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הזמנה להציע הצעות
א .מבוא
.1

1.1
1.2
1.3

.2

2.1
2.2

.3

עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות לריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
(להלן" :הריהוט" ו /או "השירותים") ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז פומבי
(22/2021להלן" :ההליך" או "הליך זה").
הריהוט שיסופק לעירייה יעמוד בדרישות המפרט הטכני ותוכניות העמדה ,המצורפים למסמכי
הליך זה כנספחים ג' 2/ו -ג'.5/
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון  04-9956002/3/5תמורת סכום של
( ₪ 400ארבע מאות ש"ח) ,שלא יוחזר מכל טעם שהוא .יש לציין את מס' המכרז 22/2021
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו,
המצורף לתנאים אלה.
העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי ההליך .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו,
בכתב ,לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על
ידם.

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי  -22/2021ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום
עכו " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה) ,אשר
בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן  35עכו ,לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות
העירייה .יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה
נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום חמישי ,ה 10.6.21 -עד לשעה .13:00
הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד
למועד ולשעה הנקובים לעיל  -לא תתקבלנה ולא תידונה.

.4

4.1

סיור משתתפים יתקיים ביום ג' ,ה 18.5.21 -בשעה  ,11:00בהיכל התרבות ,רחוב גיבורי סיני
 24עכו.
השתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה.

4.2

שאלות ,הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן
להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות ופרויקטים -מר איגור מאיורסקי
(להלן" :מנהל הפרויקט") למייל  Yehudit@akko.muni.il :עד לא יאוחר מיום חמישי,
ה 27.5.21 -עד לשעה .13:00
באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון.049956122 :
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם
לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה ,למעט
ממנהל הפרויקט בכתב והן לא יחייבוה.
הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  1לא תידון וצירופה למסמכי
ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.
משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  1לעיל
יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות ,שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.

4.3
4.4
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.5

5.1

5.2

ב.

מובהר בזאת כי היקף השירותים המצוינים במסמכי ההליך הינו לצורך אומדן בלבד .אין
העירייה מתחייבת ליתן ו/או לרכוש שירותים כאמור בהצעה ובהסכם בהיקף הנ"ל או בכל
היקף אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי אילוצים תקציביים הקשורים
בביצוע מתן השירותים.
הגדלה ו/או הקטנה בהיקף השירותים ,לא תקנה לזוכה עילה לתביעה לשינוי במחירי היחידה
שהציע בהצעתו ,או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה
במידה שלא יירכשו ממנו שירותים בכלל או אם היקפם יהיה קטן או גדול מהצפוי.

תנאים להשתתפות בהליך

.6

בהליך זה רשאים להשתתף כל יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל (להלן" :המשתתף")
שהינו ,במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך ,אחד מאלה:
 6.1על המשתתף להיות בעל ניסיון קודם באספקת והתקנת ריהוט עבור גופים ציבוריים
(כדוגמת משרדים ,אולמות תרבות וכדומה) ,בהיקף כספי של  ₪ 400,000לפחות כולל מע"מ,
לעבודה אחת ,במהלך חמש השנים האחרונות.
 6.2על המשתתף להיות בעל ותק של חמש שנים לפחות באספקת והתקנת ריהוט בהיקף מחזור
שנתי של מיליון  ₪כולל מע"מ.
 6.3על המשתתף להיות מי שמתקיים בו תנאי סעיף 2ב' ו2 -ב' 1/לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו 1976-בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

.7

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

.8

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

ג .ההצעה
.9

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

על המשתתף ליתן הצעתו על גבי כתב הכמויות ולהעביר למסמך ב'  -הצעת המשתתף -
רק את סיכום הצעתו ,לאחר הנחה (אם ניתנה) כולל מע"מ כדין.
בכל מקרה של טעות בהעתקת המחיר הסופי או בחישוב הכללי ,דהיינו ,בחישוב מכפלת הכמות
במחיר היחידה – המחיר הקובע הוא מחיר היחידה כפול הכמות המופיעה בכתב הכמויות,
בהפחתת ההנחה שנקבעה על ידי הקבלן ,ככל שנקבעה הנחה כללית כזו.
במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם בכתב הכמויות – יראה הדבר
כאילו מוכן הוא להעניק את המפורט באותו סעיף ללא תמורה ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה
בגין אי תשלום תמורה בגין המפורט באותו סעיף ,גם אם ישונו הכמויות המצוינות לצידו.
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי
ההליך כולם ,על נספחיהם ,לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
הצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט .הצעות אשר תוגשנה ממולאות
בעיפרון – לא תידונה .ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.
אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך ,ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי
ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה ,למעט הערות אשר לדעת ועדת המכרזים של
העירייה מוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותו.

 10.1 .10ההצעה תוגש בשקלים בלבד.
 10.2הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים בהתאם לאמור
במסמכי ההליך.
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 10.3כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד .נתן המשתתף הנחה או תוספת
כאמור לסך כל הצעתו – תחושב ההנחה או התוספת באחוזים לכל אחד ממחירי היחידה
שבסעיפי כתב הכמויות.
 .11העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה .סבירות
ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
 12.1 .12על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי ההליך בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה
בשמו.
 12.2היה והמשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.
 12.3היה והמשתתף תאגיד (להלן" :התאגיד") יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי
ההליך בצירוף חותמת התאגיד.
המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד או רו"ח על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע
בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.
 12.4על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.
 .13בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים
המפורטים להלן:
 13.1אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 ,1976על שם המשתתף.
 13.2אישור על ניכוי במקור ,על שם המשתתף.
 13.3המלצה המוכיחה ניסיון קודם כדרישת סעיף  6.1לעיל ,על גבי טופס הממליצים המצורף כנספח
ב' 1/למסמכי ההצעה.
 13.4אישור רו"ח על ותק המשתתף +מחזור שנתי כדרישת סעיף  6.2לעיל.
 13.5אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף בהליך  22/2021של עיריית עכו
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף
כנספח ג' 3/להסכם ההתקשרות (להלן" :אישור הביטוחים") ובהתאם לתנאים המפורטים
באותו 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").
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים ,אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה ,תביא
לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש ,בין
כהסתייגות שאיננה מהותית (שאינה חייבת אישור מראש) ובין כהסתייגות מהותית ,רשאי
לפנות בבקשה כתובה ,בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  4לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש
המבוקש על ידו.
הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  4לא תביא לפסילת אישור
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
הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,כי מדובר
בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.
החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.
 13.6תצהיר מאושר ע"י עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף  6.3לעיל.
 13.7למשתתף שהינו תאגיד – אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם
החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.
 13.8למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  18להלן – נספח ב' 4/חתום
על האסמכתאות הנדרשות בו.
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13.9
13.10
13.11
13.12
13.13

כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה – חתומות על
ידי המשתתף.
תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז ,ככל שהועברו כאלה אל המשתתף – חתומים
על ידי המשתתף.
קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף כנספח ב'3/
למסמכי הליך זה.
ערבות משתתף כדרישת סעיף  16להלן בנוסח הנדרש בנספח ב' 5/המצורף למסמכי הליך זה.

הערה :את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
 .14כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף,
אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 .15ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  120יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות בהליך זה.
 .16להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית ,אוטונומית ,מקורית ,על סך ( ₪ 10,000עשרת אלפים ש"ח),
שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום ( 7.10.21להלן:
"ערבות המשתתף").
על ערבות המשתתף להיות בנוסח הערבות המצורף כנספח ב' 5/למסמכי הליך זה .הצעה אליה לא
תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב' 5/לא תידון.
העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות המשתתף לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו
על פי תנאי ההליך.

ד .בחינת ההצעות והודעה על הזוכה
 17.1 .17העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות להליך ,להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל
מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו ,בין היתר,
לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך.
דרישה כאמור ,היה ותינתן ,תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים ,תוך הזמן
הקצוב שיקבע בה ,אך לא מעבר לכך.
 17.2ס"ק  1לא יחול על מסמך ערבות המשתתף.
18.1 .18
18.2
18.3
18.4
18.5

אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ואין לראות בהזמנה זו לקבלת הצעות
משום התחייבות כלשהיא של העירייה להזמין את השירותים.
העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות
רצונה ,ו/או שנוכחה לדעת ,בין מניסיונה ובין מניסיונם של אחרים ,כי כישוריהם אינם מספיקים
לפי שיקול דעתה ,ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ההצעה או תנאיה.
העירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלוטין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה
זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.

 19.1 .19עדיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן :היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת
המשתתף המקומי בשיעור של עד  4%תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי,
היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק
את השירות במחיר ההצעה הזולה .היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור
לעיל ,תחשב ההצעה הזולה כהצעה הזוכה בהליך.
" 19.2משתתף מקומי" לעניין סעיף  19.1לעיל ,הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן:
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" 19.2.1ביחיד" – באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם
בגין דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות  30%מעובדיו (ככל
שמועסקים עובדים) הינם תושבי העיר.
" 19.2.2בתאגיד" – באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה
לעירייה ולפחות  30%מעובדי התאגיד הם תושבי העיר.
 19.2.3על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את
המסמכים הנדרשים בנוסח ההצהרה המצורף כנספח ב' 4/למסמכי הליך זה.
 .20לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי
ההליך.
 .21משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.

ה .מחויבויות הזוכה
 21.1 .22על הזוכה יהא להמציא  3עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי
ההליך ,על כל נספחיו וזאת תוך  5ימי עבודה מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו.
 21.2על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע (להלן" :ערבות הביצוע") צמודה למדד המחירים
לצרכן ,להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות ,בשיעור של  10%מערך חוזה ההתקשרות עמו
(כולל מע"מ) בנוסח המצורף כנספח ג' 1/לחוזה ההתקשרות שתוקפה עד  90יום מהיום שנקבע
לתום ביצוע השירותים וזאת תוך  5ימים מיום שיודע לו על זכייתו.
 23.1 .23משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך ,תהא העירייה רשאית לבטל
לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.
 23.2בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את הערבות
הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה
זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

ו.

מסמכי ההליך

 .24מסמכי ההליך הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות
לעירייה במסגרת ההליך בלבד ואין למשתתף ו/או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם שימוש כלשהו,
מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך.
מקבל מסמכי ההליך לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

_________________________
עיריית עכו
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עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הצעת המשתתף

אנו ____________________________________ הח"מ ,ח.צ/.ח.פ/.ת.ז___________________ .
מצהירים ומסכימים בזה כדלקמן:
.1

הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות ,בדקנו ,קראנו היטב והבנו את כל תנאי מכרז פומבי –22/2021
ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו להלן" :השירותים") ,ההסכם וכל המסמכים המפורטים
במסמכי ההליך ,והבנו את כל הנדרש מאת המשתתפים בהליך זה ,והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו
ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.

מסמך א'  -הזמנה להציע הצעת מחיר
מסמך ב'  -הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב' – 1/טופס מילוי ממליצים;
נספח ב' – 2/הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו2 -ב' 1/לחוק עסקאות גופים ציבוריים;
נספח ב' – 3/הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב' –4/הצהרת משתתף מקומי.
נספח ב' -5/ערבות משתתף.
מסמך ג'  -תנאי חוזה לביצוע העבודות ע"י הספק על נספחיו:
נספח ג' – 1/נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע);
נספח ג' – 2/מפרט טכני.
נספח ג' -3/נספח ביטוחי
נספח ג' -4/כתב כמויות (מצ"ב בקובץ ;(pdf
נספח ג' -5/תוכניות העמדה (מצ"ב בקובץ .(pdf

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
.2

הננו מצהירים:
כי הננו יצרנים  /סוכנים  /משווקים מורשים  /אחר  1______________________ -של
השירותים המוצעים על ידנו לאספקה והתקנה בהליך זה.
כי הצעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף  1דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל
תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי ההליך או
איזה מקרב מסמכי ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.
כי המחיר כפי שנרשם בהצעתנו כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג
הכרוכות במתן השירותים ,תשלום מיסים ,מכסים ,היטלים ,אגרות ,לרבות רווח קבלני.
כי ברשותנו האמצעים הכלכליים ,הכישורים המקצועיים ,הניסיון ,והידע לשם ביצוע השירותים
נשוא ההליך.
כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה.
כי מילאנו אחר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות ,בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי
ההליך האחרים.

הננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך  5ימים
מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך ,ובמידה ולא נעשה כן ,תהיה העירייה רשאית לחתום על ההסכם עם
כל משתתף אחר ,או לבטל את ההליך ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1מחק את המיותר
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.3

ידוע לנו ואנו מסכימים כי כל נציג שיקבע על ידי העירייה בין שהינו עובד עירייה ובין שאינו עובד
העירייה ,יבדוק ויחליט במועד ביצוע השירותים ,אם השירותים שבוצעו עומדים בכל הדרישות
המפורטות במסמכי ההליך והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה.

.4

הננו מתחייבים:
4.1
4.2
4.3

.5

למלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטים בטבלת
המחירים שלהלן.
לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות.
לספק את הריהוט תוך  45יום ממועד שקיבל את ההודעה על זכייתו בהליך.

הננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמן:
 5.1אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 ,1976על שם המשתתף.
 5.2אישור על ניכוי במקור ,על שם המשתתף.
 5.3המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעיף  6.1להזמנה להציע הצעות ,על גבי טופס
הממליצים המצורף כנספח ב' 1/למסמכי ההצעה.
 5.4אישור רו"ח על ותק המשתתף +מחזור שנתי כדרישת סעיף  6.2להזמנה להציע הצעות.
 5.5תצהיר מאושר ע"י עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף  6.3להזמנה להציע הצעות.
 5.6הצהרה חתומה על ידנו בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף
כנספח ב' 3/למסמכי הליך זה.
 5.7למשתתף שהינו תאגיד – אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם
החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.
 5.8למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  18להזמנה להציע הצעות –
נספח ב' 4/חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.
 5.9אישור ביטוחים העומד במדויק בדרישות סעיף  13.5להזמנה להציע הצעות.
 5.10כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שהיו כאלה – חתומות על ידי
המשתתף.
 5.11תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך ,ככל שהועברו כאלה אל המשתתף – חתומים
על ידי המשתתף.
 5.12קבלה המעידה על אספקת מסמכי המכרז על ידנו או עבורנו.
 5.13ערבות משתתף כדרישת סעיף  16להזמנה להציע הצעות.
הערה :כל המסמכים דלעיל מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

.6

ידוע לנו כי אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ההצעה ,וכי המזמין שומר לעצמו
הזכות ,לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ההצעה ו/או לשנות את
המסמכים הקיימים.
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.7

7.1

לאחר שלקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זו ,הננו מתחייבים לבצע
את השירותים בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת סכום כולל של:
____________________________₪
(במילים __________________________________:ש"ח) בתוספת מע"מ כדין.
הצעתנו הנ"ל הינה לפי המחירים אותם פירטנו בכתב הכמויות ולאחר כל ההנחות או התוספות
הכלולות בהצעתנו.

7.2

המחירים דלעיל כוללים עיצוב בהתאם לדרישות המזמין ,הובלה והתקנה ,אחריות.

.8

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע ,הניסיון ,המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע
את השירותים הכלולים בהצעתנו זו .ברשותנו (או שבכוחנו להשיג ,במועדים ובכמויות הדרושים) את
כל הציוד  ,הכלים ,המתקנים ,החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את השירותים
בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש ,ומסוגלים מכל יתר
הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על הספק.

.9

אנו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו ממועד הגשתה למזמין ועד לתקופה של 90
(תשעים) יום מהמועד אחרון שנקבע להגשת ההצעות להליך זה ,וכי לא נוכל לבטלה ,לשנותה ולתקנה
במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו .אם נפר ו/או לא נקיים
התחייבותנו זו ,נפצה תוך  7ימים את המזמין ,בגין נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך ,בסכום השווה
ל 10% -מסכום הצעתנו זו ,כפיצויים קבועים ומוערכים מראש וזאת מבלי לגרוע בזכות המזמין לתבוע
מאיתנו כל נזק נוסף העולה על סכום זה.
המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו ,או בכל דרך אחרת.

.10

אם הצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים:
 10.1להמציא למזמין  3העתקים חתומים של ההסכם בנוסחו המצ"ב כמסמך ג' למסמכי ההצעה על
כל המסמכים המצורפים אליו ,כמפורט לעיל ,תוך  5ימי עבודה מיום שיודע לנו על זכייתנו
בהליך.
 10.2ערבות ביצוע (להלן" :ערבות הביצוע") צמודה למדד המחירים לצרכן ,להבטחת קיום תנאי חוזה
ההתקשרות ,בשיעור של  10%בנוסח המצורף כנספח ג' 1/לחוזה ההתקשרות שתוקפה עד 90
יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים.

.11

אנו מצהירים ומאשרים בזה כי:
 11.1ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו
בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו ,ולא לשום מטרה אחרת כלשהי ,ואנו מתחייבים להשתמש
בהם למטרה זו בלבד.
 11.2ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה
הצעה שהיא ,והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מהשירותים ,או לבצען לשיעורין ,או לפצלן בין
מספר מציעים ,או לא למסרן כלל לביצוע ,הכל לפי שיקול דעתו המוחלט ,ואנו מוותרים בזאת
על כל טענה בקשר לכך.
 11.3ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא
בחשבון כל גורם ושיקול שיראה בעיניו ,ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי
שיקוליו ,לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.
 11.4אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה ,דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד
המזמין או נגד מי מנציגיו ו/או שליחיו בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור
הכנתה ,בין אם תתקבל ובין אם לא ,או בקשר לכל החלטה שהמזמין יקבל בעניין ביצוע
השירותים ו/או בקשר להליכי הדיון בהצעות.
 11.5הצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע השירותים בשלמותן ,והמחירים הכלולים
בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות  -כוללים את כל ההוצאות ,המיוחדות ,הכלליות
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מסמך ב'
או האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות לדעתנו בביצוע העבודות ,לרבות רווח קבלני ,והם מהווים
תמורה מלאה ,הוגנת ושלמה עבור ביצוע השירותים בהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי
ההליך ועבור מילוי כל יתר התחייבויותינו לפיהם.
 11.6ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ,לפי שיקול דעתו,
ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה ,בכפוף לתנאי ההסכם.
 11.7אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  -תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני
הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו .אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה
בסכום בלבד  -תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה,
ואחוז הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.
.12

אנו מצהירים בזה כי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו (אם שמותיהם פורטו על ידנו) או
בשם התאגיד ,ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו (כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או
רו"ח  -במקרה של שותפות או תאגיד).

.13

האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא יחיד.
שם הספק  _____________________________ :ת.ז/.ח.פ/ע"ר________________________:
כתובת הספק ,כולל מיקוד_______________________________________________:
מס' טלפון של הספק ____________________ :מס' פקס_______________________ :
מספר עוסק מורשה ___________________________________________________ :
מס' רישום בפנקס הקבלנים _________________ :סווג כספי_________________ :
חתימת הספק וחותמתו__________________________ :תאריך_________________:

אישור עו"ד
אני הח"מ___________________ עוה"ד של המציע מאשר בזה כי חתימתו/ם של
___________________ ת.ז __________________ .ו ________________ -ת.ז.
___________________ המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של המציע ,וכי הנ"ל חתם/מו על טופס
הצעה זו בפני.
תאריך_____________ :

חותמת עוה"ד  +חתימתו
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נספח ב'1/

תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.
הנדון :טופס המלצה למשתתף

שם הפרויקט_____________________________________________________________ :
תיאור קצר של הפרויקט:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
סוג הריהוט שסופק והותקן בפרויקט____________________________________________ :
היקף כספי__________________________________________ :
מועד השלמת אספקת והתקנת הריהוט_____________________:
שם המזמין_______________________________________________________________:
כתובת המזמין_____________________________________________________________:

טלפון________________________:
נייד_________________________:
שם נציג המזמין בפרויקט____________________________________________________:
כתובת__________________________________________________________________:
טלפון________________________:
נייד_________________________:

אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל
אני הח"מ __________________________________ מאשר בזאת כי הספק____________ :
ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה נכון הוא .להלן התרשמותי
מהספק (במדדים של  ,10 – 1כאשר  10הוא הציון הטוב ביותר):
טיב ואיכות השירותים;_____________:עמידת הספק בלוחות זמנים;_________________ :
הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות;________ :
שתוף פעולה עם המזמין.__________ :

תאריך___________________:

חתימה וחותמת המזמין_________________:
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נספח ב'2/

תאריך_____________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו2 -ב' 1/לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג ,המשתתף
בהליך זה ,לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 2ב' ו2 -ב' 1/לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו 1976-ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
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
 . 1אני משמש כעורך הדין של _______________ ,ת.ז /.ח.פ( _______________ .להלן:
" המשתתף").
 . 2הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז ______________ .הינו בעל השליטה ו/או
בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן
*
הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ._______________ .
 . 3הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני ______________________ ,עו"ד,
במשרדי ברח' _________________________ ,מר/גב' _______________________
נושא ת.ז ,______________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כ ן ,אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
_________________
חתימה  +חותמת עוה"ד

*

סעיף  2לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד
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נספח ב'2/
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:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") בהליך ______
של עיריית עכו.
 .2אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע לאחר שבדקתי את הוראות חוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות").
(סמן  Xבמשבצות המתאימות):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמקרה הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .3ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני מתחייב בשם המציע להעביר העתק
מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות.
_______________
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/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________
____________________ ____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח ב'3/
תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

1.2

1.3

.2

סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"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 לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת,
אח או אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".
סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
2.1
2.2
2.3

בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא שותף או מי
שאני לו סוכן.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

.3

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

.4

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

.5

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף
122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :
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מכרז פומבי 22/2021
ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
נספח ב'4/
לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

תאריך________ :

הנדון :הצהרת משתתף

מקומי1

על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

□

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

□

לתאגיד  -משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ולפחות 30%
מעובדי הינם תושבי העיר.
לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:

□
□

ליחיד – א .שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי ב עיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר(ככל שמועסקים עובדים)
לתאגיד – א .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.
__________________
שם המשתתף

____________________
חותמת וחתימה

____________________________________________________________________
אישור רואה חשבון
אני משמש כרואה החשבון של __ ___________________ ___________(להלן " :המשתתף").
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
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אני סבור
שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
המשתתף.
תאריך______________ :

חתימה______________ :

____________________________
.14

ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי
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מכרז פומבי 22/2021
ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
נספח ב'5/

תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן 35
עכו
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ( _____________ .להלן" :המשתתף") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים ש"ח) וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז
פומבי  -22/2021ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש אפריל  2021לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום
הערבות ,תוך  14יום 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 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
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.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  7.10.21ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  7.10.21לא תענה.
לאחר יום  7.10.21ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

__________________
בנק
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מכרז פומבי 22/2021
ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
מסמך ג'

הסכם ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
שנערך ונחתם ביום __________ בעכו
בין:

עיריית עכו
מרחוב ויצמן  ,35עכו
טל' , 04-9578873 :פקס'04-9578788 :
(להלן" :העירייה")

לבין:

_______ ,ח.פ_______.
מרחוב___________ :
טל' ,_________ :פקס_________ :
(להלן" :הספק")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל:

והספק הינו הזוכה במכרז פומבי (22/2021להלן" :ההליך") לריהוט היכל התרבות -
אודיטוריום עכו שפורסם על ידי העירייה;

והואיל:

וברצון העירייה להזמין מהספק ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו בהתאם לתנאי
ההליך;

והואיל:

והספק מעוניין לספק את השירותים לעירייה והכל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך
ובכפוף להוראות הסכם זה.
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

א.

מבוא ,נספחים ופרשנות

.1

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

.2

כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד.

.3

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות
הסכם זה.
גילה הספק סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב ,לעירייה לקבלת הוראות
פעולה.

 .4בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן.
מכרז פומבי  -22/2021ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו.
"ההליך" -
הזמנה חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם העירייה ,בה יפורט מספר הריהוט
"הזמנה" -
המוזמן מאת הספק.
ריהוט להיכל התרבות – אודיטוריום עכו.
"הריהוט"-
ויובהר ,כי בכל מקום בו נאמר בהסכם זה "ריהוט" הכוונה היא לכל הריהוט
אשר יוזמן מהספק מכוח הסכם זה ,לרבות הובלתו והתקנתו.
הריהוט אשר יסופק ויותקן יל ידי הספק בהתאם לתנאי הסכם זה ולמפרט
"השירותים"-
המיוחד.
מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
"המדד" -
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
כמדד בסיס ישמש מדד אפריל  2021וכמדד הקובע המדד הידוע בעת התשלום.
"המפרט הטכני"  -מפרט הריהוט כמפורט בנספח ג' 2/וכמפורט בתוכניות העמדה בנספח ג'5/
להסכם זה ולרבות כל שיפור ו/או תוספת שהוצעה על ידי הספק בהצעתו
במסגרת ההליך.
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מכרז פומבי 22/2021
ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
מסמך ג'
"העובדים" -
"העירייה" -
"הספק" -
"נציג העירייה" -
ב.
.5

עובדי הספק שיועסקו במסגרת אספקת והתקנת הריהוט על ידי הספק מכוח
הוראות הסכם זה.
עיריית עכו.
לרבות נציגיו ,עובדיו ושליחיו המוסמכים.
מר איגור מאיורסקי– סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות ופרויקטים או כל
אדם אחר עליו הודיעה העירייה לספק כנציגה בהודעה בכתב.

מטרת ההסכם ואופן מתן השירותים
5.1
5.2
5.3

הספק מתחייב לספק לעירייה את כל הריהוט בהתאם למפרט הטכני ותנאי הסכם זה.
הספק מתחייב להעניק לריהוט אחריות של חמש שנים ,לכל פגם הנובע מייצור הריהוט ולתקן
כל נזק ו/או קלקול שיתגלה בהם.
הספק מתחייב לספק את כל הריהוט בצירוף תו תקן ישראלי או אחר.

.6

אספקת הריהוט
 6.1הספק מתחייב לספק את הריהוט תוך  45יום ממועד שקיבל את ההודעה על זכייתו בהליך.
 6.2הספק מתחייב לספק את הריהוט במועד האספקה הקבוע בס"ק  1לעיל ,לאחר כל תהליכי
האישור הנדרשים על פי כל דין ,כשהם מוכנים לשימוש.
 6.3הספק מתחייב להודיע בכתב לנציג העירייה ,על המועד המדויק בו יסופקו הריהוט  10ימים
לפחות מראש.
 6.4הריהוט יסופק לאודיטוריום או לכל אתר/ים עליו/עליהם יורה נציג העירייה בתחומי העיר עכו.
הובלת הריהוט לאודיטוריום /לאתר/אתרים עליו/עליהם יורה נציג העירייה תעשה על ידי הספק
ועל חשבונו.
 6.5הריהוט יסופק לעירייה כשהוא חדש ,תקין ,שלם ונקי מכל פגם ו/או מום.

.7

קבלת הריהוט
 7.1בסמוך למועד אספקת הריהוט יבדוק נציג העירייה את הריהוט לצורך קבלתו.
 7.2במעמד האספקה ולאחר בדיקת הריהוט כאמור ,יירשם פרוטוקול שייחתם על ידי נציג העירייה
ועל ידי הספק ,בו יירשמו פרטים כדלקמן:
קבלת הריהוט  -אם האספקה הינה לשביעות רצונו של נציג העירייה  -ירשם
7.2.1
בפרוטוקול קבלת הריהוט על ידי העירייה (להלן" :הקבלה").
אי קבלת הריהוט  -אם האספקה אינה לשביעות רצונו של נציג העירייה.
7.2.2
 7.2.2.1אם נציג העירייה סבור כי קיים פגם/ליקוי שאינו מהותי בריהוט ירשום
בפרוטוקול:
 פירוט הפגמים והליקויים הנדרשים לתיקון לצורך קבלת הריהוט (להלן:
"התיקונים").
 השארת הריהוט בעירייה לפני ביצוע התיקונים כנגד התחייבות של הספק
בכתב לבצע ולהשלים את התיקונים לשביעות רצונו של נציג העירייה.
 התקופה המוקצבת לספק לביצוע התיקונים.
 המועד החדש שיקבע לקבלת הריהוט.
 7.2.2.2אם נציג העירייה סבור כי קיים פגם/ליקוי מהותי בריהוט ירשום
בפרוטוקול:
 פירוט הפגמים והליקויים הנדרשים לתיקון לצורך קבלת הריהוט (להלן:
"התיקונים המהותיים").
 החזרת הריהוט לספק לביצוע התיקונים המהותיים.
 התקופה המוקצבת לספק לביצוע התיקונים המהותיים.
 המועד החדש שיקבע לקבלת הריהוט.
 7.3אין באמור בס"ק  2לעיל ,כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
מסמך ג'
7.4
7.5
7.6

הסמכות לקבוע התיקונים הנדרשים כאמור בס"ק  2לעיל נתונה לנציג העירייה בלבד ולספק לא
תהא כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך.
הריהוט יחשב לכזה שנתקבל על ידי העירייה החל ממועד קבלה סופית על ידי העירייה ,לאחר
תיקון כל הליקויים ומועד זה מהווה את מועד תחילת תקופת האחריות.
קבלת הריהוט על ידי העירייה אינה משחררת את הספק מהתחייבויותיו לפי תנאי ההליך ותנאי
הסכם זה ונספחיו.

.8

אי ביצוע תיקונים
 8.1לא ביצע הספק תיקון מהתיקונים או התיקונים המהותיים בהתאם להוראות סעיף  7לעיל ,תוך
המועד שנקבע לשם כך בפרוטוקול הקבלה רשאית העירייה לפעול בכל אחת מן הדרכים שלהלן,
על פי שיקול דעתה הבלעדי:
לבצע את התיקון על חשבונה ולנכות מסכום החשבון הסופי את מחיר התיקון,
8.1.1
בתוספת  10%דמי טיפול והוצאות כלליות.
לנכות מהחשבון הסופי את אותם סכומים השווים לדעתה לירידת ערך הריהוט
8.1.2
שנמסר לידיה ,כתוצאה מהתיקונים שנעשו או צריכים היו להיעשות .ערך הסכומים
מסור לקביעתו ולשיקול דעתו של נציג העירייה.
 8.2לא יחולו על הספק פיצוים מוסכמים על איחור באספקה במקרה שיוכח על ידי הספק ,כי
האיחור באספקת הריהוט נובע מאסון טבע ,שעת חירום שהוכרזה על ידי הממשלה ,שביתות או
השבתות של נמלי ים ,ו/או שביתה במשרד הרישוי .כל סיבה ו/או שביתה ו/או השבתה שאיננה
מצוינת במפורש בסעיף זה ,לא תתקבל.

ג.
.9

התמורה ומועדי התשלום
 9.1בגין ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו ישלם המזמין לספק את שכר החוזה
בסכום של ____________________ ₪
(____________________________________________ ש"ח) בתוספת מע"מ כדין
(להלן" :שכר החוזה") ,כמפורט בכתב הכמויות המצורף להסכם זה.
 9.2שכר החוזה מבוסס על מחירי ואומדני כתב הכמויות ,אך בפועל ישולם למזמין שכר חוזה
בהתבסס על הכמויות שבוצעו בפועל ובלבד שהתמורה לא תעלה על שכר החוזה הנקוב לעיל,
אלא אם אושרה הגדלתה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין כמפורט בסעיף  13.2להלן.
9.3
9.4
9.5

התמורה הקבועה דלעיל כוללת עיצוב בהתאם לדרישות המזמין ,הובלה והתקנה ,אחריות.
התמורה הקבועה בס"ק  1הינה קבועה וסופית ולא תיווספנה לה התייקרויות כלשהן.
התמורה כוללת את כל רכיבי השירותים ,לרבות הוצאות הספק ,ישירות ועקיפות ,הנלוות
לביצוע השירותים ו/או לקיום הוראות הסכם זה.

 .11מוסכם בזאת כי התמורה הקבועה לעיל נקבעה בהתבסס על טיב הריהוט וכל דרישות העירייה והיא
כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנ"ל לרבות שכר עובדים ,הובלה ואספקה ,חלקי חילוף בתקופת
האחריות וכד' והספק לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה
מעבר לתמורה זו.
 12.1 .12מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה גם אם לצורך ביצוע
מחויבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש
ציוד או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא.
 12.2הספק לא יהא זכאי לשום זכות ,טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה ,ולא
תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע
מפורשות בהסכם זה.
 13.1 .13עם קבלת הריהוט על ידי העירייה יגיש הספק לנציג העירייה חשבון מפורט בגין הריהוט שסופקו
על ידו לעירייה.
 13.2החשבון ,כפי שאושר על ידי נציג העירייה ,ישולם תוך  45יום ממועד אישורו על ידי נציג העירייה,
וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות
כל דין.
 13.3הספק לא יהא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע ,אם נדרש לכך ,את כל
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התיקונים ו/או התיקונים המהותיים ,אשר נדרשו ע"י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה.
 13.4תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא כל חבות ,עד לבירורם
הסופי ואישורם לתשלום ע"י נציג העירייה.
14
 14.1המזמין רשאי להגדיל או להקטין סעיפים מסעיפי כתב הכמויות בכל שיעור/אחוז שהוא או
לבטל כליל כמויות מכל אחד מסעיפי כתב הכמויות ,לבטל או להוסיף עבודות והקבלן מתחייב
לבצע את הוראותיו על פי מחירי היחידה ללא כל שינוי מן המפורט בחוזה.
 14.2מוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף ההתקשרות ו/או את התמורה
בגינם מעבר לקבוע בהסכם זה ,יהא חסר תוקף ,אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי
החתימה מטעם העירייה ,קרי – ראש העיר וגזבר העירייה והספק לא יהיה זכאי לתשלום ו/או
פיצוי כלשהו בגין הגדלה כאמור אף אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח
אותה הזמנה.
______________
חתימת הספק
ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.
ד.

הצהרות והתחייבויות הספק

 15הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
 15.1כי הוא בעל ידע ,מומחיות וניסיון הדרושים למתן השירותים וכי לרשותו כוח האדם ,הציוד
והחומרים הדרושים לביצועם.
 15.2כי בדק ובחן היטב את מכלול תנאי השירותים והאפשרויות השונות לביצועם ,ואת כל הנתונים
הקשורים לכך ,וכי חתימתו על הסכם זה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות
העבודות ,היקפן וכל הנדרש לשם ביצוען.
 15.3כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן אשר בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים:
 15.3.1אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו – .1976
 15.3.2אישור על ניכוי מס במקור.
 15.3.3אישור לפי סעיף 2ב' ו2 -ב' 1/לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בדבר העסקת
עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
 15.4כי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה.

ה.

נציג העירייה

 16כל הוראה ,הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"י העירייה לפי הסכם
זה ,למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם.
 17הספק מתחייב לבצע כל מחויבויותיו לפי הסכם זה בתיאום ותוך קשר מתמיד ,יעיל ורציף עם נציג
העירייה.
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ו.

בטחונות

ערבות ביצוע
 18להבטחת התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה ,ימציא
הספק לעירייה ,עם חתימת החוזה ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית – בתנאים ובנוסח המחייב
שנקבע ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל ,בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'( 1/להלן" :ערבות
הביצוע") ,בה יתחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סכום בשיעור של  10%מהתמורה
(כולל מע"מ) דהיינו____________ :ש"ח (במילים )_______________:שתוקפה עד  90יום מהיום
שנקבע כמועד אחרון לאספקת הריהוט וזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
 19העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם
זה על ידי הספק ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.
 20עם תום חודשיים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהספק עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה ולאחר
תשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר לספק ערבות הביצוע כאמור לעיל ,ככל שלא
נעשה בה שימוש על ידי העירייה.
ז.

איסור הסבת ההסכם

 21הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל חבות
ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 22הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או חלקן ,או למסור לאחר
כל חלק מהפעולות הקשורות באספקת הריהוט  ,אלא באישור העירייה מראש ובכתב.
העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה
כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
ח.

אחריות וביטוח

 23הספק יהיה אחראי בלעדית לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן שייגרם לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהו,
כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק וכל מי מטעמו בכל הקשור לאספקת הריהוט והתקנתו ו/או
לשירותים מאת הספק .הספק יהיה אחראי בלעדית לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור,
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך אספקת הריהוט והתקנתו ו/או השירותים וכן
לכל נזק שיגרם לעובדיו (להן "הנזקים") .הספק פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל
אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות את העירייה ו/או הפועלים מטעמה על כל סכום שמי מהם
יחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .הספק מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים,
על פי שיקול דעתו הבלעדי לכיסוי אחריותו על פי האמור לעיל ו/או על פי כל דין.
 24הספק יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיף
 23לעיל .הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה ,עובדיה ,שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל
אחריות וחבות בגין כל תאונה ,חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף  23לעיל ,בכל עילה שהיא.
 25הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן ,פגיעה
או נזק להם אחראי הספק על פי האמור בסעיפים  23ו 24-לעיל ,וכן בגין הוצאות סבירות אשר העירייה
נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור ,ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לספק בהקדם אודות
קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים  23ו 24-לעיל ולאפשר לספק להתגונן מפניה.
 26.1 26הפרת התחייבויותיו של הספק לעריכת כל הביטוחים המפורטים בפרק זה ובתנאים המפורטים
בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 26.2במקרה של הפרת התחייבויות הספק כאמור בס"ק  1לעיל ,תהא רשאית העירייה ,אך לא חייבת,
לבצע את הביטוחים ,כולם או חלקם בעצמה לשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות
ולדרוש החזר עלותם מן הספק ו/או לגבותם ממנו בכל דרך וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד
לעירייה מכוח הדין ו/או מכוח הוראות הסכם זה.
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ט.

הפרות וסעדים

27.1 27
27.2
27.3
27.4

מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  23-26 ,21-22 ,15 ,13 ,8 ,7 ,6 ,5ו 35 -הינם תנאים עיקריים
ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק הסתלק מביצוע חוזה זה ,יחשב הדבר כהפרה יסודית
של הסכם זה.
ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו ,יחשב
הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.
מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה ,תזכה
כל אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק  3 - 1לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש בסך ( ₪ 2000אלפים ש"ח) ,כשהם צמודים למדד.

 28מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  27לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או
עפ"י כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות
הספק תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  500ש"ח לכל הפרה.
 29מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה
בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:
 29.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  21ימים ממועד ביצועם.
 29.2ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הספק ,כולם או חלקם ,או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון ,או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור
עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם
עפ"י סעיף  350לחוק החברות ,תשנ"ט.1999-
 29.3יש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק
או טובת הנאה בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
 29.4התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או שהספק
לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.
י.

שונות

 30מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי הספק לבין העירייה יחסי עובד-
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הספק בכל צורה בקיום התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,יראוהו לכל
דבר ועניין כעובד של הספק בלבד.
 31הספק ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה ,לרבות
תשלומי מע"מ ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות וביטוחים.
 32מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי
העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או
בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 33כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת
שני מורשי החתימה מטעם העירייה .הספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך
האמורה.
 34ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה
שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה .כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים
לא יהא בר תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
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 35הספק לא יאט את קצב ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע
התחייבויותיו על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.
 37כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה.
כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום  3ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר רשום
או במועד משלוחו בפקס ,בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 38העירייה מצהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין,
וכי הוא מתוקצב בסעיף תקציבי תב"ר .3406
 39הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית
והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
העירייה

_______________
הספק

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר כי הסכם זה נחתם מטעם הספק על ידי ה"ה
____________________________________________________ (שם מלא ות.ז) ,אשר הינו/הינם
המוסמכים לחתום על ההסכם בשם הספק ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים
על פי דין.
________________
תאריך

______________
חתימה
הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.
להסכם קדם מכרז פומבי כדין.
ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את
זכויות העירייה כנדרש.
______________
תאריך

_______________
חתימת יועמ"ש
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תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ( _____________ .להלן" :הספק") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____________ ____________( ₪ש"ח) וזאת בקשר עם
ביצוע ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש אפריל  2021לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום
סכום הערבות ,תוך  14יום 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 הספק
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
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.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ____________ לא תענה.
לאחר יום _____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
__________________
בנק
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מפרט מיוחד
תוכן עניינים
מבוא
א.
רמה מקצועית
ב.
ג .הערות כלליות
 .1כללי
 .2מפרט ותיקונים
 .3מוצר שווה ערך
 .4כמויות בחוזה כמויות בפועל
 . 5התאמה לתכניות ופרטים
 .6תכניות ייצור לאישור המפקח
 . 7מידות
 . 8דרישות כלליות
 . 9דוגמאות
 .10אספקה והרכבה
 . 11תליה חיזוק
 .12מניעת נזקים הגנת פריטים
 .13אחריות ואופני מדידה
 .14תאור ופרוט רשימת הפריטים
 .15חומרים
 .16הגנה נגד אש
ד .פרוט רשימת פריטים
פרק  – 1שולחנות
פרק  – 5שונות
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א.

מבוא
מכרז זה כולל עבודות ריהוט פנים ואספקת פריטי ריהוט לפונקציות שונות באודיטוריום
עכו .אספקת הריהוט תיעשה לפי הנחיות המזמין.

ב.

הערות כלליות
תתאפשר סטייה של עד  5%מכל מידות הריהוט ,ללא שינוי בהצעת המחיר.
אישור באשר לסטייה יינתן ע"י האדריכל ללא שינוי במחיר.
כל הגוונים ,סוגי הפורמייקה ,סוגי הפורניר ,הקנטים ,המתכות ,הפרזול וכו' יהיו על פי בחירת
האדריכלים.
הצעות תוכלנה להתייחס רק למפרט הטכני והתיאורים המקוריים להלן.

כללי

ג.

 1.1תנאים טכניים אלה (להלן "המפרט") ייעודם לתת פירוט משלים לתכניות
האדריכלים/מפקחים (להלן "המתכננים") ויש לקרוא אותם ביחד עם תכניות המתכננים
( תכניות העמדה).
 1.2במקרים של סתירה בין המפרט לבין התכניות ,יקבע נציג העירייה איזה מסמך מחייב.
 1.3המפרט הוא חלק בלתי נפרד מהמכרז/חוזה לביצוע עבודות ריהוט ו/או עבודות נלוות (להלן
"ריהוט") למציעים לקבלנים או לנגרים (להלן "הקבלן הממונה" או "קבלן משנה" או
"המציע").
 1.4המפרט משלים את התקנים הישראליים הישימים להזמנה שהם בתוקף במועד ביצוע של
אותה הזמנה .בלתי אם מצוין אחרת במפרט זה ,יש לנהוג בהתאם לנקבע בתקן הישראלי
הישים.
.2

מפרט כללי ,תקנים
2.1

בצוע העבודות לפריטים השונים יהיה בכפוף למפרט הכללי לעבודות בנין ואופני
המדידה בו ,בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד הבנוי והשיכון
ומשרד הביטחון( ,האוגדן הכחול) בפרקי העבודות הרלוונטיים בהתאם לסוג
המלאכה הדרושה לייצור הפריט.

2.2

בצוע העבודות לפריטים השונים יהיה בכפוף לתקנים הישראליים הרלוונטיים
למכרז\חוזה זה ,כל התקנים במהדורתם האחרונה.
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2.3
2.4

.3

עדיפות המסמכים:
2.4.1

כתב הכמויות.

2.4.2

המפרט המיוחד.

2.4.3

שרטוטים.

2.4.4

המפרט הכללי.

2.4.5

התקנים.

מוצר שווה ערך
 3.1בכל מקום בתכניות או במפרטים שבו נדרש מוצר בציון דגם או שם מסחרי של יצרן
מסוים הכוונה היא לאותו מוצר או למוצר שווה ערך באיכות ,גם כאשר לא צויין "שווה
ערך" (שו"ע ,ש"ע).
 3.2הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כאשר עליו חובת ההוכחה שאכן מוצר זה הינו שווה
ערך למוצר הנדרש מבחינה טכנית ותפקודית ומבחינה ויזואלית .האדריכל יהיה הפוסק
האחרון קבלת מוצר כשווה ערך.
 3.3הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שאושר כשווה ערך והנו יקר יותר מהמוצר
שנדרש .במידה ויאושר מוצר שווה ערך הזול יותר מהמוצר הנדרש ,ינוכה ממחיר הסעיף
הרלוונטי הפרש מחירי הפריטים.
 3.4במידה ויאושר הדגם שווה הערך ,יש להגיש ממנו דוגמא לאישור.

.4

כמויות בחוזה ,כמויות בפועל
 4.1המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף החוזה בשיעור של עד  50%מסכום הצעת הקבלן
מבלי שהדבר יישנה את מחירי היחידות.
 4.2המזמין רשאי לערוך את השינויים הנ"ל הן בשלב החתימה על החוזה והן במהלך העבודה.
המזמין רשאי להקטין את היקף העבודה בשלב החתימה על החוזה ולחזור ולהגדיל את
היקף העבודה תוך כדי מהלך הבצוע.
 4.3כמו כן רשאי המזמין לשנות את הכמויות לבצוע בכל סעיף בכתב הכמויות ללא הגבלה וכן
רשאי המזמין לבטל סעיפים לגמרי בכתב הכמויות מבלי שהדבר יביא לשינוי מחירי היחידה.
 4.4הקבלן אחראי לספור את כמות הפריטים המופיעים בתוכניות לביצוע ולאמת עם כתב
הכמויות.

.5

התאמה לתכניות ולפרטים
 5.1כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ,לתוכניות ולפרטים המצורפים.
 5.2כל אי התאמה ו/או פרט שאינו ברור ,יש להודיע למפקח לפני תחילת העבודה.
 5.3יש לקבל את אישור המפקח לכל פרט שאינו ברור ולכל הצעה של היצרן לשינוי לפני הביצוע.
הוראות או שינויים יש לבצע רק לאחר שיתקבל אישור בכתב מהמפקח.

מכרז פומבי 22/2021
ריהוט היכל התרבות  -אודיטוריום עכו
נספח ג'2/

.6

5.4

כל העבודה תבוצע על פי דוגמאות מאושרות ועל פי התקנים הישראליים.

5.5

יש לקבל אישור מוקדם לחומרים .חומרים יוחלפו רק במקרה של אי תאמה
ביניהם ,ולנדרש ע"י היצרן .כל החלפה טעונה אישור המפקח מראש.

תוכניות ייצור לאישור המפקח

על הקבלן להגיש תוכניות ביצוע  WORKSHOP DRAWINGSלאישור האדריכל.
למעט אם ייבחר מוצר מדף.
.7
7.1

מידות
על הקבלן לבקר את כל התכניות ,המידות המפורטות בתכניות והקיימות במבנה ובכל מקרה
שתמצא סתירה או טעות בתכניות ,בשרטוטים או במפרט עליו להודיע מיד על כך למנהל אשר
יחליט בתאום עם המתכנן על פי איזו מידה לבצע .החלטת המנהל בתאום עם המתכנן תהיה
סופית ומכרעת ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן הממונה על סמך טענות שלא הרגישו
בסטיות .פריטים הנמצאים בין קירות יבוצעו בצורה מדויקת מקיר לקיר .קבלן הריהוט יהיה
אחראי להתאמה מלאה בין פריטי ריהוט שונים באותו שטח ו/או ברצף .היצרן ייקח מידות
באתר לפי תחילת ביצוע העבודה ,במקרה של אי התאמה יתאם עם האדריכל.

7.2

על הקבלן לתאם את עבודתו עם תכניות אדריכלות ,מיזוג אויר ,חשמל ,אינסטלציה וכו'.
מיקום השקעים יהיה בתאום עם תכניות הריהוט של האדריכל ,ועל הקבלן הממונה להתריע
על אי-התאמה בביצוע .על הקבלן הממונה לבצע את כל ההכנות והעיבודים הדרושים למעבר
כבלים לשקעים בריהוט ובציפויים.
קידוחים בריהוט עבור כבלים ,שקעים וכל אביזר אחר הצמוד לריהוט יעשו רק ע"י קבלן
הריהוט ,ואין לאפשר לשום קבלן אחר לבצע פתחים והתקנות בעץ בלי אישור קבלן הריהוט.

7.3

לא הודיע למנהל על הטעות או הסטייה ואם לא ימלא הקבלן הממונה אחרי הוראות המתכנן
והמנהל ,ישא הקבלן הממונה בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות
האפשריות ,בין אם נראות הללו מראש ובין אם לא.

7.4

התאמת מידות.
כאשר מידת פריט ריהוט כלשהי נקבעת ע"י מידה במבנה ,על הקבלן לוודא כי קיימת התאמה
מלאה במידות המאפשרות הרכבת ריהוט ללא כל תקלה ושינוי .על כל מקרה של אי התאמה
בין המידות המפורטות בתכנית לבין המידות בבנין ,יש להודיע למנהל .כל האמור עד כה חל גם
על התאמה להכנות של צנרת חשמל אשר נעשו בבנין עבור המערכת הכלולה בריהוט .במקרה
של פריט ריהוט החוזר על עצמו ,יש למדוד כל מקום ומקום בנפרד גם אם ניתנה מידה אחידה
לכל פריטי הריהוט ונמצאה סתירה בשטח .במסגרת בדיקתו ,יוודא הקבלן התאמה בין מרכזי
כיור כמתוכנן לבין הכנות האינסטלציה בפועל באתר .בכל מקרה של סתירה ,ידווח על כך
למפקח.
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7.5

.8

עבור פריטי ריהוט גדולים וארוכים ממידות לוחות סטנדרטיים ,יציע קבלן הריהוט פתרונות
לאישור האדריכל והמנהל:
א .פתרון לחיבורים ביניהם כולל שמירה על רצף פורנירים וחומר ציפוי אחר.
ב .אפשרות ליצירת פריט ריהוט ארוך משני חלקים ,עם דפנות כפולות ובצורה שלא תפגע
בחזית.

דרישות כלליות
8.1

העבודה תתואם באתר ,ע"י נציג הקבלן באתר ,עם כל בעלי המקצוע שיעבדו במקביל
במבנה.

8.2

כל ההכנות ,החורים והפינויים הדרושים להתקנת ברזים ,כיורים ,חיבורי קיר ,תעלות
וחשמל ותקשורת יבוצעו ע"י יצרן הרהוט במפעל .פינוים נוספים לצנרת ותעלות חשמל
שיבוצעו באתר כלולים במחיר.

8.3

הפרטים כוללים את כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים לפריט המושלם ,אפילו אם לא
צוין בתיאור.

8.4

תעלות מפי.וי.סי .והזנות לחשמל ותקשורת כולל חיבורי קיר וחווט יסופקו ויותקנו ע"י
הקבלן הראשי ויחוברו לאחר הצבת הארונות ,השולחנות הדלפקים וכל פריטי הריהוט
במקומם .המעברים ברהוט יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

8.5

מערכת החשמל בדלפקים וביתר הריהוט ,שקעים ,מפסקים ,חווט וקופ' חיבורים תסופק
ותותקן ע"י הקבלן באמצעות חשמלאי מוסמך של יצרן השולחנות לפי הנחיות המפקח.

8.6

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בצורה מקצועית ולהשתמש אך ורק בחומרים חדשים
מסוג א' העונים למפרט המיוחד ,למפרט הכללי ולתקנים הקיימים.

8.7

יש לתאם עם קבלנים אחרים מעבר חשמל ותקשורת התחברויות לפרטי הריהוט.

 8.8לכל הקדחים יש לספק אלמנט סגירה.
 8.9במידה ופריט שסופק אינו מתאים להזמנה או אינו שלם ,לא יתקבל פריט זה.
8.10

במקרה של פריט פגום ,יש להחליפו בחדש.

8.11

כל המחירים לפריטים כוללים אספקה והרכבה ,פילוס (עם אביזר הנדרש) במקום ,עיגון
וחיזוק עפ"י הצורך או תליה בהתאם לאופי הפריט.

8.12

הקבלן ישאיר את האתר נקי לאחר הרכבת הפריטים המוכנים לשימוש.

 .9דוגמאות
דוגמאות ממוצרים המיוצרים בבית המלאכה של הקבלן:
הקבלן חייב להכין ולהציג דוגמא אחת מכל פריט ו\או המוצרים ו/או המקבעים ו/או
9.1
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קטע מהם לאישור המתכנן והמנהל ,וזאת לפני המשך ביצוע של כל הזמנה או יצור סדרתי.
הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון ,הביצוע וטיב החומר.
9.2
במידה והדוגמא לא תקבל אישור מאת המתכנן והמנהל ,על הקבלן הממונה להכניס בה
9.3
כל שינוי שיידרש על-ידם ,ללא תוספת תשלום לקבלן הממונה.
כל הדוגמאות תבוצענה לאחר שהקבלן הממונה יקבל הודעה בכתב כי עליו להתחיל
9.4
בעבודה או בהתאם ללוח הזמנים שיקבע עם המנהל.
הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר יצור כל הפריטים עד קבלתם הסופית.
9.5
על הקבלן הממונה להמציא תכניות עבודה והרכבה המייצגות באורח מלא ומושלם את
9.6
דרך הייצור ,ההרכבה ,החומרים והמידות לאישור האדריכל.
על הקבלן לבצע את כל ההכנות ,הפתחים וכל הנדרש להתקנת כל אביזרי החשמל,
9.7
התקשורת ,המנ"מ וכיו"ב ,הכנה למ.א .וכיו"ב ,הכל לפי תכניות אדריכלות ותכניות
היועצים הרלוונטיים ולשתף פעולה לשם כך עם כל קבלני המשנה האחרים כגון :מ.א,.
חשמל ,תקשורת ,מחשוב ,מנ"מ וכיו"ב וזאת עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט.
לפני הבאת הדוגמאות לאתר ,יזמן הקבלן את פורום היועצים והמתכננים הרלוונטי (עפ"י
9.8
הנחיית מנהל הפרויקט) למפעל ע"מ שיקבל הערות והנחיות לעבודתו (במהלך הייצור) ובכך
להבטיח שהדוגמאות המוגמרות אשר יובאו לאתר יענו לכל הדרישות הפונקציונאליות
והאדריכליות של הפרויקט.
דוגמאות מוצרים ו/או פריטים שהינם מוצרים מוגמרים (כגון :פרזול ,צבע ,מתקני תליה
9.9
וכו') .מכל מוצר ו/או מקבע או צבע וכו'  -שהינו מוצר מוגמר הנרכש ממקורות אספקה
אחרים (כגון :ספקים ,חנויות ,מפעלים וכו') ,על הקבלן הממונה להמציא דוגמא אחת
לאישור האדריכל והמפקח לפני הביצוע וזאת ללא כל קשר לכמות הנקובה בכתב הכמויות.
במידה והדוגמא לא תקבל אישור ,על הקבלן הממונה לחזור ולהמציא דוגמאות נוספות
9.10
(לפי הנחיות האדריכל) עד לקבלת האישור דנן.
במחיר כל פריט בכתב הכמויות החוזי כלול הכנת דוגמא מושלמת לרבות כל
9.12
הטיפולים,התאמות ,השלמות ,הכל לפי הנחית האדריכל והמפקח עד לקבלת דוגמא
מאושרת על-ידם סופית ,בכתב ,ועל פי דוגמא מאושרת זו ,וזו בלבד ,ייוצרו כל הפריטים
והכמויות לסעיף הרלוונטי.
כל הכרוך בהכנת הדוגמאות כולל כל הטיפול באישורם ,כלול במחירי היחידה.
9.13
לא יורכבו הדוגמאות בפרויקט ללא אישורם כאמור בכתב ע"י האדריכלים והמפקח.
9.14
דוגמאות ממוצר מדף או מוצר מדף מותאם-
9.15
הקבלן יציג לאדריכל ולמפקח דוגמא אחת מכל פריט לפני ייצורו ואספקתו.

.10

אספקה והרכבה
 10.1הקבלן יספק את המוצרים כשהם ארוזים ומסומנים מבחוץ כך שאפשר יהיה לזהות תוכן
החבילות בעת הכנסתן לבניין.
10.2

הפריטים יועברו ע"י הקבלן לחדר סגור שיימסר לקבלן ע"י המפקח .בכל מקרה ,הקבלן
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ירכיב את המוצרים בחדר המיועד להם עפ"י תכניות האדריכל ,ושם יעברו סופית לרשות
המזמין.
 10.3כל הפריטים יקבלו גימור סופי גם כאשר בתוכנית מסומן שהם עומדים ליד קירות או חלקם
מוסתר.
 10.4יש להתאים במדויק את המפגשים בין הרהיטים שנועדו להיות קבועים למקומותיהם בקירות,
רצפות או תקרות .אלא אם צוין אחרת ,יש לעשות כל חיבור עם ברגים מתאימים לקירות,
תקרה או רצפות באמצעות חפים (דיבלים) בדוגמת "רולפלג".
 10.5הקבלן יבדוק את הבניה (בטון ,בלוקים ,גבס וכו') עליהם ואליהם הוא יצטרך לחבר את
הריהוט בטרם ייגש לביצוע ולא תתקבל שום טענה שלא ידע הקבלן הממונה לאיזה סוג של
חומר עליו יהיה לחבר את הרהיטים.
 10.6הקבלן יעבוד בשיתוף פעולה מלא ובהתאמה מלאה עם יתר הקבלנים וקבלני המשנה המבצעים
עבודה בבנין ושמקצועותיהם משלימים או להיפך ,מכינים את מיקום הריהוט כגון:
בנאים,טייחים ,אינסטלטורים ,חשמלאים וכו' .מחירי הריהוט כוללים תמיד את החורים,
החיתוכים וכל צורה אחרת של הכנה ממקצוע למקצוע שבתחום עבודתו של הקבלן הממונה
לריהוט קבוע.
 10.7כל ריהוט אשר יקבל חיווט חשמלי יחובר לרצפה חיבור נסתר לפי דוגמא מאושרת ,העומדת
בתקני אש ,ע"י האדריכל והמנהל.
 10.8כל פרטי החיבור לבנין חייבים לקבל את אישור האדריכל והמנהל.

.11

תליה ,חיזוק
 11.1כל הפריטים המורכבים על מחיצות וחיפויי גבס ,או על מחיצות מוילבורד ,ייקבעו ויוחזקו
רק אל ניצבי הפח מאחורי לוחות הגבס .על הקבלן לאתר ,בעזרת מכשור מתאים ,את
מיקום הניצבים ולהתאים את פרטי ההרכבה למיקומם כפי שימצא בפועל.
11.1

11.3

ההתקנה על מחיצות וחיפויי גבס כוללת חיזוקים נוספים של הפריט ,קורות גישור וכו'
כפי שיידרש כדי לתלות ולחזק רק אל הניצבים כנדרש לעיל .פרטי החיזוקים טעונים
אישור מוקדם של המפקח.
כל פריט ריהוט שגובהו מעל  105ס"מ יחוזק אל הקיר .פרטי החיזוק טעונים אישור
מוקדם של המפקח.
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 12מניעת נזקים ,הגנת הפריטים
12.1

היצרן אחראי על הגנת המוצרים עד לקבלתם באתר על ידי המפקח.

12.2

היצרן אחראי לכל נזק שיגרם בזמן העבודה לכל בעלי המקצוע שהוא מעסיק ,וכן בזמן
ההובלה וההרכבה באתר.

12.3

היצרן אחראי לכל נזק שיגרם בזמן ההובלה וההרכבה באתר לפריטים הקיימים ,ועליו
לתקנם מיד ו/או המזמין יתקנם ויחייב חשבון הקבלן.

 .13אחריות ואופני מדידה
 13.1הקבלן מתחייב לתת לכל הריהוט והמוצרים אחריות מבחינת טיב החומרים וחוזקם למשך
שנה אחת מיום קבלת העבודה ומתחייב להחליף ולתקן את הפריטים שיתקלקלו עקב שימוש
יום יומי סביר ,ללא עלות.
 13.2הקבלן מתחייב לספק מעבר לשנה שירותי אחזקה ותחלופה לריהוט.
 13.3הקבלן הממונה יהיה אחראי על השמירה על עבודתו ,הגנה עליה ,שמירה על חלקי בנין סמוכים
לעבודתו וכן לנקות את עבודתו מדי פעם בפעם מכל לכלוך ,ולמסור את עבודתו שהיא
מתוקנת ,נקייה ומושלמת.
 13.4פיקוח-
בנוסף לאמור לעיל ,כל המוצרים יבדקו על ידי המתכנן והמזמין תוך שלבי הייצור השונים,
לרבות בדיקת חומר הגלם ותהליכי הייצור .הספק יזמין את האדריכל והמזמין במועדים
הבאים ,שישולבו בלו"ז הספק לביצוע הרהיטים ,כחלק מהלו"ז הכללי של הפרויקט:
מועד לבדיקת החומרים לפני הייצור.
.1
מועד לבדיקת המוצרים בתום הייצור ולפני הצביעה ,הציפוי וכו'.
.2
מועד לבדיקת המוצרים לפני המשלוח לאתר הבניה.
.3
הספק מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור האדריכל
המזמין או בא כחם במקום הייצור וההרכבה לשם פיקוח .האדריכל והמזמין רשאים
לדרוש מהספק לשנות את דרכי הביצוע שאינם מתאימים לחוקי המקצוע או שאינם
מתאימים לתכניות או למסמכי המכרז .כן רשאים האדריכל והמזמין לפסול את
החומרים אשר לפי ראות עיניהם אינם מתאימים לביצוע העבודה ,והם ימציאו לספק
את הערותיהם בכתב.
המתכנן ,בשיתוף פעולה עם המזמין ,רשאים לפסול את כל חלקי המוצרים שלא יתאימו
לדוגמאות המאושרות או כל פריט שאינו מתאים למסמכי המכרז .לא ישולם עבור
מוצרים או עבור חומרים שנפסלו על ידם .כל אישור ,פסילה או הערות מטעם המתכנן
והמזמין יינתנו לספק בכתב על ידי המזמין.
תיקונים והחלפות-
13.5
 13.5.1המוצרים והפריטים יסופקו במצב גמור ושלם .כל מוצר או חומר ,אם ימצא פגום או
לקוי יוחלף או יתוקן ע"י הספק ללא דיחוי ,בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או
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התיקון ,ולא תשנה את צורת המוצר המושלם .בהוצאות התיקונים ו/או ההחלפות יישא הספק ,ורק הוא.
כל עבודות התיקונים ו/או ההחלפות יעשו לשביעות רצונם המלאה של האדריכל
והמזמין.
 13.5.2מובהר בזאת כי המזמין והמתכנן יהיו הפוסקים הבלעדיים לעניין חוזה זה בכל הקשור
לאיכותם והתאמתם של פריטי הריהוט והם יהיו רשאים לדרוש מהזוכה להחליפו ,לבצע
מחדש עבודה שבוצעה בציוד לא מתאים ,ואף לעכב ביצוע העבודות מחמת סיבה הכרוכה
באיכות ובסוג הציוד וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
13.6

בדיקת העבודות המוגמרות ואישורן  -תתקיים במקומות עבורם מיועד הריהוט אחרי
הרכבתם הסופית .במקרה ולפי דעת המתכנן לא יתאים הריהוט לתנאים שבמפרט או
לתכניות יהיה על הקבלן הממונה להחליפו או לתקנו על חשבונו ,הכל לשביעות רצונו של
המתכנן והמנהל.

 13.7בלתי אם צוין אחרת ,כולל המחיר שבכל סעיף וסעיף שבהצעה ,את כל החומרים והעבודות
הדרושים לביצוע ,כ"כ הרכבתן במקום של כל יחידה ויחידה כולל כל ההכנות הנדרשות
כגון מנורות ,תעלות ,כבלים ,שקעים ומכשירים הצמודים לריהוט ,בתאום עם כל הקבלנים
האחרים המופקדים על עבודות אלו כגון קבלן חשמל ,קבלן מחשוב ,קבלן טלפוניה ,קבלן
מ.א .ואחרים ,באופן שהכל יסופק כיחידה מותקנת ,יהיה קומפלט מושלם ומוכן לשימוש.
המחיר כולל גם טעינה ,הובלה עד מקום ההרכבה ,פירוק ,אחסנה ,שמירה ,ביטוח ופיזור בשטח
העבודה .כ"כ סיתות ,חציבה לעוגנים ,חיבור למחיצות גבס והתאמה למבנה וכל הקשור
בהרכבת המוצרים .המחיר כולל גם :תשלומים סוציאליים ,נסיעות ואש"ל לפועלים
העוסקים בהרכבה ועליו בלבד חלים כל התשלומים הבאים להבטיח את ההתחייבויות
החוקיות והמקובלות של המעביד כלפי עובדיו .כמו-כן כולל המחיר מס קניה המגיע עבור
המוצרים המוגמרים.
 13.8כל סעיף בכתב הכמויות כולל במחיריו את כל האמור במפרט הטכני ואת כל המופיע
בתכניות המכרז ,הכל בשלמות לרבות אספקה ,הובלה ,הרכבה והתגמירים מכל הסוגים,
כולל כל האביזרים,קונסטרוקציות ,זכוכית ,סגירות ,פרזול ,מנעולים חשמליים ,פתחים
והכנות לאביזרים ומערכות,אביזרי לוואי וכיו"ב.
.14

תאור ופרוט ברשימות הפריטים
התיאור ברשימות הפריטים בא להדגיש או לשנות מדרישות המפרט המיוחד .לפיכך,התיאור
והדרישות במפרט המיוחד תקפים אם לא פורט אחרת ברשימות הפריטים.
 .15ח ו מ ר י ם
כללי
15.1
 15.1.1כל החומרים למיניהם הדרושים ליצור הריהוט ,יהיו מהסוג המעולה ביותר שניתן
להשיג בארץ ,ויתאימו לתקן הישראלי .בהעדר תקן ישראלי כזה יתאימו החומרים
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לדרישות תקן ארץ מוצא החומרים (במקרים של יבוא) שאושרו ע"י המנהל והמתכנן.
 15.1.2הגוונים של כל חומרי הגמר של הפריטים – העץ ,הפורמייקה וטרספה  -לפי בחירת
האדריכל .יש לקבל את אישורו בכתב לפני הזמנת החומר.
 15.1.3טיפול נגד אש
כל חומרי הריהוט יעמדו בדרישות מכבי אש ותקני אש במבנה ציבור.
כל העץ יקבל טיפול ב"פיירסיל" תוצרת חוץ מכל הצדדים.
 15.1.3כל העבודות תתבצענה אך ורק בשימוש בחומרים ובמוצרים שעברו בדיקה עדכנית
במכון התקנים הישראלי לפי ת"י  755וסווגו ע"י מכון התקנים.
15.2

עץ
15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4
15.2.5

15.3

העץ לשימוש בייצור הפריטים מסוג אלון .הקבלן הממונה יכין דוגמאות לחלופות
השונות לאישור סופי של האדריכל תידרש התאמה מלאה בין העץ הגושני הנבחר
לבין הפורניר.
יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן הממונה לייצור הריהוט יהיו
יבשים לגמרי ,חופשיים מבקיעים ,מריקבון ,מעובש ,מתולעים ומכל סימני מחלה
ומזיקים אחרים .אין להשתמש בעץ שמידת לחותו עולה על ( .8%-10%מידת הלחות
חייבות להיבדק לפני תחילה הייצור).
כל חומרי העץ פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים.
סיקוסים בעץ לבן או עץ אורן פיני מותרים בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה
סיקוסים על מטר רבוע של חומר .גודל הסיקוס שיועבר על שני סמ"ר לכל אחד מהם
וחומר עץ שגודל הסיקוסים שבהם יעברו על שני סמ"ר ריבועים יפסלו על ידי
המתכנן והמנהל.
סיקוסים מתים קטנים ,מעורערים ,יש להרחיק לפני תחילת העבודה .את החורים
יש לסתום בחפים .סיבי החפים צריכים להיות בכיוון סיבי העץ.
אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום השרף עולה על  2סמ"ר .מקומות
קטנים יותר יש לנקות משרף ולסתום בחפים בדומה לאמור בסיקוסים קטנים.

לבידים
 15.3.1הלבידים יתאימו לדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י  37ללבידים מסוג  ,1/1למעט
אותם חלקי רהיטים אשר לגביהם יינתן היתר מפורש במפרט הייחודי של אותו רהיט
לשימוש בלביד מסוג אחר.
 15.3.2יש להשתמש אך ורק בלבידים הנמצאים בהשגחת מכון התקנים הישראלי.
 15.3.3פן לביד מסוג  1יהיה עם סיקוסי פנינה וסיקוסים בריאים במידות ובכמות
המוגדרים בתקן.
 15.3.4אסורים חורי סיקוסים ,חורי תולעים ,חורים אחרים ,קליפת עץ המכוסה חלקית
באצה ,שינוי גוון לא בריא ,פטרייה ,סימני ריקבון ,חורי תולעים קטנים ,חיבורים
עם חפיפה בין קליפים של אותה שכבה ,התנפחויות הלביד ,בליטות ,שקעים ,חספוס,
ליטוש חודר ,פגמי ליטוש ,חלקי מתכת לרבות מהדקים וסיכות ,טלאי ,פס
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שחור ,סדקים וחיבורים פתוחים.
 15.3.5מותרים בכמות ובמידות שאינן עולות על המותר בתקן :סדקים וחיבורים סגורים
 15.3.6לא יהיו בלביד תולעים ,חיות או חורי תולעים ,לרבות חורי תולעים קטנים.
 15.3.7הסטיות המותרות בעובי לביד שעוביו  4-15מ"מ +0.7-0.2 :מ"מ.
 15.3.8בעת העיבוד ,ההדבקה וההרכבה תכולת הרטיבות של הלביד תהיה  10% - 8%כאשר
ההפרש בין תכולת הרטיבות של כל חלקי הלביד באותה המנה של הרהיטים לא יהיה
גדול מ( .2% -הלבידים יבדקו לגבי תכולת רטיבות לפני הכנסתם לייצור).

15.4

MDF

15.4.1

לוחות  MDFיהיו בעובי  20מ"מ או  18מ"מ כנדרש לכל חלק במפרט הייחודי של
הרהיט ,אלא אם צוין אחרת .הלוחות יתאימו לדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 1481
ללוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית (.)MDF

15.4.2
15.4.3
15.4.4

יש להשתמש בלוחות  MDFמלוטשים.
אסור להשתמש בלוח שיש בו תפיחה בגלל לחות.
פני השטח יהיו חלקים .אסורים חורים מכל סוג שהוא ,בליטות ,שקעים ,חספוס
סימני ליטוש ,פגמי ליטוש ,כתמים ,חלקים זרים.
סטיית העובי לא תהיה גדולה מ + 0.2 -מ"מ.

15.4.6

בעת העיבוד ,ההדבקה וההרכבה של לוחות  MDFתכולת הרטיבות שלהם תהיה
 ,10%-14%כאשר ההפרש בתכולת הרטיבות של כל חלקי הלוחות באותה מנה של
רהיטים לא תהיה גדולה מ( ,3% -הלוחות יבדקו לגבי תכולת הרטיבות לפני הכנסתם
לייצור).

15.4.7

לא יעשה שימוש ב MDF -במקומות החשופים לרטיבות.

15.4.5

15.5

לוחות נגרים
15.5.1
15.5.2
15.5.3
15.5.4

15.6

הלוחות יהיו מורכבים משני דיקטים בעובי של  3מ"מ כל אחד ,פרט אם נדרש
במפורש אחרת .עובי הלוח הכללי יהיה בהתאם למסומן בתכניות.
כוון סיבי העץ בדיקטים יהיה לצד האורך של לוחות הנגרים .הדיקטים יודבקו
למילואות על עץ לבן ,חדש מאיכות מעולה.
אלא אם נאמר אחרת ,יהיו מילואות העץ הלבן על שטח של  100%משטח לוח הנגרים
אותו הם ממלאים.
לוחות הנגרים יהיו מוקפים לזבזבי שפה מעץ אשור ,אלון אירופאי או אשה לפי
המסומן בפרטים ,מודבק ומחוזק בעיבוד ובחומרים מעולים.

פורמייקה ,פורמייקה יצוקה ( מלמין ) וקצוות גמור
יש להשתמש אך ורק בלוחות פורמייקה העומדים בדרישות תקן ישראלי רשמי ת"י 507
15.6.1
או עומדים בדרישות תקן:
(P.2.6:>650revs;P.2.14>2N;P.2.15:f>grade4 DIN-EN-438
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15.6.2

הפורמייקה תהיה תוצרת חברת וילסון ארט מסדרות קו עץ או א.פ.פורמייקה סנטר
או ארפה בעובי  0.8מ"מ או שווה ערך בגמר טפ ומסדרת עיצובים או דיגיטל פרינט.
פורמייקה יצוקה ( מלמין ) יהיה במשקל מינימאלי של  130ג'.
יתכנו מספר גווני פורמייקה בפריטי הרהוט ואף בפריט יחיד הכל לפי בחירת האדריכל.
לא תהיה תוספת מחיר על מספר גווני פורמייקה באותו פריט.
קצוות הגימור של משטחים וקסקטים יהיו כמוגדר ברשימות ובתיאור הפריטים.

15.6.6

קנט  P.V.Cיהיו בעובי מינימאלי של  2מ"מ עמיד בפני שריטות ודהייה .עיבוד
הקצוות יהיה ברדיוס של  0.5מ"מ מוחלק .הכל לפי הוראות יצרן.
קנט נעיצה צורני יוחדר ויודבק באופן מיטבי לחריץ שיוכן במשטח לפי הוראות יצרן.
קנט פוסטפורמינג יהיה בפרופיל לבחירת האדריכל.
גוון הקנטים תואם לגוון המשטח ולבחירת האדריכל.

15.6.3
15.6.4
15.6.5

15.6.7
15.6.8
15.6.9
15.7

פורנירים
פורניר כדוגמת אלון או בוק ,מתואם עם העץ הגושני .הקבלן הממונה יכין דוגמאות
15.7.1
לחלופות השונות לאישור האדריכל ,בתאום עם המזמין והמנהל .פורניר לציפוי
ריהוט יותאם למישורי פריט הריהוט בצורה שתבטיח התאמה טובה בכיוון הסיגים
וגווני הפורניר .אין לבצע עבודות ציפוי בפורניר יבש יתר על המידה או מבוקע.
ציפוי פורניר יהיה בלי "עיניים" ובעל קווים ישרים ומקבילים ברצף הטקסטורה
ובעל גוון אחיד.
15.7.2

15.8

15.9

דבק
15.8.1

מתכות
15.9.1

15.9.2
15.9.3

משטחי עבודה למעבדות יהיו מטרספה  TOP-LABבעובי  20מ"מ .קנט
קדמי משופה לאישור האדריכל.

על הקבלן להשתמש בדבק העומד יפה בתנאי רטיבות והמתאים לדרישות התקן
הישראלי .כל פגם בהדבקה (חיבורים פתוחים) יגרום להרחקת הריהוט ופסילת
העבודה.אין להשתמש בדבק מגע.

לחלקי הריהוט העשויים מתכת יש להשתמש בפרופילים חדשים מסוג א' ,ישרים
לגמרי ונקיים מכל חלודה.
הריתוכים יהיו פנימיים לפי הפרטים המצורפים .הריתוכים וההלחמות יהיו חזקים
ומלאים ויבוצעו בריתוך חשמלי ,כאשר עובי הריתוך יהיה כעובי דופן הקטן
שבחיבור.
עובי הדפנות ועובי הפרופילים מכל הסוגים וכן מידות חלקי המתכות יהיו בהתאם
למסומן בתכניות ו/או בהתאם לחוזק הדרוש באישור האדריכל והמפקח.
חיבור ברגים יהיו נקיים ומתואמים.
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15.9.4
15.9.5

כל מוצרי המתכת יהיו מוצרים בעלי רמת גימור גבוהה ,לפי דוגמאות שיאושרו ע"י
האדריכל והמנהל.
גימור חלקי המתכת
צביעה אלקטרוסטאטית עמידת שיתוק ( )ANTI CORROSIVEצבע אבקה אפוקסי
למתכת בעובי  100מיקרון לפחות ובקלייה בתנור ובזמן שהייה לפי הוראות יצרן
האבקה.
ההכנה לצביעה תכלול ניקוי המתכת בניקוי חול או ניקוי כימי להסבה מוחלטת
של שומנים וסימני שתוק.
גוון החלקים ממתכת ייקבע ע"י האדריכל.

15.10

פרזול ואביזרים שונים
 15.10.1חומרי פרזול והאביזרים למיניהם יהיו חדשים ,חומרים מעולים ,בטיחותיים,

15.10.2
15.10.3

15.10.4

אסתטיים ,מותאמים לייעודם מבחינה פונקציונאלית ולעומס  Heavy Dutyבהתאם
לתפקידם ,ויש לקבל מראש את אישורו של המתכנן והמנהל לכל אחד ואחד מהם.
הפרזולים יעמדו בדרישות תקן ומפרטים ישראליים אירופאיים ואמריקאים.
כל הפרזולים העשויים ממתכת יהיו מצופים נגד שיתוך .למעט אלה העשויים
ממתכת בלתי מחלידה ,כגון פלב"מ .הציפוי יהיה בהתאם לדרישות התקן הרלוונטי
ועמיד לכל משך תקופת השימוש הצפויה לרהיט.
לפריטי הריהוט המופיעים בכתבי הכמויות יספק ,יתקין וירכיב הקבלן בצורה
ובדרך מקצועית מעולה את כל הפרזול הדרוש כגון :ידיות ,מנעולים ,צירים סמויים,
בריחים" ,רוזטות" ,מספריים ,סגרים ,סגרים מגנטיים ,מכסים למעבר כבלים
למעבר כבלים הכל מאיכול מעולה ולפי דוגמאות שיאושרו על ידי המתכנן והמנהל
לפני תחילת הביצוע.
יש להשאיר דוגמאות פרזול לביקורת ,בידי האדריכל והמנהל עד גמר העבודה
וקבלתה.

באם לא צוין אחרת יהיה הפרזול כדלהלן:
 15.10.5חור עגול למעבר כבלים
כל פתחי החיווט יהיו עם אביזר למעבר כבלים מפלסטיק בקוטר  48מ"מ כולל
מכסה מתאים כדוגמת מק"ט  ASA034819או שו"ע מאושר הספק :ח.ג .סחר
בינלאומי.
 15.10.6ידיות
ידיות בצורת ח (במפתח  96מ"מ) :הידיות מדגם  G0613ניקל מט רגיל של חב'
"דומיסיל" או שו"ע מאושר.
 15.10.7גלגלים
הגלגלים במידת הנדרש יהיו גלגל דו גלילי לתנועה קלה ועומס כבד .הגלגל יהודק
בעזרת אום נעילה עצמית פנימית ויתאים למשקל  60ק"ג .הגלגל כפול עם פלטה
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בקוטר  50מ"מ דגם  ,"TRAVERSA" 50של חב' "דומיסיל" או שו"ע מאושר.
 15.10.8צירים
הצירים אם לא צויין אחרת יהיו מתוצרת  GRASSאו שווה ערך .גיאומטריים
סמויים לפתיחה עד  180מעלות .הציר מצופה ניקל ועומד בתקן גרמני לעומס כבד.
הצירים ניתנים לכוונון ב 3 -מישורים .בצירים מותקן בולם זעזועים.
 15.10.9רגליות פילוס
לכל השולחנות והשלוחות והמשטחים תהיינה רגליות פילוס לטווח של  0-25מ"מ
הרגלית בורג  M8מתכת עם בסיס פלסטיק שחור כדוגמת מק"ט  PE-P106הספק:
ח.ג .סחר בינלאומי ,או שו"ע מאושר.
מנעולים
15.10.10
המנעולים יהיו בעלי יכולת שליפת ליבה ומערכת רב מפתח וכוללת חלוקה
לאזורים.
המנעולים יהיו מסדרת  8000של חברת ח.ג .סחר בינלאומי לפי יעוד המנעול.
בריחים
15.10.11
יהיו מפלב"מ תוצרת  STANLEYאו שווה-ערך.
מסילות
15.10.12
מסילות תהיינה טלסקופיות מפלדה לשליפה מלאה ,עם גלגלי אוקולון תוצרת
 HAEFELEאו שו"ע .סגירה עצמית ,שקטה ,בלומשין תוצרת "בלום" או שווה
ערך.
מסילות דופן
15.10.13
מסילות דופן תהיינה טלסקופיות מפלדה לשליפה מלאה ,עם גלגלי אוקולון תוצרת
 HAEFELEאו שו"ע .סגירה עצמית ,שקטה ,בלומשין תוצרת "בלום" או שווה
ערך.
ציפויים
15.11
כל חלקי העץ הגלויים לעין והנגישים לרטיבות וכל חלקי המתכת ,פרט לחלקי
15.11.1

15.11.2
15.11.3
15.11.4
15.11.5

15.11.6

המתכת העשויים חומר עמיד שיתוך ( ,)Anti Corrosiveיהיו מוגנים בחומר לא רעיל
המונע הכתמה ועמיד בפני חומרי חיטוי וניקוי למיניהם.
ההגנה תעשה על ידי ציפוי בצביעה עמידה (בעץ במתכת) או ציפוי אלקטרוליטי
(במתכת).
ציפוי חלקי העץ יהיה מוקשה ויחסן את העץ בפני ספיגת מים והכתמה.
ציפוי חלקי המתכת יהיה גמיש ,חלק ויגן על מתכת מפני שיתוך.
העובי של כל שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו מדרישות התקן
המתאים או הוראות יצרן חומר הציפוי או הוראות מפרט זה או דרישות המזמין
והכל לפי המחמיר ביותר.
בכל מקרה לא תפחת שכבת הציפוי מדרישות מזעריות אלה:
 לכת עץ בכמות של  180ג'/מ"ר ,בשכבות אחידות.
 צבע אבקת אפוקסי למתכת בעובי של  80מיקרון.
 ציפוי אלקטרוליטי ניקל-כרום  20מיקרון ו 1.3 -מיקרון בהתאמה.
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 ציפוי אלקטרוליטי אבץ ופסיבציה  15מיקרון ו 0.8 -מיקרון
בהתאמה.
אין לצפות חלקי מתכת בציפוי אלקטרוליטי המכיל כספית.
15.11.7
אין להשתמש בצבעים המכילים עופרת.
15.11.8
כל הפרזולים ,הקשיחים ,הברגים וכדומה יהיו מצופים.
15.11.9
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור בציפוי בצבע שונה אך באיכות זהה.
15.11.10
חומרי הציפוי יהיו בעל תו תקן מוכר.
15.11.11

 15.12צבע
15.12.1
15.12.2
15.12.3

הצבע יהיה מלא ,אחיד וחלק.
לא יהיו בו כתמים ,פסים ,גבשושיות ,בועות ,חורים ,מקומות ללא צבע או
מקומות שהצבע בהם מתקלף.
הצביעה תעשה לפי כל כללי המקצוע ובהתאם להוראות יצרן הצבע .גוונים -
לבחירת האדריכל.

 15.13צביעת עץ
 15.13.1כל חלקי העץ (גושני ולוחות) הגלויים וכל חלקי העץ אשר ידרשו לכך במפרט
הייחודי של רהיט ,יצופו בשכבת לכת יסוד ובשכבה עליונה של לכת גמר שקופה
פוליאוריטנית דו רכיבית כדוגמת דור  121בגמר מט משי.
 15.13.2לפני הציפוי בשכבת היסוד הראשונה יש ללטש את העץ עד לקבלת משטח חלק
ואחיד .לפני כל שכבת ציפוי יש לנקות היטב את פני משטח העץ מאבק ,משאריות
שבבים ,אבק מהליטוש ,לכלוך וגופים אחרים.
 15.13.3בין כל שכבת ציפוי יש להמתין להתייבשות מספקת של שכבת הלכה הקודמת
וללטשה בהתאם להנחיות היצרן.
 15.13.4שכבת הלכה העליונה תהיה בכמות שלא תפחת מ -120ג/מ ,2בשכבה אחידה וחלקה.
שכבות הלכה הכוללות לא תפחתנה מ 250-300 -ג/מ ,2בשכבה אחידה וחלקה.
 15.13.5העץ המיועד לציפוי יהיו בלחות ובטמפרטורה בתחומים הנדרשים ע"י יצרן הצבע.
על הקבלן להגיש את מפרט יצרן הצבע לאישור לפני תחילת הצביעה.
15.13.6
15.13.7

15.13.8

לכה לפריטי הריהוט תהינה דו רכיביות על בסיס  PUעם מקשה לא מצהיב (כגון לכה
דור) או על בסי אקרילי לפי הוראות האדריכל.
גוון הלכה ,טבעי או מגוון בגמור מאט יקבע ע"י האדריכל על פי דוגמאות אשר יכונו
ע"י הקבלן הממונה לשביעות רצונו של המתכנן והמנהל .היישום לפי הוראות
היצרן .על הקבלן להגיש את מפרט היצרן לאישור לפני יישום הלכה.
פריטי ריהוט קונסטרוקטיביים הדרושים צבע לכה מעכב התפשטות אש יצבעו
בלכה מעכבת אש מסוג  Chimiverאו מילצ'י או ש"ע שיובא לאישור המתכנן והמנהל
אלא אם צויין אחרת במפרטים המיוחדים ו/או בתכניות .היישום לפי
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הוראות היצרן .על הקבלן להגיש את מפרט היצרן לאישור לפני יישום הלכה.
 15.13.9בפרטי ריהוט בהם נדרש גמר צבע ,יבוצע צבע יסוד בגוון זהה לגוון הסופי שאושר
ע"י האדריכל .הצבע יהיה דו רכיב על בסיס אקרילי במקרה של גוון לבן .היישום
לפי הנחיית היצרן ,על הקבלן להגיש את מפרט היצרן לאישור לפני יישום הצבע או
צבע היסוד.
 15.13.10בכל הפרטים תהיה הלכה והצבע בעלי עמידות גבוהה בשחיקה.
הלכה תהיה כדוגמת " "ARTI COLORECHTאו שו"ע מאושר .על הלכה לעמוד
בתקנים האירופאיים הבאים:
עמידות בפני חומרים כימיים

68861

DIN

עמידות בפני שחיקה

1-B

DIN

עמידות בפני רוק וזיעה

53160

DIN

ללא חומרי ברזל
חסינות בפני אש
15.14

71-3

EN
4102-B1

DIN

צביעת מתכת
 15.14.1ציפוי חלקי המתכת יהיה חלק ויגן על המתכת מפני שיתוך (קורוזיה) .משטח הציפוי
יהיה אחיד ולא יהיו בו פגמים ,או מקומות שהציפוי בהם מתקלף.
 15.14.2העובי של כל שכבת הציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו מדרישות התקן
המתאים או הוראות יצרן חומר הציפוי או הוראות מפרט זה או דרישות המזמין
והכל לפי המחמיר ביותר.
 15.14.3צביעת מתכת תעשה באבקת אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית ,בקליה בתנור
בטמפרטורה ובזמן שהייה לפי הוראות יצרן האבקה .הצבע יוצמד לפריט באופן
מושלם לשם הגברת כוש העמידה בפני פגעי אקלים ופגעים מכאניים .הופעת סימני
היסדקות בצבע והופעת פגמים אחרים יחשבו פגם בייצור ואחריותו של הקבלן
הממונה לצביעה מחדש תמשך שנה אחת לפחות .עובי שכבת הצבע לא תפחת מ80 -
מיקרון.
 15.14.4ההכנה לצבע תכלול ניקוי מוקדם של חלקי המתכת בניקוי כימי או בניקוי חול
להסרה מוחלטת של שומנים וסימני שיתוך (קורוזיה).
פחי פלדה יעברו טיפול מוקדם של ציפוי בפוספט ברזל (בונדר) למניעת חלודה.
 15.14.5ציפוי אלקטרוליטי  -יתאים לדרישות התקנים הישראליים המתייחסים לו ויהיה
מתאים למקומות מקורים בתנאי סביבה דרגה .2
 1.ציפוי אלקטרוליטי של ניקל-כרום  -הציפוי יעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י
 ,258לרבות דרישות לסוג הפלדה ולטיפול תרמי .הציפוי יהיה לפי כיווני:

Fe/Ni 20h

 .Crrדרגת עמידות בשיתוך תהיה  6לפחות .עובי שכבת הציפוי ניקל -כרום לא יפחת
מ 20 -מיקרומטר ו 0.3 -מיקרומטר בהתאמה.
 2.ציפוי אלקטרוליטי של אבץ על מתכות ברזליות  -הציפוי יעמוד בדרישות התקן
הישראלי ת"י  ,265לרבות דרישות לסוג הפלדה ולטיפול תרמי .הציפוי יהיה לפי
כיווני .Fe/Zn 15B I :הסיבציה של בסיב מלחי כרום לפי תקן  4520ISOכינוי  ,B1מסוג
לבנבן ,בגוון שקוף מתנוצץ ,בעובי  0.8מיקרומטר .שכבת הפסיבציה הן
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בהתאם לסעיף  205בת"י  .265עובי שכבת הציפוי האלקטרוליטי אבץ פסיבציה לא יפחת מ 15 -מיקרו מטר
ו 0.8 -מיקרומטר בהתאמה
 15.14.6אין לצפות חלקי מתכת בציפוי אלקטרוליטי המכיל כספית או קדיום .אין להשתמש
בצבעים המכילים עופרת.
הגוון הסופי של חלקי המתכת ייקבע ע"י המתכנן.
15.14.7

15.15

15.14.8

אם לא צויין אחרת הגוון יהיה אלומיניום כסף בציפוי לכה שקופה  RAL -9007או

15.14.9

 RAL 9006הגוון הסופי של חלקי המתכת יקבע ע"י המתכן בהתייעצות ובתיאום עם
המזמין  ,ובהתאם לדוגמאות שיוכנו ע"י המבצע לאישור .
חלק האלומיניום יצופו אנודייז עבה ומלוטש בגוון לפי בחירת האדריכל.

ציפוי משטחי עץ
15.15.1

15.15.2

15.15.3

15.15.4
15.15.5

15.16

בייץ
15.16.1
15.16.2

.16

העובי של כל שכבת ציפוי והעובי הכולל של הציפוי לא יפחתו מדרישות התקן
המתאים או הוראות יצרן חומר הציפוי או הוראות מפרט זה או דרישות המתכנן
והמזמין והכול לפי המחמיר ביותר .
בכל מקרה ,שכבת הציפוי העליונה לא תפחת מ 120 -ג'/מ"ר ,ושכבות הציפוי
הכוללות לא תפחתנה מ 180 -ג'/מ"ר בשכבה אחידה וחלקה.
לפני הציפוי יש ללטש את העץ עד קבלת משטח חלק ואחיד.
לפני כל שכבת ציפוי יש לנקות היטב את משטח העץ מאבק ,שאריות שבבים ,אבק
מהליטוש ,לכלוך וגופים זרים.
הליטוש יעשה על ידי בעלי מקצוע מומחים לעבודה זו ובחומרים משובחים.
כל חלקי העץ הגלויים לעין והנגישים לרטיבות יהיו מוגנים ב"סנדונג סילר"  -חומר
המחסן את העץ בפני ספיגת מים ,בלתי רעיל ,מונע הכתמה ועמיד בפני חומרי חיטוי
וניקוי למיניהם.
בין כל שכבת ציפוי יש להמתין להתייבשות מספקת של שכבת הציפוי הקודמת
וללטשה בהתאם לכללי המקצוע.
אם לא צוין אחרת ,יהיה הגמר דור  121מאט משי בגוון אחיד על פי דוגמא שתאושר
על ידי המתכנן בתאום עם המזמין.

הבייץ יהיה בגוון אשר ייקבע על ידי האדריכל עפ"י דוגמאות אשר יוכנו על ידי הספק
לשביעות רצונם של המתכנן והמזמין.
שטחים בעבודות העץ אשר אינם גלויים כלל וכלל לעין ימרחו בשכבת שמן פשתן.

הגנה נגד אש
כל חלקי העץ חייבים להיות חדשים ולעבור בדיקה וטיפול נגד תולעי עץ ,חרקים
וכו' .הטיפול יבוצע ע"י טבילתו בתמיסת "פנטו-כלורו" לפחות או שווה-ערך.
רצוי לחתוך ,לחבר ולעבד חלקי עץ לפני הטיפול .לאחר הטבילה הראשונה יוברשו
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מחדש כל החלקים הגלויים .כל הציפויים מעץ חייבים לקבל טיפול מעולה ע"י
"פייר סול" תוצרת חוץ – וזאת כהגנה מפני אש( .יעמוד בדרישות ת"י .)921
 .17ארונות מטבח
.1

גוף הארון ,מדפים :עשויים לוח סנדביץ' בעובי  18מ"מ מצופה פורמייקה גב לבנה משני
הצדדים .בחלקים הגלויים של גוף הארון יודבק קנט קשיח  PVCבעובי  1.5מ"מ .הדפנות
והמחיצות יהיו מחוררים לכל הגובה לאפשרות התאמת מדפים בגובה .בכל גוף ארון מדף
אמצעי מתכוונן.

.2

גב  :מלוח לביד  12מ"מ מצופה פורמייקה גב לבנה משני הצדדים.

.3

דלתות ,חזיתות מגירות ,דפנות צד,תחתי ארון עליון  :עשויות לוח סנדביץ' בעובי  18מ"מ
מצופה בשני הצדדים פורמייקה בגימור טאפ בגוון לבחירת האדריכל .בהיקף הדלתות יודבק
קנט קשיח  PVCבעובי  1.5מ"מ בגוון לבחירת האדריכל כולל בגוון מתכתי הכלול במחיר
הפריט .בכל הדפנות החשופות יותקנו דפנות צד נוספות בגוון הדלתות.

.4

גוף מגירה :צד גב ותחתית מלוח סנדביץ בעובי  12מ"מ מצופה פורמייקה גב לבנה משני
הצדדים .קצות גימור מ  PVCבעובי  0.8מ"מ.

.5

מסילות למגירות :טלסקופיות מתוצרת  BLUMאו ש"ע .סגירה שקטה עצמאית "בלומשין"
תוצרת "בלום" או שו"ע.

.6

ידיות :ידיות ח גדולות בחתך ,15x15mmבאורך  160מ"מ בגמר ניקל מוברש מדגם 6315
ספק :דומיסיל.

.7

צירי דלתות :צירי דלתות גיאומטריים סמויים קפיציים מתוצרת  BLUMמדגם ""CLIP TOP
או ש"ע לעומס כבד .לכל דלת יותקנו  2צירים .הצירים ניתנים לכיוון ב  3מישורים .הצירים
יעמדו שבתקן  20,000פתיחות .פתיחה עד  120מעלות.

.8

מסד :בתחתית כל ארון יותקן סוקל תחתון מלביד בעובי  18מ"מ עם ציפוי פורמייקה משני
צידיו וקנטים מ . PVC

.9

גמר :פורמייקה בגימור טאפ של חברת פורמייקה "אגר" או ש"ע בגוון לבחירת האדריכל.

גמר מסד  -פורמייקה ציפוי אלומיניום מדגם  A-1603של חברת פורמייקה "אגר".

ד .פרוט רשימת פריטים

פרק  -1שולחנות
פריט מס'  T-10שולחן איפור ,בחדר הלבשה שחקנים
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מידות 90/50/72 :ס"מ.

השולחן בצורת ח

עשוי מעץ בעובי  32מ"מ מצופה בפורמייקה בכל הצדדים כולל קנטים .למטה

"קושרת" מנירוסטה בחתך  30/30מ"מ מחובר בצורה נסתרת לעץ .גוון פורמייקה כדוגמת עץ אלון,
תוצרת "אגר" על פי בחירת האדריכל .חיבור פינות ב 45-מעלות ,גם בקנטים .בשתי הדפנות הנוגעות
ברצפה ,יורכבו "פקקים" לפחות שניים בכל צד.

פרק  - 5שונות
פריט מס'  F-1מתקן תלייה נייד 51/111/126
מתקן תלייה נייד במידות  51/111בגובה  126ממתכת צבועה בגוון לבן על פי מפרט,
על גלגלים ,כדוגמת מתקן  RIGGAמתוצרת איקאה.
פריט מס'  F-2מראה 70/140
מראה בלגית קריסטלית איכותית בעובי  4מ"מ מחוברת לקיר חיבור "מרחף" .תלויה
בגובה  30ס"מ מהריצפה.
פריט מס'  F-3מראת איפור עם תאורה בשלושה צדדים.
מידות  80/100ס"מ .מידות המראה  60/80ס"מ.
המראה מורכבת מלוח עץ בעובי  20מ"מ במידות  .80/100על הלוח מורכבת בהדבקה ,מראה קריסטלית
איכותית בעובי  4מ"מ במידות  .60/80המסגרת הנותרת מסביב תצופה בפורמייקה ,כולל קנט .בשתי
הפאות הארוכות יורכבו  3נורות לד ,בחלק העליון יורכבו  2נורות לד .המראה תורכב על הקיר במרכז של
כל שולחן איפור בגובה  10ס"מ מעליו.
פריט מס' F-4

תמונות ממוסגרות במקומות שונים

מידות  .75/100ב"גרין רום" ובחדר המתנה באזור קבלה .התמונות ייבחרו ע"י המזמין.
פריט מס' F-5

וילון גלילה להסתר בחדרי שחקנים ובחדרי "גרין רום"

מידות 100/160ס"מ .עם דוגמא לבחירת האדריכל ,מתוצרת אורגון או שו"ע .הגלילה תהיה נוחה למשתמש.
הוילון יבטיח הסתרה גם בשעות הערב כאשר החדר מואר.

פריט מס'  F-6ארון משרדי.
ארון במידות  ,180/40/210עם דלתות בחלק התחתון עד גובה  90ס"מ ומדפים בחלק
העליון .הארון מצופה פורמיקה – דלתות ומדפים .בגב המדפים ובחלק הפנימי
של גוף הארון התחתון ,ניתן לצפות במלמין .הארון על פי דף רשימות ,כדוגמת
ארונות "שומרת הזורע" ,או שו"ע .הידיות – על פי בחירת האדריכל.
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תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור
שם עיריית עכו

המבוטח

מען

מען למשלוח דואר

כתובת מייל

כתובת הרכוש
המבוטח

חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

אופי העסקה

שם:

ת.ז/.ח.פ.

כיסויים
סוג הביטוח

מעמד מבקש האישור

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

☐נדל"ן
☐שירותים
☒אספקת מוצרים
☒אחר :אספקת
ריהוט

תאריך סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
וביטול
חריגים

יש לציין קוד
כיסוי
בהתאם
לנספח ד'

צד ג'

1,000,000

אחריות מעבידים

20,000,000

אחריות מוצר
ומקצועי משולב

2,0000,000

,318
,328
,309
,315
,321
322
,328
,318
319

,302
6( 332
חודשים
)
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פירוט השירותים

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

092

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא __ יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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כתב כמויות
טבלה א :שולחנות
מספר פריט

מפרט

כמות

פריט T-1

שולחן עגול בקוטר 70
ס"מ גובה  74ס"מ .נערם.
גוון לבחירת האדריכל.
פלטה ממתכת ורגלי
מתכת כדוגמת KANPOA
של "שומרת הזורע" או
שו"ע.

16

פריט T-2

שולחן בר במידות
 100/60/107פלטת
פורמיקה ורגלי מתכת

4

כדוגמת כדוגמת A
 MODELשל "שומרת
הזורע" או שו"ע.
פריט T-3

שולחן בר במידות
 100/50/90פלטת
פורמיקה ורגלי מתכת

2

כדוגמת כדוגמת A
 MODELשל "שומרת
הזורע" או שו"ע.
פריט T-4

שולחן נמוך במידות
 100/70/35פלטת
פורמיקה דוגמת עץ קנט
מעץ מלא ורגלי מתכת

7

כדוגמת  ASTROשל
"שומרת הזורע" או
שו"ע.
פריט T-5

שולחן קפה בקוטר 80
ס"מ גובה  72ס"מ פלטת
פורמיקה דוגמת עץ קנט
מעץ מלא ורגלי מתכת
כדוגמת  AURAשל
"שומרת הזורע" או שו"ע

19

תמונה

מחיר
יחידה לפני
מע"מ

סה"כ לפני
מע"מ
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פריט T-6

שולחן בר בקוטר 60
ס"מ גובה  110ס"מ
פלטת פורמיקה דוגמת
עץ קנט מעץ מלא ורגלי

6

מתכת כדוגמת AURA
של "שומרת הזורע" או
שו"ע
פריט T-7

שולחן ישיבות עגול
בקוטר  120ס"מ גובה 75
ס"מ פלטת פורמיקה
בגוון עץ קנט מעץ מלא
ורגלי מתכת כדוגמת

1

 IRISשל "שומרת
הזורע" או שו"ע
פריט T-8

שולחן מנהל פלטה +
שלוחה שולחן
מפורמייקה דוגמת עץ,
 200/80/72שלוחה
ממלמין  200/40/60עם
מגירות ודלתות

1

פריט T-9

שולחן עבודה .פלטה +
שלוחה .פלטה
מפורמייקה דוגמת עץ,
 180/80/72רגל מתכת עם
ספייסרים .שלוחה
ממלמין  200/40/60עם
מגירות ודלתות כדוגמת

2

 SOLVEשל "שומרת
הזורע" או שו"ע
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פריט T-10

שולחן איפור במלתחות
שחקנים מפורמיקה
דוגמת עץ ,על בחירת
אדריכל 90/50/72 .לפי
מפרט .מידות90/50/72 :
ס"מ .השולחן בצורת ח
עשוי מעץ בעובי  32מ"מ
מצופה בפורמייקה בכל
הצדדים כולל קנטים.
למטה "קושרת"
מנירוסטה בחתך 30/30
מ"מ מחובר בצורה
נסתרת לעץ .גוון
פורמייקה כדוגמת עץ
אלון ,תוצרת "אגר" על
פי בחירת האדריכל.
חיבור פינות ב 45-מעלות,
גם בקנטים .בשתי
הדפנות הנוגעות ברצפה,
יורכבו "פקקים" לפחות
שניים בכל צד.

23

פריט T-11

שולחן עבuדה .פלטה +

3

שלוחה .פלטה
מפורמייקה דוגמת עץ,
 160/80/72רגל מתכת עם
ספייסרים .שלוחה
ממלמין  200/40/60עם
מגירות ודלתות כדוגמת
 SOLVEשל "שומרת
הזורע" או שו"ע
סה"כ לפני
מע"מ
סה"כ כולל
מע"מ
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טבלה ב' :כסאות וכורסאות

מספר פריט

פריט c-1

מפרט

כסא -מושב וגב פלסטיק.
רגלי מתכת או עץ.
אפשרות לריפוד .כדוגמת

כמות

תמונה

מחיר
יחידה לפני
מע''מ

סה''כ
לפני
מע''מ

100

 KLIKשל "שומרת
הזורע" .גוונים לבחירת
האדריכל( .מחיר לכסא
פלסטיק)
פריט c-1
חלופה 2

כסא -מושב וגב פלסטיק.
רגלי מתכת או עץ.

100

כדוגמת RE-NASTRO
של "שומרת
הזורע".גוונים לבחירת
האדריכל( .המחיר לכסא
פלסטיק)
פריט c-1
חלופה 3

כסא -מושב וגב פלסטיק.
רגלי מתכת .נערם.

100

כדוגמת  skyשל "שומרת
הזורע" .גוונים לבחירת
האדריכל.
פריט c-2

כסא בר -מושב וגב
פלסטיק .רגלי מתכת או
עץ .אפשרות לריפוד.

16

גכדוגמת  KLIKשל
"שומרת הזורע.גוונים
לבחירת האדריכל
פריט c-2
חלופה 2

כסא בר -מושב וגב
פלסטיק .רגלי מתכת.

16

כדוגמת RE-NASTRO
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של "שומרת הזורע".
גוונים לבחירת האדריכל.
פריט c-3

כסא ארגונומי עם
תמיכה לומברית
מתכווננת המאפשרת
נדנוד ,עם אפשרות
כוונון .משענות יד
מתכווננות ,מנגנון לשינוי
הגובה .גוף שחור ,גב
רשת שחורה ,משענת
ראש ,מושב בד שחור.

6

דגם  HY-18Aשל
"שומרת הזורע" או
שו"ע.
פריט C-4

כסא מסתובב מרופד עם
בד או דמוי עור .כדוגמת

13

 DIASשל "שומרת
הזורע" או שו"ע.גוונים
לבחירת האדריכל.
פריט c-5

כסא -מושב וגב פלסטיק.
רגלי מתכת .נערם.

40

כדוגמת  skyשל "שומרת
הזורע" .גוונים לבחירת
האדריכל.
פריט C-6

כורסא מרופדת עם בד
או דמוי עור .כדוגמת

6

 SLOO1של "שומרת
הזורע" או שו"ע .הריפוד
אפשרי בשני גוונים .גווני
רגל וריפוד -לבחירת
האדריכל.
פריט C-7

כסא מסתובב עם
גלגלים ,מרופד עם בד או
דמוי עור.רגלי מתכת.

22

כדוגמת  SAYשל
"שומרת הזורע" או
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שו"ע .גוונים לבחירת
האדריכל.
מערכת ישיבה מודולרית,
אפשרות לריפוד בד או
דמוי עור .רגלי מתכת,
גוון לבחירת האדריכל.
ניתן לשלב הדום ,כורסא
עם גב ,כורסא פינתית.

פריט C-10

20

כדוגמת דגם ASTRO
של "שומרת הזורע" או
שו"ע .ההצעה כוללת 5
מערכות ישיבה משולבת
עם  4מושבים כל אחת.
(המחיר הוא למושב
אחד)
ספה דו מושבית עם
ריפוד בד או דמוי עור,
רגלי מתכת .כדוגמת דגם

פריט C-10
חלופה 2

10

 HOVERשל "שומרת
הזורע.
סה"כ לפני
מע"מ
סה"כ כולל
מע"מ
טבלה ג'  :שונות
מספר פריט

פריט F-1

מפרט

מתקן תלייה נייד במידות
 51/111בגובה 126
ממתכת צבועה בגוון לבן
על פי מפרט ,על גלגלים,

כמות

תמונה

מחיר
יחידה לפני
מע''מ

סה''כ
מחיר לפני
מע''מ

7

כדוגמת מתקן RIGGA
מתוצרת איקאה .או
שו"ע.
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פריט F-2

מראה בלגית בעובי 4
מ"מ ,לפחות ,תלויה על
הקיר ,תליה "מרחפת"
 30ס"מ מהריצפה.
במידות 70/140

6

פריט F-3

מראה מעל שולחן איפור.
המראה מורכבת מלוח
עץ בעובי  20מ"מ במידות
 .80/100על הלוח
מורכבת בהדבקה ,מראה
קריסטלית איכותית
בעובי  4מ"מ לפחות
במידות  .60/80המסגרת
הנותרת מסביב תצופה
בפורמייקה ,בדוגמת עץ,
כולל קנט .בשתי הפאות
הארוכות יורכבו  3נורות
לד ,בחלק העליון יורכבו
 2נורות לד .המראה
תורכב על הקיר במרכז
של כל שולחן איפור
בגובה  10ס"מ מעליו.

22

פריט F-4

תמונה ממוסגרת במידות
75/100

9

פריט F-5

וילון גלילה להסתרה ,עם
דוגמא לפי בחירת
אדריכל ,במידות
 .100/160מתוצרת
"אורגון" או שו"ע.

9

פריט F-6

ארון מדפים משרדי עם
דלתות סגירה תחתונות,
במידות  ,180/40/210עם
חיפוי פורמייקה חיצוני,
חיפוי מלמין פנימי וידיות
לבחירת האדריכל,
כדוגמת הספק :שמרת
הזורע או שו"ע .

2
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סה"כ לפני
מע"מ
סה"כ כולל
מע"מ

סה"כ כולל מע"מ טבלה א'
סה"כ כולל מע"מ טבלה ב'
סה"כ כולל מע"מ טבלה ב'
סה"כ כל הטבלאות
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מצ"ב קבצי העמדה

