסף הקבוע  .6.3

 .זה למסמך א' כנספח א', בנוסח המצורף מטעמו עו"ד של המציע ומאומת על ידי

 
מציע אישור חתום על ידי רו"ח בדבר יצרף הלעיל,  (ב)5בסעיף לצורך הוכחת תנאי הסף הקבוע  .6.2

, מלא וחתום כנדרש, בנוסח 2019-ו 2018, 2017ר הכספי של המציע בשנים ומחזההיקף 

 ., למסמך א' זה'בנספח המצורף כ
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 על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה. .6.5

 
בר ניהול ספרים כחוק וכן, על המציע לצרף להצעתו, אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, בד .6.6

, מלא וחתום   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 

 .למסמך א' זה.  'גנספח כנדרש, בנוסח המצורף כ

 
למסמך א' זה,  'דכנספח על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצורף  .6.2

 רש.כשהוא מלא וחתום כנד

 
 על המציע לצרף להצעתו, אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור. .6.8

 

מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות וכן  .6.9

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף דוגמאות חתימתם.

 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 1)ה22ישה, כהגדרתו בסעיף ככל שהמציע הינו עסק בשליטת א .6.10

"(, על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים בהתאם התקנות)להלן: " 1982-תשמ"ח

 לתקנות.

 

מובהר, כי על כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל,  .6.11

 ר מגישה את ההצעה(. להתייחס למציע באופן אישי )לאישיות המשפטית אש

 
 .ו/או  אחד מהםרפו אליה האישורים הרשומים לעיל העיריה תהא רשאית שלא לדון בהצעה שלא צו

 

 ערבות להשתתפות במכרז .7

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, במקור, חתומה כדין לפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה  .2.1

שם "מבקש" ידי בנק בישראל. יודגש, כי -ואשר הוצאה על₪  00020,בלבד, על סך של  מסמך ג'כ

 הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז.

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה, מתחייב  2020.8.31ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד  .2.2

 המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת.

צדדית של העירייה. -פי פניה חד הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על .2.3

 - מסמך ג'הכל כמפורט בבאמצעות הפקסימיליה,  גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 נוסח ערבות ההשתתפות, אשר הינו חלק ממסמכי המכרז. 

יקבע ע"י העירייה יעם מי שהסכם יחתם יהערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר ש .2.2

 . לפי המאוחר -לאחר סיום הליכים משפטיים, ככל שיתקיימו במכרז ו/או  כזוכה

 

 .לא תידון כלל -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 
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 הוצאות המכרז .8

 
ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על .8.1

 רז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד.במכרז ו/או הכנת ההצעה המכ

 

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין. .8.2

 

 הכרת מסמכי ותנאי המכרז  .9

 
המכרז, בדגש על הסכם ההתקשרות ל המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי ע .9.1

 המצורף לו.

 

 זהות בין הצעות כשירות .10

 
במידה ותהיינה מספר הצעות העומדות בתנאי הסף אשר הגישו הצעת תמורה זהה, תיערך ביניהן  .10.1

( ימים מיום קבלת 3התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה )

 הודעה על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה.

 

הות בתמורה המוצעת בהן, יתבקשו אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדיין ההצעות תהיינה ז .10.2

( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, וכך הלאה 3המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

 עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 

 הצהרות המציע .11

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .11.1

לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות ידועים ונהירים  הסכםה

הכל כמפורט במסמכי  -וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 מסמכי המכרז. כל. המציע יחתום על ההסכם

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור, כי המציע סייר בשטח  .11.2

תר, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי שטח האתר לצורך מילוי הא

 ההתחייבויות עפ"י ההסכם.

 
כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים באתר  .11.3

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -

 

והו כהצהרה ואישור כי מחירו נכלל במחירי אי מלוי סעיף כלשהו בכתב הכמויות והמחירים כמ .11.2

 יתר הסעיפים.
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רשאית למציע ידוע, כי העירייה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא המכרז זו, והיא  .11.5

להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר. במידה ויוזמן ביצוען של 

 מור, אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד העירייה בגין כך.חלק מן העבודות נשוא הליך מכרז זה כא

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .12

 
 .המכרזאסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי  .12.1

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי  .12.2

 המכרז.

 ת, תתוקן ההצעה ע"י העירייה. אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבוני .12.3

ין ידות ובין המחיר של כל יחידה שצונתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היח .12.2

בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכים 

 שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

 יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה/לבצעה ללא כל תמורה. בכל מקום שלא ננקב מחיר .12.5

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו  .12.6

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין 

עלולים להוביל לפסילת ההצעה והכל בהתאם לשיקול באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת 

 דעת ועדת המכרזים. 

 

 שאלות והבהרות .13

 
ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר  .13.1

למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה, באמצעות עו"ד חזי קינן, מנהל 

בשעה  25.3.2020, ולהעביר עד ליום hasharon.muni.il-Michraz@hodים בדוא"ל:חוזים ומכרז

פתוח בלבד, עם אישור מסירה, ובמבנה שלהלן   Word -MSשאלות הבהרה בכתב במסמך ,13:00

 בלבד:

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

ף וסעי

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

 

בפנייה באמצעות הדוא"ל יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר  

 . 09-2259528/9אלקטרוני ומספר טלפון. יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס' 

 
 
 
 

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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עיל יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה המצוינים ל .13.2

 בלבד וכמפורט לעיל בלבד. כן יודגש, כי העירייה איננה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

 

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  .13.3

 ממסמכי המכרז.

 

א. רק תשובות פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהו-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .13.2

 תחייבנה את העירייה.  -בכתב 

 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .13.5

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 

מסמכי המכרז בדואר רשום,  חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי

ידי רוכשי מסמכי המכרז, והמציע יחתום -בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 עליהם וייצרף אותם להצעתו.

 

 רכוש העירייה -ההסכם מסמכי  .14

 
הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה  הסכםמסמכי  .12.1

 הסכםיה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי הלמטרת הגשת הצעות לעירי

לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר 

להלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין  17כאמור בסעיף  -המועד האחרון להגשת ההצעות 

 אם לאו.

 
 מכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהעירייה.מובהר בזאת כי רשאים להשתתף ב .12.2

 

 החלטות העירייה .15

 
רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז,  ועדת המכרזים .15.1

 עדת המכרזים.ואשר יוגש לו

 
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ועדת המכרזיםאין  .15.2

 

הכל  -ת למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/ההסכם או חלק הימנה העירייה תהא רשאי .15.3

 לפי ראות עיניה. 

 

 לפרטיהם בגלל השינוי. הספקהופחת היקף העבודה לא ישונו מחירי ההצעה של  .15.2

 

העירייה תהא רשאית להתחשב בבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו ובניסיונו,  .15.5

 מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.  לבצע את העבודות בטיב
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לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממשתתף כל מידע ו/או  .15.6

מסמך ו/או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע יהיה חייב למסור לוועדה 

 את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. 

 

ת לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה לצרף ועדת המכרזים, רשאי .15.2

להצעתו ולא צורפו להצעה ובלבד, שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת ההצעה ושלא 

 נרשם במפורש בתנאי המכרז, כי אי צירופם יגרום לפסילת ההצעה.

 

 חובת הזוכה במכרז .16

 
( ימים ממועד קבלתו את הודעת 2בתוך שבעה )הרי ש (,"הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  .16.1

 העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה, את המסמכים הבאים:

 '(.ה)מסמך  הסכםב 13הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף  16.1.1

 
 לעיל, כולם או חלקם, תהא העירייה 16.1ם המפורטים בסעיף לא ימלא הזוכה אחר התנאי .16.2

 2רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 

 לעיל.

 

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו  .16.3

המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל 

עד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו זכות או ס

 המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 

במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של העירייה עם הזוכה, תהיה רשאית העירייה  .16.2

ידה, כל זאת במקביל לחילוט -למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 רבות הבנקאית של המציע. הע

 

 הגשת הצעות, מועדים .17

 
שבמתחם העירייה  מועצת עירבחדר ישיבות  11:00בשעה  18.3.2020יערך ביום  פגש מציעיםמ .12.1

אך  חובה אינהבמפגש המציעים ההשתתפות הוד השרון.  28בכתובת יהושע בן גמלא 

 מומלצת. 

 

מכרז. ההצעה תכלול את כל מסמכי על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת למסמכי ה .12.2

 המכרז כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.
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את מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש בעותק מקורי במסירה אישית בלבד, במעטפה  .12.3

הנושאת את מספר ושם המכרז, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל 

ציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת אישור נ

)קומת קרקע( הוד  28המכרזים שבמשרדי מחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב יהושע בן גמלא 

 . 13:00בשעה  6.4.2020וזאת לא יאוחר מיום  השרון, 

 
 .לא תתקבל כלל -ל הצעה שלא תוגש כאמור לעיל ו/או לאחר היום והשעה המופיעים לעי

 

 

 ,אמיר כוכבי     

 

 ראש עיריית הוד השרון          
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 נספח א' למסמך א'

 לכבוד
 עיריית הוד השרון, 

 ,28יהושע בן גמלא 
 הוד השרון

 ("העירייה" –)להלן 
 
 

לאישור עמידה בתנאי תצהיר  - השרון-אספקת ציוד ספורט וכושר עבור עיריית הודל 20/207מכרז פומבי 
 הסף
 

 
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי     , נושא/ת ת.ז. מספר    אני, הח"מ 

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

 

________________ ח.פ./ ע.מ./  המציעשל       -כ /תהנני משמש .1

חתימה ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר  /ת"( והנני מורשההמציע"ת.ז. ____________ )להלן 

 , של עיריית הוד השרון.  202/20במסגרת מכרז מספר  הספקזה, כחלק מהצעת 

  

 , 202/20במכרז מס'  המציעתצהירי זה ניתן במצורף להצעת  .1

 "(."המכרזשפרסמה עיריית הוד השרון )להלן: 

 

, עבור רשויות מקומיותציוד ספורט וכושר פקת עבודות לאסביצע הריני להצהיר, כי המציע  .2

 כמפורט להלן:והכל , 2019, 2018, 2012בשנים 

 

 היקף כספי שם הרשות שנה מס"ד

1.  2012 
 

 

 

 ₪ _______________ 

2.  2012 
 

 

 
 ₪ _______________ 

3.  2018 
 

 

 
 ₪ _______________ 

2.  2018 
 

 

 
 ₪ _______________ 

5.  2019 
 

 

 
₪ _______________  

6.  2019 
 

 

 
 ₪ _______________ 
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 אמת. זהזה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי עוד הריני להצהיר, כי  .3

 

 

 

 
             
 המצהיר            תאריך 

 
 
 
 
 
 

 אישור
 

הופיע/ה בפני במשרדי                    , עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום                 אני הח"מ, 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.                  מר/גב'       ברחוב 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת      

 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה  בפני על התצהיר דלעיל.

 .פקהסהינו מורשה חתימה מטעם     כן אני מאשר/ת כי 

 

 

 

 

 
             

 חתימת עוה"ד                 חותמת ומספר רישיון עו"ד      תאריך      
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 ' למסמך א'בנספח 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון, 

 ,28יהושע בן גמלא 
 הוד השרון

 ("העירייה" –)להלן 
 
 

-אישור רואה - עיריית הוד השרוןוכושר עבור  ספורטציוד  לביצוע עבודות אספקת 20/207מכרז פומבי 
 אודות מחזור כספי חשבון

 

 תאריך: ____/____/____

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 א.ג.נ.,

 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי  ,______________ 'מסחשבון _____________ ה רואהאני הח"מ 

שר לעמידה בתנאי מכרז ( בק"המציע" :הפעילות העסקית של ____________________________  )להלן

 כדלקמן:  ,של עיריית הוד השרון 202/20פומבי מס' 

 

, 2019, 2018, 2012נים שב ההי וכושר ספורטציוד אספקת ו מעבודותהיקף המחזור הכספי של המציע  .1

 כדלקמן:

 

 
 )כולל מע"מ(._______________ ₪  :2012בשנת 

 
 

 )כולל מע"מ(._______________ ₪  :2018בשנת 
 
 

 לא מבוקר. - מ()כולל מע"_______________ ₪  2019נת בש
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 
 

    _________________ _        _______________        _________________ 
 תאריך           חתימה וחותמת                        חשבון-שם רואה    

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה            טלפון           כתובת        
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 ' למסמך א'גנספח 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון, 

 ,28יהושע בן גמלא 
 הוד השרון

 ("העירייה" –)להלן 
 

 
 לביצוע עבודות אספקת, התקנת, שידרוג ואחזקת מתקני ספורט  20/207מכרז פומבי 

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים -ברחבי העיר הוד השרון 
 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את     מס' זהות     אני הח"מ 

האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת לאמור:

 .      -הנני משמש כ .1

)להלן:     גיש/מגישה חב' תצהירי זה ניתן במצורף להצעת מחיר שהנני מ .2

שפרסמה  20/207למכרז מס' "( ושהנני מוסמך להתחייב בשמה )למחוק את המיותר( הספק"

 "(.המכרזעיריית הוד השרון )להלן: "

)להלן:  1926-, התשל"ועסקאות גופים ציבורייםתצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .3

 "(.החוק"

 אל כהגדרתו בחוק.הינו תושב ישר הספקהנני מצהיר כי  .2

 נא למחוק את המיותר: . 5

וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק לא הורשעו ביותר  הספקהנני מצהיר כי עד היום  5.1 

משתי עבירות כהגדרתן בחוק דהינו עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

ימום או עבירה לפי חוק שכר מינ 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א

 .1982-התשמ"ז

או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק הורשע ביותר משתי  הספקהנני מצהיר כי  5.2 

עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה לפחות 

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 

           
    חתימת המצהיר/ה          

              
 

 אישור עו"ד

הופיע  ___________עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה אני  

המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיה/ו על פי תעודת זהות                     בפני 

ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו לומר את האמת כולה ואת האמת  ____________מס' 

ה כן, אישר/ה נכונות בלבד, וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעש

 הצהרתה/ו דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

                                      
 חתימת מאשר/ת התצהיר                                                                   
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 ' למסמך א'דנספח 

 
 תצהיר אי תאום מכרז -ד השרוןהווכושר עבור עיריית ספורט ציוד  ל אספקת 20/207מכרז פומבי 

 
 הספקאני הח"מ מר/גב' ______________ מס' ת.ז. _____________, נושא/ת משרה אצל 

 ( מצהיר/ה בזאת כדלקמן: המציע"להלן: "_____________________ )

 ומנהליו.  הספקאני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

של עיריית הוד  20/207במכרז מס' עה המוגשת להצ הספקאני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת מטעם  .2

 "(.המכרזהשרון )להלן: "

באופן עצמאי, ללא  הספקהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעתנו זו למכרז הוחלטו על ידי  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם כל גורם אחר, או עם כל מציע פוטנציאלי אחר. 

זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעתנו  .4

 במכרז זה, או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן. .5

ה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצע .6

 בכוונתי לעשות כן. 

 לא הייתי מעורב/ת  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  הספקהצעה זו של  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

ע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל בהתאם להוראות חוק אני מוד .9

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

 

___________________     ________________________ 
 תאריך         חתימת המצהיר/ה

 

 

 

 אישור עו"ד

 

____________, מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר. ________, מרח' 

__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 

________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ישר/ה בפני את נכונות התצהיר דלעיל ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא ת/יעשה כן, א

 וחתם/ה עליו. 

 

     

  חתימה וחותמת עוה"ד        
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 מסמך ב'
 

 

 

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 א.נ.,

 הוד השרון וכושר עבור עיריית ספורטציוד  אספקתל - 20/207מס'  פומבי מכרז הנדון:

 

את מכרז  -כולם יחד  -נוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות ה אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, .1

 .על כל נספחיו. לראיה הנני מצרף חתימתי על מסמכי המכרז 207/20מספר 

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז המפורטים לעיל, וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על  .2

 הצעתי.העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 .הסכםסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/היהנני בעל הידע, הנ א.

 

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על מנת  ב.

 ,הסכםבהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי ה הסכםלבצע את העבודה נשוא המכרז/ה

  .הסכםה -מועדים המפורטים במסמך ה' 

 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  ג.

 .הסכםהמכרז/ה

 

המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות הינם סופיים והם כוללים  ד.

מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  -את כל ההוצאות 

 . הספק, לרבות רווח הסכםעל פי תנאי המכרז/ה - הסכםהמכרז/ה

 

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ולמסמכי  לספק את הציודאם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב  .2

ל העירייה, , לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי, ולשביעות רצונה המלאה שהסכםה

 .הסכםוזאת תוך התקופה הקבועה ב

 

( ימים 2אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך שבעה ) .5

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 

והכל  -( )מסמך ו' הסכםלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת להבטחת קיום תנאי ה א.

 .הסכםכמפורט ב

 .הסכםזמנים מפורט, כאמור בתנאי המכרז/ה-להמציא למפקח לוח ב.

 המציעהצעת 
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 .)מסמך ז'( חתום ע"י חברת ביטוח יםלהמציא אישור על קיום ביטוח ג.

 

לעיל כולן או מקצתן, אאבד  5אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

,  והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית את זכותי לקבל העבודה, זכייתי במכרז תבוטל

שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

ני, בהתאם לצו התחלת העבודה שינתן לי על ידרש ממיהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך ש .2

  ידי העירייה.

 

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי  .8

התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת העירייה מן 

, תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את התקציב המאושר לביצוע העבודה

העבודה למציע. החליטה העירייה כאמור, יהיה המציע הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר 

מערך הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד מן  -3%הוצאות השווה ל

 .המציעים תביעה לפיצוי כלשהו

 

  

יה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, והיא רשאית יהנני מצהיר, כי ידוע לי שהעיר .9

להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר. במידה ויוזמן ביצוען של חלק מן 

 כך.  העבודות נשוא מכרז זה כאמור, אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד העיריה בגין

 

 ..יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .10

 

במסמך ו' מפרט למחירים שמולאו על ידי  לפי מכרז זה, בהתאםספק את הציוד הנני מקבל על עצמי ל .11

 . ומחירים טכני וכתב כמויות
 

או בכלל, והיא יכולה להקטין או להגדיל את ידוע לי כי אין העירייה מתחייבת להזמנת כמויות כלשהן,  .12

 הכמויות והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה ותקציב מאושר בלבד.
 

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 
_____________________ 

 מהחתי 

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

           

 /ח.פ.:________________________________________מספר ע.מ.

 

 כתובת:______________________________________________

 

 ___________________________________:_דוא"ל טלפון:____________________ 

 תאריך:___________________
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 מסמך ג'
 

 

 

 

 תאריך: __________         לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון:    

 

 למכרז פומבי מס' בקשר( המבקש -על פי בקשת______________________________ )להלן  .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם  ,הוד השרוןוכושר עבור עיריית ספורט ציוד אספקת, ל 207/20

 ( בלבד.שקלים חדשים אלף ארבעים )במילים:₪  00020,-כל סכום עד לסך השווה ל

 

ב, לרבות ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכת 10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י עיריית הוד השרון, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל 

חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 

 המבקש.

 

 מצעות הפקסימיליה(.לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו )במידה שיועבר אלינו בא .3

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  2020.8.31תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  2.

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 

 רב,בכבוד      

 

 בנק________________     

 

 סניף________________     

 

 

              

    
   

 
 

נוסח ערבות בנקאית 
 להשתתפות במכרז
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 ד' מסמך

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 הסכםנוסח ה
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 'דמסמך 
 

 הסכם התקשרות

 הסכם מס':___________________

 סעיף תקציבי: __________________

 

 2020שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 

 

 עיריית הוד השרון בין:

 הוד השרון ,28יהושע בן גמלא מרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 

 מצד אחד      

 

 
  לבין:

 ___________________________ ח.פ. ___________________

 מרחוב __________________________   

 טל: ______________ נייד. _______________   

 __________________דוא"ל: _______________

 

 מצד שני      

 

 

הוד וכושר עבור עיריית ספורט ציוד  אספקתל 207/20 מס' פומבי מכרזוהעירייה פרסמה  הואיל

 ;הכל כמפורט במסמכי המכרז ,השרון

 

 והיכולת לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה; יש לו הידע, הניסיוןמצהיר כי  הספקו והואיל

 

 במכרז וזכה בו;השתתף  הספקו והואיל

 

 

 
 :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

18 
 

 , כותרת ופרשנותמבוא .1

  .ותנאי מתנאיו מנומחלק בלתי נפרד  יםמהווונספחיו, זה  הסכםהמבוא ל

 נספחים להסכם זה:

 מסמך ב'; -    הצעת המציע  .א

 מסמך ה'; -   נוסח ערבות הביצוע  .ב

 ;'ומסמך  - חיריםומ וכתב כמויות מפרט טכני .ג

 

 הסכםמהות ה .2

להלן, לבצע  5מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף  הספקהעירייה מוסרת לקבלן, ו א.

)להלן:  הוד השרוןוכושר עבור עיריית ספורט ציוד  אספקתל את כל העבודות נשוא המכרז

 ."( הציוד"

 

 המצוינות במפרט ובהתאם להוראות זה על נספחיו, הסכםביצוע העבודה יעשה על פי הוראות  ב.

אורים שינתנו על ידי העירייה, בין בתחילת י, להנחיות ולבהמצורף להסכם זה ו'מסמך  הטכני

 העבודה ובין מעת לעת.

 

בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות רצון העירייה והכל בהתאם למפורט  הציודיבצע את  הספק ג.

 בפרק ה' לתנאים הכלליים.

 

 םהסכתקופת ה .3

 על ידי הצדדים. הסכםחודשים מיום חתימת ה 12הינה למשך  הסכםתקופת ה

חודשים כל  12( תקופות נוספות בנות 2) בארבעהעירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם 

. למען הסר ספק מובהר, כי אין העירייה מתחייבת להאריך את תקופת ההסכם וכי , או חלק מהןאחת

 בלבד. , לצרכיה ולתקציב מאושר דעתההדבר יהיה נתון לשיקול 

 
 השירות המבוקש .4

 

 תנאים כלליםא. 

"( יעביר מעת נציג העירייהמנהל רשות הספורט בעירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך כך )להלן: "א.   

לעת, הזמנה לאספקת הציוד. ההזמנה תשלח בכתב בפקס או בדוא"ל. הזמנה חתומה בלבד 

 תחייב את העירייה.

לא תהינה  ספקול ספקלעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי באשר לתדירות הוצאת ההזמנה ל ב.

 דרישות ו/או טענות בקשר לכך.

ייחשב מועד משלוח הפקס או הדוא"ל. במידה ונשלחה ההזמנה  ספקמועד קבלת ההזמנה אצל ה ג.

בבוקר.  2:30, תיחשב ההזמנה כאילו התקבלה ביום העבודה העוקב בשעה 12:00לאחר השעה 

לא  ספקיובהר כי תדפיס אישור משלוח ההזמנה ייחשב אישור סופי ומוחלט על קבלת ההזמנה ול

 תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

במקרה הצורך, תהיה העירייה רשאית לבטל ו/או לשנות את פרטי ההזמנה וזאת כל עוד לא  ד.

 על ידי נציג העירייה. התקבל הציוד בעירייה. ביטול ו/או שינוי יעשו בכתב בלבד
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מתחייב לספק את הציוד לכתובות השונות ברחבי העיר הוד השרון, בהתאם למפורט  ספקה ה.

בהזמנה. את האספקה יש לתאם טלפונית עם מנהל רשות הספורט או מי מטעמו, לפחות יום 

 עסקים אחד לפני הגעתה.

 זמנה. ימי עבודה ממועד קבלת הה (2שבעה )אספקת הציוד תתבצע עד  ו.

מיוחדת", יספק במקרים מיוחדים כאשר ייכתב על ההזמנה כי היא "הזמנה  - "הזמנה מיוחדת"  ז.

)חמישה  5%( בלבד. בתוספת עלות של 1) יום עבודה אחדהספק את הציוד המשרדי בתוך 

 אחוזים(.

בלבד  ( שעות5חמש )הזמנה שייכתב עליה שהיא הזמנה דחופה יש לספק בתוך  - "הזמנה דחופה" ח.

 .10%בתוספת עלות של 

וכי היקף  הזמנות בסך הכל 15יובהר כי מספר ההזמנות הדחופות והמיוחדות בשנה לא יעלה על  ט.

 .בתוספת מע"מ₪,  500כל הזמנה דחופה ו/או מיוחדת יעמוד לכל הפחות על סך של 

ודות המשלוח, אספקת הציוד תיחשב כמבוצעת רק עם אישורו בכתב של נציג העירייה, על גבי תע ט.

כי הציוד סופק בכמות, באיכות ובאופן המתחייב מההסכם. יובהר כי אין באישורו של נציג 

מאחריותו על פי דין ועל פי ההסכם לרבות לאיכות המוצרים,  ספקהעירייה בכדי לפטור את ה

 לטיבם, למועד אספקתם וכד'. 

סת הציוד על כלי הרכב, שינועו, מצהיר בזה כי ידוע לו שמתן השירות כולל גם את העמ ספקה י.

 ופריקתו שם. לכתובות השונות ברחבי העיר הוד השרון, בהתאם למפורט בהזמנההובלתו 

במידה ותבקש העירייה לרכוש מוצר אשר אינו מופיע ברשימת הציוד אין היא חייבת לרכוש אותו  יא. 

ת לבקש ממנו הצעת היא תהיה רשאי ספק. במידה ותבקש העירייה לרכוש את המוצר מהספקמה

 מחיר למוצר הנדרש ולרכוש את המוצר בהתאם להצעת המחיר.

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  ספקהעירייה אינה מתחייבת להזמין היקף כלשהו של מוצרים ול .יב

 בקשר לכך.

 

 איכות המוצריםב. 

גם יספק את המוצרים כשהם חדשים, במצב תקין, תכולה ואריזה(, שלמים ונקיים מכל פ ספקה .א

 ו/או מום כלשהו.

יספק מוצרים בטיב ובאיכות מעולים, העומדים בסטנדרטים מקובלים, נבדקו ואושרו על  ספקה .ב

ככל שקיים תקן לגביהם ובמידה ולא קיים תקן, בהתאם לדרישות  -ידי מכון התקנים הישראלי 

רד כל הרשויות והגופים שמוצרים מסוג זה חייבים באישורם, לרבות, משרד הבריאות ומש

 התעשייה והמסחר.

לא יספק מוצרים שווי ערך לאלו המפורטים ברשימת הציוד, אלא אם קיבל על כך אישור  ספקה .ג

לספק תחליפים  ספקמראש ובכתב מנציג העירייה. יובהר כי העירייה אינה חייבת לאשר ל

 למוצרים גם אם שווי ערך להם.

 . ספקלמוצרים המסופקים על ידי ההעירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך בדיקות  .ד

להחליף מוצרים שסופקו על ידו  ספקנציג העירייה, יהיה רשאי לדרוש, על פי שיקול דעתו, מה .ה

בכל מקרה שהמוצר שסופק אינו עומד בדרישות ההסכם ו/או אינו תואם את ההזמנה ו/או בכל 

 ספקו/או נזק. נדרש ה מקרה שהתגלה כי נפל במוצר או בחלק ממנו פגם ו/או קלקול ו/או תקלה

להחליף מוצר, יעשה זאת בתוך שני ימי עבודה מרגע קבלת הודעה על הצורך בהחלפתו. הודעה 
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כאמור תיעשה בדרך שבה בוצעה הזמנת המוצר ויחולו עליה אותם הסדרים בדבר מועד הגעתה 

 וכיו"ב.

כל מוצר וזאת  חודשים ממועד אספקת 12-הספק יהיה אחראי על תקינות ושלמות המוצרים עד ל .ו

למעט בלאי סביר ו/או בלאי ו/או נזק, שנגרמו תוך שימוש לא נכון ו/או ברשלנות ו/או בזדון 

 12בלבד. בכל מקרה של פגם ו/או קלקול ו/או תקלה שיתגלו בפריט כלשהו בתוך תקופת 

החודשים ואשר מקורם אינו בעירייה או באחריותה כאמור לעיל, יהיה הספק חייב להחליף את 

ימי עסקים ממועד דרישה ראשונה מצד העירייה והכל  2-ותו פריט לחדש וזאת לא יאוחר מא

 באחריותו ועל חשבונו באופן מלא ובלעדי.

יידרש להחליף מוצר והוא יסרב להחליפו או יחליף אותו במועד מאוחר מזה שנקבע  ספקהיה וה .ז

בהפרש המחירים  ספקת הבהסכם זה, תהיה העירייה רשאית לרכוש את המוצר בעצמה ותחייב א

 ובהוצאות הכרוכות בכך.

 

 זמני ביצוע העבודות דגשים מיוחדים  ג. 

, העירייה ינתן לו על ידיייתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה, ש הספק א.

ויסיימם בתוך המועד שיקבע בצו כאמור. השלמת העבודה בתוך פרק זמן זה מהווה תנאי 

 זה. הסכםעיקרי ויסודי ב

 .העירייה מסר במצב גמור לשביעות רצונה שלהעבודה תי ב.

במסמך ז' למסמכי זה בכל עת, כמפורט  הסכםהעירייה תהיה רשאית להזמין עבודות לפי  ג. 

 .המכרז

 

 - פיצויים מוסכמים ה.

, לרבות באספקת מוצר או פריט חדש במקום מוצר או במסירת העבודה לעירייה הספקאיחר 

 . כאמור בגין כל יום איחור במסירת העבודה₪  500, ישלם לה סך של פריט תקול

אין בפיצויים המוסכמים דלעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לכל פיצוי נוסף ו/או סעד אחר בגין   ו.

 זה. הסכםכל נזק שיגרם לה, עקב הפרתו של 

 

 תמורה .5
 ספקפי ההסכם תשלם העירייה ל לעירייה ומילוי כל התחייבויותיו על ספקתמורת הציוד שיספק ה .א

תמורה בהתאם למוצרים שיסופקו לה בפועל בלבד והכל על פי המחירים הקבועים בכתב 

והמצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו.  'בכמסמך ספק הכמויות והמחירים שצורף להצעת ה

פקו בפועל למען הסר ספק יובהר, כי התשלום יהיה מכפלת המחיר ליחידה, בכמויות שהוזמנו וסו

 בלבד.

וכל סכום ו/או הוצאות  ספקרווח ההאריזה, השינוע הפריקה הטיפול, סכום זה כולל את מחירי  .ב

 אחרות הקשורות לביצוע העבודה
 

יובהר, כי אין העירייה מתחייבת על היקף הזמנות כלשהן לרכישה ו/או לתחזוקה והכל לפי  .ג

 שיקוליה, צרכיה ותקציב מאושר בלבד.
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 שלוםתהמועד  .6

 -עד ה לנציג העירייהעל ידו  גשיו ,במסגרת הסכם זה הספקהחשבון עבור העבודות אשר ביצע  א.

 .למועד הגשת החשבונות בחודש הקודם הספקלכל חודש, עבור העבודות אשר ביצע  5

המאשרת קבלתו תהווה ראיה לגבי התאריך שבו נתקבל  על החשבון נציג העירייהחתימת  ב.

 החשבון לידיו.

 

נציג אישור יום", ממועד  25התשלום בפועל של החשבונות יתבצע בפרק זמן של "שוטף +  .ג

 .העירייה או מי מטעמו

 

חשבונית נפרדת, אשר אליה  הספק, יגיש הספורטמובהר, כי עבור החלפת אלמנטים במתקני  .ד

ולם . חשבון זה ישאו מי מטעמו המצורפת הזמנת טובין חתומה ומאושרת ע"י גזבר העיריי

  . אישור החשבנית על ידי נציג העירייה או מי מטעמו" מיום 25תוך "שוטף + 

 

 ערבות לביצוע .2

בידי העירייה ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב כמסמך ו'  הספקזה יפקיד  הסכםבעת חתימת  א.

למשך תקופת ערבות זו תעמוד בתוקפה  .₪ 15,000בסך של , חתומה ומבויילת כדין, הסכםל

 (."ערבות לביצוע" –)להלן ( חודשים 2בתוספת שני ) ההתקשרות

 

, המתפרסם על ידי הלשכה 2/20הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן לחודש  ב.

 המרכזית לסטטיסטיקה.  

 

צדדית של העירייה, לרבות -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד ג.

 באמצעות הפקסימיליה.

 

זה תהא העירייה רשאית לחלט את  הסכםאת התחייבויותיו על פי  הספקבו יפר בכל מקרה ש ד.

 הערבות.

 

ימים לפני פקיעת תוקפה, על מנת  30ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות  הספק ה.

ימים לאחר תשלום החשבון הסופי ע"י  10עד תום לפחות  ,להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת

א יעשה כן, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות שבידה, ולהחזיק ל הספקהעירייה. היה ו

 זה. הסכםעל פי  הספקבסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות 

 

בגין הפרת  הספקאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד  ו.

 התחייבויותיו.

 

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, תחולנה למען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל  .ז

 בלבד. הספקעל 
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  ביטוח . 8

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

ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה 

לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים שלה(, מתחייב הספק 

המצורף  ז'כנספח מסומן  -בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 

"(, אצל חברת ביטוח המורשית אישור הביטוחלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

קצועית וחבות המוצר כל עוד עלולה להיות לספק אחריות על פי בישראל , ולעניין ביטוח אחריות מ

 דין.

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את הסעיפים הבאים .ב

 . הספק ו/או העירייה –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .1.ב

 "העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. .2.ב

חריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או ביטוח א .3.ב

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  בקשר עם מעשה או מחדל של הספק

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה  .2.ב

בקשר עם ביצוע  לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק

 השירותים.

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . .5.ב

הביטוח יכסה את אחריותו של הספק על פי דין  ו/או כל הפועל בשמו ומטעמו של הספק  .6.ב

 ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  .2.ב

 ₪ . 50,000יבה מקורית אחת לא יעלה על סך הנובעים מס

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .8.ב

 .בזדון

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה  .9.ב

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

 .מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

כל סעיף בפוליסות הספק )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  .10.ב

אחריות מבטחי הספק  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, 

ראשוני", המזכה את העירייה  ולגבי העירייה  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה 

לחברת הביטוח של הספק זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור 

. למען הסר ספק, מבטחי הספק  מוותר על 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59בסעיף 

 וח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה. טענה של ביט

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  .11.ב

ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על   ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ולעניין

ידי פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של החברה המבטחת, המעודכנת והמאושרת על 

 הפיקוח.

ביטוחי הספק יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה,  .12.ב

 טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.
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ללא כל דרישה מצד העירייה, הספק מתחייב להמציא לידי עירייה עם החתימה על הסכם זה, את  .ג

ע לו כי המצאת אישור הביטוח אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. הספק מצהיר כי ידו

כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו 

יום לפני  12-לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ 

ה את אישור הביטוח כאמור מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי העיריי

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה 

 התחייב לערוך ביטוח.

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח לעירייה והספק מתחייב  .ד

ינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל ש

 העירייה.

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, והספק  .ה

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

פק מצהיר כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הס

ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על העירייה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל 

אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן 

ם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכ

 נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם  .ו

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

 יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

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

העירייה בגין כל נזק  בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את

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

אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים העירייה ו/או מי מטעמה בגין נזק או 

 הפסד.

פורט באישור עריכת הביטוחים מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמ .ח

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

על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר 

עמה בכל הקשור בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מט

 לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

הספק פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או  .ט

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

ה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול ו/או תביע

 לטובת אדם שגרם נזק בזדון
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 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי . 9

, כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו הספקלמען הסר קבלן, מצהיר  .א

ות שתבוצענה על ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו לבין המזמין יחסי עובד ומעביד וכי העבוד

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע  ו/או לקבל מהמזמין שכר עבודה  הספקכקבלן עצמאי וכי 

 ו/או כל תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.

 

ו עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ו/א  הספקמבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת כי  .ב

ולקבל מהמזמין תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי 

 חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג.
 
 

סים שהם מתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בביצוע העבודות אינה יוצרת כל יח הספק .ג

 בינם לבין המזמין.

 

בלבד ישא בעצמו ועל חשבונו בכל  הספקבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  .ד

התשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ו/או לכל רשות אחרת בגין ביצוע 

 העבודות ו/או ביצוע ההסכם.
 

בלבד ישא בכל התשלומים המוטלים  הספקי בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כ .ה

עליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, תשלומים לקרן ביטוח ו/או 

 גמלאות וכל תשלום אחר.
 

בלבד ישא באחריות כלפי עובדיו עבור התנאים הסוציאליים  הספקכמו כן, מודגש בזאת כי  .ו

 ו דין ו/או הסכם.והאחרים להם יהיו זכאים על פי נוהג ו/א
 

יחד עם זאת ומבלי לפגוע באמור לעיל המזמין רשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום  .ז

שיידרש לפי שיקול דעתה ולהעבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת זכויותיהם הסוציאליות 

 של עובדיו.
 

אף כל האמור  מתחייב, כי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט מוסמך כי על הספק .ח

לפצות  הספקבהסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין המזמין, מתחייב 

 .לשלםו/או לשפות את המזמין בסכומים אותם יחויב המזמין 
 

 איסור הסבת ההסכם .10

מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או  הספק .א

יו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר את חובות

כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי הסכם זה, אלא אם קיבל את 

 הסכמתה המפורשת של העירייה בכתב ומראש.

נתון  יובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא הסכם זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר .ב

לשיקול דעתה של העירייה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש. ההסבה או המחאת 

ידי העירייה מצד אחד לקבלן מצד -הזכויות תתבצע בהתאם לנספח להסכם בו אשר ייחתם על

 שני ולנמחה מצד שלישי.
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נתנה העירייה את הסכמתה להסבת ההסכם, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  .ג

יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או  הספקפי ההסכם, ו-מאחריותו והתחייבויותיו על פקהס

 מחדל של מבצעי העבודות.
 

 ניהול ספרים  .11

מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה"  הספק .א

 .1926-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 

נהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת הסכם מצהיר כי הוא מנהל וי הספק .ב

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-זה כנדרש על
 

( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא 1במעמד החתימה על הסכם זה ובסמוך לראשון ) .ג

ורה לעירייה אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמ הספק

 פי הסכם זה-על
 

  והפרתו הסכםביטול ה .12

או  הסכםזה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לעירייה על פי  הסכםבנוסף לכל האמור ב .א

זה בכל עת, ובלבד שנתנה לקבלן  הסכםלהביא לסיומו של  העירייה תהיה רשאית הדין,

 ימים קודם לכן.  60הודעה בכתב ומראש של 
 

 לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים, או טענהכאמור  הסכםבוטל ה .ב

זה  הסכםלמניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם הדדיות לפי 

 .הסכםלמועד סיומו של ה עד
 

או הדין,  הסכםמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לעירייה על פי ה .ג

להלן, תהא העירייה זכאית  רש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטובמפו מוסכם

 :שעות קודם לכן 22ובלבד שנתנה לקבלן הודעה בכתב ומראש של  הסכםאת ה לבטל
 

מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא מפסיק את  הספקכשאין  .1.ג

עירייה להתחיל, או להמשיך ימים להוראה בכתב מה 2מהלך ביצועה ואינו מציית, בתוך 

 בביצוע העבודה.
 

או בשמירת  הסכםמתרשל בביצוע ה הספק, שהעירייה הוכחות להנחת דעתהכשיש בידי  .2.ג

 ו/או משטרת ישראל. שנקבעו ו/או יקבעו על ידי העירייה כללי הבטיחות
 

 .הסכםמסתלק מביצוע ה הספקכש .3.ג

בלן משנה בביצוע אחר, או מעסיק ק, כולו או מקצתו להסכםמסב את ה הספקכש .2.ג

 העבודה ללא הסכמת העירייה בכתב.

 

, נתן הספקאו אדם אחר בשמו של  הספקכשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, ש .5.ג

, או לכל דבר הסכםאו הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר ל

 .הסכםהכרוך בביצוע ה
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צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם ו/או ניתן  הספקכאשר הוחל בהליכי פירוק נגד  .6.ג

ו/או מיטלטלין ולא  נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו

 שבעה( ימים משעת הטלתו.) 2הוסר תוך 
 

 קיזוז .13

זה, כל סכום  הסכםמוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי 

 .הספק( מאת הספקאחר שבינה לבין  הסכםזה או מכל מקור אחר )לרבות כל  הסכםפי המגיע לה על 

בכל  הספקהוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת 

 דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

 

 

 ויתור על זכויות  .12

ויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו בסמכות כלשהי מהסמכ הספקהשתמש המזמין או  .א

להם בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא 

תהיה לקבלן או למזמין עילת תביעה כלשהי נגד משנהו בגלל ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או 

תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה  או המזמין לא יהיו זכאים לתבוע פיצוי או הספקסיבה אחרת ו

 במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת.

 

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי המזמין, בכל אחד מהמקרים של ביטול  .ב

תים ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירו

 על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. הספק, ועצם חתימתו של הספקשנעשו על ידי 
 

 שונות .15

הנתונות לו עפ"י ההסכם ו/או  מהזכויות כלשהי לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות .א

האמורה ו/או על  מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות עפ"י דין, במקרה

ן. ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על זכויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו זכויות אחרות כלשה

 בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב ע"י הצדדים.

 

כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה חייב לפצות את הצד           .ב

וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים  המקיים על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו עקב כך,

 לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.
 

זכאי לנקוט בכל פעולה ו/או הליך משפטי  הספקבכל מקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יהיה           .ג

שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע לקידום השירותים המוזמנים, לרבות בדרך של בקשה לצו 

 מניעה.
 

 

יובהר בזאת כי היה והמזמין יבחר שלא לבצע תכנית כלשהי הכרוכה בשירותי המזמין ו/או לעכב           .ד

את ביצועה  מכל סיבה שהיא,  לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין, בכפוף 

 להוראות הסכם זה.
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 כתובות והודעות .16

 זה. הסכםכתובות הצדדים הן כמפורט במבוא ל א.

 

לח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת כל הודעה שתש ב.

במועד מסירתה, ואם נשלחה  -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72תוך 

 בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
____________________  _________________ 

 הספק העירייה                           
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 'המסמך 
 (הסכםל 9סעיף )

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון: 

 

ספורט אספקת ציוד ל 202/19מס'  כםהסהמבקש( בקשר ל -על פי בקשת________________ )להלן  .1

₪  15,000לל סכום עד לסך השווה הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כ ,עבור עיריית הוד השרון

( בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שקלים חדשים אלף ארבעים)

שיתפרסם  02/20( בין המדד לחודש "המדד" -שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 15 -ב 

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

ל עליכם כל באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י עיריית הוד השרון וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטי

חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 

 המבקש.

 

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה(. .3

 

מסר לנו לא יאוחר יכה לה___________ וכל דרישה על פיה צרי תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .2

 מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________     

 

 סניף________________     

 

 

 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע
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 מסמך ו'
 

 כתב כמויות ומחיריםו מפרט טכני

המחירים כוללים משלוח למקומות שונים ברחבי העיר הוד השרון בהתאם לכתובת שתופיע בהזמנה  .1

 חתומה שתצא על ידי רשות הספורט.

 ימי עסקים מיום קבלת הזמנה עבודה מאושרת וחתומה בלבד. 2אספקת הזמנה במלואה תתבצע תוך  .2

 פורט או מי מטעמו ותאושר בחתימתם בלבד. אספקת הציוד תעשה בתיאום מול מנהל רשות הס .3

ככל שהציוד שיסופק לא יהיה באיכות הנדרשת לשביעות רצון המנהל ועפ"י המפורט במסמכי התמחרות  .2

זו, יהיה רשאי המנהל שלא לקבל את המשלוח ולהשיבו בחזרה. במקרה כאמור, יהיה על הספק לספק את 

 .שעות 48-חר מוזאת תוך לא יאוההזמנה מחדש באיכות הנדרשת, 

ימי עסקים מיום הוצאת הזמנת העבודה, יופחת סך השווה  2-בגין כל יום איחור באספקת הציוד מעבר ל .5

 מעלות ההזמנה אותה על הספק לספק. 5%לגובה של 

לפי מכרז זה, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, והצעתי היא ספק את הציוד הנני מקבל על עצמי ל .6

 כדלקמן:

 

 מס"ד

 אורתי שם הפריט

כמות 
 שנתית
 מוערכת

 )ללא מע"מ( *מחיר משוקלל מחיר ליחידה )ללא מע"מ(

1.  
סט כדורי  

 10   בדמינגטון

 

 ₪ ___________________ 

 

 ₪ ___________________ 

אופני איזון   .2

 10   מתכת

 
₪ ___________________ 

 

 
₪ ___________________ 

 

ארגז דיוטות   .3

 מעץ

ארגז קפיצות 

 10 להתעמלות

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

  10 ק"ג 2משקל  בודי בר  .2
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

  10 ק"ג 3משקל  בודי בר  .5
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

גומיות כושר   .6

 טיוב

עם ידיות דרגת 

 60 קושי קלה

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

גומיות כושר   .2

 טיוב

עם ידיות דרגת 

 60 קושי בינונית

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

גומיות כושר   .8

 טיוב

עם ידיות דרגת 

 60 קושי קשה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

  10   גופית סימון   .9
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 
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גליל   .10

לפילאטיס 

 20   קצר

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

גליל   .11

פילאטיס 

 10   ארוך

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

גמישוניות   .12

גומיות כושר 

ללא ידיות 

 גמישוניות

 TERAגליל 

BEND  דרגת קושי

 15 מ 25חלש 

 
 

______₪ _____________ 

 
 

₪ ___________________ 

גמישוניות   .13

גומיות כושר 

ללא ידיות 

 גמישוניות

 TERAגליל 

BEND  דרגת קושי

 15 מ 25בינוני 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

גמישוניות   .12

גומיות כושר 

ללא ידיות 

 גמישוניות

 TERAגליל 

BEND  דרגת קושי

 15 מ 25חזק 

 
 
_₪ __________________ 

 
 

₪ ___________________ 

  5 2סט של  דגל קרן  .15
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

דילגית ללא   .16

 100 חבל ראוה  מטר  3ידיות 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

דילגית עם   .12

 PVC 100 ידיות

 
₪ ___________________ 

 
_________₪ __________ 

דילגית   .18

 6קבוצתית 

 10   מטר 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

  5 כבל מתכת  דלגית כבדה   .19
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

20.  

משחק פנאי 

ונופש "העף 

 10   אותי"

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
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חבל   .21

לות התעמ

 50 מטר  3 אמנותית

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

חישוק הולה   .22

 200 ס"מ 80 הופ

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

חישוק הולה   .23

 200 ס"מ 60 הופ

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

חישוק הולה   .22

 200 ס"מ  50 הופ שטוח 

 
__₪ _________________ 

 
₪ ___________________ 

חישוק   .25

 20   פילאטיס 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

חמור קפיצה   .26

להתעמלות 

 10 מידות סטנדרטיות קרקע

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

  100   טבעות גומי  .22
₪ ___________________ 

 
________₪ ___________ 

כדור ברזל   .28

משקלים 

 10 ק"ג 1 שונים

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

כדור ברזל   .29

משקלים 

 10 ק"ג 2 שונים

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

כדור ברזל   .30

משקלים 

 10 ק"ג 3 שונים

 
 

₪ ___________________ 

 
 

__________________₪ _ 

כדור   .31

התעמלות 

 100 גומי גודל כדוריד אומנותית

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

כדור כוח   .32

 50 ק"ג 2 מעור

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

כדור כוח   .33

 50 ק"ג  2 קופץ מגומי

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 
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  60 גודל כדוריד גכדור ספו  .32
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

  100 גודל כדורגל כדור ספוג  .35
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

כדור ספוג   .36

קופצני 

 מצופה

 

50 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

32.  

 כדור קפיצה

עם ידיות  55קוטר 

 20 אחיזה

 
____₪ _______________ 

 
₪ ___________________ 

כדורגל   .38

לאולמות לא 

 קופץ

או דומה  5מולטן 

 50 או שווה ערך

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

כדורגל   .39

 לאספלט

או דומה  5מולטן 

 120 או שווה ערך

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

20.  

כדורגל 

 לדשא

או כדור   5טן מול

אחר דומה או שווה 

 50 ערך

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

כדורי טניס   .21

תפזורת 

 500 כדור בודד יחידה 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

כדוריד   .22

 סלולר

דרבי או כדור אחר  

 50 דומה או שווה ערך

 
₪ ___________________ 

 
______₪ _____________ 

23.  

 כדורסל גומי 

או כדור   5 מולטן

אחר דומה או שווה 

 50 ערך

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

22.  

 כדורסל גומי 

או כדור   2מולטן

אחר דומה או שווה 

 50 ערך

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

25.  

כדורסל דמוי 

 עור

 או כדור  5מולטן

אחר דומה או שווה 

 50 ערך

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
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26.  

כדורסל דמוי 

 עור

או כדור   2מולטן

אחר דומה או שווה 

 50 ערך

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

22.  

 כדורעף

או   2500מולטן

כדור אחר דומה או 

 200 שווה ערך

 
 

_________________₪ __ 

 
 

₪ ___________________ 

28.  

 soft touch 100 כדורעף 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
 

כף כדור+   .29

 50   כדור

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

כרית שיווי   .50

 20 פיתה  משקל

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

לוח תוצאות   .51

 10 לכדורעף, כדורסל ידני

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

52.  
 30 מטר 30 מגללה 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

 

מגללה   .53

 10   טלסקופית 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

מוט נעיצה   .52

 5 יחידה  מטר 1.60

 
 ___________________₪ 

 
₪ ___________________ 

מוט פעילות   .55

 1פלסטיק 

 5   מטר 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

מזרון   .56

 50 מ"ס 4 עובי 1X2 התעמלות 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

52.  
 50 מ"ס 4 עובי 1X2 מזרני ג'ודו

 
₪ ___________________ 

 
_______________₪ ____ 

 

58.  

 מזרני גבינה

   2.5*1.50*30  

20עובי  *1.2*2.5  10 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

מזרנים   .59

2עובי  *  65*1.4 אישיים   50 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 
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מזרנים   .60

*  1.4X65 אישיים 2עובי   50 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

______₪ _____________ 

מחבט טניס   .61

 10 אינץ 23 שדה

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

מחבט טניס   .62

 10 אינץ 25  שדה

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

זוג מחבטי   .63

 50   פינג פונג

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

62.  

 30   מטפחת נופש

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
 

זוג מטקות   .65

 50   ים + כדורים

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

מנהרה   .66

קפיצית חצי 

 15 מטר 2 שקופה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

מצנח פעילות   .62

3.5   15 

 
₪ ___________________ 

 
___₪ ________________ 

מקבילים   .68

לחיבור סולם 

 10   שוודי

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

מקל   .69

בייסבול+ 

 30 ציפוי ספוג כדור

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

מקלות מרוץ   .20

 20 יחידה שליחים

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

מקלות   .21

שליחים 

 20   מאלומיניום

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

מקפצה   .22

קפיצית 

 10   לארגז

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
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משאבה   .23

 10 קומפרסור חשמלית

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

משוכה   .22

 2מתכווננת 

 50 50  30 גובה גבהים

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

משוכות   .25

 30 ס"מ  15גובה   פלסטיק 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

משוכות   .26

 30 ס"מ  30גובה   פלסטיק 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

22.  

משחק 

 באולינג

פינים  10פלסטיק 

 2סמ,  28גובה 

 30 כדורים

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

משחק השחל   .28

 30   טבעת 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

משחק   .29

 20 כדור נדבק קאטש בול

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

משקוליות יד    .80

משקלים 

 שונים

ג בציפוי "ק 2,3 ,1

 50 ניאופרן

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

משקולת   .81

 40 ק"ג )זוג(  2 רגל/ריצה

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

משקולת   .82

 ק"ג )זוג(  1 רגל/ריצה

 

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

משרוקית   .83

שופט עם 

 60 ס סוג טוב דמוי פוק שרוך

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

מתח לחיבור   .82

 20   סולם שבדי

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

נודלס   .85

 60   לשחייה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
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נוציות   .86

בדמינגטון 

 12סט 

 40   מקצועיות

 
 
 

__________________₪ _ 

 
 
 

₪ ___________________ 

סולם זריזות   .82

 30 מטר 6 קוארדינציה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

סט   .88

 בדמינגטון

זוג מחבטים, כדור 

 40 נוצה

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

סט הוקי+   .89

 20   כדור 

 
₪ ___________________ 

 
_____________₪ ______ 

סט משחק   .90

כפות + 

 10   ביצים 

 
 
 

₪ ___________________ 

 
 
 

₪ ___________________ 

91.  

 10   סט פילו פולו

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
 

סט שיווי   .92

 10   משקל

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

סט שקיות   .93

שעועית )אות 

 10   כרית(

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

סטופר מד   .92

 50 זכרונות  2 עצר

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

95.  

 20 מטר 3.30עץ  ספסל שבדי

 
 

₪ ___________________ 
 

 
 

₪ ___________________ 

סקוטר עם   .96

 20 פלסטיק ידיות

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

92.  

סרט 

התעמלות 

 80 עם מקל, אמנותית

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
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עגלה   .98

לכדורים 

 אלומניום 

מתקפלת עם 

 20 גלגלים

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

עגלה   .99

ממתכת 

 10 עם גלגלים מאורכת  למזרנים

 
 

____________₪ _______ 

 
 

₪ ___________________ 

עמודי טניס   .100

 5 ללא התקנה מברזל זוג 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

עמודי   .101

כדורעף 

אלומניום 

 5 זוג כולל מגני ספוג לאולם

 
 
 

₪ ___________________ 

 
 
 

₪ ___________________ 

פדלגו +   .102

 10 סט ידיות 

 
 

____________₪ _______ 

 
 

₪ ___________________ 
 

103.  

 80 ס"מ דחוס 20קוטר  פריזבי ספוג

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
 

פריזבי   .102

 50   פלסטיק

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

ציפה למזרון   .105

 10 1.4/65/2 אישי

 
₪ ___________________ 

 
______________₪ _____ 

ציפה למזרון   .106

 10 1.4/65/4 אישי

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

ציפה למזרון   .102

התעמלות/ג'ו

 10 200/100/4 דו

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

ציפה למזרון   .108

 10 250/150/30 נחיתה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

ציפה למזרון   .109

 10 250/120/20 נחיתה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

ציפה למזרון   .110

 10 1*4*2 נחיתה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
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ציפה למזרון   .111

 10 250/120/0 נחיתה 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
 

112.  

 30 לסטיקזוג פ קביים 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
 

  10 ס"מ דחוס רך 20 קוביית ספוג  .113
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

קונוס מחורר   .112

 20   ס"מ  28

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

  50 ס"מ 18 קונוסים  .115
₪ ___________________ 

 
___₪ ________________ 

  50 ס"מ 23   קונוסים  .116
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

  50 ס"מ 32 קונוסים  .112
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

קונוסים   .118

 30 יחידות  50סט של  כיפה

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

קורת אימון   .119

 5   נמוכה

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

קליעה   .120

למטרה  

אבוב 

 10 כדורים 3לוח ספוג,  בטיחותי

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

קפצית עגולה   .121

מקצועי או 

 5 100קוטר  שווה ערך

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

  60   קרש שחייה  .122
___₪ ________________ 

 
₪ ___________________ 

רצועות   .123

אימון דמוי 

TRX   10 

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

 2רשת טניס   .122

 מ"מ

 5  
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
 

רשת נשיאת   .125

 20 כדורים 20-ל כדורים גדולה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

__₪ _________________ 
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רשת פינג   .126

 10   פונג ועמודים

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

רשת פינג   .122

 10   פונג קליפס

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

רשתות   .128

 כדורגל

עובי  2*2זוג  גודל 

 10 מ"מ 5.5

 
₪ ___________________ 

 
___________________ ₪ 

רשתות   .129

 כדורגל

 5עובי  2*5זוג  גודל 

 10 מ"מ

 
₪ ___________________ 

 
₪ ___________________ 

רשתות   .130

 כדוריד

 5עובי  2*3זוג  גודל 

 10 מ"מ

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

רשתות   .131

 כדורסל

יחידה  עבה חבל 

 60 מ"מ 2מקצועי 

 
 

₪ ___________________ 

 
 
_₪ __________________ 

רשתות   .132

 כדורעף

מ"מ עם כבל   3עובי 

 20 מתכת

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

133.  

רשתות 

 כדורעף

מ"מ  2עובי 

אולימפית עם כבל 

 5 ואנטנות

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

שולחןפינג   .132

פונג מתקפל 

 למשחק פנים 

ורט או יולא טרנספ

 3 שווה ערך

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

שער   .135

אלומניום 

 5 20*80*120יחידה  מתקפל

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

שער מיני   .136

כדורגל נייד 

 5 120*90 )זוג(

 
 
 

₪ ___________________ 

 
 
 

₪ ___________________ 

שק איגרוף   .132

 3   מקצועי 1.5

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 

138.  

 40   שק קפיצה

 
 

₪ ___________________ 

 
 

₪ ___________________ 
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שקיות   .139

שעועית ללא 

 60 10/10 אות

 
 

₪ ___________________ 

 
__ 

₪ _________________ 

כדורי פינג   .120

 100   פונג יחידות

 
 

__________________₪ _ 

 
 

₪ ___________________ 

- 
- - - 

 
 :*סה"כ מחיר משוקלל

 

 
₪ ___________________ 

 

 

 מכפלת מחיר ליחידה בכמויות המשוערות.  - מחיר משוקלל*

 

 הנחיות ודגשים כלליים

לצורך  הונועד  בלבד שקלולהינה לצורך  לעיל כמות השנתית המופיעה בטבלהה יובהר ויודגש, כי .1

יהיה לפי מחיר ליחידה בהתאם  התשלום .קביעת הזוכה במכרז שםל בלבד המחיר הצעותואת השו

הכמויות הן כאמור משוערות בלבד ואין בהן בכדי , כי ויודגש ובהרעוד יבפועל. ותסופק לכמות שתוזמן 

או פריט כלשהו, או  יה אינה מתחייבת להזמין כמות כלשהייהעירכי להתחייב או לחייב את העירייה ו

 .ותקציב מאושר בלבד שיקוליה, כי ביצוע ההזמנות יעשה בהתאם לצרכי העירייהו בכלל,

שהספק מסוגל לספקו, אך אינו  ,בסוגו לפריטים המופיעים בטבלהו או באופיפריט שדומה במהותו או  .2

 מחירון פיס/טוטו וכו'.ון משכ"ל/קיים בטבלה, יתומחר לפי מחירון ציבורי קיים, ככל שישנו, כגון מחיר

 ה שהפריט מופיע במספר מחירונים יקבע המחירון הזול.במיד

, יתומחרו כל הפריטים שהעירייה תבקש לרכוש ואשר אינם לעיל 2כמופרט בסעיף  בהינתן שאין מחירון .3

 לאהנחה זו  . 20בהנחה קבועה ממחירון הספק בשיעור של %מופיעים בטבלה שלעיל, 

לפריטים שאינם בטבלה  ,ה בהליך בלבדותשמש לרכישות מהזוכ תשוקלל במסגרת הצעות המחיר

 שמי כלשהו.גם אינם מופיעים במחירון ריואשר  ,שלעיל

אין העירייה מקרה כתוספת או הגדלה למכרז זה וכי  עוד יובהר, כי רכישות כאמור לא יחשבו בכל .4

מתחייבת לבצע רכישות כאלה מהספק, או בכלל, ויכולה לרכוש פריטים אלה גם מספקים אחרים 

 ים אחרים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה בלבד. ובהליכ

 

 הנחיות ודגשים למילוי הטבלה

 ".0מחיר ייחשב כאילו מולא אפס "מולא לפני מע"מ. מקום בו לא י בלבד מחיר בש"חיש למלא  .1

בין המחיר שנקב המציע בטבלה לעיל עבור "יחידה" לבין המחיר  שתתגלה חוסר התאמה ,במידה .2

  חיר שנקב עבור "יחידה".  המשוקלל יקבע המ

עלולה כל שינוי/תוספת/מחיקה כאמור  -אין לבצע כל שינוי/תוספת /מחיקה בטבלה ובמסמכים בכלל  .3

 לפסילת ההצעה. להביא

הכמויות הינן אומדן משוער בלבד והעירייה רשאית להגדילן או להקטינן והכל לפי שיקול דעתה וצרכיה  .2

 בלבד.

 המחיר המשוקלל הכולל ע הכשיר, שעמד בכל תנאי ההליך, ואשריהיה המציההצעה הזוכה בהליך  .5

 יהיה הנמוך ביותר. בהצעתו
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 מסמך ז'

 אישור קיום ביטוחים

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 ורמבקש האיש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעיריית הוד השרון

)המזמינה ו/או חברות בנות 
 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

אחר: אספקה ציוד ☒
 ספורט וכושר

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 פ.ת.ז./ח.
 

 מען
 , הוד השרון28יהושע בן גמלא 

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

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

 מטבע סכום

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

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

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

חריות א
 מעבידים

ביט  
______ 

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

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 חדרי כושר וספורט 032
 קמעונאות 070

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 חתימת האישור

 המבטח:
 


