
 

 

 

 קול קורא
 של מתקיני מזגנים בבתי ספר יסודיים, עכו מאגרלהיכלל בהזמנה 

  רשימת מתקיני מזגנים מורשיםבלהיכלל מציעים  בזאת מזמינה ("יהיעירה" :להלן) עכו עיריית

שירות של קבלת לצורך  ,"(המאגר)להלן: " את בתי הספר היסודיים שמשתאשר "( המתקינים)להלן :"
 . "(השירותים ) להלן :"מזגניםותיקון  ההתקנ

 

 השירותים כוללים: 

 .תשתיות בהתאם לצורך לרבותהתקנת מזגנים חדשים 

 .טיפול ותיקון מזגנים קיימים

 

 העירייה.לנוהל בהתאם  ,מתקינים הרשומים במאגרלהצעות מחיר ב פנהיכי כל בית ספר בזאת, יובהר 

 תובדיקויחויבו ב או מי מטעמו העירייהיית מנהל אגף החשמל של בהנח בוצעוהשירותים יזאת ועוד, 
  .או מי מטעמו אגף חשמלמנהל של  וואישור

 

ניתן להפנות בכתב בלבד  לפנייה זו ותנאיה,שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע 

עד לא  , yehudit@akko.muni.ilלמייל "( מנהל הפרויקט)להלן: " מר אלון בלום– למנהל אגף חשמל
 . 049956121באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון .13:00בשעה   15.3.18וחר מיום יא

פנייה זו, ל תבמועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעו עומדים אשרמתקינים ל ממוענת זו פנייה .א
 :התנאים שלהלןבכל 

 .מעשי לפחותשמלאי חרישיון  יבעל .1

 .מזגנים חדשים ובטיפול ותיקון מזגנים קיימיםהתקנת בלפחות  שנים 3 של ניסיון יבעל .2

 

 :התחייבויות המתקינים .ב

 לשם טיפול ותיקוןלכל תקלה  ,שעהתוך  לכל היותרבעל זמינות הגעה של מתחייב להיות תקין המ .1

 ההזמנה. מועד משל מזגנים חדשים התקנה שם לשעות  48 זמינות הגעה של לכל היותרו

בביצוע השירותים, יהיו בעלי תו תקן,  וד שישתמש בהםכל החומרים והציהמתקין מתחייב כי  .2
 חדשים וללא כל פגם. 

עד ובמ חתום על ידי חברת ביטוח המצורף בזאת כנספח א'לצרף נספח ביטוחי  המתקין מתחייב .3
 . הגשת ההצעה על ידו

מתקיני של הזמנה להיכלל במאגר  –"קול קורא  נושאת ציון במעטפה סגורה ,הצעת המועמדות את .ג
.  13:00 שעהעד ל 29.3.18 ליום עד, יש להגיש במסירה ידנית בלבד "בבתי ספר יסודיים עכו ניםמזג

עכו, לאחר  35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  בקומה שנייה, ר משה סעדהלמאת ההצעות יש להגיש 
בשמה המלא  בעירייה המזכירה המתאימהע"י משה סעדה או  ע"ישהוחתמה בחותמת נתקבל 

 על גבי המעטפה.וכל זאת עה שהמעטפה נתקבלה הש ברישוםו

 : שלעיל בתנאים עמידתו על המעידים מסמכיםלהצעתו  לצרף המציע על .ד

 רישיון חשמל בתוקף 

 המלצה אחת לפחות על ניסיון קודם 

בהתקנת מזגנים וטיפול ותיקון  שנים לפחות 3תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר עיסוקו של המציע 
 יל. לעבסעיף א' כאמור 

 



 

 

 

 

 לרבות ,מועמדותםפרטים נוספים ביחס לתקינים ת המשומרת לעצמה את הזכות לדרוש מא העירייה .ה
 לצורך עמידתם בתנאי קול הקורא. וזאת השלמת ו/או מסירת מסמכים, 

אחרים ו/או נוספים  מועמדיםבבקשה להכללת  שוב לציבור העירייה תהיה רשאית, בכל עת, לפנות .ו
 .במאגר

 
זה, עובדים זרים, למעט  בקול קוראהשירותים הניתנים על ידו  סיק בביצועלא יע תקיןהמ  .ז

עובדים זרים שהינם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון, חבל עזה, שברשותם היתר 
תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם 

 –ם והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליי
וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כח אדם,  1994

 .ויהיה מתקין במאגרקבלן משנה, או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה 

בחוק     רתו של מונח זה כהגד במוסדות חינוך, ומתחייב כי כל העובדים אשר יועסקו על ידמתקין ה .ח
)להלן: "החוק למניעת העסקת  2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך עברייני מין"( 
 בהתאם להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין.

לעיל,  1ב כי לא יועסק אדם כלשהו על ידה בביצוע השירותים במוסדות כאמור בס"ק מתחיימתקין ה
בתקנות למניעת העסקה של עברייני אלא לאחר שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 

 .2003-מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

 

 .זו פנייה על לא יחולו ואלו המכרזים דיני פי על כמשמעותו מכרז הווהמ אינה זו פנייה כי בזאת מובהר .ט

 כל עליה כדי להטיל זו בפנייה ואין כלשהו מתקין עם להתקשר מתחייבת אינה ייהרהעי כי מובהר, עוד .י
 פעולות ביצוע או להתקשרות ה בנוגעיהעירי של כלשהו מצג או/ו התחייבות זאת ובכלל שהיא, חובה

 .זו לפנייה המשך

 בקשר לו נזקים שיגרמו או/ו הוצאות בגין שיפוי או פיצוי לכל זכאי יהא לא זו לפנייה העונה גורם .יא
 .זו לפנייה למענה

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 חתימת המציע                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 יםאישור עריכת ביטוח –ח א'ספנ
 
 

 תאריך: __________
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 35ויצמן 
 "(המזמינה"ו/או " העירייה: " )להלן
  
 א.ג.נ.,

 
 

: "הספק" ו/או ___________)להלן_________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:
  ון של מזגנים  ומתן שירותים נלווים בקשר עם חוזה מיום  ___________התקנה ותיק ( בגיןהקבלן""

 (ו/או "העבודות" "השירותים)להלן: "
 
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 
, ותו/או העבוד ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים לקבלןאנו ערכנו  .1

 כמפורט להלן:
 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 
 גבול אחריות: 

 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית
1,000,000 ₪  

 
דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או  על פי הקבלן אחריותו של  :תאור כיסוי

, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם של העובדים הנשלחים על ידו
 .השירותים

כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  .1 הרחבות נוספות
 מחדל של הקבלן והפועלים מטעמו.

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

כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה בקשר עם  .3
 השירותים.

 סוי בגין עבודות הקמה ופירוק בקשר עם השירותים.כי .4
 

רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג' למעט אותו חלק של רכוש  .5        
 בו פעל הקבלן   

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  השתתפות עצמית:
 .₪ 20,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

  
 

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
 : תאור כיסוי

 
 עובדיל אחריות על פי בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

בביצוע הקבלן המועסקים על ידי  הקבלן, קבלני משנה ולכל
 תים.שירוה

 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות
 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן  

 
 



 

 

 

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

, בקשר עם השירותים על פי מזמינההקבלן ו/או ה -למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה .3
 . הרחבי השיפוי לעיל

 
 עיריית עכו לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  -ה"מזמינה" למטרת אישור זה

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

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

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, קבלן שנמסור ל
 המבוקש.

התקפות במועד התחלת הביטוח פי פוליסות "ביט"  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על .ד
  )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

 
הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .5

 בהן.
  

ם כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיי .6
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא 
"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי 

לחוק  59יף המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסע
, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי ספק. למען הסר 1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 

 מבטחיה.
 
במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7

 .המקוריות ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות באישור זה
 
 

 
________________________     _____________________ 
תמת חברת הביטוחוח            תאריך   
חתימת מורשה חתימה                 
 

 

 


