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  הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 
אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד ל( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1 1

 27/2022 מכרז פומבי –זה  הליך הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי (,"העבודות")להלן:  כיבוי אש
 .("הליך"ה)להלן: 

 300 , תמורת תשלום בסךhttps://did.li/Zzjaa קישורבאמצעות רכישה מקוונת בניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 1.1
באתר עיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם ניתן ל .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא , שלא יוחזר(שלוש מאות)₪ 

 . העירייה
 

 

נה ואחזקה של מערכות גילוי לאספקה, התק 2022/27יון " מכרז פומבי את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת צ 2
יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה " וללא כל כיתוב נוסף ) וציוד כיבוי אש

, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת 35)אצל מר אלי הזה(, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 
וכן תציין את השעה שהמעטפה אימה תחתום בשמה המלא נתקבל של העירייה. יש לוודא כי המזכירה המת

 נתקבלה על גבי המעטפה. 
הצעות אשר לא . 13:00עד לשעה  19//2205 -, החמישי במסירה ידנית בלבד עד ליוםאת המסירה יש לבצע   

למועד ולשעה הנקובים  תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד
 א תתקבלנה ולא תידונה. ל -לעיל 

 

                               תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,   3.1 3
 .הזמנה זוהמצורף ל        

התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו  3.2
נויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, אשר שי

ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות, במועד ו/או לאחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהוו עילה לשינוי 
שלום עבור העבודה פרט לת -במחיר/י היחידה/ות ו/או בתקופת הביצוע ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 

 המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם.
העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  3.3

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

 
 

איו ניתן להפנות בכתב שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנ 4

עד לא  sheli@akko.muni.il ( לדוא"ל "מנהל הפרויקט")להלן:  נכסיםה אגףמנהל -אליהו כהןמר בלבד ל
המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפנייה  . באחריות13:00עד לשעה  12/05/22 -ה ,חמישי יאוחר מיום

בכתב ותועברנה תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה  . 6262995-04בטלפון:בדוא"ל  
 ממכתבו של המשתתף הפונה.במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק 

 מנהל מיה למעט ימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריהעירייה איננה אחראית לתשובות שת       
 והן לא יחייבוה. ,בכתב הפרויקט       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://did.li/Zzjaa
mailto:sheli@akko.muni.il
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 
ו תאגידים הרשומים כדין בישראל א, שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 5

התנאים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 
 המפורטים להלן:

עבור  ,ועשן י אשמערכות גילו באספקה, התקנה ותחזוקה של המשתתף להיות בעל ניסיון קודם על  5.1
  שנים האחרונות. 5במהלך  שני פרויקטים לפחות,ב ,ציבורים םו/או גופי ממשלתיות/רשויות מקומיות

קה למטפים מיטלטלים לפי ת"י שירותי תחזובון התקנים המשתתף להיות בעל הסמכה מטעם מכעל  5.2
 . 1928תחזוקת מערכות כיבוי אש במים לפי ת"י בו 1220תחזוקת מערכות לגילוי אש לפי ת"י , ב 129

שה של מכון התקנים הישראלי לפי התקנים מתקין/אחזקה מורתעודת על המשתתף להיות בעל  5.3
 לעיל.  2המצוינים בס"ק 

 
-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לחוק 1ב'2-ו 'ב2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  5.4

 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976
 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  5.5

 
 
 לא תידון. –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  6.1 6

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.2
זה הינם בגירים שאין  הליךבביצוע העבודות נשוא  ומתחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידהמשתתף  6.3

 .2001 –חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א מניעה להעסקתם לפי ה
אלא לאחר שניתן לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו על ידו לא יועסק אדם כלשהו ף מתחייב כי תתהמש

של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור 
 .2003-המשטרה(, תשס"ג

שור יזה א הליךב וימי עבודה ממועד ההודעה על זכיית 10מתחייב להעביר לידי העירייה תוך המשתתף 
 משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו בביצוע העבודות.

 
 

 ההצעה .ג
 

 וזהצעת המחיר של המשתתף תהא שיעור אח– ב' מסמך על גבי טופס ההצעההצעתו על המשתתף לרשום  7
  .5ג'/ נספחכ ורף , המצהליךחירון הלמכולל הנחה 

 

 
 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן 8

בנוסח המצורף כנספח  5.4מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף המשתתף יחתום על תצהיר  8.1
 למסמכי הליך זה. 2/'ב

מועצת העירייה בנוסח המצורף כנספח  המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר 8.2
 למסמכי הליך זה. 3ב'/

 
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  10

 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, בחותמתו על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות ,הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11

 ובחתימת מורשי החתימה בשמו.
 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2
היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  11.3

 התאגיד. 
החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות 

 מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.
משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים 

 בתאגיד.
 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 11.4

 
ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךמקום הטעון מילוי במסמכי ה אי השלמת 12

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

 דעתה הבלעדי של העירייה. 
 
 
 

 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 13
 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2

 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה.  14

 ות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.סביר
 

גם  בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  15
 את המסמכים המפורטים להלן: 

, על 1976-יבוריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים צ 15.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 15.2
לעיל, על גבי טופס הממליצים המצורף  .15ף המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי המלצות 2לפחות  15.3

 למסמכי ההצעה. 1כנספח ב'/
ים לפי ת"י תעודת הסמכה מטעם מכון התקנים בקטגוריות הבאות: שירותי תחזוקה למטפים מיטלטל 15.4

 1928ותחזוקת מערכות כיבוי אש במים לפי ת"י  1220, תחזוקת מערכות לגילוי אש לפי ת"י 129
 לעיל.  5.2כדרישת סעיף 

 לעיל 5.3כדרישת סעיף  תעודת מתקין/אחזקה מורשה של מכון התקנים הישראלי  15.5
של עיריית עכו  27/2022 מכרז פומביאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף ב 15.6

תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 
( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  3כנספח ג'/

 אישור.
    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'/3, או בנוסח הנ"ל בצירוף 
 הסתייגויות בלתי מהותיות )להלן "הסתייגות ביטוחית"(.

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

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

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  4וע בסעיף כתובה, בהתאם למנגנון הקב בבקשה 
 ידו.

לא תביא לפסילת אישור  4הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים 

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

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

 .לערעורהחלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת 
ותדפיס עדכני מרשם החברות  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 15.6

 לעיל.  11.3המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 
חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  15.7

 המשתתף.
חתומים על ידי  –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךשהוכנסו על ידי העירייה במסמכי התיקונים  15.8

 המשתתף.
  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז 15.9

 להלן.  20ערבות משתתף כדרישת סעיף  15.10
 

תחולנה על המשתתף, אשר בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  16
 י להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.לא יהא זכא
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  17.1 17

 כל מסמך ו/או הליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך המועד האחרון להגשת ההצעות ל
אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו 

 .הליך בתנאי הסף של ה
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. 1ס"ק  17.2

 
 
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 18.1 18
  תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  העירייה  18.2

 ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. 
  יא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שה  18.3

 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.    
 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 18.4
 די. בהתאם לשיקול דעתה הבלעלחלוטין  המפרט/המחירוןהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי  18.5

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 זכות  18.6
 מזכויותיה לפי סעיף זה.    

 
וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  היה דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 19.1 19

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

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

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  19.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  19.2
עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  א.19.2

ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%פחות ול ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס
 תושבי העיר.הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב ב.19.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי ג.19.2
 למסמכי הליך זה. 4ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כנספח ם הנדרשי

 
 חמש מאותשלושת אלפים ו ) ,₪5003על סך  מקורית, המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית,להצעת  20

)להלן:   19/09/22 על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום  ש"ח(, שהוצאה 
 (."ערבות המשתתף"

לא תצורף  הצעה אליהזה. הליך למסמכי  5/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף ת על ערבו
  לא תידון. 5ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות

 . קן ההפרה והוא לא תיקן את ההפרה תוך המועד שנקבע ע"י העירייהובלבד שניתנה לו הזדמנות לת הליךתנאי ה
 

 
 במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 21

 ההליך. 
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 מחויבויות הזוכה .ה
 
הצדדים בנוסח  עותקים חתומים ומאושרים כנדרש, של ההסכם בין 3על הזוכה יהא להמציא לעירייה  22.1 22

 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7המצורף להליך כמסמך ג', תוך 
   לחוזה  3/'גכנספח ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע    22.2

 ו.ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכיית 7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות   
, צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  22.3

 לחוזה ההתקשרות 4/'גכנספח בנוסח המצורף  ₪, 10,000סך בלהבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 
 על זכייתו.ימים מיום שיודע לו  10וזאת תוך יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים  90עד שתוקפה 

 וכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לז             
 שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את מ  22.4

 זכייתו בהודעה בכתב.
ערבות הבנקאית האית העירייה להגיש את מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רש הליךבוטלה הזכייה ב 22.5

למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את  השירותיםשבידה לגביה וכן למסור את ביצוע 
ובלבד שניתנה למשתתף שזכייתו בוטלה התראה על כך  העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך

 .י העירייהשעומדים להגיש את ערבותו לגביה תוך פרק זמן שיקבע ע"

 

 
שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו מ  23

 בהודעה בכתב.
מהמועד האחרון  יום 120של ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה  24

 להגשת ההצעות בהליך זה.
 
 
 
 
 

 מסמכי ההליך .ו
 

  וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  25
לצורך  , מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

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

 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 משתתףהצעת ה
 

 
 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 
קנה אספקה, הת( "המזמין"של עיריית עכו )להלן:  27/2022 מכרז פומביהבעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

המפורטים מטה והעתידיים כולם יחד להוות  ("עבודות"ה)להלן: ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש
במידה  –את תוכנם ואנו מתחייבים  ו(, הבנ""מסמכי ההצעה: הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן

 גדרות בהם.לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות המו – והמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמנו
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

  טופס מילוי ממליצים. – 1נספח ב'/ 
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2+'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  - 2נספח ב'/ 
 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה - 3נספח ב'/ 
 הצהרת משתתף מקומי – 4/נספח ב' 
 ערבות בנקאית )ערבות משתתף(.   -5נספח ב'/                     

 על נספחיו:  ע"י הקבלן העבודותתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 תעודת השלמה - 1נספח ג'/ 
 כתב ויתור - 2נספח ג'/ 
 אישור ביטוחים - 3/'גנספח  
 רבות בנקאית )ערבות ביצוע(נוסח ע - 4ג'/נספח                      
 מחירוןמפרט/ – 5/'גנספח                                

 
            

        
 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

, על 1976-ריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבו 2.1
 .שמנו

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 2.2
לעיל, על גבי טופס הממליצים המצורף  5.1ף המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי המלצות 2לפחות  2.3

 למסמכי ההצעה. 1כנספח ב'/
תעודת הסמכה מטעם מכון התקנים בקטגוריות הבאות: שירותי תחזוקה למטפים מיטלטלים לפי ת"י  2.4

 1928ותחזוקת מערכות כיבוי אש במים לפי ת"י  1220, תחזוקת מערכות לגילוי אש לפי ת"י 129
 לעיל.  5.2כדרישת סעיף 

 .לעיל 5.3כדרישת סעיף  תעודת מתקין/אחזקה מורשה של מכון התקנים הישראלי  2.5
 להזמנה להציע הצעות. .415בדרישות סעיף  במדויק אישור ביטוחים העומד 2.6
למסמך  11.3כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -יד שהינו תאגלמשתתף  2.7

 ההזמנה להציע הצעת מחיר.
 חתומות על ידנו. –כל תשובות המזמין להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  2.8
  חתומים על ידנו. -, ככל שהועברו כאלה אלינו מכרזתיקונים שהוכנסו על ידי המזמין במסמכי ה 2.9

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  2.10
 להזמנה להציע הצעות. 20ערבות משתתף כדרישת סעיף  2.11

 
המזמין שומר לעצמו הזכות, כי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  3

המסמכים ו/או לשנות את  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  4

 הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה.
 
 ,וררים בו, מעליופני הגשת הצעתנו זו ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודה, למדנו להכיר את התנאים השל 5

מתחתיו ובסביבתו, בדקנו היטב את דרכי הגישה אליו, המבנים הקיימים והפעילות המתנהלת בהם, וכל יתר 
  .ותהתנאים והגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבוד
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עבודות, ה ידוע לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות לביצוע  6

כגון: אישורי חפירה ועבודה מחברת חשמל לישראל, בזק, חברות הכבלים, רשות העתיקות וכו', וכן ממחלקות 
 המזמין השונות.

 
 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 7

 
הנחה של  ____ %  יעיםהננו מצ, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אשלבתמורה  8

  . 5/'גהמצורף כנספח מפרט , כמפורט ב____%(___)_________
. ואספקה ,התקנהאחזקה  -5/'גהמפורטות בנספח המחירון המפרט/טבלאות עבור  ניתן כאחדאחוז ההנחה 

  במסמכי המכרז.  כמפורט כוללת מתן אישורים נדרשים לכב"א הצעתנו 
 

 
ם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות מחירי היחידה בהצעתנו זו הינ 9

שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, 
 שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב. 

 
על ידי  שיקבע, או בתאריך חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  ותהננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבוד 10

 . (""תאריך התחלת העבודה :המזמין בצו התחלת העבודה )להלן
 

תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים  ותלבצע את העבודהננו מתחייבים  11
ן וקבלנים אחרים, ובהתאם ללוח הזמנים המפקח, עובדי המזמיהמנהל, הנוגעים בדבר, לרבות המתכננים, 

מיום קבלת  ימים 7 תוךת לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועבודהשייקבע על ידי המזמין, ולהשלים את 
 ;(ע"ביצוה"תקופת להלן: ) צו התחלת העבודה

לשלם  -נוסף לאחריותנו לפי כל דין  -הנ"ל, הננו מתחייבים  התוך התקופ העבודותאם לא נשלים את ביצוע 
כפי שתקבע לפי העבודות שיבוצעו , מסך כל התמורה החוזית האחוז( מחצית) 0.5%למזמין סכום בשיעור של 

. סכום זה ותכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת העבודאיחור  יוםבפועל בגין כל 
 יהיה צמוד למדד הבניה.

 
להורות על ביצוע חלק מן העבודות, ואנו מצהירים בזאת כי אין ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות  12

 ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 
 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 13

סיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל העבודות הכלולות ינו בעלי הידע, הנא 13.1
ם ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים, ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדי .בהצעתנו זו

בהתאם לדרישות  ותהמתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את העבוד
ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא 

 את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על הקבלן;
והמחירים הכלולים בהצעתנו  ,תןבשלמו ותתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבודהצע 13.2

אחרות, ה אוכלליות הכוללים את כל ההוצאות, המיוחדות,  - המפרט/המחירוןזו כפי שנרשמו על ידינו ב
, הוגנת לאה, והם מהווים תמורה מרווח קבלני , לרבותותמכל מין וסוג, הכרוכות לדעתנו בביצוע העבוד

ועבור מילוי כל יתר  מכרזבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה ותושלמה עבור ביצוע העבוד
 לפיהם. ינו התחייבויות

 
מאה )  120קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 14

, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך זה מכרזלהצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון ה( יום מעשרים ו
תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, 

מסכום הצעתנו  10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגיןימים את המזמין,  7נפצה תוך 
וזאת מבלי לגרוע בזכות המזמין לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה  מוערכים מראשזו, כפיצויים קבועים ו

 על סכום זה.
 

 
 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 15

העתקים  4-ב , כמפורט לעיל,ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם הלחתום על  15.1
 .מכרזזכייתנו ב ימים מקבלת ההודעה על 7מאושרים כנדרש ולהמציאם למזמין תוך 

אישור ביטוחים בנוסח המצורף כנספח  מכרזימים מקבלת ההודעה על זכייתנו ב 7להמציא למזמין תוך  15.2
 לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית. 3/'ג
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ל פיה. מבלי לגרוע תוכנית בטיחות שתוכן ע"י ממונה בטיחות או יועץ בטיחות ולפעול עלהזמין  15.3

תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה לרבות עבוד עפ"י דיני הבטיחות והגהות בעבודה ל -ממחויבותנו זו 
 ודיני התכנון והבניה. 2007-בגובה(, התשס"ז

 העבודות עד להבטחת הבטיחות. עפ"י הנחיות הממונה על הבטיחות של המזמין יפסקו נפעלבמידה ולא 
תנה להסרת הסכנה תחייבנו חריגה מנוהלים ודרישות הבטיחות והגהות לאחר הזהרה בכתב והמ

ש"ח לכל יום. מוצהר על ידנו כי פיצוי זה נקבע תוך צפיית הנזק הצפוי  500בפיצוי כספי מוסכם של 
   למזמין כתוצאה מעיכוב כאמור.

ערבות בנקאית בלתי מותנית  מכרזימים מקבלת ההודעה על זכייתנו ב 10תוך להפקיד בידי המזמין  15.4
"ערבות  :)להלן הלהבטחת קיום תנאי החוז ,)כולל מע"מ( ש"ח 10,000סך בולהנחת דעתו  טובתול

 לחוזה ההתקשרות. 4/'גבנוסח המצורף כנספח  "(ביצוע
 

 
כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  16

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

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

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 17
ו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו בהשאלה ידוע לנו ואנ 17.1

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

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה  17.2
בין מספר מציעים,  ןאו לפצלאו לבצען לשיעורין, , ותוהוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מהעבוד שהיא,

 כל טענה בקשר לכך. מוותרים בזאת עלכלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו  ןאו לא למסר
א בחשבון ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להבי 17.3

בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו, לערער על  הכל גורם ושיקול שירא
 השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

או  המזמיןאנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  17.4
להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם תתקבל  בקשר וו/או שליחי ונגד מי מנציגי

ו/או בקשר להליכי הדיון  ותין מסירת העבודיבענ שהמזמין יקבלובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 בהצעות.

כי ההצעה הן "להצעת מחיר מידוע לנו שהתוכניות המופיעות במערכת התוכניות המהווה חלק ממס 17.5
 .ןאחראי ואינו ערב לדיוק בלבד" והמזמין אינו

להתווסף  עשויותלחול שינויים ואליהם  עשויים הכמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבתוכניות אל
תוכניות נוספות לצורך הבהרה, הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים אשר המזמין או בא כוחו רשאים 

 להורות על ביצועם בתוקף ההסכם.
בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן  ןאומדכניתנו  המפרט/המחירוןת בידוע לנו שהכמויות המופיעו 17.6

המנהל הכמויות שבוצעו למעשה ואשר תיקבענה ע"י המזמין ו/או ע"י  לבצע למעשה. התשלום יהיה לפי
המפקח מטעמו על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע"י הקבלן ו/או על סמך מדידות שתיעשינה בשטח, ו/או 

 ובהתאם לחוזה. הכל לפי העניין

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר היחידה הנקוב  17.7
, בסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז שהוא, או שיבוטלו לחלוטין המפרט/המחירוןב

 ולא יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל.
מזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול דעתו, ואנו ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה 17.8

 מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.
תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני הנחה  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  17.9

סכום בלבד בכוללת הנחה כללית שצוינה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו. אם הצעתנו 
תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז הנחה יחול על כל  -

 סעיף וסעיף בהצעתנו.

 
הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( או בשם  אנו מצהירים בזה כי 18

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

 
זה הינם בגירים שאין מניעה מכרז  הננו מתחייבים כי העובדים אשר יועסקו על ידנו בביצוע העבודות נשוא 19

  .2001 –, התשס"א ימיםעסקה של עברייני מין במוסדות מסולהעסקתם לפי החוק למניעת ה
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זה, אלא לאחר שניתן  מכרזנו לפי ילא יועסק אדם כלשהו על ידנו במסגרת קיום מחויבויות מכרזהיה ונזכה ב

לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן 
 .2003-שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

זה אשור משטרה  מכרזימי עבודה ממועד ההודעה על זכייתי ב 10תחייבים להעביר לידי העירייה תוך הננו מ
 לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידנו בביצוע העבודות.

 
 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  20
 
 

 ________תאריך:_________________________________חתימת הקבלן וחותמתו: __

 ___________________________________________שם הקבלן : _______________

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 ___________________מס' טלפון של הקבלן : ____________________מס' פקס: ____

 ___________________________________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. מו/חתםהנ"ל 

 
               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 נספח ב'/1
 
 

 
 תאריך: _________                                       לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 טופס המלצה לקבלןהנדון: 

 
 __________________שם הפרויקט: ___________________________________________________

 מיקום הפרויקט: __________________________________________________________________

 תיאור קצר של הפרויקט:

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 מועד השלמת הביצוע:_____________________

 __________ עמד/לא עמד בלו"ז:________________משך הביצוע בפועל:____________

 ____________________________________________________________________שם המזמין:__

 כתובת המזמין:____________________________________________________________________

 טלפון:________________________

 _____________נייד:____________

 

 שם חברה מנהלת:__________________________________________________________________

 שם מנהל הפרויקט:_________________________________________________________________

 __כתובת:________________________________________________________________________

 טלפון:________________________

 נייד:_________________________

 
 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל

 
אני הח"מ __________________________________ מאשר בזאת כי הקבלן:____________________ 

י כל המפורט מעלה ___________________________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכ

 הוא הציון הטוב ביותר(: 10, כאשר 10 – 1נכון הוא. להלן התרשמותי מהקבלן )במדדים של 

 עמידת הקבלן בלוחות זמנים: _________________;  טיב ואיכות העבודות:_____________;

 הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות: ________;

 עולה עם המזמין: __________.וף פשת

 
 תאריך:___________________                חתימה וחותמת המזמין:_________________ 
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 נספח ב'/2
 
 

 
 _______תאריך: ______

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35 ויצמן
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף 
 1976-זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו מכרזב

 מועד ההרשעה האחרונה.במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות מו/או כי 
 

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

 
I. __ .("המשתתף"_____________ )להלן: אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ . 

II.  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות
והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד  במכרז פומביהעיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף 

 *______________ ח.פ. _______________.

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

 ונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.את נכ

   
      _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד      

 
 

                                                           
  לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגידII  סעיף *
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 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:

______ של  מכרזב( "המציע"ר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  הנני נותן תצהי .1
 עיריית עכו.

חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  19186-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותתאימת המובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 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 

  ובדים או יותר.ע 100המציע מעסיק 

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

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים מכרז המציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לשם , לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ונעשתה עמו  ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

        _______________ 

 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופ
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו53ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

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

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
צה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "חבר מוע

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלענייהעירייה; 

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

 -זה, "חבר מועצה"  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 

 (."()ב(1)2-()ב( ו1)1ו"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 ידי 
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."-בן

 
 הצהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ול 2

או מי שאני לו  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 סוכן.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2
 עובד אחראי בו. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3
 
של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  צעות המחירהידוע לי כי ועדת  3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 רה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצה 4
 
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  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.,

 
 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 
 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 
 ה ארנונה לעירייהאל יעסקמקום מגורי או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין  אועכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □

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

 

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

 
 
 
 
 

 
 רתי זו מצ"ב: לשם הוכחת הצה

 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

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

 תושבי העיר.ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים   
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
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לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

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

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

 
 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 מקומי. י1
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 32ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

ערבים בזה כלפיכם  ( אנו"המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ________על פי בקשת 
מכרז שתתפות המשתתף בהוזאת בקשר עם ( ₪ מאות  וחמששלושת אלפים )₪  3,500עד לסך של לסילוק כל סכום 

 .אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש 27/2022פומבי 
 

בשיעור ההתייקרות בין המחירים לצרכן  , צמוד למדדאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
יום  14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2022 אפרילהמדד שפורסם עבור חודש 

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

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

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 19.9.22קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 19.9.22 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 19.9.22לאחר יום 

 
 ה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צור

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                                                            
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 חוזה לביצוע עבודות
עכו ביום _____שנערך ונחתם ב  

 
 

 עכועיריית     ב י ן :
 , עכו35ויצמן מרחוב    
 ("העירייה" )להלן :   
 מצד אחד          

 
 

 ______________________________   ל ב י ן : 
 ת.ז/ח.פ.________________________   
 מרחוב _________________________   
 _____________פקס:  ______________, טלפון:   
 ("קבלן"ה  )להלן:   
 מצד שני          

 
 

אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות ( "ההליך")להלן:  27/2022 במכרז פומבי והקבלן הגיש הצעתו    :הואיל
 (;בהתאמה" ערכות גילוי"מאו  /ו "העבודות")להלן:  גילוי וציוד כיבוי אש

 
 ;זוכההצעה ההקבלן כהצעת המליצה על _______ ם מיושל העירייה בישיבתה מכרזים וועדת    :והואיל

 
ועל פי לוח הזמנים שיוגש ע"י בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו  העבודותבביצוע  נתייוהעירייה מעונ   :והואיל

 אושר ע"י העירייה;כפי שיהקבלן 
 

 הסכם זה.תנאי לביצועו הכל על פי  בקשת למוסרןוהעירייה מ ותוהקבלן מעונין לבצע את העבוד והואיל: 
 

 וסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: לפיכך ה
 
 מבוא .א
 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1

 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.2
ים אשר קדמו לו, והוא הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות בין הצדד 1.3

 מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.
 
  מטרת ההסכם .ב
 
 .עבודותעצמו את ביצוע ה עלמקבל  קבלן והקבלןהעירייה מוסרת בזאת ל .2

 
העבודות תבוצענה בהתאם לפרטים, לכמויות, למפרטים וללוחות הזמנים המפורטים במסמכים המצורפים  .3

 להסכם זה.

 
וכי חתימתו על הסכם זה ואת כל הנתונים הקשורים לכך,  דותשר כי בדק את תוכניות ביצוע העבוהקבלן מא .4

 נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות העבודות, היקפן וכל הנדרש לשם ביצוען.
 

ן אשר יסופקו ויותקנו על ידו במסגרת העבודות עומדים בתו התק מערכות הגילויהקבלן מצהיר כי כל  .5
 .או תקן עדכני אחר( 1220 )ת"י  ומטית לגילוי אש ועשןטהמערכת האוהישראלי למתקני 

 
וכי לרשותו כוח האדם, הציוד  ותוניסיון הדרושים לביצוע העבוד , מומחיותכי הוא בעל ידעהקבלן מצהיר  .6

 ן.והחומרים הדרושים לביצוע
 
 
 
 



 27/2022מכרז פומבי 
 אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש

 

 מסמך ג'
 
 

 19 

 אופן ביצוע העבודות  .ג
 
ובעלי להשתמש בחומרים מסוג ומאיכות טובים מה מקצועית גבוהה, בר ותהקבלן מתחייב לבצע את העבוד .7

על פי התוכניות המוסמכות ועל פי הדין והתקנות , (או תקן עדכני אחר 3,11חלקים  1220תקן ישראלי ) ת"י 
וזאת תוך מתן אישורים לכב"א על ביצוע העבודה ותקינות הציוד עפ"י  שנקבע בין הצדדיםועל פי לוח הזמנים 

 .ם הרלוונטייםהתקני

 
הבטיחות בעירייה,  סיור משותף עם הממונה על , טרם תחילת ביצוע העבודות,הקבלן  מתחייב לקיים 8.1 .8

 לעניין שמירת הבטיחות באתר ביצוע העבודות.לקבל הנחיותיו ו
 ותעבודלשם ביצוע ההוראות הבטיחות המתחייבות בסיום הסיור יחתום הקבלן על אישור בכתב לפיו 

 פיהן.  ברורות לו וכי יפעל עלידועות ו
         בתוכנית לביצוע העבודות, בהתאם להנחיות שניתנו לו  תוכנית בטיחותהקבלן מתחייב לנהל  8.2

  תוכן ע"י ממונה ו/או יועץ בטיחות ולפעול על פיה., אשר בטיחות
 ה. ימים ממועד חתימת הסכם ז 7הקבלן יעביר העתק תוכנית הבטיחות לידי העירייה תוך 

לא יחל הקבלן ביצוע העבודות בטרם העברת תוכנית הבטיחות לידי העירייה ואישורה על ידי העירייה.  8.3
תחייב את הקבלן בפיצוי כספי בניגוד לאמור לעיל תביא לעצירת העבודה ו ביצוע העבודותהתחלת 

צאת תוכניות בגין כל יום בו תעוכבנה העבודות עקב אי המ₪  500מוסכם ומוערך מראש בסכום של 
בטיחות כאמור. סכום הפיצוי השקלי הקבוע בסעיף זה יהא צמוד למדד. כמדד בסיס ישמש המדד 

 הידוע במועד חתימת הסכם זה וכמדד הקובע  המדד הידוע בעת התשלום בפועל.
תקנות הבטיחות הוראות בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לקיים בדייקנות ובהקפדה ראויה את   8.4

 .2007-עבודה בגובה(, תשס"זבעבודה )
הקבלן מתחייב כי במידה ותהא תקלה , טכנאי מוסמך מטעמו יגיע בכדי לתקן את התקלה וזאת תוך  8.5

 מרגע הודעת נציג העירייה או מי מטעמו על התקלה.  שעות 24עד 

 

 

 
טיב החומרים העירייה ו/או מי שימונה על ידה רשאית לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את  .9

שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאית היא לבדוק את אופן ביצוע 
הוראותיה, הוראות החוזה, והוראות כל דין, לרבות קיום כל התקנים, החוקים ונהלי הבטיחות, על ידי הקבלן. 

 הבדיקות הנ"ל . על הקבלן לעזור ולספק לעירייה את כל המידע הדרוש לצורך

 
 המועד לתחילת העבודות אשר נקבע בצו התחלתלא יאוחר מ ותהקבלן מתחייב להתחיל ביצוע העבוד 10.1 .10

 העבודות יבוצעו בתום שעות פעילות הגנים. יובהר כי  (."מועד התחלת העבודות")להלן:  העבודה
ולהשלים את ביצוע  יהעירילשביעות רצון ה ותאופן שוטף בביצוע העבודבלהתקדם הקבלן מתחייב  10.2

 (. "מועד מסירת העבודות")להלן:  בהתאם ללוחות זמנים שיוגדרו על ידי נציג העירייה ותהעבוד
תינתן לקבלן על ידי העירייה תעודת השלמה בנוסח  רצון העירייה עם השלמת העבודות לשביעות 10.3

 , בה יצוין מועד מסירת העבודות.1כנספח ג'/המצורף להסכם זה 
 תהווה הפרה יסודית של החוזה.ן, כולן או חלקן, מעיקרי החוזה והפרת ןינלעיל ה 2-ו 1 הוראות ס"ק 10.4
בגין כל יום איחור בהשלמת העבודות ומסירתן לעירייה מעבר למועד מסירת העבודות הקבוע בסעיף  10.5

מהתמורה. סכום הפיצוי השקלי  0.5%לעיל ישלם הקבלן לעירייה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך  10.2
בוע בסעיף זה יהא צמוד למדד. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה וכמדד הק

 הקובע  המדד הידוע בעת התשלום בפועל.
 

 התיקונים הנדרשים כל את וכן וברציפות שוטף זה, באופן הסכם נשוא העבודות את יבצע הקבלן 11.1 .11
או /ו התקנים למכון תשלומים כך, לרבותב הכרוכים והעלויות התשלומים בכל ויישא העבודה לביצוע

 .שהוא שלישי צד לכל
ו/ או כל  של מכון התקנים הישראלי 1220י "ביצוע העבודות יכלול את כל הנדרש והמתחייב מתקן ת 11.2

ה לעמידמערכות הגילוי  את להביא מנת על הנדרשות העבודות , לרבות ביצוע כלתקן עדכני אחר
 .התקן בדרישות

 העוסקים והחוקים לתקנים התאםהעירייה וב דרישות, 1220 י"ת תו לפינה תיבחונה תימדדות העבוד 11.3
 .נציג העירייה והנחיות הוראות לפי וכן העבודות במסגרת הכלולות השונות העבודות בסוגי

 3חלקים  1220אישור מעבדה מוסמכת לפי ת"י להמציא לעירייה  ,סיום העבודותעם  ,הקבלן מתחייב 11.4
 בדה לפי דרישות כב"א. ו/ או אישורי מע 11-ו

 
העירייה רשאית להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות שינוי צורתן, סגנונן, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן,  12.1 .12

 גובהן, מיתארן ו/או מימדיהן של העבודות או של כל חלק מהן והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיה.
בכל שיעור/אחוז שהוא או לבטל  המפרט/המחירון העירייה רשאית להגדיל או להקטין סעיפים מסעיפי 12.2
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, לבטל או להוסיף עבודות והקבלן מתחייב לבצע את המפרט/המחירוןכליל כמויות מכל אחד מסעיפי 
 הוראותיה על פי מחירי היחידה ללא כל שינוי מן המפורט בחוזה.

מגדילה את התמורה מובהר בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לא יהא תוקף להוראה ה 12.3
ו/או המגדילה כמויות של עבודות ו/או פרטים קיימים ו/או המוסיפה עבודות ו/או פרטים חדשים, אלא 

 עם נחתמה כדין על ידי מורשי החתימה מטעם העירייה, קרי: גזבר העירייה וראש העיר. 
א אם נחתמה הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין כל הגדלה מההגדלות המפורטות לעיל, אל

כאמור בסעיף זה לעיל. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או זכות תביעה ו/או דרישת 
פיצוי בכל עילה שהיא נגד העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר להוראת הגדלה שלא נחתמה 

עושר ולא במשפט על ידי מורשי החתימה כאמור לעיל ולפיכך לא שולמה, לרבות טענות בדבר עשיית 
 מצד העירייה או מי מטעמה.

   ס"ק זה הינו מעיקרי החוזה ותנאי לחתימתו על ידי העירייה.
           ______________ 
 חתימת הקבלן               

 
 תקופת הבדק .ד
 

 .חודשים או תקופה אחרת שסוכמה במפורש ובכתב בין הצדדים 12תקופה של תקופת הבדק פירושה  131. .13
 וחתימה העבודה מסירת מתאריך יתחיל הבדק תקופת של ינהימנ )להלן סעיף "תקופת ההתקשרות"(

 מתן מתאריכי - העבודה של שונים חלקים לגבי מסירה תעודת של במקרה, ומסירה תעודת מתן על
 .האמורים החלקים לגבי האמורות תעודותה

נציג העירייה נגרם כתוצאה מעבודה מתהווה בעבודה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת  13.2
לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, 
הכל לפי דרישת נציג העירייה ולשביעות רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין לאחריה 

 מתום תקופת הבדק.ים חודש 3-ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
 .הקבלן על יחולו זה סעיף לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות הוצאותה כל 13.3

 

 

 ושיפוי בנזיקין אחריות  .ה
אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה  קבלןה .14

לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו  ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או קבלןו/או ל
ו/או עובדיו  קבלןו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של ה עבודותעל פי הסכם זה ו/או ל

   .עבודותה  תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע  ו/או ו/או כל מי שפועל מטעמו
דן שיגרמו לרכוש ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאוב קבלןה .15

 .עבודותו/או מטעמו בקשר עם ה קבלןה
אבדן ו/או נזק להם   פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל קבלןה .16

העירייה ו/או כל הפועל מטעמה  כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את קבלןאחראי ה
בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על 

   מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.קבלן ה
סכומים  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת קבלןהעירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר ה .17

כאמור לעיל קבלן אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה
 כאמור לעיל. קבלןו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה

 

 ביטוח .ו
 לגרוע ומבלי, יותו כאמוראחר ולהבטחת דין כל פי ועל זה הסכם פי על הקבלן מאחריותו לגרוע מבלי .18

 קיימת עוד וכל ההסכם תקופת כל חשבונו במשך על ולקיים לערוך הקבלן מתחייב, וחובותיו מהתחייבותו
 שלא ובלבד, הבלעדי דעתו שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות

 נפרד בלתי חלק המהווה 4ג' נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו
 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם

 
 חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את עבודותלביצוע ה וכתנאי זה הסכם חתימת במעמד הקבלן ימציא .19

 מבטחי ידי-על וםחת האישור מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על הקבלן מבטחי בידי כדין
 העירייה את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים לעירייה בישראל המורשים הקבלן

 זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב הקבלן. ההסכם הפרת בגין בתרופות
 .מהעירייה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו

 
 

 הקבלן מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים:  .20
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 ואו העירייה:  /קבלןה –"המבוטח" בפוליסות הינו  שם .א
: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. הביטוחי"העירייה" לעניין הכיסוי              

או בקשר עם מעשה ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/ .ב
 מחדל של הקבלן ומי מטעמו בביצוע העבודות.

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה בגין תאונת  .ג
 עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות. 

יה בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או ביטוח חבות מוצר המכסה את אחריות העירייה ועובד .ד
 ומי מטעמו בביצוע העבודות.  הקבלןהמוצרים של 

ההשתתפות העצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים  סכום .ה
 . ₪ 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי שגרם מטעמה מיאו /ו הובדיו/או ע עירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .ו
 .לנזק בזדון

לעירייה הודעה  שתימסרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .ז
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  הקבלן"י עבכתב, 

 .השינוי המבוקש
 וקיים בפוליסות מבוטל.  כלכחריג רשלנות רבתי  .ח

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי  הקבלןסעיף בפוליסות  כל .ט
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הקבלן 

וא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במל
זכות תביעה ממבטחי העירייה מבטחי הקבלן זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה ל

. למען הסר ספק, מבטחי 11861-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.  יםמוותרהקבלן 

לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח המפעיל היקף הכיסוי בפוליסות  .י
 .התקפות במועד התחלת הביטוח

הקבלן ביטוחי  –כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק  הקבלןועבודות  ככל .יא
 עיל.יורחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות ל

להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת העירייה  מהקבלןרשאית, אך לא חייבת, לדרוש  העירייה .יב
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה. והקבלן

 
 יהוו לא לעירייה ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת .21

 בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהעירייה שהוכל אישור
 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על הקבלן אחריותו של את לצמצם כדי

 
 בפוליסות הקבועות העצמיות ההשתתפויות בדמי יישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי הקבלן לבד .22

 .הביטוח
 

 שהובא או הנמצא ותאור סוג מכל ציוד או/ו לרכוש קלקול או נזק, לאבדן העירייה כלפי אחראי בדוהקבלן ל .23
 בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו העבודות לצורך המשמש או/ו שבאחריותו או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על
 אולם, בחלקו או/ו אובמלו לעיל המפורט לציוד או/ו לרכוש ביטוח לערוך שלא רשאי הקבלן. ההתקשרות עם

 העירייה מטעם הבאים ואת העירייה את, מטעמו הבאים בשמו ובשם, הקבלן פוטר מקרה בכל כי יובהר
 .ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו כאמור כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות

 
, מטעמו הפועלים או/ו הקבלן של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי לבדו יהיה הקבלן .24

 תגמולי של חלקית או מלאה להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות
 לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי הקבלן יהיה כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח

 הפועלים או/ו העירייה את הקבלן פוטר. בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים
 .בזדון לנזק גרמו אם למעט כאמור אובדן או/ו נזק לכל מאחריות מטעמה

 
 לשמור, האמור בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הקבלן .25

 כדי פעולה כל לעשות  העירייה ולדרישת. הביטוח ותבפוליס הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על
 .  הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש

 
 באופן לנזקים הקבלן אחראי יהיה, העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הקבלן הפר .26

 .זאת עקב לו שיגרם אחר או/ו כספי נזק כל על העירייה כלפי כלשהי טענה לו שיהיה מבלי ובלעדי מלא
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 בביטוח הדן אחר חוק כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת הקבלן על .27
 .מעבידים ידי על עובדים

 
ו/או  החוזה להסבת הרשאה וניתנה היה, הקבלן ביטוחי קיום על ובאישור הביטוח בפרק מהאמור לגרוע מבלי .28

 קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהיה הקבלן ,החוזה תנאי פי על משנה קבלני להעסקת
 ותואם נחוץ שיהיה וככל הקבלן של דעתו הבלעדי לשיקול בהתאם ביטוחים ולקיים לערוך יתחייבו המשנה
 ימצאו בה נוספת תקופה כל ולמשך הקבלן עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, עימם ההתקשרות לתנאי

 הבלעדית האחריות ספק הסר למען. בביטוחיו המשנה קבלני את הקבלן יכלול לופיןלחי. דין פי על אחראים
 .הקבלן על תחול המשנה קבלני  י"ע ביטוחים העדר או/ו קיום בקשר או/ו בגין

 
 התמורה ולוח תשלומים  .ז
 
רייה על פי הסכם זה ובכפוף לביצוע השירותים שהזמינה העי קבלןמילוי כל התחייבויות ה כנגדבתמורה  29.1 .29

מחירון בהנחה של %_______ מ את שכר החוזה קבלןבהתאם להוראות הסכם זה, תשלם העירייה ל
 (."התמורה")להלן: בתוספת מע"מ כדין  5המפרט המצורף כנספח ג'/

 להסכם התקשרות זה. 5כנספח ג'/אחוז ההנחה הינו אחוז הנחה כולל עבור כלל המפרט/המחירון            
תמורה /תמחור אשר לא קיימים בגינן סעיפי לבצען הקבלן יידרשר עבודות נוספות שהתמורה בעבו  29.2

ייקבעו בהתאם למחירי מחירון "דקל" לעבודות שיפוצים, על פי מהדורתו המעודכנת במועד הוצאת 
לא תינתן לקבלן כל תוספת לפי המפורט בחלק ג' של מחירון דקל,   .20%הזמנת העבודה, ובהנחה של 

 , תוספת איזור, שטח מאוכלס וכד'.רווח קבלני/ת אחוזי קבלן ראשילרבות תוספ
, לרבות הוצאות הקבלן, וכוללת את כל רכיבי העבודות תוסופי הקבועהינה  1התמורה הקבועה בס"ק  29.3

 ישירות ועקיפות, הנלוות לביצוע העבודות ו/או לקיום הוראות הסכם זה. 
 .שהןכלת התייקרויולה לא תווספנה התמורה הינה סופית ו 29.4
 התמורה כוללת מתן אישורים נדרשים לכב"א.    29.5

 

 
המפרט את מפרט על ידו, בצירוף  ובגין העבודות שבוצע שבוןבסוף ביצוע העבודות חהקבלן יגיש  30.1 .30

 העבודות שבוצעו.
יום מתום החודש הגרגוריאני בו  45ישולם תוך  -ככל ובמידה שאושר על ידי נציג העירייה  -החשבון   30.2

השניים ובתנאי שהקבלן  או תוקן והוגש מחדש בהתאם להערות נציג העירייה, לפי המאוחר מביןהוגש, 
 .2יחתום על כתב ויתור בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'/

 
 ובכפוף להמצאתה. חשבונית מס התשלומים לקבלן יבוצעו כנגד .31
 

, בין מכוח ילה שהיאעייה מכל כל סכום שהקבלן חב לעירהמשולם לקבלן העירייה רשאית לקזז מכל תשלום  .32
 הסכם זה ובין מכוח התחייבויות אחרות.

 
 הפרת ההסכם וסעדים .ח
 

 39 ,37 ,28-14, 13 ,11 ,8, 7, 5מוסכם בין הצדדים כי סעיפים מבלי לגרוע מקביעות נוספות בהסכם זה  33.1 .33
 ודית של החוזה.הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יס 42-ו

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של  33.2
 הסכם זה.

ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  ביצוע העבודותניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו ב 33.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

עירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים ל 33.4
 1,500לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  3 - 1מן ההפרות המפורטות בס"ק 

. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד כשהם צמודים למדדאלף חמש מאות ש"ח( בגין כל הפרה, )₪ 
 דוע בעת התשלום.המדד הי –חתימת הסכם זה וכמדד הקובע 

לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או  עירייהכמו כן אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של ה 33.5
חילוט הערבות הבנקאית( ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה 

 .קבלןכתוצאה מהשבתת שירותי ה
ה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית לחלט מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בז 33.6

את הערבות הבנקאית, כמשמעותה בחוזה זה, לשם כיסוי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה עקב 
 ההשבתה.
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לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או עפ"י כל  33בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .34
תהא  הקבלןם כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות דין, מוסכם בין הצדדי

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

 
מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות  .35

 לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף 
, כולם או חלקם, קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 35.1

 ימים ממועד ביצועם. 21והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או קבלןי נכסי הניתן צו כינוס נכסים לגב 35.2

שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 
, חוק החברותל 350חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 

 .1999-ט"נתש
או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או קבלן ש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הי 35.3

 טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 35.4

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

 תקשרותתקופת הה .ט
 

 יום  _______ועד ליום מ חודשים, החל 12 -של כ התקופבמשך  קבלןיבוצעו על ידי העבודות ה    36.1 .36
            .__________ 

 
כם זה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות של הס העירייה 36.2

חמש  לא תהא מעל תקופה שלההתקשרות  של תקופתובלבד  ,חודשים כל פעם 12ת של ונוספ ותלתקופ
יום לפחות בטרם תום  30( "הודעה ההארכה")להלן:  קבלןובתנאי שנתנה על כך הודעה בכתב ל שנים.

ת לא הודיע על סירובו להארכת תקופת ההסכם כקבוע בהודע תקופת ההתקשרות שבתוקף והמפעיל
 יום מיום שנשלחה אליו הודעת ההארכה. 14הארכה, תוך 

לא הודיע על סירובו להארכת תקופת ההתקשרות יראו את ההתקשרות  קבלןניתנה הודעת הארכה וה  36.3
ות כמוארכת לתקופה נוספת כקבוע בהודעת ההארכה וכל הוראות הסכם זה יחולו על תקופת ההתקשר

 הנוספת.
על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההתקשרות לפי  36.4

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות קבלן ולקבלן יום ל 30הסכם זה, כולה או חלקה, בהודעה מראש של 
שבוצעו על עבודות ין הכספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה בג

 ידו בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור.
 

 
 ערבות בנקאית .י

 
לפני    להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי העירייה,    37.1 .37

וסח המצורף כנספח צמודה למדד בנ מקורית, מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית,
 .ולל מע"מ()כ₪  10,000סך ב ("ערבות ביצוע")להלן:  4ג'/

החל ממועד תחילת ביצוע השירותים על ידי הקבלן  ימים 90ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  37.2
 ואילך.

ימים ממועד קבלת  15לעיל, ימציא הקבלן לעירייה, תוך  36.2הוארכה ההתקשרות כאמור בסעיף  37.3
רכה, הארכה של ערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף הודעת ההא

 יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות.    90 -ל
 המצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף זה, הינה תנאי להארכת תקופת ביצוע השירותים. 

 נדרשת אחרת. ערבות הביצוע, וכל הוצאה הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת 37.4

תנאי מתנאי הסכם זה, או לא ביצע את השירותים כולם או חלקם, לשביעות רצון   קבלןלא קיים ה 37.5
יוכל  קבלןהעירייה, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה, מבלי שה

ת לפעול ובלבד שקודם לחילוט הערבות ניתנה לקבלן הזדמנו להתנגד לגביית סכום הערבות האמור
 . לתיקון הפגמים שנפלו תוך פרק זמן שיקבע ע"י העירייה
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זכות כלשהי  קבלןסכום הערבות שנגבה על ידי העירייה, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא ל 37.6
לבוא כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בטענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של 

 או לפי כל דין בגין הפרת ההסכם.העירייה לפי ההסכם ו/

ולקזז מיתרת  קבלןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לעכב את יתרת תשלומיה ל 37.7
 כלפי העירייה ו/או כלפי צד ג'.  קבלןתשלומיה כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של ה

 
 

 שונות  .יא
 

 . 1931000750  בתב"רההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת  38.1 .38
ים ונתקבלו לכך כל ההחלטות אההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנ 38.2

 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין. 

 
הינם בגירים שאין ( "העובדים" :)להלןהקבלן מצהיר בזאת כי כל העובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות  .39

  .2001 –של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א  החוק למניעת העסקהמניעה להעסקתם לפי 
ימי עבודה ממועד חתימת הסכם זה אשור משטרה כהגדרתו של  5הקבלן מתחייב להעביר לידי העירייה תוך 

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור מונח זה 
( לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו נות""התק)להלן:  2003-המשטרה(, תשס"ג

 במסגרת ביצוע העבודות.
המפעיל מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו במסגרת קיום מחויבויותיו לפי הסכם זה, אלא לאחר שניתן 

 לגביו "אישור משטרה", גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך ביצוע העבודות.
 

הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מזכויותיו או חובה מחובותיו לפי  לא יהיה זכאי להמחות זכות הקבלן 40.1 .40
 . לכך מראש ובכתב של העירייה

הקבלן אינו רשאי להעביר ביצוע העבודות, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה לאחר, אלא אם  40.2
 ה הבלעדי.כן אישרה העירייה מראש ובכתב את ההעברה, לפי שיקול דעת

אושרה ההעברה על ידי העירייה, לא יהא בכך כדי לפגוע באחריות הקבלן מכוח הוראות הסכם זה  ו/או 
 מכח כל דין.

     
כויתור על כל הפרה שלאחר  דברויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה .41

ור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל וית
 אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

 
על אף חילוקי דעות או  ותלא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע העבוד הקבלן .42

 מורה.ן, לרבות בגין עיכוב תשלום התמחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע
 

אישור טלפוני  בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 43.1 .43
 או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 

ימי עסקים  3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום  43.2
. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי מתאריך המשלוח

, או במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס על הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען
 ידי הנמען, לפי העניין.

 
הבלעדית הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .44

 ות.והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע העבוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
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  ____________________   _____________________ 
 הקבלן      העירייה

 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

סכם זה נחתם מטעם הקבלן על ידי ה"ה מאשר כי העו"ד/רו"ח , _______________________אני הח"מ ___
____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם 
המוסמכים לחתום על ההסכם בשם הקבלן ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על 

 . פי דין
 
 

     ______________          ________________ 
  ךתארי  חתימה                                        

 
 
 

 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.
 כדין. מכרז פומבי הליךלהתקשרות קדם 

ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את זכויות העירייה 
 כנדרש.

 
___________               ___________________ 

 תאריך                                                                        ת יועמ"שחתימ  
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 לכבוד:
_______________ 

 
_______________ 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 תעודת השלמההנדון : 
 
 

ני מאשר בזה כי העבודות הרי עיריית עכו,כם לבין יחוזה שנחתם ביום __________ בינל 10.3על פי הוראות סעיף 
כהגדרתן בחוזה, בוצעו ונמסרו בהתאם לחוזה, כי כל המסמכים הטכניים, כתבי האחריות, תעודת הביטוח 

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

 בכבוד רב,        
 
 
 

       __________________ 
 נציג העירייה            
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כתב ויתורהנדון: 
  

 
______________ ש"ח שקיבלנו מכם מהווה את כל היתרה המגיעה לנו מכם, ___הננו מאשרים בזה שהסך של _

ביום לסילוק מלא, סופי ומוחלט עבור ביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה שנכרת בינינו לביניכם 
 ._________________ 

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

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

 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

       __________________ 
חתימת הקבלן            
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 אישור ביטוחים

 כיסויים
ביטוחסוג ה  
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

עצמית השתתפות  נוספים כיסויים 
 בתוקף

מטב סכום
 ע

מט סכום
 בע
 ₪ 

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 רכוש 
 

         

         
         
         
, 322, 321, 302    1,000,000     צד ג'

328 ,302 ,307 ,
309 , ,329 ,315  

319, 329, 328    20,000,000     אחריות מעבידים  

          אחריות המוצר

 328, 302, 301         אחריות מקצועית
חודשים( 6) 332,  

          אחר

(:ג'ותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירפירוט השירותים   
092 ,088 ,  

ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים   
)לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס  )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס    

  
  
  

 

 

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

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

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
בקש האישורמ מבוטחה  העסקה אופי  האישור מבקש מעמדמ   

 שם: עיריית עכו
 

 שם
 

 

נדל"ן☐  

שירותים ☒  

אספקת מוצרים☒  

אחר☒  
 ואחזקה התקנה, אספקה

 וציוד גילוי מערכות של
אש כיבוי  

 
 

 

משכיר☐  

שוכר☐  

זכיין☐  

קבלני משנה☐  

מזמין שירותים☒  

מזמין מוצרים☒  

______אחר: ☐  
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 

 מען

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי  

 חתימת האישור
 המבטח:
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 תאריך: _________                כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 
( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "הקבלן"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____

שירותי אספקה, התקנה  ביצועש"ח( וזאת בקשר עם  עשרת אלפיםבמילים: )₪  10,000כל סכום עד לסך של 
 . 27/2022מכרז פומבי –י אש ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבו

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

יום  14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2022אפריל בין המדד שפורסם עבור חודש 
נו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלי

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  קבלןאו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןכלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

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

 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.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה.____________  אחרידרישה שתגיע אלינו 
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 
 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                                                  
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 מפרט/מחירון
 
 

 עיריית עכו
 מחירון למכרז לאספקה והתקנה של מערכות לגילוי וכיבוי אש

 לצורך מתן הנחה  ע"י המציעים. המחירים בש"ח, לא כוללים  מ"מ

 תיאור סעיף מס סעיף
יח' 

 ידה מ

מחיר 
ליח' , 
 ש"ח 

    אחזקה שנתית של ציוד כיבוי אש 1.01,1.07

01.01.0010 
אחזקה/ בדיקה/ שירות שנתי למטפה מטלטל עם אבקה, שבו האבקה או הגז 

, בקיבולת 570ו/או  463מאוחסנים ביחד, מתאים לדרישות תקן ישראלי ת"י 
חלקים הפגומים לפי ק"ג. המחיר כולל החלפת כל ה 12, או 3, 6נומינלית של 

הצורך, תיקון צבע, סימון ובדיקה כולל הוספת דיסקית, סימון עפ"י הנחיות 
התקן, אבקת כיבוי וגז דחף עפ"י הצורך, כולל בדיקה הידרסטטית, כולל הגשת 

 33 יח'  רישום מסודר עפ"י התקן, כולל כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם

01.01.0070 

בקה שלא במסגרת שירות התחזוקה השנתית, המחיר מילוי ותחזוקה למטפה א
כולל אבקת כיבוי וגז דחף, לא כולל גז כיבוי, כולל כל העבודות הדרושות לביצוע 

מושלם. סעיף זה באשור המפקח או נציג הרשות בכתב לפני הביצוע שלא 
במסגרת האחזקה הרגילה ו/ או במקרה של הפעלה מכוונת. בנוסף, ביצוע 

במקרים של שנת שירות ראשונה ברשות, לצורך יישור קו המילוי יתאפשר 
 50 יח'  והחזרה לכשירות באישור המזמין

כנ"ל אחזקה ובדיקה  )בדיקה ויזואלית( למטפה עם גז הלון בקיבולת נומינלית  01.07.0040
 32 יח'  ק"ג במידה והמטפה תקין בלבד )לא כולל גז המילוי( 6או  1.5 /3

01.07.0050 

יקה/ שירות שנתי למטפה מטלטל עם גז הלוטרון בקיבול נומינלי אחזקה/ בד
ק"ג. המחיר כולל כל החלקים הפגומים עפ"י הצורך, תיקון צבע,  6או /1/3

סימון ובדיקה, כולל הוספת דיסקית וסימון עפ"י הנחיות התקן )לא כולל גז 
כיבוי( כולל הגשת רישום מסודר עפ"י התקן, כולל בדיקה לאטימות המטף 

 32 יח'  מניעת דליפת הגז. כולל כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם.ו

    אחזקה מקיפה למערכת גילוי אש ועשן 1.03

01.03.0080 
בשיטת האחריות הכוללת עפ"י דרישה ואישור המזמין בלבד:  -אחזקה מקיפה 

תחזוקת גילוי אש ועשן כולל חיווט, רכזת, ציוד נלווה, יחידות קצה וכו'. הכל 
. כולל אישור שנתי + נספח ג' וביקורת חצי שנתית 11חלק  1220פי ת"י ל

 1170 שנה יחידות קצה )כולל חלקי חילוף( 30)פעמיים בשנה(. עד 

01.03.0100 
בשיטת האחריות הכוללת עפ"י דרישה ואישור המזמין בלבד:  -אחזקה מקיפה 

ות קצה וכו'. הכל תחזוקת גילוי אש ועשן כולל חיווט, רכזת, ציוד נלווה, יחיד
. כולל אישור שנתי + נספח ג' וביקורת חצי שנתית 11חלק  1220לפי ת"י 

 2950 שנה יחידות קצה )כולל חלקי חילוף( 254)פעמיים בשנה(. עד 

31.03.0110 
בשיטת האחריות הכוללת עפ"י דרישה ואישור המזמין בלבד:  -אחזקה מקיפה 

ת, ציוד נלווה, יחידות קצה וכו'. הכל תחזוקת גילוי אש ועשן כולל חיווט, רכז
. כולל אישור שנתי + נספח ג' וביקורת חצי שנתית 11חלק  1220לפי ת"י 

 3950 שנה יחידות קצה )כולל חלקי חילוף( 512)פעמיים בשנה(. עד 

     אחזקה שנתית של מערכות מתזים לכל קוטר 1.04

תזים כולל תחנת הפעלה לפי ת"י שירות, תחזוקה וביקורת שנתית למערכת מ 01.04.0030
 1000 יח'  , לא כולל חלפים )לבי"ס(1928

בדיקת לחץ שנתית ואיפיון רשת מים כולל תוצאת דו"ח מפורט לרשות כיבוי  01.04.0040
 1000 יח'  אש )לבי"ס(

 600 יח'  ביקורת שנתית למז"ח כולל אישור תקינות מערכת 01.04.0050
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כת מתזים קיימת לצורך ביצוע עבודות שידרגו, שיפוץ, שינויים ריקון מים ממער 01.04.0110
 500 קומפלט וכו'. הסעיף יאושר עפ"י דרישת המזמין בכתב לפני הביצוע

 125 יח'  ''2אספקה והתקנת מזנקי סילון ריסוס בקוטר  02.01.0240

     אחזקה שנתית למערכת שחרור חום ועשן 1.06

ת למערכת שחרור חום ועשן הפועלת באמצעות רכזת אחזקה ובדיקה שנתי 01.06.0010
 1500 קומפלט ללא חיווט וחלקי חילוף. כולל מתן אישור תקינות -ומנועים לפתיחת חלונות 

01.06.0020 
מפוחים( הפועלת  2איזקה ובדיקה שנתית למערכת שחרור חום ועשן )עד 

המפוח, לוח באמצעות מפוחים לשחרור עשן מכל סוג שהוא כולל בדיקת מכלולי 
הפעלה, חיווט בהתאמה לתקן ובדיקת אינטגרציית הפעלות בחירום, ללא חיווט 

וחלקי חילוף ובמות הרמה שיחוייב בסעיף נפרד. כולל מתן אישור תקינות 
 2500 קומפלט הבדיקה תעשה עפ"י דרישות כיבוי אש למערכות שחרור עשן

 500 יח'  תוספת לנ"ל עבור מפוח נוסף 01.06.0030

     אחזקה שנתית של ציוד כיבוי אש 1.07

01.07.0010 
קבוע על כל מרכיביו,  3/4אחזקה/ בדיקה/ שירות שנתי של גלגלון כיבוי אש 

כולל ארגז כיבוי בכל המידות, כולל כל העבודות לביצוע  1כולל מזנק וברז "
 30 יח'  מושלם, כולל ביטול נזילות והחלפת אביזרי צנרת  במידת הצורך

)הידרנט( על כל מרכיביו,  3אחזקה/ בדיקה/ שירות שנתי של ברז כיבוי אש עד " 01.07.0030
 10 יח'  כולל כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם

מ', על כל מרכיביו, כולל  15אחזקה/ בדיקה / שירות שנתי של זרנוקי כיבוי אש  01.07.0040
 16 זוג לם. כולל כל העבודות הדרושות לביצוע מוש2מצמד ומזנק "

אספקה והתקנה, המחירים כוללים פירוק  -ציוד לכיבוי אש  2.01
     הקיים

כולל כל האביזרים הדרושים,  60X60X30אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפח  02.01.0010
 230 יח'  קידוחים וחיבור הארגז  לקיר או למתקן

אביזרים הדרושים, כולל כל ה 80X80X30אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפח  02.01.0020
 340 יח'  קידוחים וחיבור הארגז  לקיר או למתקן

ס"מ, כולל  קידוחים וחיבור  120X80X30אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפח  02.01.0030
 430 יח'  הארגז  לקיר או למתקן

  60X60X30אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת במידות  02.01.0040
 360 יח'  ר הארגז  לקיר או למתקןקידוחים וחיבו

  80X80X30אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת במידות  02.01.0050
 399 יח'  קידוחים וחיבור הארגז  לקיר או למתקן

02.01.0060 
 120X80X30אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת במידות 

יבוי המשולמים בנפרד(. כולל כל האבירים ושני מטפי כ 3/4)מיועד לגלגון 
 559 יח'  הדרושים, קידוחים וחיבור הארגז  לקיר או למתקן

02.01.0070 

 80X80X30עמדת כיבוי אש תקנית מותקנת בתוך ארון פיברגלס/ פח במידות 
ס"מ המותקן על קיר או ארון קיר קיים בתוך מבנה כולל  120X80X30או 

ובאורך  2זרנוקים בקוטר " 2עם מצמד שטורץ,  2אספקה והתקנת ברז שריפה "
עם ברז כדורי מותקן בשלמות,  2מ' עם מצמד שטורץ, מזנק סילון/ ריסוס " 15

מ', מותקן על  30ובאורך  3/4כולל גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר 
 )לא 2206. ת"י 1כדורי :" 3/4תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון בקוטר 

כולל ארון מטפים(, כולל כל האביזרים הדרושים, קידוחים וחיבור הארגז לקיר 
 1980 קומפלט או למתקן העמדה

02.01.0100 
ומעלה  60X60X30הרכבה והתקנה בלבד של ארון/ גלגלון כיבוי אז במידה 

לרבות כל האביזרים שבתוכו )במקרה של אספקת ציוד ע"י המזמין(. כולל כל 
 100 יח'  ם, קידוחים וחיבור הארגז לקיר או למתקן העמדההאביזרים הדרושי

כולל מצמד ללא זקף כולל כל  2כנ"ל אספקה והתקנת ראש ברז בלבד בקוטר " 02.01.0120
 315 יח'  העבודות הדרושות כולל פתיחה כולל פירוק הקיים
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לל כל כולל מצמד ללא זקף כו 3כנ"ל אספקה והתקנת ראש ברז בלבד בקוטר " 02.01.0140
 480 יח'  העבודות הדרושות כולל גלגל פתיחה כולל פירוק הקיים

כנ"ל פירוק ראש ברז בלבד כולל כל העבודות הדרושות  קומפלט, המקרה של  02.01.0170
 90 יח'  ביטול או העתקה

02.01.0180 
 50 יח'  כנ"ל התקנה בלבד

02.01.0210 
 30ובאורך  3/4גומי בקוטר "אספקה והתקנת גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או 

וברז כדורי  3/4מ', מותקן על תוף זרוע מסתובבת לרבות מזנק סילון בקוטר "
. לרבות ניתוק וחיבור לצינור מים קיים, חיבור גלגלון לקיר. כולל 2206. ת"י 1"

 525 יח'  כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם )כולל פירוק הקיים(

תקנת תוף בלבד עם זרוע. כולל כל העבודות הדרושות אספקה, החלפה וה 02.01.0220
 150 יח'  לביצוע מושלם. כולל החזרת הקיים לקדמותו

 45 יח'  + שטורץ 1אספקה והתקנת מזנק רב שימושי בקוטר " 02.01.0230
 85 יח'  + שטורץ 2אספקה והתקנת מזנק רב שימושי בקוטר " 02.01.0250

מ' עם מצמדי שטורצים  15באורך  2פוליאסטר בקוטר "אספקה והתקנת זרנוק  02.01.0260
 179 יח'  קומפלט

 20 יח'  הברגה חיצונית לברז אש  2אספקה והתקנת שטורץ בקוטר " 02.01.0270
 40 יח'  הברגה חיצונית לברז אש 3שטורץ בקוטר " 02.01.0280
 30 יח'  הברגה פנימית תקני 3אספקה והתקנת שטורץ " 02.01.0290
 20 יח'  הברגה פנימית תקני  2אספקה והתקנת שטורץ בקוטר " 02.01.0300
 20 יח'  הברגה פנימית תקני  1אספקה והתקנת שטורץ בקוטר " 02.01.0310

 200דו שימושי תקני בגודל  2או " 3אספקה והתקנת גלגל פתיחה לברז שריפה " 02.01.0320
 70 יח'  מ"מ

 250 יח'  למניעת גניבת מים ופתיחה 3ץ, סגר בקוטר "אספקה והתקנת כיפת שטור 02.01.0330

02.01.0340 
 45 יח'  כדורי כולל כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם 1אספקה והתקנת ברז מהיר "

02.01.0350 
 100 יח'  כדורי כולל כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם 2אספקה והתקנת ברז מהיר "

 65 יח'  2"  1מ " אספקה והתקנת מעביר 02.01.0360
 70 יח'  2"  3אספקה והתקנת מעביר מ " 02.01.0370
 40 יח'  2"-3אספקת מפתח שטורץ " 02.01.0380
 195 יח'  מ' 30לגלון באורך  3/4אספקה והתקנה או החלפה של צינור גמיש בקוטר " 02.01.0390

     כולל צינורות פיזור -אביזרים מטלטלים לכיבוי אש  2.02
 175 יח'  ק"ג, כיבוי אבקה יבשה  3מטף כיבוי אש מטלטל בגודל  02.02.0030
 230 יח'  ק"ג, כיבוי אבקה יבשה  6מטף כיבוי אש מטלטל בגודל  02.02.0040
 520 יח'  ק"ג עם מד לחץ 3מטפה מטלטל מסוג הלוטרון  02.02.0100
 795 יח'  נורית ותחתיתק"ג עם מד לחץ כולל צי 6מטפה מטלטל מסוג הלוטרון  02.02.0110
 150 ק"ג אספקה ומילוי גז הלוטרון 02.02.0120
 20 קומפלט  570צינורות פיזור למטף לפי תקן ישראלי  02.02.0260
 25 יח'  אספקה והתקנת מתלה למטף/ זרנוקים/ מזנקים 02.02.0280

     עבודות צנרת 2.03
 120 יח'  ם הדרושים לביצוע מושלםכולל כל האביזרי 2חיבור לקו מים עד " 02.03.0020
 180 יח'  כולל כל האביזרים הדרושים לביצוע מושלם 3חיבור לקו מים " 02.03.0021

     מערכות גילוי וכיבוי עשן אוטומטיות כולל אביזרים שונים 2.04

, כולל כל העבודות הדרושות בעבודה 7V  12AHאספקה והחלפת סוללה נטענת  02.02.0330
 100 יח'  מושלמת

02.04.0020 
אזורי בקרה עם אפשרות הרחבה כמפורט  2-אספקה והתקנת רכזת אש ל

שעות ומטען אוטומטי,  72במפרט הטכני. הלוח יכלול  מצבר חירום להפעלה עד 
יציאות לנצנצים, מגעים יבשים והפעלות. כולל אפשרות גישה )מסירת קוד 

 1400 קומפלט גישה( לקבלן תאושר ע"י יצרן המערכת.
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02.04.0030 
אזורי בקרה עם אפשרות הרחבה כמפורט  4-אספקה והתקנת רכזת אש ל

שעות ומטען אוטומטי,  72במפרט הטכני. הלוח יכלול  מצבר חירום להפעלה עד 
יציאות לנצנצים, מגעים יבשים והפעלות. כולל אפשרות גישה )מסירת קוד 

 2350 קומפלט גישה( לקבלן המאושר ע"י יצרן המערכת.

אזורים כולל אפשרות גישה )מסירת  8אספקה והתקנת לוח בקרה פנל משני עד  02.04.0060
 2180 יח'  קוד גישה לקבלן( המאושר ע"י יצרן המערכת

אספקה והתקנת כרטיס כיבוי אוטומטי בהתאמה לרכזת גילוי אש מדגם הקיים  02.04.0150
 325  יח' במבנה, כולל כל העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

אספקה והתקנת כטיס הרחבת צופרים בהתאמה לרכזת אש מדגם הקיים  02.04.0160
 340 יח'  במבנה, כולל כל העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

02.04.0170 
הפעלת מפוחים/ פתיחת חלונות עשן/  /OUT-אספקה והתקנת  כרטיס אנלוגי ל

העבודות הדרושות כרטיס ניתוק בלוח חשמל/ בקרת דלתות וכו', כולל כל 
 450 יח'  לעבודה מושלמת

02.04.0190 
לדיווח מספרינקלרים, רכזות וכו'  IINאספקה והתקנת  כרטיס אנלוגי לכיבוי  

עשן/ כרטיס ניתוק בלוח חשמל/ בקרת דלתות וכו', כולל כל העבודות הדרושות 
 340 יח'  לעבודה מושלמת

משני אנלוגי למערכת קיימת  LCDאספקה, החלפה והתקנת פנל תצוגה  02.04.0310
)סגורה(. כולל תאום לקבלת אפשרות גישה )קבלה/ מסירת קוד גישה( מקבלן 

 2180 קומפלט המאושר ע"י יצרן המערכות, כולל העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

, כולל כל העבודות הדרושות בעבודה 4.5-5AHאספקה והחלפת סוללה נטענת  02.04.0320
 77 יח'  מושלמת

אספקה והתקנת גלאי עשן לתעלות מיזוג אוויר כולל קופסא + בסיס, כולל כל  02.04.0390
 560 יח'  העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

02.04.0400 
מ' כול אביזרים  100אספקה והתקנת גלאי קרן אינפרא אדום, מקלט ומשדר עד 

כולל בסיס,  נלווים כגון כרטיס ממסרים וקופסאות חיבורים, כמפורט במפרט
 3000 יח'  כולל כל העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

02.04.0460 
תוספת למחיר גלאים עבור התקנתם בתוך ארון חשמל כולל חיתוך פתח בגג 

הארון כולל אביזר פלסטיק ייעודי להתקנה בלוח חשמל, כולל כל העבודות 
 45 יח'  הדרושות לעבודה מושלמת

גלאי משולב לרבות בסיס, פוטואלקטרי/ חום, כתובתי אנלוגי, אספקה והתקנת  02.04.0470
 220 יח'  לרבות בסיב, כולל כל העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

אספקה והתקנת גלאי פוטואלקטרי כתובתי אנלוגי לרבות בסיס, כולל כל  02.04.0480
 220 יח'  העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

ר התרעה פנימי כתובתי למערכות אנלוגיות, כולל כל אספקה והתקנת צופ 02.04.0550
 200 יח'  העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

לחצן יד מכותב אנלוגי כולל חיצוב להכנסת הקופסא בקירות, כולל כל העבודות  02.04.0560
 215 יח'  הדרושות לעבודה מושלמת

רושות לרבות חיבור אספקה והתקנת מפסק דו קוטבי כולל כל העבודות הד 02.04.0590
 155 יח'  בלוח חשמל

אספקה והתקנת צופר עם נצנץ לאזעקת אש להתקנה חיצונית מוגן מים וכל  02.04.0610
 240 יח'  הדרוש לביצוע מושלם

אספקה והתקנת צופר אש עם נצנץ אזורי להתקנה פנימית, כמפורט במפרט,  02.04.0630
 160 ח' י כולל כל העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

אספקה והתקנת לחצן ניפוץ אנלוגי אזעקת אש אדום כמפורט במפרט, כולל כל  02.04.0660
 215 יח'  העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

אספקה והתקנת לחצן ניפוץ אנלוגי אזעקת אש צהוב כמפורט במפרט, כולל כל  02.04.0670
 190 יח'  העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

אספקה והתקנת לחצן ניפוץ אנלוגי מוגן מים להתקנה חיצונית, כולל כל  02.04.0680
 430 יח'  העבודות הדרושות לעבודה מושלמת



 27/2022מכרז פומבי                                                                                                               
 אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש

 
 5/'נספח ג

 34 

אספקה והתקנת נוריות סימון לגלאי כמפורט במפרט, כולל כל העבודות  02.04.0690
 69 יח'  הדרושות לעבודה מושלמת

02.04.0700 
מינויים כולל  5-אפשרות חיוג לאספקה והתקנת חייגן טלפון אוטומטי בעל 

הודעה מוקלטת צרובה, חיבור לקו טלפון )הקו יסופק ע"י המזמין( , כולל כל 
 380 יח'  העבודות הדרושות לעבודה מושלמת

02.04.0760 

כתובות לפי תקן ישראלי  60-אספקה והתקנת רכזת אש מכותבת  אנלוגית עד ל
במפרט הטכני. הלוח יכלול  או ש"ע, כמפורט GUARD-7כדוגמת  3חלק  1220

שעות ומטען אוטומטי, כולל אפשרות גישה  72מצברי חירום להפעלה עד 
)מסירת קוד גישה( לקבל המאושר ע"י יצרן המערכות. כולל כל העבודות 

 3480 יח'  הדרושות לעבודה מושלמת.

02.04.0780 

כתובות לפי תקן  127-אספקה והתקנת רכזת אש מכותבת  אנלוגית עד ל
או ש"ע, כמפורט במפרט הטכני.  ADR-SAVERכדוגמת  3חלק  1220ישראלי 

שעות ומטען אוטומטי, כולל אפשרות  72הלוח יכלול מצברי חירום להפעלה עד 
גישה )מסירת קוד גישה( לקבל המאושר ע"י יצרן המערכות. כולל כל העבודות 

 4700 יח'  הדרושות לעבודה מושלמת.

02.04.0790 

-ADRכתובות כדוגמת  254-רכזת אש מכותבת  אנלוגית עד ל אספקה והתקנת
SAVER  כמפורט במפרט הטכני. הלוח  3חלק  1220או ש"ע. לפי תקן ישראלי ,

שעות ומטען אוטומטי, כולל אפשרות גישה  72יכלול מצברי חירום להפעלה עד 
)מסירת קוד גישה( לקבל המאושר ע"י יצרן המערכות. כולל כל העבודות 

 5800 יח'  ת לעבודה מושלמת.הדרושו
 110 יח'  ניקוי גלאים 02.04.0791
 198 יח'  גלאי אזורי 02.04.0792
 120 יח'  מצברים למע' גילוי אש 02.04.0793

02.04.0800 

כתובות לפי  127-, לADR-7000אספקה והתקנת רכזת אש מכותבת  אנלוגית  
וח יכלול מצברי חירום . כמפורט במפרט הטכני. הל3חלק  1220תקן ישראלי 
שעות ומטען אוטומטי, כולל אפשרות גישה )מסירת קוד גישה(  72להפעלה עד 

לקבל המאושר ע"י יצרן המערכות. כולל כל העבודות הדרושות לעבודה 
 5600 יח'  מושלמת.

כתובות לרכזת  127-אספקה והתקנה, הוספה או הרחבה של כרטיס הרחבה ל 02.04.0880
 1400 קומפלט העבודות הדרושות לביצוע עבודה משולמת עפ"י דרישת המזמיןקיימת כולל כל 

אספקה והתקנת לוח בקרה משני למערכת גילוי אש חדשה, מכותבת אנלוגית  02.04.0900
 2180 קומפלט כולל כל העבדות הדרושות לביצוע מושלם

 10ילה עד בדיקת מעבדה מוסמכת ו/ או מכון התקנים למערכת קומפלט המכ 02.04.0910
 2250 קומפלט גלאים כולל תשלום ותיאום מראש

תוספת תשלום לסעיף בדיקת מעבדה מוסמכת ו/ או מכון התקנים עבור כל  02.04.0920
 40 יח'  גלאי נוסף

02.04.0930 
בדיקת מעבדה מוסמכת ו/ או מכון התקנים למערכת כיבוי אוטומטית בלוחות 

ישראלי כולל תשלום ותיאום  חשמל קומפלט מכל הסוגים בהתאמת לתקן
 1200 יח'  מראש

אספקה והתקנה או החלפת מערכת כיבוי אוטומטית לארון חשמל כדוגמת  02.04.0960
SAFE/ FIKE ק"ג  2עד  1.5-א ש"ע, כולל מיכל כיבוי מFM200  ,תקני

סולונואיד והפעלה ידנית, צנרת, מחובר ומוכן לשימוש, כולל צנרת ונחירי פיזור. 
 4180 קומפלט העבודות הדרושות לעבודה מושלמת. גז למילוי ראשוני משולם בנפרד כולל כל

אספקה והתקנה או החלפת מערכת כיבוי אוטומטית לארון חשמל כדוגמת  02.04.0970
SAFE/ FIKE ק"ג  4.5עד  2.5-או ש"ע, כולל מיכל כיבוי מFM200  ,תקני

וש, כולל צנרת ונחירי פיזור. סולונואיד והפעלה ידנית, צנרת, מחובר ומוכן לשימ
 4990 קומפלט כולל כל העבודות הדרושות לעבודה מושלמת. גז למילוי ראשוני ישולם בנפרד
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עבור המערכת קומפלט. החיוב לפי גודל  FM200מילוי גז ראשוני למיכל חדש  02.04.1030
 300 ק"ג המיכל

ומפלט. החיוב לפי גודל עבור המערכת ק FM200מילוי גז חוזר למיכל חדש  02.04.1040
 350 ק"ג המיכל

מ"מ מינימום עבור מערכת  2X0.8אספקה והתקנת כבל תקני אדום בזוגות  02.04.1200
 8 מ"א מוכן לשימוש -גילוי עשן וחיווט 

מ"מ מנימום עבור מערכת  2X2X0.8אספקה והתקנת כבל תקני אדום בזוגות  02.04.1210
 11 "אמ מוכן לשימוש -גילוי עשן וחיווט 

 13 מ"א מ"מ מוכן לשימוש 6אספקה והתקנה כבל פלדה מגולוון בקוטר  02.04.1230

עוגנים לקיר +  2חבקים +  4אספקה והתקנה סט מותחן לכבל פלדה הכולל:  02.04.1240
 145 יח'  מהדקי כבל + מותחן מוכן לשימוש

 2ינור/ כבל בקוטר עד "ס"מ עבור מעבר צ 20קידוח בקיר /תקרת בטון בעובי עד  02.04.1400
 60 יח'  ואיטומו כלל תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הדרושות לביצוע מושלם

02.04.1410 
 2ס"מ עבור מעבר צינור/ כבל בקוטר עד " 20קידוח בקיר /תקרת בטון בעובי עד 

קידוח במקלט. אישור הסעיף מותנה בהתקנת שרוול הגנה בהתאם לפרט 
 350 יח'  המחיר כולל התקנת אביזר איטוםמאושר של פיקוד העורף. 

מ' עם  3.5-בצינור מגולוון וצבוע בגובה כללי כ 2אספקה והתקנת קונזולה " 02.04.1440
 135 יח'  רגליות הרחקה כנדרש וכניסה למבנה בצינור עם כבל מתיחה

פתיחת תקרה אקוסטית מכל סוג שהוא להנחת צנרת והחזרת המצב לקדמותו  הערה
     ול במחיר הנקודהכנדרש כל

 200 יח'  מצברים למערכת כריזה 02.04.1450
 450 יח'  ספק לכריזה 02.04.1460
 1500 יח'  ספק כח גילוי כולל סוללות גיבוי 02.04.1470
 105 מ"ר פתיחה/ סגירה אבנים משתלבות 02.04.1480
 85 מ"א חפירה 02.04.1490
 350 יח'  וימגן אנטי ונדליזם ללחצן כיב 02.04.1500
 400 יח'  כרטיס בקרת סלונואיד למיכל  כיבוי 02.04.1510

02.04.1610 

התקנה וחיווט יח' המערכת לפי נקודת התקנה מתייחסת למערכות גילוי. 
המחיר כולל צנרת מריחף/ מרירון, כבלים לחיבור הציוד בכל אורך נדרש, חיזוק 

+ חוטי משיכה וכל לתקרה בשילות, לרבות קופסאות חיבורים + קשתות 
אביזרי העזר הנדרשים, כולל כל הדרוש לביצוע העבודה באופן מושלם. המחיר 

בקירות בלוקים, גבס, בניה קלה  1כולל קידוח מעברים לכבלים בעובי עד "י
וכו'. מחיר חיווט נקודה כולל החזרת המצב לקדמותו כולל איטומים עפ"י התקן 

 190 יח'  וללא תוספת מחיר
 13 מ"א עבור התקנה לתנאי חוץ NYYתוספת לכבל הנ"ל  02.04.1120

איטום פתח מעל ארון חשמל נגד אש למשך שעתיים במעבר של כבלי חשמל.  02.05.0190
 2ק"ג/מ"ק, בעובי " 160האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי 

 320 יח'  או ש"ע NULLIFIREמתוצרת חב'  B720ועליו מריחת מסטיק עוד מזוג 

     מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים )ספרינקלרים( 2.09

הכולל: תא  3למערכת ספרינקלרים רטובה בקוטר " UL/FMברז אזעקה  02.09.0430
, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר 2בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "

 3170 יח'  ש"ע או CENTRALהמרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת 

להתקנה עם ברז אזעקה )אופציהUL/FM (PRESSUR SWITCH  )מפסק לחץ  02.09.0470
 350 יח'  או ש"ע POTTERתוצרת   PS10Aכדוגמת דגם 

מותקן על צנרת בקוטר  UL/FM VDC24 (FLOW SWITCH)מפסק זרימה  02.09.0480
 350 יח'  או ש"ע POTTERתוצרת   VSR-Fכדוגמת  3"

מותקן על צנרת בקוטר  UL/FM VDC24 (FLOW SWITCH)מפסק זרימה  02.09.0520
 350 יח'  או ש"ע POTTERתוצרת   VSR-SFכדוגמת  1-1.5"
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 162 יח'  2כנ"ל " 07.011.0454
 82 יח'  1.5צינור בקד' שחור אדום  07.013.0310
 100 יח'  2כנ"ל " 07.013.0320
 122 יח'  3כנ"ל " 07.013.0330
 900 יח'  2ברז " 07.021.0050
 900 יח'  3ברז " 07.021.0060
 1150 יח'  2שסתום אוויר " 07.021.0592
 2200 יח'  עמדת כיבוי אש 07.100.0012
 270 יח'  ק"ג 6אבקה  07.100.0050
 186 יח'  3מגולוון " 40צינור סקד  07.100.0460
 94 יח'  K=5.6מתז  07.101.0200
 170 יח'  תזגמיש למ 07.101.1110
 550 יח'  3מפסק זרימה " 07.103.0210
 740 יח'  UL/FM 1מגוף  07.103.0440
 940 יח'  UL/FM 2מגוף  07.103.0460
 1200 יח'  UL/FM  3מגוף  07.103.0500
 1300 יח'  UL/FM  3אלחוזר   07.103.0680
 380 יח'  UL/FMפורק לחץ  07.103.0870
 2500 יח'  UL/FM  4הסנקה   07.103.0880
 7700 יח'  3מז"ח  07.103.0900
 280 יח'  UL/FMמד לחץ  07.103.1000
 330 יח'  ס"מ 30  4קידוח " 24.032.0420
 217 יח'  3APCצינורי   57.011.0222
 160 יח'  3APCספחים   57.011.0300
 1420 יח'  3מגוף טריז " 57.021.0020
 2000 יח'  3גמל " 57.021.0500
 230 יח'  3אוגן " 57.023.0010
 2970 יח'  ברז כיבוי אש 57.026.0031
 50 יח'  עטיפת חול 57.026.0100
 1950 יח'  4מערכת איטום " 59.042.0330
 2500 יח'  שעות יום עבודה 8-צוות למדידה  ל 60.02.00140
 339 יח'  שעות 4מהנדס  60.023.0020
 410 יח'  מחבר הידראולי 60.030.0155

     שעות ועבודה ביומית 2.10

02.10.0280 
אספקה והרכבה של במה/ זרוע/ מספריים/ פיגום נייד פנימי/ חיצוני/ הידראולי 

 3.50ממונע לצורך בצוע כל סוג העבודות בתקרות כאשר מפלס התקרה עולה על 
הביצוע מותנה   מ' מעל מפלס הרצפה.                                                       

 1500 יום באישור עבודה בגבה בהתאם לחוק הבטיחות
 500 יום תוספת לנ"ל עבור כל יום נוסף 02.10.0290

     שילוט 2.10

)אספקה והתנה עפ"י  10X20)חרוט או מודפס( פולט אור במידות  PVCשילוט  02.10.0380
 20 יח'  תקן פיקוד העורף

)אספקה והתנה עפ"י  20X30ו מודפס( פולט אור במידות )חרוט א PVCשילוט  02.10.0390
 38 יח'  תקן פיקוד העורף

)אספקה והתנה עפ"י  20X40)חרוט או מודפס( פולט אור במידות  PVCשילוט  02.10.0400
 50 יח'  תקן פיקוד העורף
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** יש לתת % הנחה כללי על כל   
על  בנפרדהסעיפים ולא כל סעיף 
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