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 הזמנה להציע הצעות

 מבוא .א
 
 רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדותל( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית     1.1 1

 הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי (,""השירותים)להלן:  שנתי ספק בהתקשרות עםהעירייה 
  .("הליך"ה)להלן:  18/2021 מכרז פומבי –זה  הליך

  ₪  500תמורת סכום של  04-9956002/3/5באמצעות אגף הגביה בטלפון  לרכוש ניתן הליךאת מסמכי ה 1.1
 .18/2021מכרז ה 'ה יש לציין את מסמעטפעל גבי ה. ם שהואמכל טע , שלא יוחזר)חמש מאות ש"ח(    

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  1.1 1
 .הזמנה זוהמצורף ל

בכמות ובהיקפים בהתאם לשיקול דעתה  מזגניםמעת לעת על ידי העירייה  יוזמנובמסגרת ההליך  1.1
 מע"מ בשנה.   כולל 400,000על ה יעלשהיקף הרכש השנתי ייה ובלבד הבלעדית של העיר

אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים בפרטים ו/או  ולמסמכי הליך זה הינ ףהמצור המפרט 1.2
  המופיעים בהם. שירותיםבמידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף ה

למספר הזמנות מינימאלי ולזוכה לא תהא כל מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או  1.2
ת ו/או הקשורה הנובע –עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 

 בפועל.מהיקף ו/או כמות השירותים שיוזמנו 
העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  1.2

ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה
 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

 
וללא  "שנתי ספק -מזגנים אספקת  18/2021 מכרז פומביאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 3.1 3

 )מר משה העירייהמזכירות שבמשרדי  צעות המחיריש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הוסף כל כיתוב נ
, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל עכו, 35ויצמן  בבניין העירייה ברחובשנייה ה ה, אשר בקומסעדה(

המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה  העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה של
 בי המעטפה. נתקבלה על ג

. הצעות אשר לא 13:00עד לשעה  23.5.21 -א', ה ליוםעד  במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע  3.1
שעה למועד ול עדמכל טעם שהוא העירייה מזכירות משרדי אשר ב צעות המחירתיבת התתקבלנה ב

  ולא תידונה. תתקבלנהלא  - הנקובים לעיל
 

, אשר המועצהחדר המפגש יתקיים ב .29.04.21 -, המישיחביום יתקיים  בעירייהקבלנים מפגש     2.1 2
 הירוק.  בהתאם לתו 11:00העירייה, במועד האמור בשעה בבניין  1בקומה 

 חובה בהליך זה. הנאינהשתתפות במפגש הקבלנים 

ו/או להליך זה ותנאיו ניתן  בכל הנוגע לשירותיםבקשות הבהרה ו/או תיקון ו/או  , הערותשאלות 2.1
, עד izik@akko.muni.il: מיילל ("מנהל הפרויקט")להלן:  איציק בן שושן למר פנות בכתב בלבד הל

  .13:00שעה עד ל 6.5.21 -מישי, הח מיוםלא יאוחר 
  .04-9956084: ודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפוןוובאחריותו ל על הפונה

גם לשאר בכתב תועברנה במקביל הפונה בכתב ולמשתתף על ידי מנהל הפרויקט תשובות תימסרנה  2.3
 וף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.המשתתפים בהליך בציר

 למעט מנהל  הייבעירו/או על ידי כל גורם אחר מסרנה בעל פה יאיננה אחראית לתשובות שת העירייה
 א יחייבוה.לוהן הפרויקט 
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

דין בישראל או תאגידים הרשומים כ, שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 2
התנאים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 

 המפורטים להלן:

 מזגנים. באספקה והתקנתותק של חמש שנים לפחות על המשתתף להיות בעל  2.1

  כולל  ₪ 400,000 של לפחות 2020-2018בשלוש שנים האחרונות המשתתף להיות בעל מחזור שנתי  על 2.1
 .לכל שנה מע"מ    

   אמריקאי או  המזגנים המוצעים הינם בעלי תו תקן ישראלי ו/או תקן בטיחות אירופאי, 2.3
 אוסטרלי.     

 , אחד לפחות חשמלאי מורשהלהתקנת מזגנים ואחד לפחות  ךטכנאי שטח מוסמ פעילמ המשתתף 2.2
 .ק"מ מעכו 30אווירי של  רחקבמ –"אזור הצפון"   .באזור הצפון העיקרי הינו שאזור עבודתם        

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2מי שמתקיים בו תנאי סעיף להיות  על המשתתף 2.2
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  2.2

 
 לא תידון. –שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה  2
 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 7

 
 

 ההצעה .ג
 

  . משתתףהצעת ה - 'במסמך על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 8

  
 

 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן 9
המפרטים הטכניים בלבד , למעט בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני הצעת המשתתף תוגש ב 9.1

 .י המציעחתום על יד עותק אחד בלבדאשר יוגשו ב

בנוסח המצורף  5.3מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף המשתתף יחתום על תצהיר  9.1
 למסמכי הליך זה. 1נספח ב'/כ

רייה בנוסח המצורף המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העי 9.3
 למסמכי הליך זה. 2/'נספח בכ

 
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  11

 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, על נספחיו ה ההתקשרותלרבות חוז, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

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

מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת כל על  מויחת תאגידהיה המשתתף  11.3
 התאגיד. 

התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של  המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם
 מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.

יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים משתתף שהינו חברה 
 בתאגיד.

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 11.2

 
ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךן מילוי במסמכי האי השלמת מקום הטעו 11

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 
פי ללא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת אחרת 

 קול דעתה הבלעדי של העירייה. שי
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 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 13

 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור  ביצוע השירותיםהצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.1
 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה.  12

 בחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.סבירות ההצעה ת

 
 בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  12

 גם את המסמכים המפורטים להלן: 

, על 1976-תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   12.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 12.1

 לעיל. 5.2 -ו 5.1ומחזור שנתי כדרישת סעיפים אישור רו"ח על ותק המשתתף  12.3

 לעיל.  5.3תו תקן כדרישת סעיף  12.2
 לעיל.   5.4אישורים אודות טכנאי מוסמך וחשמלאי מורשה כדרישת סעיף     15.5

 6בסעיף  ותהמופיע אותע"ג הטבלק המשתתף לאורך כל ההתקשרות פירוט המזגנים אותם יספ 12.2
 . בהצעת המשתתף

של עיריית עכו תהא  18/2021 בהליך אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף  12.1
כנספח היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

 ( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. "אישור הביטוחים")להלן: להסכם ההתקשרות  4ג'/
האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, כחלק בלתי נפרד ממנו, נוסח אישור 

 הביטוחים.
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.

מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג'/4, או בנוסח הנ"ל בצירוף 
 הסתייגויות בלתי מהותיות )להלן "הסתייגות ביטוחית"(. 

הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא 
 לפסילת אישור הביטוחים.

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

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש  4.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  בבקשה 
  המבוקש על ידו.

ביא לפסילת אישור לא ת 4.2הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים 

 האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 

יט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחל
 בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.

החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.                    
ותדפיס עדכני מרשם החברות  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 12.8

 לעיל.  11.3בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף המפרט את 

 המצורף למסמכי הליך זה.  4להלן בנוסח הנדרש בנספח ב'/ 18ערבות משתתף כדרישת סעיף  12.9

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  12.11
 המשתתף.

חתומים על  –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךבמסמכי התיקונים שהוכנסו על ידי העירייה  12.11
 ידי המשתתף.

 קבלנים חתום ע"י המשתתף. מפגשפרוטוקול  12.11

 מסמכי המכרז על ידנו או עבורנו. אספקתקבלה המעידה על  12.13
 
תחולנה על המשתתף, אשר בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  12

 להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.לא יהא זכאי 
 

יום מהמועד האחרון  90ועד לתקופה של  צעות המחירההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת ה 11
 להגשת ההצעות בהליך זה.
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 ש"ח(, אלפים שמונת₪ ) 8,000סך אוטונומית, על מקורית, להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית,  18

"ערבות )להלן:  14.9.21 עד ליוםבנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף שהוצאה על ידי 
 (.המשתתף"
הצעה אליה לא תצורף זה. הליך למסמכי  4/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות 

 לא תידון.  4ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות

  .הליךפי תנאי ה
 
 
 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר    19.1 19

אישור מהמסמכים ו/או כל מסמך ו/או  הליךתקן בהתאם לדרישות הו/או ל , להשליםההצעותפתיחת 
 .הליךבין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של ה האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו,

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב 
 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1 ס"ק 19.1

 
 :שלהלןצעה זוכה תקבע על פי הנוסחה הה 20

 Aיסומן ב  –סה"כ הצעה נמוכה טבלה א'                                   

 a(n)יסומן ב  –סה"כ הצעה טבלה ב' מס'                                   
 Bיסומן ב  –סה"כ הצעה נמוכה טבלה ב'                                   

 b(n)יסומן ב  –מס' טבלה ב' סה"כ הצעה                                   
 Cיסומן ב  –סה"כ הצעה נמוכה טבלה א'                                   

 c(n)יסומן ב  –סה"כ הצעה טבלה ב' מס'                                  
  n                          - . מציין את מספר ההצעה 

R(n)                           –  של המציע.ניקוד ההצעה 

 נוסחה:                                  

 .הגבוה יהיה ההצעה הזוכה  R-ה              
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 11.1 11

לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה, תהא רשאית  העירייה 11.1
 ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  11.3
 גשו על ידי המשתתפים בהליך.ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיו

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 11.2
ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא 

 הליך זה.
לת העירייה זכות לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפע 11.2

 מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 
היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 11.1 11

תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  4%המקומי בשיעור של עד 
את העבודה או לספק את השירות הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע 

במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב 
 ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  21.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  11.1
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עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו עיר באם אותו יחיד הינו תושב ה –"ביחיד"  11.1.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 11.1.1
 ושבי העיר.הם ת תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  11.1.3
 למסמכי הליך זה. 3נספח ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כהנדרשים 

 
במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי /או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 11

 ההליך.

 
  קבל על כך הודעה בכתב.משתתף שהצעתו לא תתקבל י 13

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

לחוזה  4נספח ג'/כלעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ל הזוכה יהא להמציא ע 24.1 12
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך  ,ההתקשרות

 זכייתו.

, צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"להלן: על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע ) 12.1
 1ג'/כנספח בנוסח המצורף )כולל מע"מ(  ש"ח 15,000סך של בלהבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

ימים מיום  7וזאת תוך  מתום תקופת ההתקשרות יום מהיום 90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות
 שיודע לו על זכייתו.

 
   עמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את שתתף שלא ימ    25.1 12

 זכייתו בהודעה בכתב.                 
  ערבות הבנקאית המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב   25.2
   למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את  םשירותישבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה               
 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.               

 

 מסמכי ההליך .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  26
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםחר רשות לעשות בלכל אדם אמשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

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

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 עיריית עכו      
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 משתתףהצעת ה
 
 

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםמצהירהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________  ואנ
 
לרכישה אספקה והתקנת ( "המזמין")להלן:  עכושל עיריית  18/2021 מכרז פומביבעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

המפורטים מטה והעתידיים כולם יחד להוות  ("השירותים")להלן:  ספק שנתי -מזגנים למוסדות העירייה 
במידה  –את תוכנם ואנו מתחייבים  ו(, הבנ""מסמכי ההצעה: ב )להלןהסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"
 לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. – והמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמנו

 
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 
 ;עסקאות גופים ציבורייםלחוק  'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'    -1נספח ב'/ 
 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  - 2/'נספח ב 
 ;הצהרת משתתף מקומי  - 3/'נספח ב 
  נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף( ;   -4נספח ב'/ 

 על נספחיו:  ספקע"י ה שירותיםהתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 ;ערבות ביצוע(נוסח ערבות בנקאית )   -1נספח ג'/ 
 ;תעודת השלמה  - 2נספח ג'/ 
 ;כתב ויתור  - 3נספח ג'/ 
 ;אישור ביטוחים  - 4נספח ג'/ 
 טכני;מפרט   - 5נספח ג'/ 

 
 

 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 1

, על 1976-וק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי ח 1.1
 שם המשתתף.

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 1.1

 להזמנה להציע הצעות. 15.7בדרישות סעיף  במדויקאישור ביטוחים העומד  1.3

למסמך  11.3כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -שהינו תאגיד למשתתף  1.2
 ההזמנה להציע הצעת מחיר.

 .הזמנה להציע הצעותל 5.2 -ו 5.1ומחזור שנתי כדרישת סעיפים אישור רו"ח על ותק המשתתף  1.2

 . הזמנה להציע הצעותל 5.3תו תקן כדרישת סעיף  1.2
 להזמנה להציע הצעות.   5.4אישורים אודות טכנאי מוסמך וחשמלאי מורשה כדרישת סעיף      2.7

 .להלן 6ע"ג הטבלה המופיעה בסעיף התקשרות פירוט המזגנים אותם יספק המשתתף לאורך כל ה   1.8

 להזמנה להציע הצעות. 18ערבות משתתף כדרישת סעיף  1.9

 חתומות על ידנו. –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  מזמיןכל תשובות ה 1.11

 חתומים על ידנו.  -, ככל שהועברו כאלה אלינו הליךבמסמכי ה מזמיןתיקונים שהוכנסו על ידי ה 1.11

 וטוקול מפגש קבלנים חתום ע"י המשתתף.פר 1.11

 מסמכי המכרז על ידנו או עבורנו. אספקתקבלה המעידה על  1.13
 

המזמין שומר לעצמו הזכות, כי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  3
את המסמכים  ו/או לשנות הצעהלפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה

 הקיימים.

 
הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים  2

 בה. יםהמתואר שירותיםהדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל ה
 
 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 2

 
הננו מתחייבים לבצע את העבודה בהתאם , את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולקחנו בחשבון ש לאחר 2

  :סכום כולל של לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת
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 ( 70%מפוצל עילי ) משקל של מזגן  .א

מקט  מס 
 העירייה 

הערכה  מפרט
כמותית 

 לשנה

מחיר 
יחידה 

 לפני מע"מ

סה"כ לפני 
 מע"מ

יש לציין דגם מוצע + 
+ הדרוג הגבוה פוקה ת

 הקיים לסוג המזגן
 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022016 1

 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן
 9,200 של כ  לתפוקה

BTU/H   הנדרש כל על 
  .מושלמת לפעולה

5    

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022017 2
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 11,800 של כ לתפוקה
BTU/H  דרשהנ כל על 

 מושלמת לפעולה

20    

אספקה, הובלה והתקנה של  2010022018 3
מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, 

 14,500לתפוקה של כ 
BTU/H  על כל הנדרש

 לפעולה מושלמת. 

10    

אספקה, הובלה והתקנה של  2010022019 4
מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, 

 17,600לתפוקה של  כ 
BTU/H   על כל הנדרש

 ושלמת. לפעולה מ

4    

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022020 5
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 23,000 שלכ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה

5    

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022021 6
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 26,800 של כ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה

7    

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022023 7
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 32,000 של כ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה

20    

 של  והתקנה הובלה אספקה 2010022030 8
 ,פאזי תלת ,עילי מפוצל מזגן

 27,600 כ של לתפוקה
BTU/H הנדרש כל על 

  .מושלמת לפעולה

5    

 של  והתקנה הובלה אספקה 2010022031 9
 ,פאזי תלת ,עילי מפוצל מזגן

 31,800 של כ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה

5    

     סה"כ   
     מע"מ  
     סה"כ כולל מע"מ   
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 (10%מזגן מיני מרכזי  )משקל של  .ב
מחיר יחידה  מפרט מס

 לפני מע"מ
+ יש לציין דגם מוצע + תפוקה

 גטידרוג אנר
אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  1

על כל הנדרש,  BTU/H 44,000פאזי, לתפוקה של 
ס"מ )בהתאם לגודל המוגדר  X6161מפזרים  6לרבות 

עם משלים אריח( או לחילופין מפזרים קיריים 
במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם 

מבודדות , תעלות שרשוריות FPM 300למהירות של 
 30תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי של עד 

מטר(, מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור בין 
היחידה המיני מרכזית לתעלות ובין תריס האויר 

החוזר לתעלות וכן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות 
מושלמת של המערכת בהתאם למפרט הטכני 

 ולדרישות.

  

מזגן "מיני מרכזי", תלת אספקה, הובלה והתקנה של  2
על כל הנדרש,  BTU/H 44,000פאזי, לתפוקה של 

לפעילות מושלמת של המערכת בהתאם למפרט 
הטכני ולדרישות. המחיר אינו כולל תעלות, מפזרים, 

 מרכזיות וכדומה.

  

אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  3
, על כל הנדרש BTU/H 29,500פאזי, לתפוקה של 

ס"מ )בהתאם לגודל המוגדר  61X61מפזרים  6לרבות 
עם משלים אריח( או לחילופין מפזרים קיריים 
במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם 

, תעלות שרשוריות מבודדות FPM 300למהירות של 
 30תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי של עד 

ן מטר(, מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור בי
היחידה המיני מרכזית לתעלות ובין תריס האויר 

החוזר לתעלות וכן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות 
מושלמת של המערכת בהתאם למפרט הטכני 

 ולדרישות.

  

אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  4
על כל הנדרש,  BTU/H 35,500פאזי, לתפוקה של 

תאם לגודל המוגדר ס"מ )בה 61X61מפזרים  6לרבות 
עם משלים אריח( או לחילופין מפזרים קיריים 
במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם 

, תעלות שרשוריות מבודדות FPM 300למהירות של 
 30תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי של עד 

מטר(, מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור בין 
בין תריס האויר היחידה המיני מרכזית לתעלות ו

החוזר לתעלות וכן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות 
מושלמת של המערכת בהתאם למפרט הטכני 

 ולדרישות.

  

אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  5
על כל הנדרש,  BTU/H 58,000פאזי, לתפוקה של 

ס"מ )בהתאם לגודל המוגדר  61X61מפזרים  6לרבות 
( או לחילופין מפזרים קיריים עם משלים אריח

במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם 
, תעלות שרשוריות מבודדות FPM 300למהירות של 

 30תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי של עד 
מטר(, מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור בין 

היחידה המיני מרכזית לתעלות ובין תריס האויר 
ן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות החוזר לתעלות וכ

מושלמת של המערכת בהתאם למפרט הטכני 
 ולדרישות.

  

   סה"כ  
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   מע"מ 
   סה"כ כולל מע"מ  

 
 

 (20%תוספות להתקנה מעבר להתקנה הבסיסית. )משקל של  .ג
 מחיר יחידה לפני מע"מ מפרט מקט העירייה  מס 

1 

5020100001 

, בכל עובי קיר, ד"ר ממבקי, ø4"בקוטר , ביצוע קדח יהלום
להעברת צמת , תיקני MCT -לרבות התקנת פרט פיקוד העורף ו

 .כולל ברז ניתוק כדורי לצינור ניקוז, במרחב מוגן, צנרת מזגן

 

2 

5020100002 

מותקנת במיכל יניקה , אספקה והתקנה של מכלול משאבת ניקוז
ל כולל חיבורה לחשמ, לניקוז מי עיבוי, כולל מצוף, אינטגרלי

 (.לא תלוי בעבודת המזגן, חיבור קבוע)

 

3 

5020100003 

, אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל
,  2.5*9וכבל  3/8+ " 3/4"בקוטר של , לחיבור בין היחידות

N2XY לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה , 0.5*2 וכבל פיקוד
י "עלרבות כיסוי צנרת . בהתאם לדרישות המפרט, החיצונית

מחיר תעלה כלול . מ"ס 12/6עם מכסה במידות  PVCתעלת 
 .במחיר של הצנרת

 

4 

5020100004 

, אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל
, קו יניקה וכן כבל     1/2+ 1/4"בקוטר של , לחיבור בין היחידות

לחיבור בין יחידת הפנים  2X0.5וכבל פיקוד  N2XY 5X1.5מסוג 
לרבות כיסוי צנרת . בהתאם לדרישות המפרט, החיצוניתליחידה 

מחיר תעלה כלול . מ"ס 12/6עם מכסה במידות  PVCי תעלת "ע
 .במחיר של הצנרת

 

5 

5020100023 

, אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל
,  9X2.5וכבל  3/8+ " 5/8"בקוטר של , לחיבור בין היחידות

N2XY  2וכבל פיקודX0.5,  לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה
י "לרבות כיסוי צנרת ע. בהתאם לדרישות המפרט, החיצונית

מחיר תעלה כלול . מ"ס 12/6עם מכסה במידות  PVCתעלת 
 .במחיר של הצנרת

 

6 

5020100005 

, לרבות הובלה למחסן הלקוח, מכל סוג וגודל, פרוק מזגן מפוצל
שמל וכן סגירת החור פרוק צנרת וכבל הח, מעבה+ פרוק מאייד 

 .איטום וצבע עד לחזית מושלמת, דרכו עברה הצנרת, בקיר

 

7 

5020100006 

הקדח יבוצע על ידי מקדח (. מקל סבא)קדח מעבר צנרת בגג ברט 
בקוטר המתאים למעבר צנרת , לקדיחה בבטון, יהלום, כוס

כולל אספקה והתקנת צינור פלסטי קשיח , ל"צו 2.5-4בקוטר 
כולל איטום מושלם בהתאם למפרט , U.Vמוגן  והשלמת זויות

 .הטכני

 

8 
5020100007 

פירוק תקרה אקוסטית פריקה לצורך מעבר תשתיות צנרת 
 . והרכבה מחדש לאחר סיום

 

9 

5020100013 

ו הנפה /תוספת מחיר עבור הנפת מזגן בודד על גג המבנה או
 ו הרמה הנדרשים/ל כולל כל האמצעי הרמה או"מחיר הנ. לגובה

באישור מראש של הרשות , לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא
.   

 

10 

5020100009 

ו הנפה /מזגנים על גג המבנה או 5תוספת מחיר עבור הנפת עד 
ו הרמה הנדרשים /ל כולל כל האמצעי הרמה או"מחיר הנ. לגובה

 .  באישור מראש של הרשות, לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא

 

11 
5020100011 

 10עד , תלת פאזי/למזגן חד פאזי, העתקת נקודת חשמל קיימת
 .וכבל  א צנרת"מ

 

12 
5020100012 

למזגן מפוצל חד פאזי מלוח חשמל ועד , ביצוע נקודת חשמל
 . בהתאם למפרט הטכני וחוק החשמל' מחיר קומפ. המזגן

 

13    
14 

5020100022 
ח חשמל ועד למזגן מפוצל תלת פאזי מלו, ביצוע נקודת חשמל

 . בהתאם למפרט הטכני וחוק החשמל' מחיר קומפ. המזגן
 

15 
 

 ,מפוצל למזגן ,האחריות תקופתל מעבר ,לשנה ואחריות שרות
 אחד למזגן מתייחס המחיר.ודגם סוג מכל
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16 

5020100002 

 יניקה במיכל מותקנת ,ניקוז משאבת מכלול של והתקנה אספקה
 לחשמל חיבורה כולל ,עיבוי מי לניקוז ,מצוף כולל ,אינטגרלי

 .המזגן( בעבודת תלוי לא ,קבוע )חיבור

 

17 

 

אספקה, הובלה והתקנה של מכלול ניקוז מי עיבוי, כולל חבית 
ס"מ מתחת לפני  10המותקנת באדמה, שחלקה העליון  ,מחוררת

החבית מלא בחצץ. המחיר כולל חפירה, הטמנה  הקרקע, ופנים
 וביצוע מושלם.

 

18 

 

 ,נעילה מוטות או בריח עם ומנשא סורג והתקנת ובלהה ,אספקה
 ומחוזקת צבועה ,מגולוונת מתכת פרופילי עשוי ,העיבוי ליחידת
 מפתח. העתקי 3 -ו "מסטר" מטיפוס ,ומפתח מנעול עם ,למבנה

 

19 
 

 והפעלה חיבור ,התקנה כולל המזגנים סוגי לכל הפעלה לוחית
 מושלמת

 

  ר"מ 0.15 עד בשטח ומיניוםמאל יניקה/חוזר אוויר תריס  20
  ר"מ 0.5 עד בשטח מאלומיניום יניקה/חוזר אוויר תריס  21
22 

 

פרוק מזגן מפוצל מיני מרכזי, מכל סוג וגודל, לרבות הובלה 
למחסן הלקוח. כולל פרוק מאייד, מעבה, תעלות שרשורי או פח 

מ"א, גרילים מכל סוג כולל סגירת חורים בקירות ותקרות,  30עד 
וק צנרת וכבל החשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה פר

 הצנרת, איטום וצבע עד לחזית מושלמת.

 

23 

 

אספקה, הובלה והתקנה של פתח גישה ייעודי למזגן מיני מרכזי 
המותקן מעל תקרת גבס. הפתח יהיה עשוי מגבס עם צירי פתיחה 

 ס"מ 60X80)מוצר מדף ייעודי( במידות 

 

24 

 

והתקנה של תעלת אויר גמישה תקנית אספקה, הובלה 
משוריינת, כולל בידוד ומעטה כפול למיזוג אויר בהתאם לת"י 

 6, בקוטר "1חלק  1001

 

25 

 

אספקה, הובלה והתקנה של תעלת אויר גמישה תקנית 
משוריינת, כולל בידוד ומעטה כפול למיזוג אויר בהתאם לת"י 

 .8, בקוטר "1חלק  1001

 

  סה"כ   
  מע"מ  
  סה"כ כולל מע"מ   

 

 

 המזגנים שיסופקו יהיו הדגמים החדישים ביותר בעלי הדירוג האנרגטי הנמוך ביותר. 

שיפוצים  ת הנוספות יקבע לפי מחירון דקלובמידה וידרשו תוספות מעבר למצוין בטבלה ג' המחיר עבור התוספ
 ממחיר המחירון. %20לאחר הפחתה של  )מהדורה אחרונה(

  לאחר כל ההנחות או התוספות הכלולות בהצעתנו. הינההצעתנו הנ"ל  2.1

הערכת וכי  שיקול דעתה הבלעדיצרכיה ולמובהר כי העירייה תרכוש את המוצרים בהתאם ל ,כמו כן 2.1
הכמויות שבטבלה הינה אומדן בלבד ואין בה כדי להוות התחייבות של העירייה להזמנת כמות 

 פועל.לכמויות אשר תוזמנה ב מינימום או אינדיקציה

המזגנים כולל מנוף/ מתקן הרמה במידת  ה והתקנתיובהר, כי הצעת המחיר כוללת הובלת אספק 2.3
 הצורך וזאת בתאום עם נציג העירייה.

 

מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  1
י המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדד

 בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב. ושכר, שינויים 
 
תקופת " :)להלן אספקהשעות מקבלת טופס הזמנת  72את המזגנים תוך  ולהתקין לספקהננו מתחייבים  8

 . ("הביצוע
 

לשלם  -נוסף לאחריותנו לפי כל דין  -ל, הננו מתחייבים הנ" התוך התקופ שירותיםהאם לא נשלים את ביצוע 
 איחור.כל יום בגין  ש"ח( מאתיים₪ ) 200פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך למזמין 
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, ואנו מצהירים בזאת כי שירותיםידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן ה 9

 לכך. אין ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר

 
 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 11

 יםשירותים הכלולסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל הינו בעלי הידע, הנא 11.1
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים,  .בהצעתנו זו

בהתאם לדרישות  שירותיםשלים את ההמתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולה
ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע 

 ;ספקולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על ה

והמחירים הכלולים  ,תםבשלמו שירותיםהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע ה 11.1
 אוכלליות הכוללים את כל ההוצאות, המיוחדות,  - לעיל 6סעיף נרשמו על ידינו בבהצעתנו זו כפי ש

, והם מהווים תמורה רווח קבלני , לרבותשירותיםסוג, הכרוכות לדעתנו בביצוע האחרות, מכל מין וה
ועבור  הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה שירותיםושלמה עבור ביצוע ה, הוגנת מלאה

 פיהם.לינו התחייבויות מילוי כל יתר

 
)תשעים( יום  90קופה של ועד לת מזמיןממועד הגשתה ל ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 11

, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון המ
 7. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה תוך אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו

 מסכום הצעתנו זו, 10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגיןימים את המזמין, 
לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  מזמיןוזאת מבלי לגרוע בזכות ה כפיצויים קבועים ומוערכים מראש

 סכום זה.
 ת לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת.המזמין רשאי לגבו

 
 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 11

דרש יבתאריך שנ , כמפורט לעיל,ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם הלחתום על  11.1
 לכך על ידי המזמין.

ערבות בנקאית בלתי  יתנו בהליךמקבלת ההודעה על זכי ימי עסקים 7תוך להפקיד בידי המזמין  11.1
 :)להלן הלהבטחת קיום תנאי החוז -)כולל מע"מ(  ש"ח 15,000סך של ולהנחת דעתו ב טובתומותנית ל

 לחוזה ההתקשרות. 1ג'/בנוסח המצורף כנספח  "("ערבות ביצוע

 רףאישור ביטוחים בנוסח המצו מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימי עסקים 7להמציא למזמין תוך  11.3
 לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית. 4/'נספח גכ

 
כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  13

חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע 
 -מבלי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין  -סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין  את העבודה על

 תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.
 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 12
ו הבלעדי והם נמסרו לנו ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינ 12.1

 בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהם
 .בלבד למטרה זו

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה  12.1
בין מספר  םאו לפצללשיעורין,  עםאו לבצ, שירותיםשהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מה

כל טענה  מוותרים בזאת עלכלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו  םמציעים, או לא למסר
 בקשר לכך.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא  12.3
היה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו, בעיניו, ואנו לא נ הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

 המזמיןאנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  12.2
בין אם בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה,  וו/או שליחי ואו נגד מי מנציגי

ו/או בקשר שירותים הביצוע ין מסירת יבענ שהמזמין יקבלתתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 להליכי הדיון בהצעות.
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המנהל הכמויות שבוצעו למעשה ואשר תיקבענה ע"י המזמין ו/או ע"י  התשלום יהיה לפישידוע לנו  12.2
/או על סמך מדידות שתיעשינה ו ספקהמפקח מטעמו על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע"י הו/או 

 בשטח, הכל לפי העניין ובהתאם לחוזה.

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר היחידה, בסעיפים אשר  12.2
הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז שהוא, או שיבוטלו לחלוטין ולא יבוצעו כלל על פי החלטת 

 המזמין או המנהל.

וע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול דעתו, ואנו יד 12.1
 מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.

תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  12.8
סכום בוסעיף בהצעתנו. אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה  הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף

תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז הנחה יחול  -בלבד 
 על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.

 
( או בשם הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו אנו מצהירים בזה כי 12

 -התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 
 במקרה של שותפות או תאגיד(.

 
 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  12
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 ________תאריך:__________________________ו: _________וחותמת ספקחתימת ה

 ___________________________________________: _______________ ספקשם ה

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________, כולל מיקוד:_______ספקכתובת ה

 ___________________: ____________________מס' פקס: ____ ספקמס' טלפון של ה

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 

 
 

 אישור עו"ד

 

של /ם מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ______________אני הח"מ  _______

 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________

, וכי מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל 

 
 + חתימתו"ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 _______תאריך: ______
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
כי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנו

-התשל"ו ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976

 
ה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליט

 בשם התאגיד. 
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 _________________ מספר ת.ז. / ח.פ.

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 . ("המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
______________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות הנני מאשר בזאת כי ___ .2

העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד 
 *______________ ח.פ. _______________.

_____ עו"ד, במשרדי  ברח' הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, _________________ .3
_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. ______________, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר 

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

                                            
*

 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2ף סעי  
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 תאריך: _________                                                                       לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 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 יהיה צד לחוזה או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלענייסקה עם העירייה; לע
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.1

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

צה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות חבר מוע -מועצה" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1"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 עצמו או על 

או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת זוגו -ידי בן
 למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  1

או מי שאני לו  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  1.1
 סוכן.

לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  1.1
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,, שותף או אין לי בן זוג 1.3
 
ל, או אם של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעי המכרזיםידוע לי כי ועדת  3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 2
 
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  2

א')א( 122הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  מחבריה ובאישור שר 2/3 של מועצת העירייה ברוב
 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 
 
 

  שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________
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 תאריך: ________         לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 1מקומי הצהרת משתתףהנדון: 

 
 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

 
ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לעירייה

 
 30%ולפחות ין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ואני משלם בג עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □

 מעובדי הינם תושבי העיר.
 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 
 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  
 
 ר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.שובא.   –לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 ה חשבוןאישור רוא
 

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

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

 
קובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מ

המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

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

 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
 
 
   
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי. י1
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 תאריך: _________                                         לכבוד
 עיריית עכו

 35ויצמן 
 עכו

 
   א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
מכרז פומבי שתתפות המשתתף בהש"ח( וזאת בקשר עם  םיפאל שמונת₪ ) 8,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .ספק שנתי -מזגנים אספקת -18/2021
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות ים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייב
יום  14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2021 אפרילבין המדד שפורסם עבור חודש 

מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 כלשהו כלפיכם.לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב 
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 14.9.21 קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 14.9.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 בטלה ומבוטלת. זו ערבותינו 14.9.21לאחר יום 

 
 ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

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

 
 
 

   __________________ 
 בנק                                                                                                  
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 הסכם רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה - ספק שנתי

 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 
 עיריית עכו                 בין:

 , עכו35מן מרחוב ויצ               
 04-9578788, פקס':  04-9578873טל':                
 ("העירייה" )להלן:               
 מצד אחד;                                                                                                                                                     

 
 __________________, ח.פ.________________                ן: לבי

 מרחוב ___________________                
 ס: ___________פק ________________, טל':                
                                           ("ספק"ה )להלן:                
 ;מצד שני                                                                                                                                                  

 
 

רכישה אספקה והתקנת מזגנים  - להלן: "ההליך"() 18/2021 מכרז פומביב ההינו הזוכ ספקוה   הואיל:
 ;שנתי ספק למוסדות העירייה

 
 ;בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו השירותיםבביצוע  נתייוהעירייה מעונ והואיל:

 
                     במסמכי ההליך ובכפוף להוראות  והכל בתנאים המפורטים שירותיםאת הלבצע מעוניין  ספקוה : והואיל

  הסכם זה.
 
 

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 

 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. .1

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

 זה.
 ין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות פעולה.סטייה או אי התאמה ב ספקגילה ה

 
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. .2

 ספק שנתי -מזגנים אספקת – 18/2021 מכרז פומבי                -ההליך" "
 או כל שכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הל              - "המדד"        

 רשמי אחר שיבוא במקומו. מדד
 וכמדד הקובע המדד הידוע בעת התשלום. 2021 אפרילכמדד בסיס ישמש מדד                                          

 .אספקהבטופס הזמנת הציוד המפורט                   -"הציוד"
   והכלמתן אחריות לרבות  ,והובלתםרכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה           -"רותיםהשי"ה                              "
 כמפורט בהסכם זה.                                                                 
 ספקה ישיפור ו/או תוספת שהוצעה על יד להסכם זה ולרבות כל 5צורף כנספח ג'/מ   -"המפרט הטכני"

 בהצעתו במסגרת ההליך.
  מכוח הוראות הסכם  ספקעל ידי ה שירותיםביצוע השיועסקו במסגרת  ספקעובדי ה - "העובדים"

 זה.
 .מכוח הוראות הסכם זה לשירותים ספקע"י ה שתינתןמלאה תקופת האחריות ה  -"תקופת האחריות"
 .עיריית עכו            -  "העירייה"
 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.               -" ספק"ה         
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     העירייה. או כל אדם אחר עליו הודיעהבעירייה  אגף החשמלמנהל  – אלון בלוםמר       - נציג העירייה""     
 .כנציגה בהודעה בכתב ספקהעירייה ל                                        

 
 

 ותיםמתן השירואופן מטרת ההסכם  .ב
 

 .שירותיםעצמו את ביצוע ה עלמקבל  ספקוה ספקהעירייה מוסרת בזאת ל 2.1 .2
 הדגמים החדישים ביותר , בעלי מכרזצעתו בהספק מתחייב לספק את המזגנים שהגיש במסגרת ה  5.2

 ורק בכפוף לאישור נציג העירייה.  ךהחלפת דגם המזגן, תתאפשר א הדירוג האנרגטי הנמוך ביותר.ו
 מכוח הסכם זה. הנדרש ציודאת ה אספקה, בהזמנת הזמין מעת לעת, בהתאם לצרכיה תהעיריי 5.3

    והספק לא יהא זכאי לא תחייב את העירייה,  שאיננה חתומה כדין על ידי העירייה אספקההזמנת  2.2
 ו/או פיצוי ו/או לתשלום מכל סוג שהוא בגין הציוד המוזמן.  לתמורה   

 
וכי חתימתו על הסכם ואת כל הנתונים הקשורים לכך, שירותים ות ביצוע האשר כי בדק את תוכנימ ספקה .2

 .םוכל הנדרש לשם ביצועל הבנתו את דרישות השירותים, היקפם זה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו וע

 
וכי לרשותו כוח האדם, הציוד  שירותיםוניסיון הדרושים לביצוע ה , מומחיותכי הוא בעל ידעמצהיר  ספקה .1

 .םהדרושים לביצועוהחומרים 
 
 .טכנילמפרט הלהסכם זה  ונספחיו ובהתאם בהתאם  בצע את השירותיםמתחייב ל ספקה .8

 
 

 ביצוע השירותיםאופן  .ג

 
להשתמש בחומרים מסוג ומאיכות טובים  ברמה מקצועית גבוהה,  שירותיםמתחייב לבצע את ה ספקה .9

על פי התוכניות המוסמכות ועל פי ח והעומדים בסטנדרטים המקובלים בעבודות הנ"ל ומאושרים ע"י המפק
 .להסכם זה 5נספח ג'/כהמצורף  המפרט הטכנישנקבע בין הצדדים ובהתאם להוראות לוח הזמנים 

 
 .עבודהת הנהזמממועד שקיבל את  שעות 72תוך  שירותיםהאת  ספקלמתחייב  ספקה   11.1 .11

הנדרשים  אישורהתהליכי  לאחר כל לעיל, 1הקבוע בס"ק במועד בצע את השירותים מתחייב ל ספקה 11.1
 כשהן מוכנות לשימוש. על פי כל דין,

 על ידי העירייה תעודת השלמה ספקעם השלמת ביצוע השירותים לשביעות רצון העירייה תינתן ל 11.3
 , בה יצוין מועד סיום ביצוע השירותים.2כנספח ג'/בנוסח המצורף להסכם זה 

 כל פגם ו/או מום.הציוד יסופק לעירייה כשהוא חדש, תקין, שלם, וללא  11.2

וזאת בתאום  במידת הצורך / מתקן הרמהמנוףיובהר, כי הספק ידאג להובלת ואספקת המזגנים כולל  11.2
 .נציג העירייהעם 

 
לעירייה  ספקישלם ה לעיל 10.1בגין איחור בביצוע השירותים לעירייה מעבר למועד ביצוע השירותים בסעיף  .11

 ש"ח( בגין כל יום איחור. )מאתיים₪  200פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 
 

, ת על כל שינוי, לרבות שינוי צורתם, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, כמותםהעירייה רשאית להורות בכל ע .11
 מתחייב למלא אחר הוראותיה. ספקוה ם, מיתארם ו/או מימדיהם או של כל חלק מהשירותיםגובה

 
 בכל שיעור/אחוז שהוא או לבטל כליל  הטכניהמפרט מסעיפי  העירייה רשאית להגדיל או להקטין סעיפים .13

מתחייב לבצע את הוראותיה על  ספקוה , לבטל או להוסיף שירותיםהמפרט הטכניכמויות מכל אחד מסעיפי 
 .ידה ללא כל שינוי מן המפורט בהסכםפי מחירי היח
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 התמורה ומועדי התשלום .ד

 
 להלן:ש אותובהתאם לטבלבפועל  יוזמנוהיה בהתבסס על הכמויות שת ספקשולם לתש התמורה .12

 
 ( 70%מפוצל עילי ) משקל של מזגן  .א

מקט  מס 
 העירייה 

מחיר  מפרט
יחידה 

 לפני מע"מ

יש לציין דגם מוצע + 
+ הדרוג הגבוה תפוקה 

 הקיים לסוג המזגן
 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022016 1

 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן
 9,200 של כ  לתפוקה

BTU/H   הנדרש לכ על 
  .מושלמת לפעולה

  

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022017 2
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 11,800 של כ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 מושלמת לפעולה

  

אספקה, הובלה והתקנה של  2010022018 3
מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, 

 14,500לתפוקה של כ 
BTU/H  על כל הנדרש

 . לפעולה מושלמת

  

אספקה, הובלה והתקנה של  2010022019 4
מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, 

 17,600לתפוקה של  כ 
BTU/H   על כל הנדרש

 לפעולה מושלמת. 

  

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022020 5
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 23,000 שלכ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה

  

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022021 6
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 26,800 של כ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה

  

 של והתקנה הובלה ,אספקה 2010022023 7
 ,פאזי חד ,עילי מפוצל מזגן

 32,000 של כ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה

  

 של  והתקנה הובלה אספקה 2010022030 8
 ,פאזי תלת ,עילי מפוצל מזגן

 27,600 כ של לתפוקה
BTU/H הנדרש כל על 

  .מושלמת לפעולה

  

 של  והתקנה הובלה אספקה 2010022031 9
 ,פאזי תלת ,עילי מפוצל מזגן

 31,800 של כ לתפוקה
BTU/H  הנדרש כל על 

 .מושלמת לפעולה
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 (10%מזגן מיני מרכזי  )משקל של  .ב
דה מחיר יחי מפרט מס

 לפני מע"מ
+ יש לציין דגם מוצע + תפוקה

 דרוג אנרגטי
אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  1

על כל הנדרש,  BTU/H 44,000פאזי, לתפוקה של 
ס"מ )בהתאם לגודל המוגדר  X6161מפזרים  6לרבות 

עם משלים אריח( או לחילופין מפזרים קיריים 
חוזר המותאם  במידות המוגדרות, תריס אוויר

, תעלות שרשוריות מבודדות FPM 300למהירות של 
 30תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי של עד 

מטר(, מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור בין 
היחידה המיני מרכזית לתעלות ובין תריס האויר 

החוזר לתעלות וכן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות 
פרט הטכני מושלמת של המערכת בהתאם למ

 ולדרישות.

  

אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  2
על כל הנדרש,  BTU/H 44,000פאזי, לתפוקה של 

לפעילות מושלמת של המערכת בהתאם למפרט 
הטכני ולדרישות. המחיר אינו כולל תעלות, מפזרים, 

 מרכזיות וכדומה.

  

י", תלת אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכז 3
על כל הנדרש,  BTU/H 29,500פאזי, לתפוקה של 

ס"מ )בהתאם לגודל המוגדר  61X61מפזרים  6לרבות 
עם משלים אריח( או לחילופין מפזרים קיריים 
במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם 

, תעלות שרשוריות מבודדות FPM 300למהירות של 
 30של עד תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי 

מטר(, מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור בין 
היחידה המיני מרכזית לתעלות ובין תריס האויר 

החוזר לתעלות וכן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות 
מושלמת של המערכת בהתאם למפרט הטכני 

 ולדרישות.

  

אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  4
על כל הנדרש,  BTU/H 35,500פאזי, לתפוקה של 

ס"מ )בהתאם לגודל המוגדר  61X61מפזרים  6לרבות 
עם משלים אריח( או לחילופין מפזרים קיריים 
במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם 

, תעלות שרשוריות מבודדות FPM 300למהירות של 
 30תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי של עד 

פח מבודד לחיבור בין מטר(, מחברים, מרכזית 
היחידה המיני מרכזית לתעלות ובין תריס האויר 

החוזר לתעלות וכן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות 
מושלמת של המערכת בהתאם למפרט הטכני 

 ולדרישות.
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אספקה, הובלה והתקנה של מזגן "מיני מרכזי", תלת  5
על כל הנדרש,  BTU/H 58,000פאזי, לתפוקה של 

ס"מ )בהתאם לגודל המוגדר  61X61זרים מפ 6לרבות 
עם משלים אריח( או לחילופין מפזרים קיריים 
במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם 

, תעלות שרשוריות מבודדות FPM 300למהירות של 
 30תקניות על כל אביזריהן )באורך מקסימלי של עד 

מטר(, מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור בין 
ני מרכזית לתעלות ובין תריס האויר היחידה המי

החוזר לתעלות וכן כל אביזר נוסף הנדרש לפעילות 
מושלמת של המערכת בהתאם למפרט הטכני 

 ולדרישות.

  

 
 

 (20%תוספות להתקנה מעבר להתקנה הבסיסית. )משקל של  .ג
 מחיר יחידה לפני מע"מ מפרט מקט העירייה  מס 

1 

5020100001 

, בכל עובי קיר, ד"בקיר ממ, ø4" בקוטר, ביצוע קדח יהלום
להעברת צמת , תיקני MCT -לרבות התקנת פרט פיקוד העורף ו

 .כולל ברז ניתוק כדורי לצינור ניקוז, במרחב מוגן, צנרת מזגן

 

2 

5020100002 

מותקנת במיכל יניקה , אספקה והתקנה של מכלול משאבת ניקוז
בורה לחשמל כולל חי, לניקוז מי עיבוי, כולל מצוף, אינטגרלי

 (.לא תלוי בעבודת המזגן, חיבור קבוע)

 

3 

5020100003 

, אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל
,  2.5*9וכבל  3/8+ " 3/4"בקוטר של , לחיבור בין היחידות

N2XY לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה , 0.5*2 וכבל פיקוד
י "סוי צנרת עלרבות כי. בהתאם לדרישות המפרט, החיצונית

מחיר תעלה כלול . מ"ס 12/6עם מכסה במידות  PVCתעלת 
 .במחיר של הצנרת

 

4 

5020100004 

, אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל
, קו יניקה וכן כבל     1/2+ 1/4"בקוטר של , לחיבור בין היחידות

ם לחיבור בין יחידת הפני 2X0.5וכבל פיקוד  N2XY 5X1.5מסוג 
לרבות כיסוי צנרת . בהתאם לדרישות המפרט, ליחידה החיצונית

מחיר תעלה כלול . מ"ס 12/6עם מכסה במידות  PVCי תעלת "ע
 .במחיר של הצנרת

 

5 

5020100023 

, אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל
,  9X2.5וכבל  3/8+ " 5/8"בקוטר של , לחיבור בין היחידות

N2XY 2וד וכבל פיקX0.5 , לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה
י "לרבות כיסוי צנרת ע. בהתאם לדרישות המפרט, החיצונית

מחיר תעלה כלול . מ"ס 12/6עם מכסה במידות  PVCתעלת 
 .במחיר של הצנרת

 

6 

5020100005 

, לרבות הובלה למחסן הלקוח, מכל סוג וגודל, פרוק מזגן מפוצל
ת וכבל החשמל וכן סגירת החור פרוק צנר, מעבה+ פרוק מאייד 

 .איטום וצבע עד לחזית מושלמת, דרכו עברה הצנרת, בקיר

 

7 

5020100006 

הקדח יבוצע על ידי מקדח (. מקל סבא)קדח מעבר צנרת בגג ברט 
בקוטר המתאים למעבר צנרת , לקדיחה בבטון, יהלום, כוס

כולל אספקה והתקנת צינור פלסטי קשיח , ל"צו 2.5-4בקוטר 
כולל איטום מושלם בהתאם למפרט , U.Vלמת זויות מוגן והש

 .הטכני

 

8 
5020100007 

פירוק תקרה אקוסטית פריקה לצורך מעבר תשתיות צנרת 
 . והרכבה מחדש לאחר סיום

 

9 

5020100013 

ו הנפה /תוספת מחיר עבור הנפת מזגן בודד על גג המבנה או
ה הנדרשים ו הרמ/ל כולל כל האמצעי הרמה או"מחיר הנ. לגובה

באישור מראש של הרשות , לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא
.   
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10 

5020100009 

ו הנפה /מזגנים על גג המבנה או 5תוספת מחיר עבור הנפת עד 
ו הרמה הנדרשים /ל כולל כל האמצעי הרמה או"מחיר הנ. לגובה

 .  באישור מראש של הרשות, לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא

 

11 
5020100011 

 10עד , תלת פאזי/למזגן חד פאזי, העתקת נקודת חשמל קיימת
 .וכבל  א צנרת"מ

 

12 
5020100012 

למזגן מפוצל חד פאזי מלוח חשמל ועד , ביצוע נקודת חשמל
 . בהתאם למפרט הטכני וחוק החשמל' מחיר קומפ. המזגן

 

13    
14 

5020100022 
פאזי מלוח חשמל ועד  למזגן מפוצל תלת, ביצוע נקודת חשמל

 . בהתאם למפרט הטכני וחוק החשמל' מחיר קומפ. המזגן
 

15 
 

 ,מפוצל למזגן ,האחריות תקופתל מעבר ,לשנה ואחריות שרות
 אחד למזגן מתייחס המחיר.ודגם סוג מכל

 

16 

5020100002 

 יניקה במיכל מותקנת ,ניקוז משאבת מכלול של והתקנה אספקה
 לחשמל חיבורה כולל ,עיבוי מי ניקוזל ,מצוף כולל ,אינטגרלי

 .המזגן( בעבודת תלוי לא ,קבוע )חיבור

 

17 

 

אספקה, הובלה והתקנה של מכלול ניקוז מי עיבוי, כולל חבית 
ס"מ מתחת לפני  10המותקנת באדמה, שחלקה העליון  ,מחוררת

החבית מלא בחצץ. המחיר כולל חפירה, הטמנה  הקרקע, ופנים
 וביצוע מושלם.

 

18 

 

 ,נעילה מוטות או בריח עם ומנשא סורג והתקנת הובלה ,אספקה
 ומחוזקת צבועה ,מגולוונת מתכת פרופילי עשוי ,העיבוי ליחידת
 מפתח. העתקי 3 -ו "מסטר" מטיפוס ,ומפתח מנעול עם ,למבנה

 

19 
 

 והפעלה חיבור ,התקנה כולל המזגנים סוגי לכל הפעלה לוחית
 מושלמת

 

  ר"מ 0.15 עד בשטח מאלומיניום יניקה/חוזר אוויר תריס  20
  ר"מ 0.5 עד בשטח מאלומיניום יניקה/חוזר אוויר תריס  21
22 

 

פרוק מזגן מפוצל מיני מרכזי, מכל סוג וגודל, לרבות הובלה 
למחסן הלקוח. כולל פרוק מאייד, מעבה, תעלות שרשורי או פח 

תקרות, מ"א, גרילים מכל סוג כולל סגירת חורים בקירות ו 30עד 
פרוק צנרת וכבל החשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה 

 הצנרת, איטום וצבע עד לחזית מושלמת.

 

23 

 

אספקה, הובלה והתקנה של פתח גישה ייעודי למזגן מיני מרכזי 
המותקן מעל תקרת גבס. הפתח יהיה עשוי מגבס עם צירי פתיחה 

 ס"מ 60X80)מוצר מדף ייעודי( במידות 

 

24 

 

ה, הובלה והתקנה של תעלת אויר גמישה תקנית אספק
משוריינת, כולל בידוד ומעטה כפול למיזוג אויר בהתאם לת"י 

 6, בקוטר "1חלק  1001

 

25 

 

אספקה, הובלה והתקנה של תעלת אויר גמישה תקנית 
משוריינת, כולל בידוד ומעטה כפול למיזוג אויר בהתאם לת"י 

 .8, בקוטר "1חלק  1001

 

 תמורה"()להלן: "ה

שיפוצים במידה וידרשו תוספות מעבר למצוין בטבלה ג' המחיר עבור התוספת הנוספות יקבע לפי מחירון דקל 
 ממחיר המחירון. %20לאחר הפחתה של 

 יהיו הדגמים החדישים ביותר בעלי הדירוג האנרגטי הנמוך ביותר. שיסופקו המזגנים 

לא אם אושרה הגדלתה על ידי מורשי , אבשנהלף ש"ח( א ארבע מאות)₪  400,000עלה על ילא  הזמנותהך ס
 .החתימה מטעם המזמין

 
העירייה והיא  דרישותכל וטיב הציוד  נקבעה בהתבסס עלהקבועה לעיל מוסכם בזאת כי התמורה  12.1 .12

ושירות הובלה ואספקה, חלקי חילוף  לרבות שכר עובדים, כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנ"ל 
לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי  ספקות וכד' והבתקופת האחרי

 הסכם זה מעבר לתמורה זו.
 

ור תיקון נזק ה כוללת תשלום עבנמוסכם בין הצדדים כי התמורה אינלעיל  1על אף האמור בס"ק  12.1
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 שנגרם בזדון.
 

           ביצוע גם אם לצורך  מאת העירייהנוסף  לא יהיה זכאי לכל תשלום ספקמובהר בזאת כי ה 12.1 .12
           לרכוש ציוד או ובדים במשמרות נוספות ו/או מחויבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק ע

 שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא. 

לו לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה, ולא תהיינה  ספקה 12.1
כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע מפורשות בהסכם 

 זה.

 
חשבון מפורט בגין השירותים שסופקו על  לנציג העירייה ספקגיש הי זמנת העבודהעם סיום ביצוע ה 11.1 .11

 לעירייה.  ויד

עד אישורו על ידי נציג העירייה, וזאת יום ממו 45ישולם  , כפי שאושר על ידי נציג העירייה,חשבוןה 11.1
 דין.הוראות כל האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

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

עד לבירורם  הסופי  ,תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, יעוכב ללא כל חבות 11.2
 .נציג העירייהואישורם לתשלום ע"י 

 
ו/או את התמורה בגינם מעבר  ההתקשרותמוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף  .18

קף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי החתימה מטעם העירייה, לקבוע בהסכם זה, יהא חסר תו
לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין הגדלה כאמור אף אם  ספקוה ראש העיר וגזבר העירייה –קרי 

 בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח אותה הזמנה.
 

                                                                                      ______________ 
 ספקחתימת ה                                                                                      

 
 ומועדיהם. ספקפרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לס .19

 
 

 ספקהייבויות הצהרות והתח .ה
 

 מצהיר בזאת כדלקמן: ספקה .11

 נשוא חוזה זה. בביצוע השירותיםכי לרשותו עומדים ידע, יכולת, אמצעים, משאבים וניסיון  11.1

חתימתו על הסכם וכי , עהוהאפשרויות השונות לביצו ההתקשרותכי בדק ובחן היטב את מכלול תנאי  11.1
 זה מתבססת על ממצאי בדיקתו.

 
        כל להלן והמצורפים להסכם זה כנספח ב' והם יהיו בתוקף  ל האישורים המפורטיםכי הינו בעל כ 21.1 .21

 תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים   11.1.1
 . 1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור.  11.1.1

 .מועצת העיר ו/או לעובד העירייה כי הוא נעדר קרבה לחבר 11.1
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 נציג העירייה .ו
 

ע"י העירייה לפי הסכם זה,  וכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנ .11
  למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם.

 

 תמיד, יעיל ורציף עם נציג העירייה.בתיאום ותוך קשר מ כל מחויבויותיו לפי הסכם זהמתחייב לבצע  ספקה .13
 
 
 בטחונות .ז
 

 ערבות ביצוע
 

 על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא ספקשל ההתחייבויותיו  להבטחת .12
בתנאים ובנוסח המחייב  –אוטונומית ובלתי מותנית בנקאית ערבות  , עם חתימת החוזה,לעירייה ספקה

(, "ערבות הביצוע")להלן:  1ג'/כנספח בנוסח המצורף להסכם זה  בנק מוכר בישראל,ערוכה על ידי שנקבע 
עשרת ) )כולל מע"מ( ש"ח 15,000סך של כום בתחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סיבה 

וזאת לצורך הבטחת קיום  מתום תקופת ההתקשרותיום מהיום שנקבע  90ש"ח( שתוקפה עד אלפים 
  .על פי חוזה זה ספקהתחייבויות ה

 

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם זה על  .12
 ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו. ספקידי ה

לפי הסכם זה ולאחר  והתחייבויותיעמד בכל  ספקמתום תקופת ההתקשרות ולאחר שה יום 90עם תום  .12
כאמור לעיל, ככל שלא  ביצועערבות ה ספקמתחייבים על פי הסכם זה תוחזר לתשלום מלוא הסכומים ה

                                      נעשה בה שימוש על ידי העירייה.

 
  
  

 תקופת התקשרות  .ח

 
 _.__ליום _______עד , מיום_____ושנתייםתוקפו של הסכם זה מיום חתימתו ולמשך תקופה של     11.1 .11

תקופות נוספות, ל להאריך ההתקשרותהבלעדי,  קול דעתה, על פי שית, אך לא חייבתרשאי העירייה 11.1
שנים  5חודשים כל פעם ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת מכוח הסכם זה לא תעלה על  12של עד 

להאריך  הונתעל כו, הבהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמ ספקל הובתנאי שהודיע
בקש תאותה  סכםלא יאוחר מחודש בטרם תום תקופת הה ("הודעת ההארכה")להלן:  ההתקשרות

  להאריך. העירייה
על תקופות בהן אין היא מעוניינת בביצוע השירותים, כולם או ספק העירייה תהא זכאית להודיע ל 11.3

ולא תשולם  -דעת העירייה בהתאם להו –חלקם, ובתקופות אלה לא יינתנו השירותים, כולם או חלקם 
אודות תקופות אלה  ספקבהתאמה ובלבד שנציג העירייה הודיע ל –התמורה בעדם או חלקה היחסי 

 יום מראש לפחות. 21
 עירייהעל סירובו להאריך תקופת ההסכם כמצוין בהודעת ההארכה של ה עירייהל ספקלא הודיע ה 11.2

ההסכם על פי תנאי הסכם זה בהתאמה  ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת 7תוך 
 ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.

על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההתקשרות לפי  11.2
לא  ספק, ולספקיום ל 30הסכם זה, כולה או חלקה, לצמיתות או לתקופה כלשהי, בהודעה מראש של 

תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את  תהיינה כל טענות ו/או
התמורה בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום או הפסקת ההתקשרות, 

 כאמור.
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 איסור הסבת ההסכם .ח
 

חלקו, או כל חבות ו/או  אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או ספקה .18
 ייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.התח

 
  , או למסור לאחר כל ןאו חלק ן, כולתיו לפי הסכם זהומחויבויאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  ספקה .19

 תב. , אלא באישור העירייה מראש ובכבביצוע השירותים חלק מהפעולות הקשורות 
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
 
 

 ושירותי התחזוקה תקופת האחריות .ט
 

החלפת באתר הלקוח ו שנתייםלמשך ולטיב ההתקנה,  לציודמתחייב להעניק אחריות מלאה  ספקה 31.1 .31
 .שעות מקבלת הודעה מהעירייה 72עד ו/ או תיקון נדרש לחדשים בלבד  חלקים

ואופן ביצוע ההתקנה החלקים, , אחראי לטיב החומרים, הציוד  ספקבמהלך תקופת האחריות יהיה ה 31.1
 .ציודליקוי, פגם, שבר או תקלה שיתגלה בכל יתקן ו

 בהתאמה. 31-33במהלך תקופת האחריות יחולו הוראות סעיפים על ביצוע השירותים  31.3

לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין השירותים הניתנים על ידו  ספקלמען הסר ספק מובהר כי ה 31.2
מכוח פרק זה במהלך תקופת האחריות וכי מחירם של שירותים אלה כלול במלואו,  ציודלתחזוקת ה

 לעיל.  14לרבות עלות החלפים ושעות העבודה בתמורה הנקובה בסעיף 

 
סיון, ידע מקצועי וכל ינו את שירותי התחזוקה במהלך תקופת האחריות יהיו טכנאים בעלי נהטכנאים שית .31

 .השירותיםשיון הנדרשים לשם ביצוע יהכשרה ור

 
ברציפות וללא עיכובים, החל ממועד קבלת  מתחייב לבצע את התיקון ו/או הטיפול הנדרשים ספקה 31.1 .31

 , תוך הקצאת כל המשאבים הנדרשים, כוללתשעו 72ההודעה מהעירייה על התקלה ולסיימם תוך 
 החלפה של ציוד או כל רכיב אחר שאינם ניתנים לתיקון מיידי. 

 ספקעובדים, אשר כל אחד מהם ומהם בלבד, מוסמך להודיע ל 2שמותיהם של  ספקהעירייה תעביר ל 31.1
 את מועדי התיקון. ספקולתאם עם ה ציודעל תקלה ב

 
במחסניו, אשר יאפשר מתן מענה  מקורייםומספיק של חלקי חילוף מתחייב להחזיק מלאי מתאים  ספקה .33

בגין חוסר בחלקי חילוף ו/או בטכנאים מוסמכים ובעלי  ציודלכל תקלה מכל סוג שהוא, ולמנוע השבתת ה
 ידע לביצוע התיקונים.

 

 שיפוי בנזיקיןאחריות ו .י
 

או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם היה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/י ולבד ספקה .32
ו/או לקבלני משנה מטעם  ספקהלעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי 

ספק האו השמטה של ו/טעות ו/או ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ספק ה
 .הספק מספקשובדן הנובע מהשירותים ו/או בקשר לציוד זק ו/או אכל מי מטעמו ו/או לכל נו/או  וו/או עובדי

 
היה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על י ולבד ספקה .32

למזגנים ו/או למערכותיהם ו/או ציוד ואביזרים נלווים עד לסיום אספקתם ו/או ו ו/או על ידי מי מטעמ ויד
תם ע"י העירייה באמצעות נציגה הרשמי ולשביעות רצונה המלא של העירייה.  ו/או קבל

 
 או/ו לשפות מתחייבו זקים כאמורנפוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  ספקה .32

 בגין לשלם שתחויב סכום כל או/ו עליה שתוטל אחריות כל בגין מטעמה הפועל כל או/ו העירייה את לפצות
 העירייה. ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לרבות לעיל האמור מכוח ספקה על מוטלת לגביו שהאחריות רהמק

 .  להתגונן לו ותאפשר כאמור תביעה כל עלספק ל תודיע
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 סכומים אחרת סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי ספקה אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה .31
 כאמור ספקה של באחריותו שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו לישיש צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר
.לעיל כאמור ספקה של באחריותו שהם מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו, לעיל

 
 ביטוח

 
על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .38

על חשבונו הוא,  הסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדיןלפני תחילת העבודות במשך כל תקופת הלבטח  הספק,
 4ג'/ חביטוחים שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספ

 (. "טופס האישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "


ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת ספק ם העם חתימת ההסכ .39
רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, ומידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה וזאת 
מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין 

 מטעמו, מהווה תנאי מהותי בהסכם.  ספקו/או ספק טעם מבטחי המ


עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו  .21
אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על ספקאחריותו של ה כדי לצמצם את


לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות הספק  .21
 בפוליסות הביטוח.



ו/או הפועלים  הספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הספק .21
מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של מטעמו, לרבות קבלנים 

יהיה אחראי לנזקים בלתי  ספקתגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי ה
 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.



וראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור מתחייב לשמור ולקיים את כל הספק ה .23
לעשות כל פעולה כדי  פוליסות הביטוח. ולדרישת העירייהעל כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות ב

 לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.


אחראי לנזקים באופן  הספקאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה ספק הפר ה .22
 מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.



לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח  ספקעל ה .22
 .עובדים על ידי מעבידים

 
 

 תקופת הבדק .יט
 

  
חודשים או תקופה אחרת שסוכמה במפורש  24תקופה של לצורך הסכם זה "תקופת הבדק" פירושה   22.1 .22

 ובכתב בין הצדדים. 
מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת ביצוע השירותים כמצוין בתעודת ההשלמה, או במקרה 

מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין  –ם של השירותים של תעודת השלמה לגבי חלקים שוני
  בתעודות ההשלמה.

נתהווה בשירותים, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש   46.2
לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת העירייה. הוא הדין לגבי  ספקבחומרים פגומים, חייב ה

תהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע בשירותים ואשר נגרם כתוצאה מעבודה נזק או פגם שנ
 לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 .ספקלפי סעיף זה יחולו על ה ספקכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות ה  46.3
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 הפרות וסעדים .יב
 

 -, ו46-47, 34-45, 30-33, 28-29, 26, 24-25, 20, 18, 13, 11, 9-10, 7 ,5 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 47.1 .21
 והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה. הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה 55

  ה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית שלהסתלק מביצוע חוז ספקלהנחת דעתה של העירייה כי ה הוכח 47.2 
 סכם זה.ה                  

שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  קספניתנו ל  47.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת   47.4
 5,000וקבועים מראש בסך לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים  3 - 1מן ההפרות המפורטות בס"ק 

 ש"ח(, כשהם צמודים למדד. חמשת אלפים)₪ 

 
סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או עפ"י  לעיל ומכל 47 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .28

 ספקכל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות ה
 ש"ח לכל הפרה.  500העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  תהא זכאית

 
מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות  .29

 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:
, כולם או ספקבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ההוטל עיקול זמני או ק  49.1

 ימים ממועד ביצועם. 21או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  חלקם, והעיקול
, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או ספקניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה  49.2

צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או  וו בקשה לפירוק או ניתן נגדשהוגשה נגד
 חוקל 350חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 

 .1999-ט"נהחברות, תש
הציע שוחד, מענק או  או אדם אחר מטעמו נתן או ספקש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הי  49.3

 ובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.ט
לא  ספקשניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שה ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה  49.4

 גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.
 
 

 שונות .יג
 

מעביד וכי -לבין העירייה יחסי עובד ספקי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי המוסכם בזה בין הצדדים כ .21
לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד  ספקבכל צורה בקיום התחייבויות ה ספקכל מי שיעסוק עבור ה

 בלבד. ספקשל ה

 
הסכם זה, לרבות תשלומי ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  ספקה .21

 מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.
 

מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .21
העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל 

 לים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. פה, שאינם נכל
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני  .23
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.  ספקמורשי החתימה מטעם העירייה. ה

 
ת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפר .22

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 בכל צורה אחרת בהמשך ולא יפגע ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה לא יאט את קצב  ספקה .22

 על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם. התחייבויותיו
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כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה. כל  .22
לוח בדואר רשום או ימי עסקים מתאריך המש 3מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 

 במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 

ללא  .ספקשתועבר אל ה ההזמנטופס ההתקשרות לפי הסכם זה תתוקצב בסעיף תקציבי כפי שיפורט בכל  .21
 .הציודשל  הציון סעיף תקציבי לא יהא תוקף להזמנ

 
זי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית המשפט המחו הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית .28

 .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
 
 

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 

לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על ולאחר שנתקבלו  ספקהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה
 . פי דין

 
 

               ______________                                                                ________________ 
 תאריך                                                                                         חתימה                                   

 
 

 .הסכם זה מאושר לחתימת העירייה
 .כדין מכרז פומביקדם הסכם ל

 מבטיח את ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם 
 .זכויות העיריה כנדרש

 
______________       _______________ 

 ת יועמ"שחתימ                     תאריך          
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 תאריך: _________                                                                                                      לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

בזה כלפיכם לסילוק  ( אנו ערבים"ספק"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
 .שנתי ספק -מזגנים אספקתביצוע ש"ח( וזאת בקשר עם  אלף חמש עשרה₪ ) 15,000כל סכום עד לסך של 

 
בשיעור ההתייקרות  , צמוד למדד המחירים לצרכןאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

יום  14תוך  סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, לבין המדד שפורסם 2021 אפרילבין המדד שפורסם עבור חודש 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  ספקאת הסכום תחילה מאת ה כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ספקכולה לעמוד ללטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שי

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

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

 לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת
 

 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 לעניין כתב ערבות זה. לא תחשב כדרישהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                     
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 לכבוד:
_______________ 

 
_______________ 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 תעודת השלמההנדון : 
 
 

הריני מאשר בזה כי  עיריית עכו,כם לבין יתם ביום __________ בינחוזה שנחל 10.3 ת סעיףועל פי הורא
, בוצעו ונמסרו בהתאם לחוזה, כי כל המסמכים הטכניים, כתבי האחריות, תעודת בחוזה םכהגדרת שירותיםה

 בוצעו.  עירייההביטוח והערבויות הדרושים נמסרו, וכי כל ההדרכות המתאימות והנדרשות לאנשי ה
 
 
 
 
 

 וד רב, בכב       
 
 
 

       __________________ 
 נציג העיריה        
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 תאריך: ____________                                                                                        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כתב ויתורהנדון: 
  

 
ם בזה שהסך של _______________ ש"ח שקיבלנו מכם מהווה את כל היתרה המגיעה לנו מכם, הננו מאשרי

בחוזה שנכרת בינינו לביניכם ביום  םכהגדרתשירותים לסילוק מלא, סופי ומוחלט עבור ביצוע ה
._________________  

 
החוזה וכי אין לנו ולא  אנו מצהירים בזה כי עם קבלת הסכום הנ"ל קבלנו את התמורה המלאה והסופית לפי

תהיינה לנו יותר כל תביעה ו/או טענה, מאיזה מין או סוג שהוא, כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם ו/או מטעמכם, 
 בקשר לחוזה הנ"ל ו/או הנובע ממנו. 

 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

       __________________ 
 ספקחתימת ה             

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 18/2021מכרז פומבי 
 ספק שנתי -רכישה אספקה והתקנת  מזגנים למוסדות העירייה

 
 4/'נספח ג

 

 
 חותמת+ חתימה__________________

34 

 

 

 

 

 

 ם  אישור ביטוח מסוי

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

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

  : שם עכועיריית  שם
 נדל"ן☐
 שירותים ☐
 אספקת מוצרים☒
 שירותי מתןאחר: ☒

 החינוך לילדי הזנה
 המיוחד

 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☐
 מזמין מוצרים☒
 אחר: ______☐
 

  ת.ז./ח.פ.

 מען
 
 

 כתובת מייל  

 למשלוח דואר  מען
 

 כתובת הרכוש המבוטח  
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

        

       
       
       
        

, 321, 315, 309, 328, 318       צד ג'
322 

 319, 318, 328       אחריות מעבידים

        

 וצראחריות מ
 ומקצועי משולב

 חודשים( 6) 332, 302      
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 כיסויים

        

 

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

041 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 מפרט טכני

 
  אוסטרליי/אירופאי/אמריקאכל המזגנים יהיו בעלי תו תקן ישראלי /. 

   כל המזגנים יהיו בעלי דרוג אנרגטיA ו הגבוה ביותר בקטגוריה.א 

  לי ולא יתקבלאאורגינ אהחיבור יה האפשרות לחיבור טרמוסטט חיצוני, לכל המזגנים תהיה 
 חיבור מאולתר מכל סוג. 

  ביזרי פיקוד שונים כולל חיבור שלכל המזגנים יהיו עם אופציה למגעים יבשים עבור חיבור א 
 גלאי נפח חיצוני. 

  ואם אחד לפחות.כל המזגנים יסופקו עם שלט ת 

  למוסדות מחודשים מזגנים  ה שלאספקה והתקנקים יהיו סוג א' בלבד, לא תינתן אפשרות להמסופ כל המזגנים
 .העירייה

  אספקהחודשים מיום ה 24ספק מקיפה של סוגי המזגנים תינתן אחריות יצרן/ על כל. 

 
 :כוללת ומיני מרכזים םעיליי למזגנים הבסיסית ההתקנה

 
 PVC 60X60 תעלות כולל כולל כבל פיקוד וכוח, מנחושת תצנר מטר 6 עד .א

 בהתאם לגודל צריכת המזגן פקט מפסק .ב

 ובכל קוטר נדרש קיר עובי ובכל קיר בכל ,יהלום – אחד קידוח .ג

 המשטח לסוג בהתאם ,אחר חומר כל או זפת עם מעברים איטום .ד

 מטר 6 עד ניקוז צנרת .ה

 )וכו גג ,פהרצ ,קיר( למקומו בהתאם למעבה תליה מתקן התקנת .ו

 וכל הנדרש להתקנה מושלמת. תליה אביזרי .ז

 :גשיםד
 .החדש צנרתיש להחליף לאלא אין להשתמש בצנרת הקיימת  ,מזגן ישן במזגן חדש נדרש להחליף בכל מקרה בו  .1                     .1

 .שיאושר על ידי נציג העירייה בכל מקרה של קידוח בקיר או בגג יש לדאוג לאיטום תקני .2

 .ת הרכשבהזמנ מויותממ"ד יש לבצע את העבודה לפי פרט הג"א כמופיע בכתב הכ /בהתקנה במקלט .3
 

 
 
 
 

__________ 
 חתימת הספק
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