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 03/2021 מס' מכרז
 

 למעון דובדבן במועצה מקומית עמנואלומתקני חצר ריהוט ת ציוד, לאספק
 

 תוכן עניינים
 

 
 הזמנה להציע הצעות - 'מסמך א

 
 .ו, ניסיונפרטי המשתתף -( 1מסמך א) 

 נוסח ערבות בנקאית למכרז. - (2מסמך א)
 .לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  -( 3מסמך א) 
 תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות. -( 4)אמסמך  

 
  

 הצעת המשתתף.הצהרת ו -מסמך ב' 
 

 .הצעת המשתתף - (1מסמך ב')
 
 

 הסכם. -מסמך ג' 
 

 .הצעת המשתתף – נספח א' 
 נוסח ערבות ביצוע. - 'בנספח  

 .נספח ביטוח - 'נספח ג
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 03/2021מכרז מס' 
 

 למעון דובדבן במועצה מקומית עמנואל ומתקני חצר ריהוטת ציוד, לאספק
 

 
אספקת  עבורה בזאת להציע הצעות מזמינ "(רההחב")להלן: החברה הכלכלית עמנואל בע"מ 

 למעון דובדבן במועצה מקומית עמנואל:ומתקני חצר ריהוט , ציוד
 
 .על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז .1

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו  .2

 .בדיוק 18.11.21ליום בתוקף עד ₪  5,000 על סךבהתאם להצעתו 
 
עמנואל ו/או באמצעות  1בכיכר רמב"ם  החברהבמשרדי המכרז ניתן לרכוש חוברת את  .3

 תמורת תשלום 14:00עד  09:00בין השעות ה', -בימים א', 09-7922433שמספרו  טלפון
 ., בכרטיס אשראי או במזומןבהמחאה ע״ש החברה₪  300בסך של 

 

כשהיא סגורה ונושאת את מעטפת המכרז ור ידנית באת ההצעות על כל נספחיהן יש למס .4
הנמצאת לתיבת  12:00שעה  18.8.21-ה מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום

 , עמנואל.1במשרדי המועצה המקומית עמנואל, כיכר רמב"ם 
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. אינה החברה .5
 

 
 אליהו גפני

  וןטורידירקיו"ר 
 ברה הכלכלית עמנואלהח
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 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
 03/2021מכרז 

 

 
 
 2120/30מכרז מס' 
 

 למעון דובדבן במועצה מקומית עמנואלומתקני חצר ריהוט ת ציוד, לאספק
 

 
 כללי .1

 
ריהוט ת ציוד, לאספק מחיר מזמינה בזאת הצעות, "(חברהה)להלן: "החברה הכלכלית עמנואל בע"מ 

לתנאים המפורטים במכרז זה על כל  בהתאם, למעון דובדבן במועצה מקומית עמנואל ומתקני חצר
 נספחיו.

 
 
 עיקרי ההתקשרות: .2

 
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 

תייחסות ז. הייתה הבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכר
 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 
למעון דובדבן במועצה מקומית ומתקני חצר ריהוט , לאספקת ציודהזוכה במכרז יהא אחראי  .2.1

 ,"(המוצרים"בהתאם לרשימת הפריטים המצורפת כנספח א' להסכם )מסמך ג'( )להלן: עמנואל 
"(, ובכפוף להוראות ההסכם העבודות""/השירותיםהלן: ")ל החברהי הכל בהתאם לנדרש ע"

  .)מסמך ג'( על נספחיו
 

הזוכה במכרז נדרש לספק את הציוד הנדרש עד לתחילת שנת הלימודים הנוכחית, קרי  .2.2
, אולם ניתן יהיה להסתפק באספקת חלק מהציוד עד לתאריך זה בהתאם לאישור 01.09.2021

 החברה בכתב. 
 

  , כאמור וכמפורט בהסכם.ובטיב המוצריםבתקנים  איכותראי לעמידה ביהיה אחרז במכהזוכה  .2.3
 

חודשים,  12ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב )מסמך ג'( לתקופה של  .2.4
שנים נוספות, כל פעם בשנה  בארבענתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות חברה כשל

 .החברהשל תה הבלעדי אחת או חלק ממנה, עפ"י שיקול דע
 

לזוכה במכרז בהתאם להצעתו ובכפוף לתנאי החברה תשולם על ידי  המוצריםהתמורה בגין  .2.5
 ההסכם וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.

 
 

 תנאי סף .3
 

רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל או תאגידים המאוגדים בישראל, העומדים בדרישות 
 המצטברות הבאות:

 
 ל רשויות מע"מ ומס הכנסה ומנהל ספריו כדין.כ"עוסק" אצהמציע רשום  .3.1

 
ת באספק, (2021-2015( השנים האחרונות )5בחמש )( 3)שנים שלוש לפחות ניסיון של המציע בעל  .3.2

וש שנים האחרונות שלבמהלך המצטבר כספי  מחזורב, לגני ילדיםומתקני חצר ריהוט , ציוד
  לא כולל מע"מ., שנהכל ל ₪( מאה אלף) ₪ 100,000 לפחות של( 2020-2018)
 

 .(1מסמך א)בתנאי סף זה ימלא ויפרט המשתתף את דבר ניסיונו במסגרת  העמידהלהוכחת 
 

מכון  באישורכל המוצרים שיסופקו על ידי המציע הזוכה מיוצרים לפי תו תקן ישראלי או  .3.3
 ., ככל וקיים תקןהתקנים הישראלי
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 תקנים הישראלי כנדרש בסעיף.ר מכון השואייצרף המציע בתנאי סף זה  העמידהלהוכחת 

 
 להלן.  5.11להבטחת הצעתו, כאמור בסעיף  ₪  5,000המציע הגיש ערבות בנקאית ע"ס  .3.4

 
 להלן. 7.1כאמור בסעיף , ₪ 300רכש את מסמכי המכרז בסך של המציע  .3.5

 
 

קול , מטעם זה בלבד ולפי שיהחברהלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית 
בלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר דעתה ה

 איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.
 

 
 הצעת המשתתף: .4

 
" או המשתתףההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: " .4.1

ורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על מכים והאישכאשר כל המס ,"(המציע"
 שם המשתתף במכרז בלבד.

 
הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה  .4.2

מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה  ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו.
 . חתומים כדין ני עותקיםשב (1מסמך ב') הכספית

 
את כל במסגרת ההצעה ו יםנדרשה יםפריטהאת כל מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת  .4.3

ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל 
בהתאם רות מלאים הפעולות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, ושי

 לאמור בהסכם וכיו"ב.
 
בלבד ולצורך חישוב הצעת המחיר.  אומדנהמקום בו נמסרו נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר  .4.4

מתחייבת למלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא בעת עריכת המכרז חברה אולם, אין ה
 ולא בתקופת ההתקשרות.

 
תייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת ז או כל הסכל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכר .4.5

עלולים להביא לפסילת ההצעה  ,בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת
 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.החברהובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י 

 
הצעת המשתתף, הסכם רז, לרבות על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכ .4.6

 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.
 

 מסמכי ההצעה .5
 

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן: כלכל משתתף יצרף להצעתו את 
 

, כשהם )ככל שנשלחו( הודעות למציעים שנשלחו ע"י החברהלרבות  סט מלא של מסמכי המכרז .5.1
 ידי המציע.-חתומים על

 
 כים להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף וכן לצורך קבלת ניקוד האיכות.כלל המסמ .5.2

 
 אישור עדכני משלטונות מע"מ על היות המציע עוסק מורשה. .5.3

 
 אישור על ניכוי מס במקור. .5.4

 
 , דהיינו:1976התשל"ו  -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   הנדרשים האישוריםל כ .5.5

 
, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את ו מיועץ מסאישור מפקיד שומה, מרו"ח א .5.5.1

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 
"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד חוק מע"מ)להלן: " 1976התשל"ז 

 .י חוק מע"מהשומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפ
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 .המצורף למכרז זה (3מסמך א)בנוסח  לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  .5.5.2
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:  .5.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1
תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.2

 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.
ו רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי ר עו"ד אשואי .5.6.3

מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר 
וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך 

לי טופס ההצהרה הפועל )בשודרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל ינוסף או אחר שי
 )מסמך ב'( או במסמך נפרד(.

 
תצהיר כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק  .5.7

 .(4מסמך א)שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז, בנוסח שצורף למכרז כ
 

 (1במסמך א) כנדרש קודם ועמידה בתנאי הסף וניקוד איכות פירוט ניסיון  .5.8
 

העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע )ככל והמציע אינו תאגיד(  .5.9
וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע )בשולי טופס ההצהרה 

 או במסמך נפרד(.
 
 ., על שם המשתתףהעתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז .5.10

 
חמשת ובמילים: ) ₪ 5,000 סך שלב , מקור,רבות בנקאית אוטונומיתעלהצעתו  ףריצהמציע  .5.11

או על ידי שהוצאה על ידי בנק ישראלי  בדיוק, 18.11.21( ובתוקף עד ליום אלפים שקלים בלבד
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על 

הערבות  נוסחב, החברהף במכרז בלבד, לפקודת קשת המשתתבל 1981-עסקי הביטוח התשמ"א
 מכרז.הצעתו ב, וזאת להבטחת למסמכי המכרז בדיוקהמצורף 

 
 מובהר כי: 

 
לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות החברה 

ילת הצעת הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפס-הערבות עפ"י הדרישה. אי
 . משתתףה
 

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים להגיש את הערבות  יהיו רשאיותהחברה ועדת המכרזים ו/או 
 הבאים, ובלבד:

 

יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,  שהמשתתףכל אימת  .5.11.1
 בכל דרך שהיא. 

 יון כפיים.בחוסר ניק כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או .5.11.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  .5.11.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  .5.11.4
 הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

 
עקב מעשים  הד שיגרמו ללפיצוי בגין כל נזק ו/או הפס החברהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל

לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק  כאמור
 ערב.

 

בדואר רשום לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז,  שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף
 ציין בשולי הצעתו.יש לכתובת

 
, מטעם זה בלבד ולפי החברה עיל, רשאיתלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים ל

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 
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ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 
 די.להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלע החברה

 
 ומועד הגשת ההצעהאופן  .6

 

במעטפה  , עמנואל,1בתיבת המכרזים במשרדי החברה בכיכר רמב"ם  מעטפת המכרז תופקד .6.1
הצעה  .12:00בשעה  18.8.21" בלבד עד ליום 03/2021 סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס'

עטפה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המ
 ולא תידון כלל. אליו(

 

הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  אתהמציע יגיש  .6.2
 תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.

 
מת ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השל

הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, הפרטים 
לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם החברה לא 
העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י החברה 

 וכפי שנמסר למציעים.
 

או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת  רבדואעה משלוח ההצ .6.3
, מכל סיבה שהיא, בתיבת תמצא אהמכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה של

 .  המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז
 

המכרז, ובכלל  מור במסמכיהמשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האע בהגשת הצעתו מבי .6.4
 .זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות

 

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .6.5
 .וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל דף , נספחיו והתוכניות, במקום המיועד לכךההתקשרות

 

אחרון להגשת הצעות מהמועד הם יו( מאה ועשרים) 120תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .6.6
( יום נוספים תשעים) 90תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  חברההבמכרז. 

 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 

 .  רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים החברה .6.7
 
עד פתיחת המעטפות ודעה על מומגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. ה .6.8

 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7
 

 טלפוןעמנואל ו/או באמצעות  1בכיכר רמב"ם  החברהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .7.1
כולל  ₪ 300תמורת תשלום של  15:00עד  09:00בין השעות ה', -בימים א' 09-7922433שמספרו 

 .כאמור לעיל במזומן או באשראי ,ע״ש החברהמע"מ, בהמחאה 

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .7.2
 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

 
 הבהרות ושינויים .8

 
 

בדוא"ל: לחברה ת יעים להפנויהיה רשאי כל אחד מהמצ 15.08.21עד יום  .8.1
 calcalit.ceo@emanuel.muni.il במסמך  שאלות הבהרה בכתבword בלבד, במבנה שלהלן .

יועבר מסמך שינויים והבהרות לכל רוכשי המכרז וכן שינויים שהחברה תחליט על ביצוע  ככל
 מכרז.יצורף הנוסח לחוברת ה

mailto:calcalit.ceo@emanuel.muni.il
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 ס"דמ

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

1    

2    

 
 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.2
 . החברהתחייבנה את  –בכתב 

 

שינויים ותיקונים  רז, להכניסהחברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכ .8.3
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. לא יהיו תוקף לשינויים, הבהרות 
ותיקונים, כאמור, אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור, יהיו השינויים, ההבהרות 

למשתתפים שינויים, הבהרות ותיקונים ימסרו  .חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והתיקונים
 . שימסרו על ידם הפרטיםלפי  או בדוא"ל, פקסימיליהאמצעות ב

 
 שמירת זכויות .9
 

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .9.1
 אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  ,שימוש במסמכי המכרז

 
 צוע ההתקשרות. החברה לבי אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של .9.2

 
את תנאי הצעתו במכרז  ,תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכההחברה  .9.3

 בהתאם לתנאי ההסכם. 
 

 בחינת ההצעות .10
 

בהצעה הזולה ביותר וזאת בכפוף להוראות כל דין, עמידת המשתתף בתנאי  החברהככלל, תבחר  .10.1
 ים במכרז זה.אים המפורטהסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנ

 
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .10.2

ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 
ולה וצאה או פעעלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל ת

 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  .10.3
ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת 

 המכרזים.
 

ההצעה הזולה ביותר או כל לקבוע את  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת .10.4
  .הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .10.5

קובלת לא בדרך המפעל בחוסר תום לב ו/או שהמציע אם יש לה יסוד סביר לחשוש ש ,לפסלה
יתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על יבהליכי מכרז, או שכוונתו ה

ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות 
 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 
ר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן, במידה תחייבת לברועדת המכרזים אינה מ .10.6

 שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  .10.7

גם לאחר  ,לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא
המלצות, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות  ,חת ההצעותפתי

 מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים.
 

וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .10.8
מיות וגופים ות מקורשויושל חברה כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של ה

. לצורך כך, תהא רשאית )בהסתמך ,ולא רק, על המלצותיו של המציע( אחרים עם המציע בעבר
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף  החברה

 , ככל שיידרש.החברהפעולה עם 
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11
 

 על כך הודעה בכתב. תימסר לו  עם קביעת הזוכה במכרז, .11.1
 

על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל החברה עד המועד שיהיה נקוב בהודעת  .11.2
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע 

 ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(. 
 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  11.2חר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף וכה אלא הזלא מי .11.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר  החברהמהצעתו, תהא רשאית 
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות  הצעתו וזאתהוגשה ע"י המשתתף במצורף ל

ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית 
במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון,  החברה

פי כל -פי המכרז ו/או על-על רההחבזכאית  והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם
 דין. 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה  .11.4

זכאית  החברהייה, תהא , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכוהחברהכאמור 
כל יום איחור מתום  מראש בגין ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים חמש מאות)₪  500לסך של 

דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל  11.2המועד הנקוב בסעיף 
 האישורים. 

 
תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  החברה .11.5

 המכרז.
 

 .  החברהידי -לרים כדין עכפוף לקבלת כל האישו  -עם הזוכה  ביצוע ההתקשרות .11.6
 

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את  .11.7
מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של 

ות חים. בנסיבסתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוס
שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה 

 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.
 
 

 הוצאות המכרז .12
 

למכרז ההצעות בהכנת ברכישת חוברת המכרז ו/או מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  כל ההוצאות .12.1
במכרז באופן בלעדי, ללא קשר לתוצאות המכרז ו/או  על המשתתףתחולנה  - ובהשתתפות במכרז

 .בעניין זה ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בהקשר זההחברה להחלטות 
 

 אישור תקציבי .13
 

, בחברהמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .13.1
 לבטל את המכרז.ת החברה רשאילמכרז, רה החבובמידה וההצעה גבוהה מתקציב 
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הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף  ה, לפי שיקול דעתהחברה רשאית אהתכן  .13.2
 התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז. 

 
א כלפי למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהו .13.3

 אלו.ה בזכויותיהחברה בשל שימוש רה החב
 

 ביטול המכרז .14
 

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש  החברה .14.1
מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 

 בעיות תקציב וכיוצא באלה.  ות הזמנים,בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוח
 

 -אך לא חייבת  –תהא רשאית  החברהבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי  .14.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

 
ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  .14.2.1

, בגין מתן השירותיםכמחיר הוגן וסביר  ברהחר שנראה להמקצועי שנערך ו/או מהמחי
, נשוא מכרז מתן השירותיםלשלם עבור  החברהוזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת 

 זה.
 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .14.2.2
שהושמטו לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות בדרישות המפורטות במסמכים, או 

 ונים / דרישות מהותיים, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.נת
 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .14.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 
על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  החברההחליטה  .14.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. החברהעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי כרז כל תביהמ
 

 הוראות כלליות .15
 

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר לחברההתברר  .15.1
ת החברה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאיהחברה שהציג המציע כלפי 

 לבטל את הזכייה. –בהצעה כהצעה הזוכה , ואם בחר לפסול את ההצעה
 

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. החברההרוחני של  המסמכי המכרז הם קניינ .15.2
 אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 
ורים עים או הקשסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוב .15.3

 במחוז מרכז.למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 
 

 
 
 

 אליהו גפני
 החברה הכלכלית עמנואל דירקטוריוןיו"ר 
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 03/21מכרז מס'  
 (1מסמך א)

 מסמכי הערכה
 ניסיון קודםו פרטי המשתתף

 

 פרטים על המשתתף .1
 

       שם המשתתף: .1.1

          :ת. זהותמס'  .1.2

        ד(:מען המשתתף )כולל מיקו .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

         :)משרד + נייד(  טלפונים .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 3.2להוכחת תנאי הסף בסעיף  ניסיון המשתתף .2
 

, ציודת פק, באס(2021-2015( השנים האחרונות )5בחמש )( 3)שנים לפחות שלוש ניסיון של המציע בעל 
 ( של2020-2018וש שנים האחרונות )שלבמהלך הכספי מצטבר  מחזורב, לגני ילדיםומתקני חצר ריהוט 
 לא כולל מע"מ., שנהכל ל ₪( מאה אלף) ₪ 100,000לפחות 

 
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי כאמור, על המציע למלא את פרטי ניסיונו ואת שמות 

 הממליצים.
 

 יקף כספי לשנהה שם הלקוח מס"ד
 תקופת ההתקשרות

מועד תחילת מתן 
 השירותים

מועד סיום מתן 
 השירותים

 פרטי איש קשר

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

      

      

 
 יש לצרף המלצות ממזמיני שירותי קודמים 
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 __________________שם המשתתף: _       
      

 _________המשתתף: _ תימת וחותמתח       
         

 _תאריך: _______________________       
 
 
 

 עו"ד ישורא
אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום 
ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות 

 ל דבר ועניין.המשתתף לכ את
      ____________  ___________ 
 עו"ד          תאריך            
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 03/2021מכרז מס'  

 (2מסמך א)
 למכרז נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד
 החברה הכלכלית עמנואל בע"מ

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
"( אנו ערבים המבקשים)להלן: " _____________מספר זיהוי ____על פי בקשת _________________ 

)להלן:  (שקלים חדשים חמשת אלפיםבמילים: ש"ח  ) 5000 בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 שפורסם על ידכם. 03/2021במכרז מס' להבטחת הצעתו  "(סכום הערבות"
 

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

ומבלי לטעון  ,כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת
 לפיכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כ

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

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

 לל.בכ ועד 18.11.21עד ל ותישאר בתוקפה ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטו
 

 בות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ער
 

 ן כתב ערבות זה.ידרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעני
           

 
 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:
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 03/2021מכרז מס'  
 (3מסמך א)

פי חוק עסקאות גופים תצהיר ל
 ציבוריים

 
 נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
 אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 )להלן: "המציע"(. _______________________ מציעה מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 חלפה למכרז ההצעות להגשת האחרון דועבמ ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 שלא העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין

 לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה

 .חוק

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף תא לסמן יש .3

חוק שוויון )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

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

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה משרדל "למנכ ותלפנ מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא רות שלגביההתקש עמו הונעשת ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

ד העבודה המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משר –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30הרווחה והשירותים החברתיים בתוך ו

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.6

 חתימה:__________________

פני הופיע/ה ב אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________
מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 
 בחתמו/ה עליו בפני.

 חתימה וחותמת:____________
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 03/2021מכרז מס' 
 (4מסמך א)

תצהיר פשיטת רגל והיעדר 
 תביעות

 
 

 פשיטת רגל והעדר תביעות היעדר 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 כדלהלן:

 
_______, שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמינה במסגרת ם ________הנני נותן תצהיר זה בש .1

___________________, והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  -"(. אני מכהן כהמציעמכרז זה )להלן: "
 בשם המציע.

 
הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע אשר  .2

ותיו עפ"י מכרז זה והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק בהתחייבוי עלולות לפגוע
 שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 
 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
 
 

______________ 
 המצהיר

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

מר/גב'   ____________הנני מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עורך דין _
שזיהה/זיהתה עצמו/ה ע"י   _______________ במשרדי ברחוב _________ בעיר ______________ 

תעודת זיהוי מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו כי עליו/ה להצהיר את האמת 
נות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה ר/ה את נכווכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, איש

 עליה. 
 
 

 
 

 

 

 ______________________ _______________________ 
 ד י ן -ע ו ר ך                 ח ו ת מ ת                
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 03/2021מכרז מס'  

 ב'מסמך 
 הצהרת המשתתף

 לכבוד

 "(החברה"החברה הכלכלית עמנואל בע"מ )להלן: 

 

 ג.א.נ

 

 21/30מכרז מס'  – תתףהצהרת המשוהצעת 

 
 בזה כדלקמן: מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

 
הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  .1

זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים שת הצעתנו ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להג
 המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

 
לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2

ד. כן הננו מצהירים בזה, כי המכרז בלב ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי החברה
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או 

 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

 בודות נשואאנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע הע .3
 המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .4

המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או 
ם דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים מן המפורטיאישור 

שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר 
תים לאספקת השירויידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו 

. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף וכיו"ב
 לפסול את ההצעה. 

 
 בלא כל הסתייגות.   ,אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז .5
 
על מנת  ,עי והמיומןהאדם המקצויש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח  .6

לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה 
 במכרז.  

 
תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא  והחברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז  .7

 המכרז בשלמות.
 
ז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא בחוברת מכרכן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה  .8

 הוזכרה במפורש במסמך זה.
 
 ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  ,אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת .9
 

הננו מציעים לספק את השירותים נשואי המכרז דלעיל בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז,  .10
 .1במסמך ב'ים ירים הנקובבהנחה מן המח

 
( יום מאה ועשרים) 120הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .11

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה החברה מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי 
נחשב כמי שחזר בו מהצעתו,  לכשנידרש, )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו 30למשך 

 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-על החברהוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 
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חוזרת, כאמור  -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .12

ל ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו  ובקבלתה ע  1973 -לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 
 . לבינכם

 
כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על אספקת  .13

מהסכומים שיגיעו לנו  החברההשירותים עפ"י מכרז זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה 
  והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו. פי כל דין,כל סכום שעליה לנכות ל

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .14
פי דין או הסכם -ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על

 לחתימתנו על הצעה זו.
 

 
 

 
 לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:על החתום  ולראיה באנו

 
_______________ __________________ 

  חתימת המשתתף      תאריך         
 
 

 אישור עו"ד
 

ח.פ./ע.ר ________________ )להלן:       עו"ד של  אני הח"מ
"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ המשתתף"

ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות  בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל
של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 

 ף.המשתת
 

                                                            __________________        _____________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך
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 03/2021מכרז מס'  

 1מסמך ב'
 הצעת המשתתף

 
 הצעת מחיר

 
 כתב כמויות:

 
 ליח'  מחיר כמות מוצר שיוך מוצר מס"ד

 לא כולל מע"מ

 מחיר לכלל הכמות 

 לא כולל מע"מ

 תינוקייה

1 

 חדר החתלה

תיבות + מזרן  12שידת החתלה + 

 החתלה

   

    ספסל החתלה ארוך 2

    מתקן  נייר החתלה 3

    תיבות החתלה 9מדפים ל  4

    ארון שרות 5

    כיסוי אסלה 6

    ווים 20מתלי מעילים לקיר  7

8 

 מחסן

    מזרים+ארון עליון 18ארון ל 

   18 מזרן 9

   10 תיבות ענקיות שקוף 10

   15 תיבות גדולות שקוף 11

   30 תיבות )כמו של השידות( 12

   12 י +מזרןמיטת תינוק עץ מלבנ 13

14 

 חלל הכיתה

   3 מתקן לבקבוקים

   3 קנקן פלסטיק 15

    מראה 16

    לוח סקוץ למפגש 17

   2 לוח מחיק למידע להורים 18

    לוח הורים סקוצ' 19

    לוח סקוץ פינת ספר 20

   2 לוח פעילות לקיר 21

    מדפים 2ספריה תלויה  22

   4 בגובה מדף גננת לתליה  23

   2 כריות סקיי  24

   4 פופים 25

    מזרן זחילה 26

   2 2*2שטיח פי.וי.סי  27

    שטיח פי.וי.סי עגול 28
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    ארון מוצצים 29

   2 90*90שולחן  30

    שולחן פרסה 31

   15 כסא ידיות )מרווח משענת ע"פ תקן(  32

   3 כסא גננת 33

   5 )בוסטר( מונח על רצפה כסא האכלה  34

    מטבח כיור )קטן( 35

   2 כורסא 36

    שולחן עגול עץ 37

   3 כסא פלסטיק פינת בובות 38

    מיטת בובה 39

    עגלת שכיבה עץ 40

    עגלת ישיבה עץ 41

    מיכלים+גל 8ארון משחקים  42

43 

ארון גננת גבוה, מדפים עליונים 

  לאיחסון

  

    תאים 8כוורת  44

    חלקים 9מתקן פעילות לפעוטות  45

46 

תקציב כללי לרכישת משחקים 

 1 וחומרי יצירה

  

   6 בימבה לתינוקות  47

 פעוטות

48 

 חדר החתלה

    ספסל החתלה ארוך

    מתקן  נייר החתלה 49

    מיכלים 28ארון  50

    ארון שרות 51

    כיסוי אסלה 52

    ווים 28מתלי מעילים לקיר  53

   32 מיכל  54

55 

 מחסן

    מזרים+ארון עליון 27ארון ל 

   27 מזרן 56

   10 תיבות ענקיות שקוף 57

   20 תיבות גדולות שקוף 58

   30 תיבות )כמו של השידות( 59

   8 תיבות עם מכסה וסגירה שקוף 60

61 

 חלל הכיתה

   3 מתקן לבקבוקים

   3 קנקן פלסטיק 62

   18 כוסות פלסטיק  63
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    מראה 64

    לוח סקוץ למפגש 65

    לוח הורים סקוצ' 66

    לוח מגנט לפעילות 67

    לוח סקוץ פינת ספר 68

   2 לוח פעילות לקיר 69

    מדפים 2ספריה תלויה  70

   4 מדף גננת לתליה בגובה  71

   3 יי כריות סק 72

    פינת ישיבה לפינת ספר 73

   10 הדום עגול סקיי 74

   3 2*2שטיח פי.וי.סי  75

    שטיח פי.וי.סי עגול 76

    ארון מוצצים 77

   4 90*90שולחן  78

79 

כסא ללא ידיות )מרווח משעת ע"פ 

 18 תקן(

  

   9 כסא ידיות )מרווח משענת ע"פ תקן(  80

   3 תכסא גננ 81

    כיורים  2מטבח  82

    סט סלון סקיי 83

    שולחן עגול עץ 84

   3 כסא פלסטיק פינת בובות 85

    מיטת בובה 86

    שולחן החתלה לבובה+כיור 87

   2 עגלת שכיבה עץ 88

   2 עגלת ישיבה עץ 89

    שידת מדפים דו צדדים פינה מעוגלת 90

91 

מיכלים+גל )חלק  8ארון משחקים 

  אחורי סקוצ'(

  

92 

 2מגירות+ 30ארון רב תכליתי 

  שורות כוורת+ארונות עליונים

  

תקציב כללי לרכישת משחקים  93

 1 וחומרי יצירה

  

 בוגרים

94 

 חדר החתלה

    ספסל החתלה ארוך

    מתקן  נייר החתלה 95

    מיכלים 33ארון  96
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    ארון שרות 97

    ווים 33י מעילים לקיר מתל 98

   50 מיכל  99

100 

 מחסן

    מזרים+ארון עליון 33ארון ל 

   33 מזרן 101

   10 תיבות ענקיות שקוף 102

   20 תיבות גדולות שקוף 103

   30 תיבות )כמו של השידות( 104

   10 תיבות עם מכסה וסגירה  שקוף 105

   10 תוכן  תיקיות פוליגל ענק ללוחות 106

107 

תיקיות פוליגל עם גומיה לאיחסון 

 A4 20של 

  

108 

 חלל הכיתה

   3 קנקן פלסטיק

   33 כוסות פלסטיק  109

    מראה 110

    לוח סקוץ למפגש 111

    לוח הורים סקוצ' 112

    לוח מגנט לפעילות 113

    לוח סקוץ פינת ספר 114

    פינת קודש 115

    ספריה מרחבית 116

   4 מדף גננת לתליה בגובה  117

   2 כריות סקיי  118

    פינת ישיבה לפינת ספר 119

    ספסל תוכן 120

   33 הדום עגול סקיי 121

    2*3שטיח פי.ויסי  122

   2 2*2שטיח פי.וי.סי  123

    ארון מוצצים 124

   4 90*90שולחן  125

126 

ידיות )מרווח משעת ע"פ  כסא ללא

 22 תקן(

  

   3 כסא גננת 127

    מטבח מפואר פינתי 128

    פינת יופי 129

    מרפאה 130

    סט סלון סקיי 131

    דוכן מכירות 132



 

 חתימה + חותמת המציע:__________________

22 

    שולחן עגול עץ 133

   3 כסא פלסטיק פינת בובות 134

    מיטת בובה 135

   2 עגלת סופר 136

   2 גלת שכיבה עץע 137

   2 עגלת ישיבה עץ 138

139 

שידת מדפים דו צדדית פינה מעוגלת 

  )צד אחד לקוביות(

  

    מיכלים+גל  8ארון משחקים  140

141 

 2מגירות+ 35ארון רב תכליתי 

שורות כוורת+ארונות 

  עליונים+מתקן ייבוש 

  

142 

תקציב כללי לרכישת משחקים 

 1 וחומרי יצירה

  

    קוביות סול 143

    קוביות נבובות עץ 144

    משחק קיר פטריות בתמונות ענק 145

146 

 חצר

    5בימבה איכותית 

    5אופנוע מאסבי  147

    3בימבה כלב  148

    שולחן חול / מים 149

150 

 חדר פעילות

    מיכלים+גל 9שידה 

   9 מיכל 151

    לוח סקוצ'+גל 152

    תיקיות פוליגל לסיפורים בהמחשה 153

    הדום עגול לישיבה 154

   12 כסא פלסטיק 3 155

    2*2שטיח פי.וי.סי דמוי פרקט  156

157 
 מבואה

    לוח הורים סקוץ בינוני+גל

    2*2שטיח פי.וי.סי מבואה  158

159 

 גימבורי

    ארון נעלים

    חיפוי קיר מזרנים 160

    יפוי רצפתי במזרניםח 161

    מדרגות 162

    מגלשה 163

    בריכת כדורים 164

   500 כדור לבריכת כדורים  165

    נחום תקום 166
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    צלחת וסטיבולרית  167

    קוביות ג'ימבורי סט  168

    צלחת וסטיבולרית מרופדת 169

    נדנדת גליל 170

    חבית קשיחה מרופדת 171

    ערכת טיפוס וגלישה 172

    נדנדת חיות 173

      

 
 כולל מע"מ לאסה"כ  

 
  

 
 
 
כמו כן, כלל הכמויות לעיל  רשימה לעיל.מתחייבת לרכוש את כל המוצרים המפורטים ב החברהאין * 

 מהוות אומדן והערכה כללית בלבד ואין בהן כדי לחייב את החברה.
ם נוספים אשר אינם כלולים במחירון לעיל וזאת בהתאם למחירון הרשמי החברה רשאית להזמין מוצרי

 –של הספק ו/או המחירים בהם נמכרים מוצריו באתר האינטרנט של הספק ו/או בחנות הספק 
 .13 %לפחות בניכוי הנחה של  – הנמוך מביניהם

 
 והתקנת המוצרים.אספקת * המחירים כוללים את הובלת, 

 
 

 
  
    

 _____________           _________________ 
 שם וחתימת המשתתף            תאריך          
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 03/2021מכרז מס'  

 מסמך ג'
 ההסכם

 

 
 הסכם 

 
  2021ביום _____ לחודש _____ שנת  עמנואלשנערך ונחתם  ב

 
 

 החברה הכלכלית עמנואל בע"מ    בין:

 "("המזמינה אוהחברה )להלן: "    

 מצד אחד;                

 ______________________________ לבין:   

    ______________________________ 

  "(הספק)להלן: "    

 מצד שני;                        
 

למעון  ומתקני חצר ריהוט, אספקת ציודל 03/2021פומבי מס' מכרז את פרסמה  והחברה הואיל

 ;דובדבן במועצה מקומית עמנואל

 

הלן: )ל לגני ילדים ומתקני חצר ריהוט, ציודכי הספק יספק לה  נתמעונייוהחברה  אילוהו

  ; "(הטובין"

 

שייקבעו ע"י מיקומים ובאת הטובין במועדים ולהתקין  והספק מתחייב כי ידאג לספק והואיל

 ; "(השירותיםהכל כמפורט בהסכם זה )להלן: ", החברה

 

באספקת הטובין א בעל ידע וניסיון ול הסכם זה כי הע ומצהיר ומאשר בחתימת ספקוה והואיל 

את הטובין ברמה לחברה ספק בעל כישורים, ידע ויכולת מקצועית ל ו, והינומתן השירותים

 ;והכל כל פי האמור בהסכם זה ,מקצועית

 

בכפוף  ספקשל ה ואת הצעת הקיבלהחברה ו לספק את הטובין, לחברההציע  ספקוה והואיל 

 ; כדלהלןלמותנה בהסכם זה 

 

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם;       והואיל

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים

 המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים שבו והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1
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וזה ובנספחיו נכתבו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות הסעיפים בח .2

 לפרשנות מונחיו והוראותיו.

 הצעת המשתתף. - נספח א'

 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ב' 

 .נספח ביטוח - נספח ג'
 

 אספקת הטובין

 א'.כנספח בהתאם להצעתו המצ"ב והשירותים טובין את החברה לספק ספק יה .3

מתן שירות להטובין, וולהתקנת  פריקהלהובלה, ור לעיל, הספק ידאג בין היתר לרוע מן האממבלי לג .4

 . חברה השוטף לשביעות רצונה המלאה של 

והתקנת בכל ההוצאות הכרוכות בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות הוצאות הובלת  אהספק ייש .5

 הטובין.

כי קיים החברה ל שיוחלט על ידי אספקתם. ככבמועד החברה הספק מסכים, כי הטובין יבדקו על ידי  .6

לספק על התיקונים וההשלמות הדרושים לביצוע ההזמנה, החברה פגם או ליקוי או אי התאמה, תודיע 

על הזמן לביצוע התיקונים ועל ליקויים שאינם ניתנים לתיקון, והספק מתחייב לביצוע תיקונים ו/או 

    השלמות כאמור.

תהא רשאית להודיע לספק על פגמים החברה לעיל, מובהר בזה כי  רוע מהאמורלמען הסר ספק, ומבלי לג .7

יום מיום אספקתם ו/או נתינתם או עד תום  90בטובין, בכל מועד עד מועד התשלום הסופי או בתוך 

 תקופת האחריות, המאוחר מהשלושה.

אחת  רשאית לבצע החברהתהא  ,במידה והספק לא יבצע תיקון כלשהו כאמור לעיל, תוך המועד שנקבע .8

 או יותר מהרשום להלן,  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי:

להחזיר את הטובין לספק ולקזז מחשבונו של הספק את הסכום בגין הטובין, שלא סופקו או  .א

 שהוחזרו לו.

לבצע את התיקון בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר, לעניין זה לרבות רכישת הטובין מספק אחר,  .ב

ו/או הפרש המחיר בין  את מחיר התיקון שנעשה או צריך להיעשותון הסופי, ולנכות מסכום החשב

 הטובין אשר היו אמורים להיות מסופקים על ידי הספק לבין המחיר ששולם בפועל.

 לנקוט בכל סעד אחר על פי דין לרבות תביעה לפיצוי מוסכם. .ג

ד לזכותה על פי עי אשר עומלנקוט בכל אמצהחברה אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של  .9

 הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

זמנים טובין, כולם או חלקם, על פי לוח ההספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הובא לידיעתו כי אי אספקת ה .10

נזקים, על כן לחברה , עלול להסב החברה"( שתנופק על ידי ההזמנה)להלן: " בהזמנת העבודה שינקב

או תביעה שתוגש נגדה עקב אי עמידת הספק בהתחייבויותיו על סד, הוצאה מתחייב לשאת בכל נזק, הפ
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להודיע לספק על ביטול ההזמנה. במקרה של ביטול החברה פי הסכם זה, זאת מבלי לפגוע בזכות 

 פטורה מתשלום התמורה. החברה ההזמנה כאמור, תהיה 

ובהתאם לדין,  ם להסכם זה, בהתאלחברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומכל יתר הסעדים העומדים  .11

עבור כל יום איחור באספקת הטובין פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך לחברה מתחייב הספק לשלם 

 ₪. 500השווה ל 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה הספק ייחשב כמפר תנאי אם סיפק טובין שונים מאלה שהוזמנו ו/או  .12

ו/או לקויים ו/או מכל סיבה פגומים נה אינם תואמים את הנדרש בהזמשאינם מתאימים בשל היותם 

 אחרת, אשר בגין כך לא ניתן לעשות בהם שימוש מניח את הדעת ו/או שימוש שאינו בטיחותי.

 ספקהצהרות והתחייבויות ה
 

הסכם זה, וכי לרשותו הידע, יכולת הניהול, תפעול, ביכולתו לספק את הטובין כנדרש במצהיר, כי  ספקה .13

 ברמה גבוהה וראויה.  ספק את הטוביןם לם וכוח האדניסיון, הטובין, ההיתרי

 ל פיע טוביןאישורים הנדרשים על מנת לספק את התקנים והמחזיק בכל ה ינוההספק מצהיר ומאשר כי  .14

, מיד עם החברהלידי  אישורים כאמור,מתחייב להעביר את התעודות והמסמכים וה ספקהסכם זה. ה

 . , ככל שיידרשחתימת הסכם זה

, לאספקת הטובין ומתן השירותים בקשר הוהנחיותיהחברה  דרישות את בדק כי ומאשר רמצהי ספקה .15

 לספק וביכולת כי מצהיר אווה, השירותים מתן לשם הדרושים והתנאים הפרטים כל את בדקכי  וכן

 בהסכם למפורט בהתאםהנוגעים לאספקתם, טיפולם וניהולם השוטף  השירותיםהטובין ו אתלחברה 

 הגבוהים המקצועיים לסטנדרטים בהתאם, ובנאמנות בחריצות, ביעילות ,במיומנות ,במומחיות, זה

 .תכמוסמ ורשות דין לכל ובכפוף, החברה של המלאה הרצונ לשביעות, ביותר

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה הטובין במיקום שיקבע על ידי  אספקתהספק ידאג ל .16

. כמו כן, ההתקשרותעי במשך כל תקופת אדיב ומקצוהספק, בשמו ובשם עובדיו, מתחייב לתת שירות  .17

כל צוות הספק יהיו בעלי מקצוע מנוסים )יישאו תעודות זהות כחולות ו/או רישיונות עבודה חוקיים( 

 . החברהוייענו  להוראות נציג 

טובין ו/או ציוד תיקני, תקין ובאיכות גבוהה, בהתאם לדרישות  לחברההספק מתחייב להשתמש ולספק  .18

וכן מתחייב כי הינו אחראי לליקויים  ,החברהרלוונטי ולשביעות רצונה המלאה של הישראלי ה התקן

. במקרה של טובין שהינו בעל תאריך תפוגה יסופק כשהוא בתוקף לחברהופגמים שיתגלו בטובין שיספק 

 חודשים לפחות. 12לתקופה של 

ות של הטובין, ככל יות המקוריאת כל תעודות האחר לחברההספק מצהיר ומתחייב כי ידאג להמציא  .19

 .   החברהויידרשו על ידי  שאלו קיימות

לצורך אספקת השירותים  הנדרשים)ככל ויהיו( הספק ישלם את כל המיסים, האגרות וההיטלים  .20

 תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה. כל , במשך והטובין

ין ומתן אספקת הטובהספק מתחייב לעמוד בכל הנחיות הבטיחות הקבועות בחוק, בכל הנוגע ל .21

 השירותים על פי הסכם זה. 
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, לפי החברהידי על בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ספק את הטובין וליתן את השירותים מתחייב ל ספקה .22

 "(.לוח הזמנים": הבלעדי והמוחלט )להלן השיקול דעת

 התמורה 

רטת המפו תמורהלספק את ה לחברהעבור אספקת מלוא השירותים והטובין על פי הסכם זה, תשלם   .23

 . "(התמורה)להלן: "( 'אנספח )בהצעת המחיר שהציע המציע 

 בחברה.ממועד אישור החשבונות על ידי הגורמים הרלוונטיים  ימים 45שוטף + התשלום יבוצע בתנאי  .24

 . לחברהספק בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין על ידי ה ספקל שולםמוצהר בזה כי התמורה ת .25

בגין מתן השירותים הא זכאי לה י ספקיל, היא סך כל התמורה שההאמורה לע מוצהר בזאת, כי התמורה .26

שהיא, והיא כוללת את כל הוצאותיו של  והיא מלאה וסופית, ולא תשונה מכל סיבהואספקת הטובין 

 .הספק במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו

לומים י ויתר התשמתחייב לשלם מן התמורה כאמור בהסכם זה, את כל המסים, הביטוח הלאומ ספקה .27

לתשלומים ו/או ניכויים  תהא אחראיתלא  והחברה, השירותיםעל פי דין, בקשר עם מתן  ושיחולו עלי

 אלו. 

הא רשאי להעביר ו/או להסב הסכם זה לאחר, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין, אלא ילא  ספקה .28

 מראש ובכתב. החברה בהסכמת 

 היחסים בין הצדדים 

קיים את יו השירותיםאת ו/או  טוביןה את א מספקועל הסכם זה כי ה ושר בחתימתמצהיר ומא ספקה .29

ו/או מי  וו/או מי מעובדי ועצמאי, וכי אין ולא יהיו בינ קבלןעל פי הסכם זה כ וכל שאר התחייבויותי

 יחסי עובד ומעביד.  החברהלבין  ומטעמ

על פי דין  וומים החלים עליות כל התשלבאופן אישי, לרב והיה אחראי לעובדיי ספקמובהר ומוסכם, כי ה .30

בגין עבודתם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי, וכי לא יחולו בשום מקרה יחסי עובד מעביד 

 . החברהלבין ספק בין עובדי ה

אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר  .31

, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, ספקהנובע מכך, מתחייב היד, על כל מעב -ביחסי עובד 

חויב וכן תלרבות הוצאות ותשלומים בהם  ה, במלוא ההוצאות שיגרמו למידיתהחברה לשפות את 

 דין. -הוצאות משפט ושכ"ט עורך

 תקופת ההסכם וסיומו
 

, דהיינו על ההסכם החברהתימת החל ממועד חחודשים(  12)ההתקשרות הינה לתקופה של שנה אחת  .32

תקופות  4 -, להחברההבלעדי של  יא ניתנת להארכה על פי שיקול דעתהוהמיום____________, 

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "ולדרישותיה  החברהכל אחת, בכפוף לצרכי חודשים  12 בנותנוספות 

 
לעיל, תחשב הפרה ד 3 - 23ם מוסכם בזה, שהפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויות הספק שבסעיפי .33

 תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר.  והחברהיסודית של הסכם זה, 



 

 חתימה + חותמת המציע:__________________

28 

על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בכל אחד מהמקרים  לחברהמבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית  .34

 רשאית להביא חוזה זה לסיומו ללא כל הודעה מוקדמת: נויים להלן, תהא החברה המ

 הפרה יסודית, כהגדרתה לעיל. את ההסכם  הספק הפר .א

ימים מיום  3הספק הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך  .ב

 ו/או חזר על אותה הפרה. החברה שקיבל דרישה לכך מן 

הספק הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו לכינוס נכסים, או נשלל ממנו אחד מהאישורים או  .ג

 . החברהפי דין שעליו להחזיק בו כדי להתקשר בהסכם זה עם על  תשיונוהרי

תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת  החברהלעיל,  33על אף האמור בסעיף  .35

לא תהא חייבת לשלם לספק כל פיצוי או תמורה נוספת החברה ימים מראש. מובהר ומוסכם, כי  7של 

זכאי הספק בגין אספקת הטובין והשירותים הנלווים שסופקו  התמורה לה בגין סיום ההסכם, מלבד

 על סיום ההסכם.  החברהבפועל, עד למועד הנקוב בהודעת  לחברה

בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו ו/או החברה הספק מתחייב לשפות ולפצות את  .36

 מי מטעמו. 

 ביטוח

 שירותיםביטוחי הספק בגין ה .37

על הספק יחולו מובהר כי פי דין, -פי ההסכם ו/או על-עלהספק ריות לגרוע מאח מבלי .37.1

  ג נספחכ ומסומן הימנוחלק בלתי נפרד  הזה ומהוו להסכם המצורףהוראות נספח הביטוח 

 יזוז ועיכבוןק

המגיע בגין נזיקין על פי הסכם זה , לרבות סכום ספקמאת ה הלקזז כל סכום המגיע ל תרשאי ברההח .38

, בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך חברהמהספק וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע ל

 אחרת.  

כם זה, וזאת נשוא הסהשירותים לעיכבון  ומוותר על כל זכות שתעמוד לספק מובהר ומוסכם בזאת כי ה .39

 , ו/או כל סכסוך אחר בין הצדדים.  ברההחלרבות במקרה של מחלוקת לעניין התשלום עם 

 אחריות ושיפוי 

ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ו/או לרכוש  לחברההספק יהא אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם  .40

השירותים ו/או בקשר ציבורי כתוצאה ממעשה / מחדל מצד הספק, הנובע מאספקת הטובין והענקת 

ין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו אליהם, בין במהלך ביצוע השירותים וב

  ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את  החברההספק יהא אחראי כלפי  .41

פרת הפסד שיגרמו כתוצאה ממעשה ו/או גניבה ו/או חבלה ו/או ה בגין כל נזק, הוצאה ו/או החברה

 אמון על ידי מי מעובדי הספק ו/או מי מטעמו. 



 

 חתימה + חותמת המציע:__________________

29 

לא תישא בכל אחריות לכל נזק גוף ו/או לטובין ו/או לרכוש הספק ו/או כל צד שלישי, בגין  החברה .42

, עובדיו, ו/או כל צד ו/או עובדיה יתבעו על ידי הספק, לקוחותיוחברה וההשירותים והטובין. היה 

ו/או רכוש ו/או נזק כספי אשר יסודם בטובין או בשירותים האמורים שלישי בגין כל נזק ו/או נזקי גוף 

בהסכם זה, על ידי כל אדם לרבות כל תאגיד, ולרבות אך לא בלבד, הספק, מי מעובדיו, בר רשותו, או 

לשלם, לרבות שכר טרחת עו"ד בגין  בגין כל סכום אשר תאלץהחברה כל אחד אחר, הספק ישפה את 

 בגין התביעה. החברה ייצוג משפטי של 

בכל מקרה בו יתבעו או יאלצו לשלם ו/או להתפשר בגין כל אירוע ו/או מעשה  החברההספק ישפה את  .43
ו/או מחדל אשר היה באחריות הספק ו/או כל נזק אשר ייגרם במידה והספק לא ימלא אחר 

 ה. התחייבויותיו על פי הסכם ז

 ערבויות 

על פי  לחברהכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הס .44
, עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חברהלכל דין ו/או הסכם, ימציא הספק 

נפרד הימנו, בשיעור  המצורף להסכם זה כחלק בלתי 'בכנספח , בנוסח המופיע החברהמותנית לפקודת 
 ₪(. קליםעשרת אלפים ש)במילים: ₪  10,000של 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  .45
לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות. מובהר, למען הסר ספק, כי 

 וקדם לביצוע תשלום כלשהו אשר יגיע לספק בהתאם להסכם זה.המצאת ערבות הביצוע מהווה תנאי מ

ערבות הביצוע  תהיה בתוקף לתקופה של שנה מחתימת ההסכם, לאחר תום תוקפו של הסכם זה.  .46
, וחידוש הערבות בהתאם לאורך תקופת האחריות על הטוביןתחודש על ידי הספק ערבות הביצוע 

ם שהוא עבור עבודות שיבוצעו על ידו בתקופת כאמור יהיה תנאי לזכאותו של הספק לכל תשלו
 ההארכה.

תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר  החברהם כי מוסכ .47
י הספק לא עמד סבורה, לפי שיקול דעתה  הבלעדי והמוחלט, כ תהיהשהחברה פעמים, וזאת בכל פעם 

נזקים אשר לחברה הסכם זה ו/או במקרה בו נגרמו  בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או
 פק לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין.מחובת הס

תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה מכל  החברהכדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי  .48
 בות כאמור לעיל.למימוש הערהחברה תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לספק ואין בכך כדי לגרוע מזכות 

 שונות 

בכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם על ידי מורשי החתימה כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ו .49
 . החברהשל 

 סטייה מתנאי ומתנאי הסכם זה, לא תהווה תקדים ולא יילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  .50

ים, לא יהיה בכך ויתור על אותן בהסכם זה במקרה מסו הבזכויות הנתונות ל החברה הלא השתמש .51
 על פי הסכם זה.  הללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיזכויות במקרה אחר, ואין 

 כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא להסכם זה.  .52

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען  .53
 סירתה למשלוח במשרד הדואר. שעות ממועד מ 72בתום 

במחוז בענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך הסמכות הבלעדית לדון בכל תו .54
 בלבד.ירושלים 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________                                      _____________ 
 הספק     החברה                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חתימה + חותמת המציע:__________________

31 

 המחיר של המשתתף הצעת -נספח א'
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 נוסח ערבות בנקאית  שתצורף לחוזה -'נספח ב
 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית עמנואל בע"מ

 
 א.ג.נ.,

 כתב ערבות ביצועהנדון: 

 

שקלים  עשרת אלפיםים: )במיל₪   10,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

 הסכם "( בקשר עםספקהתדרשו מאת  ____________ )להלן: " "( אשרסכום הערבות)להלן: "חדשים( 

וזאת להבטחת כל התחייבויות , למעון דובדבן במועצה מקומית עמנואל ומתקני חצר ריהוט, ציודלאספקת 

 כלפיכם. ספקה

 

פרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שית

ף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   ________, או כל גו

 אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

 

לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד 

או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום מבלי שיהיה עליכם לבסס 

 , בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.ספקהמהערבות 

 

על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד  ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה

 כלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.לתאריך האמור ועד ב

 

 עברה.סבה או להזו אינה ניתנת לה ערבות

 בכבוד רב, 

   ___________ 
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 ביטוח  -ג' נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים  החברה הכלכלית עמנואל ו/או מועצה מקומית עמנואל –" מבקש האישור"

 .  רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם גופי סמךו/או 
 לאספקת ציוד, ריהוט ומתקני חצר למעון דובדבן -" השירותים"

לערוך ולקיים,  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות 
באישור , את הביטוחים המפורטים םשירותיהאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

ביטוחי אישור )להלן: "נותן השירותים המצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  עריכת ביטוחי
 "(.המבוטח

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים 
וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על 
 ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין

 ימים לפני מועד תחילת 7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על מבקש האישורללא כל דרישה מצד 
את אישור ביטוחי ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, או  השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 6-1-2019

אישור את  מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחי לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוח
 בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. המבוטחביטוחי 

עומד להיות מבוטל או עומד  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 
 30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  המבוטחלחול בו שינוי לרעה, על 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 

מנע תאם  יו גםכל התחייבויותלקיים את  המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחתגרע מהתחייבויות 
יהיה מנוע  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  המבוטחמ

עקב כך שלא  מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  מבקש האישורמלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 כנדרש. המבוטחי השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוח לויתאפשר 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  המבוטחעל 
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחשביטוחי 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחהנקובות בביטוחי 
מבקש ידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם 

 להגישה למבטחים.  האישור

לבצע כל שינוי או  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחרשאי לבדוק את אישור ביטוחי  מבקש האישור
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  המבוטחמנת להתאימו להתחייבויות תיקון שיידרש על 

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם המבוטחבעריכת ביטוחי 
ת כלשהי על למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריו המבוטחו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

פי -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורו/או על מי מטעם  מבקש האישור
 דין.

 המבוטחלבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
 ביטוח זה.על מנת להתאימם להוראות סעיף  המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי 

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על בבחינת דרישה 

מבקש ו/או כלפי מי מהבאים מטעם  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -על
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  האישור

 .המבוטחשהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 
. בכל נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו המבוטחיערוך , המבוטחמשלימים לביטוחי 

, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף ויד-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח מבקש האישורו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישורכלפי 
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, בכפוף מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטחידי -ו משלים שייערך עלחבות נוסף ו/א
 לסעיף אחריות צולבת.

, מאחריות מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח
המבוטח ו/או מי מטעמו  בבעלות ו/או באחריותאשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו ישיר או תוצאתי לאבדן או לנזק 

)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםאשר מובא לאתר השירותים ו/או 
אולם הפטור  לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר רכב

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לדרוש כי יערכו על ידם  המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחתקשרות בה
 .ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

ביחס לשירותים, בין אם  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. בוצעו באמצעות
ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על מבקש האישור

 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי 
  בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. אין

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 
האישור . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש ההשתתפות העצמית

בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות 
 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, 
אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 
להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי 

יטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה הב
בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 
מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי 

ף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להחלי
 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי 

מוותר על כל טענה  המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על
 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

יום לאחר משלוח הודעה  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת 
 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורשל המבטח 

עובדיו ו/או  המבוטחעמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  והתנאותיהם ו/או אי המבוטחהפרת תנאי ביטוחי 
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. מבקש האישורתגרע מזכויות  ומנהליו, לא

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל 
ים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמ

 .ומו/או הבאים מטע מבקש האישורהרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 

 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטחבטח וחובות כאמור כדי לגרוע מזכויות המ
אולם הויתור על זכות , מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
 תפויות העצמיות החלות על פיהן. מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשת המבוטחעל 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

כולל את כל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 

סת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

החברה הכלכלית עמנואל שם: 

ו/או  ו/או מועצה מקומית עמנואל

תאגידים ו/או חברות עירוניים 

רשותיים ו/או  גופי סמךו/או 

עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

לאספקת אחר: ☐

ציוד, ריהוט ומתקני 

 למעון דובדבןחצר 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח ומהדורת 

 הפוליסה

גבול האחריות/  ת. סיום ת. תחילה

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 (302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000     צד ג'

 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321) מבקש האישור -המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(329) 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

 (309האישור )

היה וייחשב כמעבידם  -מבוטח נוסף 

 (319מעובדי המבוטח )של מי 

 (328ראשוניות )

        אחר

 

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

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור



 

 חתימה + חותמת המציע:__________________
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 חתימת האישור

 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 
 

 
 


