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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 

 משרדי עבור עירייתריהוט אספקת למחיר ( מזמינה בזה הצעות "העירייה"עיריית עכו )להלן:  1.1 .1
"ההליך" )להלן:  104/2018  הליךבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי , ("ציודה")להלן:  עכו
 .("הליך זה" או

העירייה בהתאם לצרכי ובכמות  , מעת לעת,, אשר יוזמן ממנוציודלעירייה פק סהזוכה י 1.1
 לגובה התקציב העומד לטובת הרכישה.ו

 .1ג'/כנספח ה למסמכי הליך זפרט המצורף שיסופק יעמוד בדרישות המ ציודה 1.2

במסגרתה יוזמנו מעת לעת על ידי  למשך שנהההתקשרות במסגרת הליך זה הינה התקשרות  1.3
יר ו/או בהתאם לקטלוג של זוכה )ותחת מחכתב ההצעה העירייה פריטי ציוד כמפורט ב

קטלוג(,  ובכמויות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובלבד שההיקף הכספי של 
 .לכל תקופת ההתקשרות ש"ח )כולל מע"מ( 000,150הזמנות הרכש  לא יעלה על 

מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות מינימאלי ולזוכה לא תהא  1.5
הנובעת  –ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג  הליךצעו על ידו בכל עילה לשינוי המחירים שהו

 ו/או הקשורה מהיקף ו/או כמות הטובין שיוזמנו בפועל.

 .הסכםהממועד החתימה על  לשנה החל ינהיתה זה הליךל בהתאם ההתקשרות 1.6

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו,  2.1 .2
 המצורף לתנאים אלה.

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  2.1
במסמכי ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, 

 .לפי הכתובות שנמסרו על ידם במייל בבכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או 

ולהזמין ממנו  בהליךרשאית לפנות אל זוכה  העירייהבכל תקופת תוקפו של החוזה, תהייה  2.2
 ההצעה )מסמך ב'(.במסמך  יםמתוך רשימת הפריטים המופיע ("הזמנת רכשלהלן: ")ריהוט 

מוכן  ,חיבורוויידרש לספק את הריהוט לרבות כל האביזרים המיועדים להצבתו  הליךזוכה ב 2.3
בכמות, במועד המצויינים בהזמנה ולמוסרם למקום וליעד עליו תורה  ולשימוש בו, הלהפעל

 ".) האספקהלהלן: ") הזמנת הרכש
 
" יש למסור משרדי ספק שנתיריהוט  - 104/2018 הליךאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " .3

 המ, אשר בקו)אצל מר משה סעדה( העירייה מזכירותשבמשרדי  צעות מחירהידנית ולהכניס לתיבת 
יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן  35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  ,שנייהה

תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות 
)בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת  boffers@akko.muni.il ו/או לכתובת מייל העירייה.

  מספר ההליך(ההצעה יש לציין את 
יגעו לאחר המועד . הצעות אשר 13:00עד לשעה  10.12.18 -ב', העד ליום  ההצעה יש להגיש את 

  , מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה.המצוין בסעיף זה
 
ו/או להליך זה ותנאיו ניתן  עבודותל שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע 4.1 .4

 9956095( לפקס: "מנהל הפרויקט")להלן:  הרכש אגף למר איציק בן שושן מנהללהפנות בכתב בלבד 

 .0013:בשעה  1811.29. -, הה' עד לא יאוחר מיום izik@akko.muni.il או למייל
נייד ו בא 04-9956084מספר בטלפון  או המייל באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס

0506448393.  
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם 

 לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה, 

 יחייבוה. למעט מנהל הפרויקט והן לא
  לא תידון וצירופה למסמכי  1 ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק הסתייגות     4.2

 ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.
לעיל  1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק       4.3

 אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או 

mailto:boffers@akko.muni.il
mailto:boffers@akko.muni.il
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 הליךתנאים להשתתפות ב .ב
 

יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל )להלן: כל בהליך זה רשאים להשתתף  .5
 :בכל התנאים הבאים, , במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליךעומדש ("המשתתף"

שנתי )מחזור הכנסות( באספקה ו/או בשיווק  תכספי על המשתתף להיות בעל היקף פעילות 5.1
, במהלך השנים חודשים 48 לתקופה מצטברת של₪  250,000-, שלא יפחת ממשרדיריהוט 

 . ועד למועד האחרון להגשת הצעות 2015
 .או תקן מקביל מחו"ל תו תקן ישראלי המוצע על ידו הינו בעל ציודעל המשתתף להיות מי שה 5.2

-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2שמתקיים בו תנאי סעיף  מיעל המשתתף להיות  5.3
 .לחוק 1ב' 2ותנאי סעיף  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 1976

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  5.4
 
 

לא  –משפטית אחת  הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישותה .6
 תידון. 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.
 
קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף העדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  .7

 הליך זה. למסמכי 1נספח ב'/כ
 

 ההצעה .ג
 
באופן מלא לגבי כל ולמלאה  הצעת המשתתף. -מסמך ב'על המשתתף ליתן הצעתו על גבי     8.1 .8

ובצרוף תמונה ומפרט  )ככל וישנו( הקבלן, לרבות מספר מק"ט של הפריט אצל  הדרוש מילוי
 .יפסלעלולה לה -הצעה שתוגש באופן חלקי .המוצע על ידו טכני של הפריט

מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה 8.1
 ל נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.ההליך כולם, ע

הצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט. הצעות אשר תוגשנה ממולאות  8.2
 לא תידונה.  –בעיפרון 

אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי  8.3
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב  ההליך או כל הסתייגות

צעות אשר לדעת ועדת הגרום לפסילת ההצעה, למעט הערות עלול ללוואי או בכל דרך אחרת 
 .מוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותוהעירייה של  מחיר

 

 במטבע ישראלי.ההצעה תוגש  .9

היא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. סבירות העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה ש .10
 האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך. ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות

 
 

חתימה הורשי מבחותמתו ובחתימת ההליך עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  11.1 .11
 בשמו.

 חותמתו.היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את  11.1

( יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי "התאגיד"היה המשתתף תאגיד )להלן:  11.2
 ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד או רו"ח על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע 
 בסיומו של מסמך הצעת המשתתף.

 את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף  11.3
 

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים  .12
 המפורטים להלן: 
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-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 12.1
 , על שם המשתתף.1976

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 12.2
 לעיל. 5.2כדרישת סעיף  המוצע ציודל או תקן מקביל מחו"לתו תקן ישראלי  12.3

של עיריית   104/2018 הליךאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף ב 12.4
עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים 

ובהתאם לתנאים  ("אישור הביטוחים")לן: ההתקשרות לה להסכם 3'/גפח המצורף כנס
האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, כחלק בלתי   .המפורטים באותו אישור

ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על  ,לחילופין . נפרד ממנו, נוסח אישור הביטוחים
,או  3'/גבנוסח הנדרש בנספח  מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות .ידי חברת הביטוח

סתייגות ה "). הסתייגות ביטוחיתלהלן ")בנוסח הנ"ל בצירוף הסתייגויות בלתי מהותיות 
תביא לפסילת  ,מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה

 משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש .אישור הביטוחים
ובין כהסתייגות  (שאינה חייבת אישור מראש)לאשרה מראש, בין כהסתייגות שאיננה מהותית 

ויפרט את  לעיל 4.1מהותית, רשאי לפנות בבקשה כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 
הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה  .מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו

א תביא לפסילת אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה ל לעיל 4.1כקבוע בסעיף 
כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות 

הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה  .באישור הביטוח שלהם
החליט, בהתאם לשיקול דעתה להביא לפסילת אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית ל

החלטת  .הבלעדי, כי מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף
 .העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור

ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 12.5
 השותפים בתאגיד. החברות המפרט את בעלי המניות או 

חתומות על  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  12.6
 ידי המשתתף.

 –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 12.7
 חתומים על ידי המשתתף.

המנוי בכתב ההצעה  פריט לכלתמונה של הטובין המוצעים על ידי המשתתף בהתאם  12.8
פריט, בציון מספרו הסידורי של כל ועל פי הדרישות המתוארות בכתב ההצעה תחת 

)אשר כאמור  ובצירוף מפרט טכני של הטובין המוצעהפריט כמפורט בכתב ההצעה 
בעמודת נדרש להיות בהלימה לדרישות המתוארות בכתב ההצעה תחת כל פריט(,  

)במקום על גבי תמונה של הפריט או  היתר לצייןניתן בין  –"הערות" בכתב ההצעה 
במקום במפרט שיצורף של הטובין המוצעים(: צבע/ים שניתן לבחור במסגרת הזמנת 

 הפריט )וללא תוספת תשלום(.

ומחיריהם )להלן:  משרדירשימת פריטים נוספת הכוללת תאור פריטי הריהוט/הציוד   12.9
  "(.הקטלוג"

 
 גיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.הערה: את המסמכים הנדרשים יש לה

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף,  .13
 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד  90תקופה של ועד לצעות מחיר ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת ה .14

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

י לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעד .15
המועד האחרון להגשת ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל מסמך ו/או 

מסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו אישור מה
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 בתנאי הסף של ההליך.
דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב 

 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 

 . יותר, או כל הצעה שהיא כזוכהאין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ב   16.1 .16
תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות  העירייה  16.2

, ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם או שלא לשביעות רצונן של רשויות אחרות רצונה
 מספיקים לפי שיקול דעתה.

בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא   16.3
ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי 

 המשתתפים בהליך.
 .וללא צורך במתן נימוקים כלשהם העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים 16.4
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ין לחלוט מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה    16.5

ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות 
 נשוא הליך זה.

 לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה    16.6
 זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 

ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  מיילבתימסר על כך הודעה זוכה בהליך         17
 ההליך.

 

 משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.       18
 

 הגבוהה ביותר תהא נמוכההיה וההצעה  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 19.1
ע כי הצעת המשתתף תהא העירייה רשאית לקבו 4%מהצעת המשתתף המקומי בשיעור של עד 

מחיר להעלות הצעתו להמקומי, היא ההצעה הזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים 
את הצעתו כאמור לעיל,  עלות. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להביותר הגבוהההצעה ה

 כהצעה הזוכה בהליך. גבוהה ביותרתחשב ההצעה ה
 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו עיל, ל 19.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף       19.2

עסק פעיל עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  19.2.1
ו )ככל מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסומשלם בגין 

 תושבי העיר.שמועסקים עובדים( הינם 

והוא משלם בגין משרד זה  עיר עכוהוא בד ו של התאגיבאם משרד –" תאגיד"ב 19.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות ארנונה לעירייה 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  .20
 למסמכי הליך זה 4ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כנספח הנדרשים 

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

 ימים ממועד ההודעה על זכייתו: 7ציא לעירייה, תוך על הזוכה יהא להמ    .21
עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי ההליך, על כל נספחיו   3 21.1

 מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו.ימי עבודה  7וזאת תוך 
המחירים למדד "( צמודה ערבות הביצועעל הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע ) להלן:"   21.2

 2ג'/כנספח בנוסח המצורף ₪  7,500בגובה , להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, לצרכן
ימים מיום  5וזאת תוך  לאחר תום תקופת ההתקשרות,יום  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות

 שיודע לו על זכייתו.
 

וא חתום על ,  כשהלחוזה ההתקשרות 3ג'/כנספח אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  21.3
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך 

 

יום מיום קבלת הודעה על  14על הזוכה יהא לספק המוזמן ממנו תוך תקופה שלא תעלה על  .22
 זכייתו בהליך.
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שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את מ .23
 ו בהודעה בכתב.זכיית

 

 מסמכי ההליך .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  .24
, שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. לא הליך מקבל מסמכי ה

 
 

         ______________ 
עיריית עכו              
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 כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 הצעת המשתתף
    

צהירים מ ___________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ,אנו ____________________________________ הח"מ
 זה כדלקמן:ומסכימים ב

 
של  משרדיריהוט  – 104/2018 הליךהננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי  .1

תתפים בהליך זה, שכל הנדרש מאת המ עיריית עכו, ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי ההליך, והבנו את
 להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי 

 

 ננו מצהירים:ה .2
על ות המוצע ציודשל ה 1______________________ -סוכנים / משווקים מורשים / אחר  ו יצרנים /הננכי  2.1

 .זההליך לאספקה ב נויד
דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל תביעות או  1צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף הכי  2.2

ות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי ההליך או איזה מקרב מסמכי ההליך דריש
 ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.

את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות  כולל נוהמחיר כפי שנרשם בהצעתכי 
 ,האמצעים ,התאמה עבודות ,ההצבה ,הניוד ,ההובלה ,האספקה ,נוןהתכ בגין גם זה ובכלל,  ציודבאספקת ה

תשלום מיסים, מכסים, היטלים, אגרות, לרבות רווח  ,לביצוע העבודה הדרוש והציוד האדם כוח ,הפריטים
 .קבלני

 נשוא ההליך. ציודידע לשם אספקת ההי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ     2.3
 כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה.      2.4
 חר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות, בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי ההליך האחרים.אכי מילאנו    2.5
 הצעות מחיר ועדת וכי ההצעות לבחינת יהיחיד המדד את מהווה איננה לכשעצמה הכספית לנו שההצעה ידוע כי    2.6

העירייה  של רצון ושביעות המציע של ניסיונו  ,המוצר ואיכות נראות את גם שיקוליה מכלול בין להביא רשאית
 המציע. עבד איתן מקומיות רשויות או

 

מיום  בודהע ימי 7מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך  ננוה .3
סכם עם כל משתתף אחר, החתום על הלשיודע לנו על זכייתנו בהליך, ובמידה ולא נעשה כן, תהיה העירייה  רשאית 

 או לבטל את ההליך, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ק וה, יבדעירייהעובד שאינו עובד עירייה ובין שהינו בין  כל נציג שיקבע על ידי העירייהידוע לנו ואנו מסכימים כי  .4
והחלטתו תחייב  ההליךשסופק עומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי  ציודהאם ,  ציודהויחליט במועד אספקת 

 אותנו ואנו נפעל לפיה.
 

 ננו מתחייבים:ה .5

 בטבלת המחירים שלהלן. למלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטים 5.1

 יות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות.לקבל על עצמנו את כל ההתחייבו 5.2

מהווה חלק בלתי נפרד ה, קטלוג הפריטים המצורף להצעתנו זו ים בכתב ההצעה המפורט יםכי נוסף למחיר 5.3
 ן.ימפרטים ומחירים המופיעים בקטלוג יחייב אותנו לכל דבר ועני ,הימנה, אשר בו דגמים שונים

 המסמכים כדלקמן:ננו מצרפים להצעתנו זו את כל ה .6

, על שם 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 6.1
 המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 6.2
 הצעות. להזמנה להציע 5.2סעיף המוצע כדרישת  תקן מקביל מחו"לואו  תו תקן ישראלי לציוד  6.3

                                                           
 מחק את המיותר 1
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של עיריית עכו תהא היא  104/2018בהליך יטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף אישור בכתב של חברת ב 6.4
להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים  3בנספח ג'/מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

 המפורטים באותו אישור. 
 3נספח ג'/ –ביטוחים , נוסח אישור הכחלק בלתי נפרד ממנוהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ומצורף אליו, 

 להסכם ההתקשרות.
 לחילופין מצורף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.

ותדפיס עדכני מרשם החברות המפרט  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 6.5
 את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. 

 חתומות על ידי המשתתף. –לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או  6.6

חתומים על ידי  –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף ההליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי  6.7
 המשתתף.

פריט המנוי בכתב ההצעה ועל פי הדרישות  לכלתמונה של הטובין המוצעים על ידי המשתתף בהתאם  6.8
פריט, בציון מספרו הסידורי של הפריט כמפורט בכתב ההצעה כל ת המתוארות בכתב ההצעה תח

)אשר כאמור נדרש להיות בהלימה לדרישות המתוארות בכתב המוצע ובצירוף מפרט טכני של הטובין 
)במקום על גבי תמונה  ניתן בין היתר לציין –בעמודת "הערות" בכתב ההצעה ההצעה תחת כל פריט(,  

שיצורף של הטובין המוצעים(: צבע/ים שניתן לבחור במסגרת הזמנת של הפריט או במקום במפרט 
 הפריט )וללא תוספת תשלום(.

 ומחיריהם )להלן: "הקטלוג"(. משרדיוד הצירשימת פריטים נוספת הכוללת תאור פריטי הריהוט/ 6.9

 
 הערה: כל המסמכים דלעיל מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
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 :משרדי עבור עיריית עכולהלן הצעתנו לריהוט  .7
 ריהוט כונניות שולחנות וארונות  -א 
 

 
שם דגם  תיאור ומפרט הפריט תמונה להמחשה בלבד שם הפריט מס

ומק"ט 
 ספק/יצרן

הצעת מחיר 
ליחידה  

בש"ח לא 
 כולל מע"מ

 הערות

כוננית מדפים פתוחה  1
 מלמין

 
 

ים מדפ 4 כוננית
 18י עוב  210*80*30

 מ"מ 

     

כוננית מדפים  2
 פתוחה מלמין

מדפים  4כוננית  1ראה תמונה   
 28עובי  210*80*30

מ"מ לנשיאת משקל 
 כבד

     

כוננית מדפים חלק  3
 תחתון דלתות מלמין

 
 

 210*80*30כוננית 
 80חלק תחתון דלתות 

 ס"מ כולל נעילה

     

  דלתות  4ארון  4
 

דלתות  4ארון, 
כולל  210*80*40

 נעילת דלתות 
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 2ארון מנהל נמוך  5
 דלתות פתיחה

 

 
דלתות  2ארון 

 כולל נעילה 90*80*40
     

 3ארון מנהל נמוך  6
 דלתות פתיחה 

 

 
דלתות  3ארון 

כולל  90*120*40
 נעילה

     

 4ארון מנהל נמוך 7
 דלתות פתיחה 

 
 

דלתות  4ארון 
כולל  90*160*40

 נעילה

     

יות תליה קיארגז ת 8
 מגירות 2

 
 

ארגז תיקיות לאחסון 
תיקים בתלייה )כולל 

מגירות  2 -מסילות( 
 ונעילה

     

קיות תליה יארגז ת 9
 מגירות 3

 
 

ארגז תיקיות לאחסון 
תיקים בתלייה )כולל 

מגירות  3 -מסילות( 
 ונעילה

     

  מגירות נייד 4ארגז  10

 
מגירות נייד  4ארגז עץ 

כולל נעילה במגרה 
 עליונה
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שולחן משרדי  23
 ס"מ  60*120

 

 
 60*120שולחן משרדי 

 28ס"מ רגלי עץ עובי 
 מ"מ

     

שולחן משרדי  24
 ס"מ  70*140

 70*140שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 מ"מ

     

שולחן משרדי  25
 ס"מ  70*150

 70*150שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28 ס"מ רגלי עץ עובי

 מ"מ

     

שולחן משרדי  26
 ס"מ 70*160

 70*160שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 מ"מ

     

שולחן משרדי  27
 ס"מ 80*170

 80*170שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 מ"מ

     

שולחן משרדי  28
מגירות  160*70

 מחוברות

 

 
 70*160שולחן משרדי 

מ"מ  28עובי  רגלי עץ
מגירות מחוברות  3

לשולחן כולל נעילת 
 מגירה עליונה

     

שולחן משרדי  29
מגירות  180*80

 מחוברות

 80*180שולחן משרדי  28ראה תמונה 
מ"מ  28רגלי עץ עובי 

מגירות מחוברות  3
לשולחן כולל נעילת 

 מגירה עליונה

     

שלוחת צד לשולחן  30
 מזכירה 

צד לשולחן שלוחת  28ראה תמונה 
 50*90מזכירה מידות 

מ"מ תואם  28עובי 
 לשולחן מזכירה

     



  104/2018 הליך הצעות מחיר
 רדי ריהוט מש

 
 'מסמך ב

 
 

12 
 

שולחן כתיבה פינתי  31
ארגונומי מידה גודל 

השולחן 
מ )ימין ”ס110/170

 שמאל(

 

 
 

מיוצר משבבית  
אירופאית דחוסה 

מצופה במלמין יצוק 
 מ.”מ 28בעובי 

פלטה ארגונומית 
   CNCצורתית בחיתוך 

 שולחן כתיבה מגיע עם

בעובי  PVCחיפוי בקנט 

 מ"מ.  1.5
מגירות קבוע  5ארגז 

המשמש כרגל 
לשלוחה כולל ידיות 

ניקל ומנעול במגירה 
 העליונה.

רגליות פילוס בשולחן 
 ובארגז המגירות.
ניתן להרכיב את 

השלוחה מימין או 
 משמאל ,

     

שולחן כתיבה פינתי  32
ארגונומי מידה גודל 

השולחן 
מ ”ס"מ ס100/170

 שמאל( )ימין

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

שולחן כתיבה פינתי  33
ארגונומי מידה גודל 

מ ”ס90/170השולחן 
 )ימין שמאל(

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

שולחן כתיבה פינתי  34
ארגונומי מידה גודל 

 80/170השולחן 
 מ )ימין שמאל(”ס

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

שולחן כתיבה פינתי  35
ארגונומי מידה גודל 

השולחן 
מ )ימין ”ס100/160

 שמאל(

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

שולחן כתיבה פינתי  36
ארגונומי מידה גודל 

 90/160השולחן 
 מ )ימין שמאל(”ס

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות
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יבה פינתי שולחן כת 37
ארגונומי מידה גודל 

 120/170 השולחן
 מ )ימין שמאל(”ס

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

  נמוך ארכיב ארון 38
אידיאלי  למשרד 

לאחסון קלסרים 
 וניירת משרדית

 
 

.ארון  דלתות הזזה 1
לאחסון קלסרים          

דלתות  2. בעל 2
 הזזה.

                               . עשוי ממלמין יצוק.    3

4 .90x120x40 ס"מ 

     

  ארכיב גבוה ארון 39
אידיאלי  למשרד 

לאחסון קלסרים 
 וניירת משרדית

 
 

.ארון  דלתות הזזה 1
לאחסון קלסרים           

דלתות  2. בעל 2
 הזזה.

. עשוי ממלמין יצוק.                                    3

4 .x120x40130 "מס 

     

מעמד למארז מחשב  40
 על גלגלים מעץ

 

מארז/ מתקן למחשב, 
מ"מ,  17ממלמין עובי 

 על גלגלים,
 

ס"מ,  52מידות: גובה 
ס"מ, עומק  32 רוחב

 ס"מ / 40

   

 מעמד למחשב 41

 

מארז/ מתקן למחשב, 
מ"מ,  17ממלמין עובי 

 על גלגלים,
 

 40/עומק  27רוחב 
 ס"מ 24גובה /

   

      מע"מ סה"כ לפני   

      מע"מ   

      סה"כ כולל מע"מ   
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 כסאות -ב
 

שם  מס
 הפריט

שם דגם  תיאור ומפרט הפריט תמונה להמחשה בלבד
ומק"ט 

 ספק/יצרן

הצעת 
מחיר 

ליחידה  
בש"ח 

לא כולל 
 מע"מ

 הערות 

 כיסא 1
 מזכירה/
מחשב 

 אורתופדי
עם מנגנון 

 2מכני 
 'קלאץ

דגם מירון 
או שווה 

 ערך

 
 

קלצים לשינוי זווית  2נגנון מכני מ
הגב הנעצר בכל מצב מנגנון בוכנה 
פניאומאטי לשליטה בגובה הכסא 

ובלימת זעזועים. ריפוד עמיד, חזק 
 5-וקל לניקוי. הכיסא מצויד ב

זרועות בעלות גלגלים כפולים, 
 המקנים יציבות מרבית. 

      

כסא  2
 מזכירה/
מחשב 

אורטופדי 
עם ידיות 
מתכוונות 

ם כפיר דג
או שווה 

 ערך

 

 
 כולל משענת גב גבוה ופדי תאור

מנגנון מכני משוכלל, ידיות 
 מתכווננות.

אידיאלי לעבודה מול מחשב 
לשעות רבות.  ריפוד מבד רשת 

 עמיד, חזק וקל לניקוי. 
זרועות בעלות  5-הכיסא מצויד ב

גלגלים כפולים, המקנים יציבות 
 מרבית

      

כסא  3
מנהלים 

ארגונומי 
פואר מ

עם 
משענת 
גבוהה 
תומכת 

 צוואר

 

 
 

ידיות ארגונומיות מרופדות תומכות 
 למניעת כאבים במרפקים ובידיים.

מנגנון בוכנה פניאומטי בולם 
 זעזועים  לשינוי גובה המושב.

מנגנון איכותי מולטילוק לנעילת 
הגב והמושב בכל מצב בזוית 

 הנוחה למשתמש.
זרועות עם גלגלים כפולים  5בעל  

 בטיחים יציבות וניידות מרבית.המ
 ANSI-BIFMAבעל תו תקן 

 אמריקאי.
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כיסא  4
 מנהלים

דגם קורל  
או שווה 

ערך 
)מנהלי 
 אגפים(

 

 
. מנגנון  PUריפוד דמוי עור 

סינכרוני  בוכנה פניאומאטית 
בסיס  .לשינוי גובה המושב

זרועות ניקל עם  5הכורסא כולל 
 גלגלים כפולים 

      

כיסא  5
מנהלים 

דגם סאב  
או שווה 

ערך 
)מנהלים 
 בכירים (

 
 

. מנגנון  PUריפוד דמוי עור 

סינכרוני משוכלל המאפשר שליטה 
בעוצמת הנדנוד, שינוי זוויות הגב 

והמושב ונעילה במצב קבוע. 
המנגנון גם משמש כבולם 

זעזועים. בוכנה פניאומאטית 
בסיס  .לשינוי גובה המושב

סטיק זרועות פל 5הכורסא כולל 
מחוזק כולל גלגלים כפולים 

 המאפשרים ניידות ויציבות מרבית.

      

כסא  6
מנהל 

דגם אמיר 
או שווה 

ערך 
)מנהלי 

מחלקות 
 ומנהלות
 לשכות(

 

 
. מנגנון  PUריפוד דמוי עור 

נדנוד,בוכנה פניאומאטית לשינוי 
בסיס הכורסא כולל  .גובה המושב

 פלסטיק מחוזק גלגלים כפולים 5

      

כיסא  7
אורח 

ריפוד בד 
וגב ללא 

 ידיות

 
 

כיסא אורח ריפוד בד גב ומושב 
 רגלי מתכת 4ללא ידיות 
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כיסא  8
אורח דגם 
נעמה או 
 שווה ערך

 

 
משובץ עם ידיות  PUכסא אורח  

 רגל ניקל
      

כסא  9
אורח דגם 
"גולף"כול
ל ריפוד 

 מושב

 
 

כסא פלסטיק כולל ריפוד מושב 
 ורגלי ניקל

      

כסא  10
אורח דגם 

 "גולף" 

 
 

       כסא פלסטיק כולל רגלי ניקל

כסא  11
אירוח 

והמתנה 
מפואר 

עשוי דמוי 
 PUעור 

דגם 
דירקטור 

 אורח

 
 

כסא אירוח והמתנה מפואר עשוי 
 דגם דירקטור אורח PUדמוי עור 

 ריפוד: דמוי עור

      

כסא   12
לחדר 

ישיבות / 
פינות 

 המתנה.

 

 
ת גב נמוך ריפוד כסא חדר ישיבו

PU שלילדת מתכת/ניקל 
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כסא   13
לחדר 

ישיבות / 
פינות 

המתנה. 
כולל 

 גלגלים

 

 
כסא חדר ישיבות גב נמוך ריפוד 

PU  שלילדת מתכת/ניקל  כולל

 זרועות ניקל וגלגלים

      

בוכנה  14
לכסא 

מנהל/מז
כירה 
כולל 

עבודה 
בבית 

 הלקוח 

          

החלפת  15
חישוק 
ם וגלגלי
לכסא 

מנהל/מז
 כירה

          

       סה"כ לפני מע"מ   

       מע"מ   

       סה"כ כולל מע"מ   

 
 

 הצעת המחיר דלעיל, כוללת הובלה והרכבה.
 
ועד תשעים  צעות מחירצעתנו זאת, על כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת הה .8

 ע כמועד האחרון להגשת הצעות להליך.( יום מן המועד שנקב90)

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמשתתף הוא כל  .9
 

 
 

 
 דגשים והבהרות

 
כי הריהוט ו, או תקן מקביל מחו"ל תו תקן ישראליהמשתתף מצהיר ומתחייב כי הציוד המוצע על ידו הינו בעל  .10

ככל שקיימת, מטעם כל גורם רלוונטי לייצור ו/או אספקה  ההנחיתקן ו/או  ו/או הישדר כל המסופק על ידו, עונה על
 .משרדישל ריהוט 

המשתתף או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במשתתף עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים  .11
 ב' לחוק .2סעיף  , לרבות בהוראות  1976-התשל"וציבוריים, 
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המשתתף מתחייב כי יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני  הליךכזוכה בף המשתתהיה ויוכרז  .12
 העבודה,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המשתתף כמעסיק וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 
           ____________                ____________________ 

 חותמת וחתימה             אריךת                
 
 
 :רטי המשתתףפ
 
 שם: __________________________________________________________________ה
 
 _______________________________________________________ח.פ / ח.צ:/ספר ת.ז.מ

   
 _____________כתובת המשתתף: ____________________________________________

 
 : _______________________________  פקס'  ________________________הטלפון ס'מ

 
 מורשה __________________________________________ עוסקמס' 

 
 אישור עו"ד

 
יעו בפני  ה"ה אני הח"מ ___________________________ עו"ד, מ.ר. ___________ מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופ

___________________________ )שמות מלאים(  נושאי ת"ז__________________וכי הינם מורשי החתימה מטעם 
( הרשאים ומוסמכים להתחייב בשם המשתתף בחתימתם דלעיל, ובצירוף חותמת "המשתתף"_________________ )להלן: 

 והצהרתם לעיל, חתמו בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.המשתתף, ולאחר שהבינו את תוכן ומשמעות התחייבותם 
___________ 

 דין -עורך   חתימה וחותמת   
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 1נספח ב'/
 

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ות עכהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או בת,  -זה, "קרוב"  ןלענייקה עם העירייה; יהיה צד לחוזה או לעס
 אח או אחות."

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  

צה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו חבר מוע -"חבר מועצה" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום  זוגו-עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
סוכן מי שאני לו ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1

 או שותף.
לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  2.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3

 

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .3
 צהרה לא נכונה.ה
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 

( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
יר התקשרות לפי סעיף מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להת 2/3 של לפיהן מועצת העירייה ברוב

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 
 
 
 
 

 _________________      חתימת המשתתף: ___________________________שם המשתתף: __
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 2נספח ב'/
 

 
 

 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ן ויצמ
 
 

 א.ג.נ.,

 
 

 משרדיאישור בדבר היקף אספקת ריהוט טופס הנדון: 
 

 

בדקתי ו/או ידועים לי מאשר בזאת כי  _______________________, רו"ח__אני הח"מ 

מס' ת.ז./ח.פ. :____________________ הקבלןהנתונים הכספיים של 

על היקף פעילות כספי שנתי בוהנני לאשר כי הוא/היא ___________________________ 

לתקופה ₪  250,000-, שלא פחת ממשרדי)מחזור הכנסות( באספקה ו/או בשיווק ריהוט 

  .ועד למועד האחרון להגשת הצעות 2015חודשים, במהלך השנים  48מצטברת של 

 
 
 
 

 :_________________רו"חתאריך:___________________                חתימה וחותמת 
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 3'/נספח ב

 תצהיר
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

במכרז פומבי ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 .אספקת ריהוט משרדי ספק שנתי –עיריית עכו  של 104/2018

  
חוק שוויון לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2

 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
 

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לא חלות על המציע. לחוק שוויון זכויות 9הוראות סעיף 

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

 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 במשבצת המתאימה:  Xובדים או יותר על המציע נדרש לסמן ע 100המציע מעסיק ש במקרה

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לשם , לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

  בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחייב

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 

 זו(. התקשרות שלגביה נתן התחייבות

 
להעביר העתק  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3

ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז
 ההתקשרות.

 

        _______________ 

 חתימת המצהיר           

 אישור עורך הדין

 

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

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

י, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן איש

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    ___________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 4נספח ב'/
 

 תאריך: ________        לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 

ה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  .1
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  ארנונה לעירייה

 

ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  .2
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .3
 

 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד 
 ישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר)ככל שמועסקים עובדים(ב. א  

 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד 
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  

 

__________________    ____________________ 

 מהחותמת וחתי     שם המשתתף      

 

_________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון

 

 "(. המשתתף___________)להלן: "___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 
 וות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.אחריותי היא לח

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 ו.מטעה מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי ז
 

 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.

 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

 

 
_______________________________ 

 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומיי .1
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 הסכם לאספקת ריהוט משרדי - ספק שנתי

 
 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 
 עיריית עכו  בין:

 , עכו35מרחוב ויצמן     
 04-9578788, פקס':  04-9578873טל':     
 ("העירייה")להלן:     
 מצד אחד;                                                      
 

 ______________________________  לבין: 
    _____________________ 
 _________ פקס': _______________טל': _____    
 "(                                          הספק)להלן: "    
 ;מצד שני          
 
 

( "ההליך"להלן: ) 104/2018בהליך הצעות מחיר  *והספק הינו הזוכה/אחד הזוכים     הואיל:  
 שפורסם על ידי העירייה;נתי ספק ש -לאספקת ריהוט משרדי

 
 בהתאם לתנאי ההליך;ציוד לעירייה  , מעת לעת,וברצון העירייה להזמין מהספק   והואיל:

 
והספק מעוניין לספק את השירותים לעירייה והכל בתנאים המפורטים במסמכי    והואיל:

 ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה.
 

 קמן:לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדל
 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1
 

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2
 

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות  .3
 הסכם זה.

ילה הספק סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת ג
 הוראות פעולה.

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. .4
 ספק שנתי. -אספקת ריהוט משרדי  – 104/2018הליך הצעות מחיר          -ההליך" "

חתימה מטעם העירייה, בה יפורט הציוד הזמנה חתומה על ידי מורשי ה   -"הזמנה" 
המוזמן מאת הספק, סוג הציוד המוזמן והאתר אליו מתבקש הספק לספק 

 את הציוד.
 

להסכם זה ולרבות כל  )מפרט טכני( 1בנספח ג'/מפרט הציוד כמפורט   -"המפרט המיוחד" 
 בהצעתו במסגרת ההליך. הקבלןשיפור ו/או תוספת שהוצעה על ידי 

  
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית    - המדד""

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו.

                                                           
 מחק את המיותר *
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וכמדד הקובע המדד הידוע בעת  2018 אוקטוברכמדד בסיס ישמש מדד 
 התשלום.

להלן, אשר יסופק על ידי הספק לעירייה,  8ריהוט משרדי המפורט בסעיף    - "הציוד"
והתנאים, המפורטים במפרט  החלקים, האביזריםלים, המכלוכל  רבותל

  להסכם זה. 1הטכני המצורף כנספח ג'/
ויובהר, בכל מקום בו נאמר בהסכם זה "ציוד" הכוונה היא לכל הציוד 

 אשר יוזמן מהספק מכוח הסכם זה.
על ידי הספק מכוח הוראות  אספקת הציודעובדי הספק שיועסקו במסגרת   - "העובדים"

 הסכם זה.
 .עיריית עכו  - "העירייה"

 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.   - "הספק"
או כל אדם אחר עליו הודיעה מנהלת הרכש בעיריית עכו  -גב' הילה בן אבו    - "נציג העירייה"

 העירייה לספק כנציגה בהודעה בכתב.
 ספק שנתי. - שרדיאספקת ריהוט מ – 104/2018תנאי הליך הצעות מחיר   - "תנאי ההליך"

 
 מטרת ההסכם ואופן מתן השירותים .ב

 
מעת לעת, בהתאם להזמנות חתומות אשר ישלחו אליו בנוסח  מתחייב לספק לעירייההספק  5.1 .5

לכל תקופת  ₪  150,000ציוד, בהיקף מצטבר שלא יעלה על  1כנספח ג'/המצורף להסכם זה 
 .ההתקשרות

ולתקן כל נזק ו/או קלקול שיתגלה בו, למעט הספק מתחייב להעניק לציוד אחריות של שנה  5.2
 נזק תאונתי ו/או נזק שיגרם בזדון.

הספק מצהיר כי ברור וידוע לו כי העירייה איננה מחויבת לרכישות בסכום מינימלי מכוח  5.3
הסכם זה והספק לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בגין רכישות בהיקף נמוך מסכום 

 אם לא תתבצענה רכישות כלשהן מכוחו. , אף1המקסימום הקבוע בס"ק 

 
 פקת הציודאס .6

ימי עסקים  7הציוד שיוזמן ממנו בכל אחת מההזמנות וזאת תוך  מתחייב לספק את ספקה 6.1
 ממועד שקיבל טופס הזמנה חתום להזמנת הציוד.

לאחר כל תהליכי  לעיל, 1הקבוע בס"ק במועד האספקה  הציודמתחייב לספק את  ספקה 6.2
 כשהוא מוכן לשימוש. פי כל דין, הנדרשים על אישורה

 . המדויק בו יסופק הציודמועד ה, על נציג העירייה מראשלייב להודיע בכתב מתח ספקה 6.3
יסופק לעירייה בכל אתר/ים עליו/עליהם יורה נציג העירייה בתחומי העיר עכו. הובלת  הציוד 6.4

 ל חשבונו.הציוד לאתר/אתרים עליו/עליהם יורה נציג העירייה תעשה על ידי הספק וע
 ונקי מכל פגם ו/או מום. ם, שלןתקיחדש,  ואלעירייה כשהיסופק  הציוד  6.5

 

  הציודקבלת  .7
 . קבלתולצורך  הציודאת  נציג העירייהבסמוך למועד אספקת הציוד יבדוק  7.1

 עמד הציוד בדרישות העירייה, יקבלו הנציג ויחתום על תעודת המשלוח.  7.2

 24יוד הלקוי או הפגום לספק לשם החלפתו, תוך לא עמד הציוד בדרישות העירייה יוחזר הצ 7.3
שעות. נציג העירייה יציין על גבי תעודת המשלוח את הפריטים שהוחזרו לספק ויציין את 
הפגמים שנפלו באותם פריטים ואת המועד עד אליו נדרש הספק לספק לעירייה פריטים 

 חלופיים העומדים בדרישות העירייה.
לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל  לעיל, כדי זהאין באמור בס"ק 

 דין.
 ספקלובלבד  נציג העירייהנתונה ל לעיל 3התיקונים הנדרשים כאמור בס"ק הסמכות לקבוע  7.4

 מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך. מכל לא תהא כל טענה ו/או תביעה
, לאחר על ידי העירייההסופית  ותהעירייה החל ממועד קבלעל ידי  לשב לכזה שנתקביח הציוד 7.5

 ומועד זה מהווה את מועד תחילת תקופת האחריות.   תיקון כל הליקויים 
הליך ותנאי לפי תנאי ה ומהתחייבויותי ספקאינה משחררת את העל ידי העירייה  הציוד תקבל 7.6

 .ונספחיוזה  הסכם
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 ומועדי התשלום התמורה .ג

 

 ספק את הסכומים שלהלן:ם זה, תשלם העירייה לעל פי הסכהספק מילוי כל התחייבויות  כנגד .8
 

 ריהוט כונניות שולחנות וארונות  -א 
 

 
שם דגם  תיאור ומפרט הפריט תמונה להמחשה בלבד שם הפריט מס

ומק"ט 
 ספק/יצרן

מחיר 
ליחידה  

בש"ח לא 
 כולל מע"מ

 הערות

כוננית מדפים  1
 פתוחה מלמין

 
 

מדפים  4כוננית 
 18עובי   210*80*30

 מ"מ 

     

כוננית מדפים  2
 פתוחה מלמין

מדפים  4כוננית  1ראה תמונה   
 28עובי  210*80*30

מ"מ לנשיאת משקל 
 כבד

     

כוננית מדפים חלק  3
 תחתון דלתות מלמין

 
 

 210*80*30כוננית 
 80חלק תחתון דלתות 

 ס"מ כולל נעילה

     

  210דלתות  4ארון  4
 

דלתות  4ארון, 
כולל  210*80*40

 עילת דלתות נ
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 2ארון מנהל נמוך  5
 דלתות פתיחה

 
 

דלתות  2ארון 
 כולל נעילה 90*80*40

     

 3ארון מנהל נמוך  6
 דלתות פתיחה 

 
 

דלתות  3ארון 
כולל  90*120*40

 נעילה

     

 4ארון מנהל נמוך 7
 דלתות פתיחה 

 
 

דלתות  4ארון 
כולל  90*160*40

 נעילה

     

יה תל תיקיותארגז  8
 מגירות 2

 

 
ארגז תיקיות לאחסון 
תיקים בתלייה )כולל 

מגירות  2 -מסילות( 
 ונעילה

     

תליה  תיקיותארגז  9
 מגירות 3

 

 
ארגז תיקיות לאחסון 
תיקים בתלייה )כולל 

מגירות  3 -מסילות( 
 ונעילה

     

  מגירות נייד 4ארגז  10
 

מגירות נייד  4ארגז עץ 
כולל נעילה במגרה 

 עליונה
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שולחן משרדי  23
 ס"מ  60*120

 
 

 60*120שולחן משרדי 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 מ"מ

     

שולחן משרדי  24
 ס"מ  70*140

 70*140שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 מ"מ

     

שולחן משרדי  25
 ס"מ  70*150

 70*150שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 ממ"

     

שולחן משרדי  26
 ס"מ 70*160

 70*160שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 מ"מ

     

שולחן משרדי  27
 ס"מ 80*170

 80*170שולחן משרדי  23ראה תמונה 
 28ס"מ רגלי עץ עובי 

 מ"מ

     

שולחן משרדי  28
מגירות  160*70

 מחוברות

 
 

 70*160שולחן משרדי 
מ"מ  28רגלי עץ עובי 

מגירות מחוברות  3
לשולחן כולל נעילת 

 מגירה עליונה

     

שולחן משרדי  29
מגירות  180*80

 מחוברות

 80*180שולחן משרדי  28ראה תמונה 
מ"מ  28רגלי עץ עובי 

מגירות מחוברות  3
לשולחן כולל נעילת 

 מגירה עליונה

     

שלוחת צד לשולחן  30
 מזכירה 

לחן שלוחת צד לשו 28ראה תמונה 
 50*90מזכירה מידות 

מ"מ תואם  28עובי 
 לשולחן מזכירה

     

שולחן כתיבה פינתי  31
ארגונומי מידה גודל 

השולחן 
מ )ימין ”ס110/170

 שמאל(

מיוצר משבבית   
אירופאית דחוסה 

מצופה במלמין יצוק 
 מ.”מ 28בעובי 

פלטה ארגונומית 
   CNCצורתית בחיתוך 

שולחן כתיבה מגיע עם 

בעובי  PVCבקנט  חיפוי

 מ"מ.  1.5
מגירות קבוע  5ארגז 

המשמש כרגל 
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לשלוחה כולל ידיות 
ניקל ומנעול במגירה 

 העליונה.
רגליות פילוס בשולחן 

 ובארגז המגירות.
ניתן להרכיב את 

השלוחה מימין או 
 משמאל ,

שולחן כתיבה פינתי  32
ארגונומי מידה גודל 

 100/170השולחן 

 ס"מ )ימין שמאל(

למעט  31זהה למפרט  31ה תמונה רא
 מידות

     

שולחן כתיבה פינתי  33
ארגונומי מידה גודל 

מ ”ס90/170השולחן 

 )ימין שמאל(

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

שולחן כתיבה פינתי  34
ארגונומי מידה גודל 

 80/170השולחן 

 מ )ימין שמאל(”ס

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 דותמי

     

שולחן כתיבה פינתי  35
ארגונומי מידה גודל 

 100/160השולחן 

 מ )ימין שמאל(”ס

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

שולחן כתיבה פינתי  36
ארגונומי מידה גודל 

 90/160השולחן 
 מ )ימין שמאל(”ס

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות

     

י שולחן כתיבה פינת 37
ארגונומי מידה גודל 

 120/170השולחן 
 מ )ימין שמאל(”ס

למעט  31זהה למפרט  31ראה תמונה 
 מידות
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  נמוך ארכיב ארון 38
אידיאלי  למשרד 

לאחסון קלסרים 
 וניירת משרדית

 
 

.ארון  דלתות הזזה 1
לאחסון קלסרים          

דלתות  2. בעל 2
 הזזה.

                       . עשוי ממלמין יצוק.            3

4 .90x120x40 ס"מ 

     

  ארכיב גבוה ארון 39
אידיאלי  למשרד 

לאחסון קלסרים 
 וניירת משרדית

 

 
.ארון  דלתות הזזה 1

לאחסון קלסרים           
דלתות  2. בעל 2

 הזזה.
. עשוי ממלמין יצוק.                                    3
4 .x120x40130 ס"מ 

     

מעמד למארז מחשב  40
 על גלגלים מעץ

 

מארז/ מתקן למחשב, 
מ"מ,  17ממלמין עובי 

 על גלגלים,
 

ס"מ,  52מידות: גובה 
ס"מ, עומק  32 רוחב

 ס"מ / 40

   

 מעמד למחשב 41

 

מארז/ מתקן למחשב, 
מ"מ,  17ממלמין עובי 

 על גלגלים,
 

 40/עומק  27רוחב 
 ס"מ 24גובה /

   

      סה"כ לפני מע"מ   

      מע"מ   

      סה"כ כולל מע"מ   

  
 
 
 כסאות -ב
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תיאור ומפרט  תמונה להמחשה בלבד שם הפריט מס
 הפריט

שם דגם ומק"ט 
 ספק/יצרן

מחיר 
ליחידה  

בש"ח לא 
 כולל מע"מ

 הערות

סא יכ 1
 מזכירה/
מחשב 

אורטופדי 
עם מנגנון 

 2מכני 
דגם  'קלאץ

מירון או 
 שווה ערך

 
 

 2מנגנון מכני 
לצים לשינוי ק

זווית הגב הנעצר 
בכל מצב מנגנון 

בוכנה פניאומאטי 
לשליטה בגובה 
הכסא ובלימת 

זעזועים. ריפוד 
עמיד, חזק וקל 
לניקוי. הכיסא 

זרועות  5-מצויד ב
בעלות גלגלים 

כפולים, המקנים 
 יציבות מרבית. 

     

 כיסא 2
 מזכירה/
מחשב 

 אורתופדי
עם ידיות 
מתכוונות 

דגם כפיר או 
 ערך שווה

 

 
אורטופדי כולל 

 משענת גב גבוה 
מנגנון מכני 

משוכלל, ידיות 
 מתכווננות.

אידיאלי לעבודה 
מול מחשב 

לשעות רבות.  
ריפוד מבד רשת 

עמיד, חזק וקל 
 לניקוי. 

 5-הכיסא מצויד ב
זרועות בעלות 

גלגלים כפולים, 
המקנים יציבות 

 מרבית

     

סא יכ 3
מנהלים 

ארגונומי 
מפואר עם 

משענת 
גבוהה 
תומכת 

 צוואר

 

 
 

ידיות ארגונומיות 
מרופדות תומכות 

למניעת כאבים 
במרפקים 

 ובידיים.
מנגנון בוכנה 

פניאומטי בולם 
זעזועים  לשינוי 

 גובה המושב.
מנגנון איכותי 

מולטילוק לנעילת 
הגב והמושב בכל 
מצב בזוית הנוחה 

 למשתמש.
זרועות  5בעל  
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עם גלגלים 
כפולים 

המבטיחים יציבות 
 וניידות מרבית.

בעל תו תקן 

ANSI-BIFMA 

 אמריקאי.

כיסא  4
מנהלים דגם 

קורל  או 
שווה ערך 

)מנהלי 
 אגפים(

 

 
ריפוד דמוי עור 

PU  מנגנון .

סינכרוני  בוכנה 
פניאומאטית 
לשינוי גובה 

בסיס  .המושב
 5הכורסא כולל 

זרועות ניקל עם 
 גלגלים כפולים 

     

כיסא  5
מנהלים דגם 

או סאב  
שווה ערך 
)מנהלים 
 בכירים (

 
 

ריפוד דמוי עור 
PU  מנגנון .

סינכרוני משוכלל 
המאפשר שליטה 
בעוצמת הנדנוד, 
שינוי זוויות הגב 
והמושב ונעילה 

במצב קבוע. 
המנגנון גם 

משמש כבולם 
זעזועים. בוכנה 

פניאומאטית 
לשינוי גובה 

בסיס  .המושב
 5הכורסא כולל 

זרועות פלסטיק 
מחוזק כולל 

גלגלים כפולים 
המאפשרים 

ניידות ויציבות 
 מרבית.
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סא מנהל יכ 6
דגם אמיר 

או שווה ערך 
)מנהלי 

מחלקות 
ונהלות 
 לשכות(

 
 

ריפוד דמוי עור 
PU  מנגנון .

נדנוד,בוכנה 
פניאומאטית 
לשינוי גובה 

בסיס  .המושב
 5הכורסא כולל 

פלסטיק מחוזק 
 גלגלים כפולים

     

כיסא אורח  7
 דגם ויזי
  מרופד

 

 

גב ומושב בריפוד 
בד פנמה / בד 

 רשת קשיח.
רגל שחורה 

 יציבה.

     

כיסא אורח  8
דגם נעמה 

 או שווה ערך

 
 

 PUכסא אורח  

משובץ עם ידיות 
 רגל ניקל

     

סא אורח יכ 9
 דגם "גולף"
כולל ריפוד 

 מושב

 
 

כסא פלסטיק 
כולל ריפוד מושב 

 ורגלי ניקל

     

כסא אורח  10
 ולף" דגם "ג

 

 
כסא פלסטיק 

 כולל רגלי ניקל
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כסא אירוח  11
והמתנה 

מפואר עשוי 
 PUדמוי עור 

דגם 
דירקטור 

 אורח

 
 

כסא אירוח 
והמתנה מפואר 

 PUעשוי דמוי עור 

דגם דירקטור 
 אורח

 ריפוד: דמוי עור

     

כסא  לחדר  12
ישיבות / 

פינות 
 המתנה.

 
 

כסא חדר ישיבות 
 PUגב נמוך ריפוד 

לדת שלי
 מתכת/ניקל

     

כסא  לחדר  13
ישיבות / 

פינות 
המתנה. 

 כולל גלגלים

 
 

כסא חדר ישיבות 
 PUגב נמוך ריפוד 

שלילדת 
מתכת/ניקל  כולל 

זרועות ניקל 
 וגלגלים

     

בוכנה לכסא  14
מנהל/מזכיר

ה כולל 
עבודה בבית 

 הלקוח 

         

החלפת  15
חישוק 

וגלגלים 
 לכסא מנהל/

 מזכירה

         

סה"כ לפני    
 מע"מ

     

      מע"מ   

סה"כ כולל    
 מע"מ

     

 
 

הפריטים הנ"ל, מחיר פריטים כאמור יהא  מבין ככל ואי אלו מפריטי ההזמנה אינםמוסכם בזאת כי *     
 .)ותחת מחיר קטלוג( בהתאם לקטלוג של הספק

 
 העירייה דרישותכל וטיב הציוד  נקבעה בהתבסס עלהקבועה לעיל מוסכם בזאת כי התמורה  9.1 .9

הובלה ואספקה, חלקי לרבות שכר עובדים, והיא כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנ"ל 
חילוף בתקופת האחריות וכד' והספק לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו.
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ן הצדדים כי התמורה אינה כוללת תשלום עבור תיקון מוסכם בילעיל  1על אף האמור בס"ק  9.2
 .נזק תאונתי

 
מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה  גם אם לצורך ביצוע  10.1 .10

מחויבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש 
 שהוא. ציוד או שרותי צד שלישי מכל סוג 

הספק לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה, ולא  10.2
תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע 

 מפורשות בהסכם זה.

 
ין הציוד שסופקו חשבון מפורט בג גיש הספק לנציג העירייהיעם קבלת הציוד על ידי העירייה  11.1 .11

 לעירייה.  ועל יד

יום ממועד אישורו על ידי נציג  45ך ישולם תו , כפי שאושר על ידי נציג העירייה,חשבוןה 11.2
האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  העירייה, וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

ימים מתום  45-יאוחר מלא לספק די, ובלבד ותשלום התמורה בעד העסקה ישולם הוראות כל 
 .החודש שבו הומצא לעירייה החשבון

הספק לא יהא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע, אם נדרש לכך, את כל  11.3
 התיקונים ו/או התיקונים המהותיים, אשר נדרשו ע"י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה.

עד לבירורם   ,, יעוכב ללא כל חבותתשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים 11.4
 .נציג העירייההסופי ואישורם לתשלום ע"י 

 
 לכל המחירים הקבועים בפרק זה יתווסף מע"מ כדין. .12

 

ו/או את התמורה בגינם  ההתקשרותמוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף  .13
אש ובכתב ע"י מורשי החתימה מטעם מעבר לקבוע בהסכם זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מר

והספק לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין  ראש העיר וגזבר העירייה –העירייה, קרי 
 הגדלה כאמור אף אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח אותה הזמנה.

 

   ______________ 

  ספקחתימת ה                           
 

 רי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.פס .14

 
תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל  הינהכוללת הובלה והרכבה ולעיל  8ף התמורה הקבועה בסעי .15

, לרבות הפרשי הצמדה תמורה נוספת בגין קיום כל התחייבות מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה
לכל התחייבויותיו  ,את דעתו ומהווה תמורה הוגנת המניחהנ"ל  התמורהספק מצהיר כי ה .כלשהם

 על פי חוזה זה.
 

 נציג העירייה .ד

 
כל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"י העירייה לפי  .16

 הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם. 
 

לבצע כל מחויבויותיו לפי הסכם זה בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם נציג הספק מתחייב  .17
 העירייה.

 
 

 תקופת ההתקשרות .ה
 

החל מיום ____________ ועד ליום  הההתקשרות מכוח הסכם זה תהא בתוקף למשך שנ  .18
.___________ 
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 תה נוספרות לתקופהעירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקש .19
, ובתנאי שהודיעה לספק על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש בטרם תום של שנה

 תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך.
 

 בטחונות .ו
 

להבטחת התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  20.1 .20
ם חתימת החוזה , ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית העירייה, ימציא הספק לעירייה, ע

בתנאים ובנוסח המחייב שנקבע ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל, בנוסח המצורף להסכם זה  –
בה יתחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה   (,"ערבות הביצוע")להלן:  2כנספח ג'/

 עד ש"ח( שתוקפה פים חמש מאותאל אלפים שבעת)במילים: ₪  7,500הראשונה סכום  של  
וזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות הספק על  שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות,

 פי חוזה זה. 
 14הודיעה העירייה לספק על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ימציא הספק לעירייה, תוך  20.2

חודשים לאחר תום  יום ממועד הודעת העירייה, הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה
תקופת ההארכה הנקובה בהודעת העירייה, שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות 

 הקיימת בידיה לגבייה.
 

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות  .21
 הסכם זה על ידי הספק ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

 
ושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהספק עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה עם תום של .22

ולאחר תשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר לספק ערבות הביצוע כאמור 
 לעיל, ככל שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה.

 
 איסור הסבת ההסכם .ז
 

או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל /הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו .23
 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 
הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע מחויבויתיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, או למסור לאחר  .24

 ישור העירייה מראש ובכתב. כל חלק מהפעולות הקשורות באספקת הציוד, אלא בא
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין 

 בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
 

 אחריות וביטוח .ח
 

הספק יהא אחראי אחריות מלאה, מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או נזק,  .25
יגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם אחר כלשהו שי

לרבות עובדי ושלוחי הספק, לגוף ו/או לרכוש, בשל כל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר, ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים ו/או 

 יצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.ב
 

הספק יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיף  .26
לעיל. הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל  25

 לעיל, בכל עילה שהיא. 25נזכרים בסעיף אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק ה
 

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן,  .27
לעיל, וכן בגין הוצאות סבירות אשר  26-ו 25פגיעה או נזק להם אחראי הספק על פי האמור בסעיפים 
ד שהעירייה מתחייבת להודיע לספק בהקדם העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלב

לעיל ולאפשר לספק להתגונן  26-ו 25אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים 
 מפניה. 

 
 הפרות וסעדים .ט
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הינם תנאים עיקריים  36-ו 25-27, 23-24,  20, 13, 8, 7, 6, 5מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  28.1 .28
 רת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.ויסודיים של חוזה זה והפ

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה  28.2
 יסודית של הסכם זה.

ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב  28.3
 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה  מבלי לגרוע מן 28.4
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים  3 - 1כל אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 

 )אלף ש"ח(, כשהם צמודים למדד. 1,000₪מראש בסך 
 

עירייה עפ"י הסכם זה לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים ל 28מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .29
או עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן 

 ש"ח לכל הפרה.  500התנהגות הספק תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 
 

ים את העירייה מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכ .30
 בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם  30.1
ועד ימים ממ 21או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.
ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק  30.2

מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור 
ם עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אית

 לחוק החברות. 350עפ"י סעיף 
יש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  30.3

 מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  30.4

הותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על שהספק לא גילה לעירייה עובדה מ
 ההתקשרות עימה.

 
 הקבועים מהמועדים במועד במלואה הרכש הזמנת את הקבלן ביצע לא שבו מקרה בכל   30.5

 על התחייבויותיו כלשהי התחייבות אחר מילא לא או הרכש בהזמנת הנדרשת בכמות או
 סכומים לקזז או/ו להפחית רשאי האי נציג העירייה ,לעיל באמור לגרוע ומבלי זה הסכם פי

 :כדלקמן ) "מוסכמים פיצויים":להלן) ובסכומים  במקרים מהתמורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 גובה הפיצוי המוסכם האירוע/ נושא מס' סידורי
במועד  משרדי ריהוט אספקת אי 1

 המוזמנת ובכמות
 

 הפריטים סכום מסך  5%
 יום לכל ,סופקו שלא בהזמנה

 .פיגור
 

 פריטים החלפת ,קוןתי אי 2
 במהלך ליקויים בהם שהתגלו
 .האחריות תקופת

 ,מהפריטים פריט לכל ₪ 200
 יום לכל ליקויים בהם שהתגלו

 פיגור.
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 תביעה כל תהא לא ולספק ומכרעת סופית תהיה זה בסעיף כקבוע נציג העירייה של קביעתו  30.5.1   
 .כך בשל העירייה כנגד שהוא וסוג מין מכל טענה או/ו
 

 פי על הקבלן מהתחייבויותיו את ישחררו לא לספק המגיעים מתשלומים המוסכמים הפיצויים ניכוי 30.5.2
 .זה חוזה

 

 כי מובהר ,דין כל פי ועל זה חוזה פי על לעירייה המוקנים אחרים וסעד תרופה מכל לגרוע בלי 30.6
 תהא החוזה יהקבוע במסמכ באופן או/ו במועדים העבודה את ביצע לא הקבלן בו מקרה בכל

 לשם אחר קבלן כל עם מיידי להתקשר באופן,הבלעדי דעתה שיקול פי על ,רשאית  העירייה
 על יחולו ותקורה הוצאות 17% העבודה בתוספת השלמת והוצאות ,העבודה ביצוע השלמת
 .אחרת חוקית דרך בכל יגבו ממנו או לו המגיע תשלום מכל וינוכו הקבלן

 

 שונות .י
 

-ים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי הספק לבין העירייה יחסי עובדמוסכם בזה בין הצדד .31
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הספק בכל צורה בקיום התחייבויות הספק לפי הסכם זה, יראוהו לכל 

 דבר ועניין כעובד של הספק בלבד.
 

יום הסכם זה, לרבות הספק ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם ק .32
 תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 
מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .33

העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב 
 נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  או בעל פה, שאינם

 
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  .34

ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. הספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה 
 בדרך האמורה. 

 
הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל  ויתר אחד הצדדים למשנהו על .35

הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 
 הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 
ביצוע פגע בכל צורה אחרת בהמשך ולא יביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה הספק לא יאט את קצב  .36

 על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם. התחייבויותיו
 

כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם  .37
המשלוח בדואר  ימי עסקים מתאריך 3זה. כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 

 רשום או במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .38
 הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 _________________    _______________ 

 ספקה      העירייה 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
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על ידי ה"ה הספק סכם זה נחתם מטעם מאשר כי ה____________, עו"ד/רו"ח אני הח"מ _________

____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם 
ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים  ספקום על ההסכם בשם ההמוסמכים לחת

 . הנדרשים על פי דין
               ______________                                                                ________________ 

 תאריך                                                                                חתימה                                   
 

 .מאושר לחתימת העירייההסכם זה 
 כדין. הליך הצעות מחירקדם הסכם ל

 את קשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח ההת
 .ה כנדרשיזכויות העירי

______________       _______________ 
 ת יועמ"שחתימ            תאריך          
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בוטל



  104/2018הליך הצעות מחיר 
 ריהוט משרדי

 
 מסמך ג'

 

 

40 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 ,35מרח' ויצמן 
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה ""הזכייןעל פי בקשת _________________ ת.ז./ח.פ. _____________ )להלן: 
ההסכם ש"ח( וזאת בקשר עם  חמש מאות אלפיםשבעת )₪   7,500ם לסילוק כל סכום עד לסך של כלפיכ

 .104/2018בהליך  ספק שנתי -שלכם עם הזכיין לאספקת ריהוט משרדי 
ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמדד בסיס 

 רעון הערבות בפועל.יהמדד הידוע בעת פ –קובע וכמדד ה 2018 אוקטובר ישמש מדד
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

עה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת בתבי זכייןלדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. זכייןהגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

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

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 בכלל. ועד__________בתוקפה עד ערבות זו תישאר 
 

 תענה. לא___________ אחרידרישה שתגיע אלינו 
 

 זו בטלה ומבוטלת. ערבותינו__________ יום לאחר 
 

 שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה 
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 



 79-18הליך הצעות מחיר 
 ריהוט משרדי

 
 1נספח ג'/
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   טכני מפרט 
 

 .או תקן מקביל מחו"ל 1498ישראלי רבות תקן ל ,בתקן ישראלי עומד ציודה .1

 : בהתאם להזמנה בפועל.צבע הריהוט  .2

 י(.)עיבוד שבבCNC חלקי הציוד המוזמן יוכנו באמצעות שיטת חיתוך מסוג  .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________    
הקבלןחתימת          



  79/2018 הליך
 ריהוט משרדי
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 נוסח ערבות טיב -א'2נספח ג'/   
 

 
 

 בוטל



  33/2018הליך הצעות מחיר 
 ריהוט לבתי ספר

 
 3נספח ג'/
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 אישור על קיום ביטוחים
 לכבוד

 עיריית עכו
 ("העירייה" , עכו )להלן:35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

ו/או עבודות  משרדיציוד וריהוט ה ו/או התקנת אספק ( בגין"הקבלן)להלן " _________אישור על קיום ביטוחים של_______ נדון:
 ("רותיםיהש" )להלן:נלוות

 
 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 , כמפורט להלן:השרותים קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הו/או כללנו בפוליסות לספק אנו ערכנו   .1
 

 )פוליסה מספר__________________ ( בור )ביטוח צד שלישי(ביטוח אחריות חוקית כלפי הצי .א
גבול אחריות: תובע, מקרה 

 ותקופת ביטוח שנתית
1,000,000  ₪ 

 
ואו ו/או של העובדים הנשלחים על ידו ו הקבלןעל פי דין בגין מעשה או מחדל של  הקבלןאחריותו של  :תאור כיסוי

 ., כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודותהקבלן כל הפועל בשמו ומטעמו שלאחריותו בגין וכלפי 

והפועלים  הקבלןהביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של  .1 הרחבות נוספות
 מטעמו.

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, כלפי העירייה. .2

 שהוא. הקמה ופירוק של ציוד מכל סוגעבודות בקשר עם כיסוי  .3

 '.רכוש העירייה יחשב לרכוש צד ג .4

ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת כיסוי בגין נזקי גוף הנובעים משימוש ב .5
 יכלל ככל ויש שימוש בכלי צמ"ה כאמור* .₪ 1,000,000לבטחו עד סך התעבורה, שאין חובה חוקית 

 כל מקרה ביטוח. לש"ח  20,000לא תעלה על סך של  השתתפות עצמית:
 )פוליסה מספר _________________ (ביטוח חבות מעבידים  .ב

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע  פקודתאחריות על פי 

עבודות ככל שיחשב בביצוע ה הקבלןהמועסקים על ידי  , קבלני משנה ולכלהקבלן עובדיל שנגרמו
 כמעבידם.

לתאונות עבודה ומחלות מקצוע  אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי את העירייה שפותורחב למהביטוח  :הרחבה נוספות
 .הקבלןשנגרמו לעובדי 

 ___ )כולל(. ____________ ועד _______ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 .בקשר עם העבודות .ב1.א, 1, בהתאם להרחבות השיפוי בסעיפים ו/או העירייה הקבלן –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 עיריית עכו ו/או חברות בנות עובדים ומנהלים של  הנ"ל.  –ה"עירייה" למטרת אישור זה 

 
 ם:בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאי .4

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א
 .סעיף אחריות צולבת .ב
 שנשלחו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר   הקבלן  ביוזמת הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול .ג

 פני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.יום לפחות ל 60ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, ספק ל
 התקפות במועד התחלת הביטוח."ביט" פוליסות -הידועות כהיקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות  .5

לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום  הקבלןחריג רשלנות רבתי לא יחול ככל וקיים בפוליסות.
 העצמיות הקבועות בהן. ההשתתפויות

  
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  .6

העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי 
טוחי העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב יי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבהמגיע לפ

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה ספק . למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59כאמור בסעיף 
 וכלפי מבטחיה.

 

 באישור זהבמפורש בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם  .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

______________________                          _____________________________________ 
 הביטוח תמת חברתוח       שמות החותמים    תאריך          

 
 ______________________________פקס.:_____ :טלפון ביטוח:________________הביטוח   סוכן


