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מועצה מקומית ריינה

מכרז פומבי מס' ח14-2021-
להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש
נוסח פרסום
מועצה מקומית ריינה מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש ביישוב
ריינה.
המכרז בשיטת המעטפה הסגורה.
 .1שכוללות בין היתר להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש (להלן":הציוד") כמפורט בנספח ג' של
המכרז.
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו:
 https://reine.muni.il/he/CmsPage/Services?categoryId=5תחת הלשונית "מכרזים" ,אך כתנאי
להשתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז מגזבר המועצה החל מיום  27.10.2021בשעות העבודה
הרגילות ,תמורת תשלום סך של  ₪ 1000כולל מע"מ שלא יוחזרו .למען הסר ספק ,התנאים המפורטים
בחוברת המכרז גוברים על כל פרסום אחר.
 .3רשאים להשתתף במכרז ספקים מאושרים המנהלים ספרים כחוק עם אישורי עוסק מורשה .יש לצרף
להצעה את כל אישורים ברי תוקף.
 .4יש להגיש את ההצעות ,בשני עותקים ,במעטפה סגורה ,בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית לפי נספח 7
למכרז לפקודת מועצה מקומית ריינה ,על שם המציע  -בסכום של  ₪ 20,000כולל מע"מ שתהיה בתוקף עד
ליום .28/02/2022

.5
.6
.7
.8

מועד אחרון להגשת ההצעות יום  29.11.2021עד בשעה  ,12:00הצעות שלא תצורף אליהן ערבות בנקאית
כנדרש בסעיף  4והאישורים שבסעיף  3תיפסלנה .על המעטפה יש לרשום" :מכרז פומבי מס' ח" 14-2021-
ללא כל סימן נוסף אחר.
שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז ,יש להפנות בכתב למר אבראהים חביב באמצעות דוא"ל לכתובת:
 ibrahim@reine.muni.ilעד לתאריך  22.11.2021בשעה  .15:00שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה ,או
שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את הרשות.
תנאי התשלום כמצוין בגוף המכרז.
המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא רשאית אף לבטל את
המכרז מבלי שתהיה לקבלנים זכות לכל טענה או דרישה.

בכבוד רב,
ג'מיל בסול
ראש המועצה המקומית ריינה
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פרק א' – מנהלה
 .1כללי :
 1.1המועצה המקומית ריינה ("המועצה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים
מקיף חדש.
 1.2במכרז יוכל להשתתף כל מציע העומד בתנאי הסף כפי שיוגדרו במכרז זה.
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז :
 .2.1המציע הינו בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות באספקה והתקנת והטמעה של ציוד מעבדה
למדעים בדומה למהות המכרז ב 3 -גופים לפחות וצרף מהם המלצות לפי הנספח .6
.2.2

המציע הינו בעל יכולת לספק את כלל הציוד שיפורטו בהצעתו תמיכה ושירות באופן רציף ,יובהר בזאת
שעל המציע לצרף להצעתו קטלוגים למוצרים שהוא מציע.

.2.3

המציע רכש את המכרז ,וצירף קבלה ,עלות המכרז .₪ 1,000

.2.4

המציע יצרף חתום את מענה שאלות ההבהרות.

.2.5

המציע הינו בעל היקף מחזור עסקי כספי של לפחות  ( 2,000,000שני מיליון)  ₪בכל שנה בנפרד ,
בשנתיים מתוך השנים . 2020 ,2019 ,2018
לצורך הוכחת עמידת בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי הסעיף
הנ"ל.

.2.6

ערבות הצעה:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה בסך ,₪ 20,000
בנוסח המפורט בנספח  7למסמכי המכר סכום זה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י הקבלן.
תוקף הערבות עד יום  28/02/2022כולל .המועצה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות
ולדרוש את הארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.2.7

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .המסמכים הנדרשים במרכז ,כולל הערבות
הבנקאית יהיו על שם המשתתף.

.2.8

למען הסר ספק ,על המציע הראשי מוטלת כל האחריות לבצע את העבודות נושא מכרז זה אין לשלב
במענה של המציע ספקים כספקי משנה בהצעה.

.2.9

להזמנה זו מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים המצורפים לה
יכונו "מסמכי המכרז"):
.2.9.1
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פרק א'  -תנאי המכרז ונספחיו;
נספח 1הצהרת משתתף במכרז
נספח 2אישור בדבר קיומו של המציע כ"עסק חי"
נספח 3תצהיר בדבר העדר קרבה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים
נספח 4התחייבות לתשלום שכר מינימום והעסקת עובדים
כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
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נספח 6
נספח 7
נספח 8
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
נוסח המלצה
נוסח ערבות בנקאית להגשת הצעה
אישור עורך דין על פרטי המציע כתאגיד

פרק ב' – הסכם התקשרות עם הקבלן;
ב'  -1ערבות ביצוע;
ב'  –2אישור קיום ביטוחים;

.2.9.3

.1

.2

פרטי ההזמנה – כללי
1.1

המועצה המקומית ריינה ("המועצה") מזמינה בזאת להגיש לה הצעות מחיר להצטיידות והתקנת
מעבדה למדעים מקיף חדש ,המועצה המקומית ריינה ,הכוללת להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים
מקיף חדש ריינה ומתן שרות ואחריות לציוד ובהתאם לצרכי המועצה ("הציוד").

1.2

ידוע למציע כי המועצה רשאית לשנות את היקף ביצוע העבודות בכל שלב לאחר ההתקשרות ,ואף
לבטל את העבודות כולן או מקצתן ,ולבצע את העבודות בעצמה ,ואין בזכייתו של המציע כדי לחייב
את המועצה להזמין ממנו את מלוא היקף העבודות או מקצתן ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של המועצה ובהתאם לצרכיה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.

1.3

ידוע למציע כי המועצה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה במכרז בין מספר מציעים שונים,
הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

1.4

מובהר בזה כי המציע מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמך הדרישות
המקצועיות במפרט הטכני ,על נספחיו ,וכן בהתאם למסמכים המצורפים למכרז זה ,לרבות חוזה
ההתקשרות ,ובמסגרת המועדים שנקבעו לעניינים אלה על פי לוח הזמנים אשר יימסר לקבלן על ידי
המועצה.

תנאים מקדימים להזמנה ומתן השירותים על ידי הקבלן
2.1
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פרק ג' –כתב כמויות והצעת המציע;

אישור תקציבי
מובהר בזה כי תנאי להתקשרות המועצה עם המציע הזוכה ו/או קבלת שירות ביחס לביצוע העבודות
בהיקף כלשהו הינו קיומו של תקציב מאושר למועצה והעדר מגבלות תקציביות כלשהן וכן קבלת
חתימות כל מורשה החתימה של המועצה (ראש מועצה ,גזבר וחשבת מלווה) בצירוף חותמת המועצה.
למציע לא תהיה כל דרישה או טענה נגד המועצה בגין אי הזמנת העבודות ו/או התקשרות בהיקף
כלשהו עקב אי הרשאה תקציבית.
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.3

.4

2.2

חתימה על הצהרת מציע
יש לצרף הצהרת המציע בהתאם לנספח  1למסמכי המכרז ,בו מצהיר המציע בין היתר כי קרא את כל
תנאי מסמכי המכרז ,לרבות החוזה על נספחיו ,המפרטים הטכניים והדרישות המקצועיות ,הבין את
האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו וכי אין כל מניעה חוקית במתן
השירותים ו/או אספקת הציוד על ידו.

2.3

התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים
המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים על ידי עורך
דין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ,1976בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים,
התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987-בנוסחים המפורטים בנספחי המכרז.

2.4

ניגוד עניינים והעדר קרבה אסורה
על המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה אסורה לעובד הרשות או לחבר מועצה וכן לחתום על
התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המפורט בנספח  3ולצרף אותה להצעתו.

2.5

יתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על ידי המציע
יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל וכן יתר המסמכים ,הנספחים והאישורים אשר הינם חלק בלתי
נפרד מסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש ,יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל
מסמכי המכרז לרבות ,הסכם ההתקשרות ,מאושרים ומאומתים כדין בהתאם לנדרש.

העדר יחסי עובד מעביד
3.1

המציע מודע לכך כי אין בזכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי ליצור בינו ו/או
עובד מעובדיו /או מי מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה ,יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,וכי
כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא מכרז זה יהיו וייחשבו כעובדיו
בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד ,מכל מין וסוג שהוא.

3.2

הקבלן מתחייב לביטוח ,בטחון ובטיחות העובדים בכפוף לנספח הביטוח והנזיקין המהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי הסכם זה ,לרבות הנהגת כללי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות ובטיחות העובדים
ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שיידרש על ידי המפקח על העבודה במובן חוק ארגון
ופיקוח העבודה תשי"ד.1954-

הליך השלמת פרטים ובירור פרטים
4.1
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ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים ,לאחר שלב הגשת ההצעות למכרז,
להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים ,תוך זמן נקוב ,לרבות ובין היתר ,לצורך בחינת
עמידתו של המציע בתנאי סף ,ובלבד שמדובר בהשלמה טכנית ותוכח עמידה בתנאי הסף עובר למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .על המציע יהא להשלים את החסר
והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו .אי עמידה במועד אשר יוקצב למציע עלולה להביא לפסילת
ההצעה.
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4.2

לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו המועצה תהיה רשאית להזמין את המציעים ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,כולם או מקצתם ,לצורך בירור פרטים בדבר הצעתם ,לרבות קבלת הסברים
ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע ,הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס לטיב
הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף.

4.3

על אף האמור לעיל ,אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במסמכים או המידע הנדרש למסמכי
המכרז,וכן הצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל
סיבה שהיא.

4.4

הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמת המציע לכל תנאיו לרבות לעניין סמכותה של ועדת המכרזים
לנקוט בהליך השלמת מסמכים על פי שיקול דעתה הבלעדי כאמור לעיל .אשר על כן ,מציע אשר
ניגש למכרז יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ביחס להליך זה ויש בכך כוויתור מראש על כל טענה ו/או
עילה בעניין הליך זה.

אומדן
5.1

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי היקף ביצוע העבודות ,כמצוין במסמכי המכרז ובמפרט הטכני  -הינו
בגדר אומדן וכי המועצה תהא רשאית להפחית או להגדיל מהיקפם ,שינוי בהיקף כאמור לא תהווה
עילה לספק לשינוי גובה התמורה אשר המציע התחייב בהצעתו.

5.2

מובהר בזאת כי אם כל ההצעות אשר הוגשו למכרז ימצאו מרעות עם המועצה לעומת האומדן בשיעור
כלשהו תהא ועדת המכרזים רשאית להורות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,על ביטול המכרז.

.6

6

בחינת הצעת המחיר
6.1

ועדת מכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים לפי נספח ג'

6.2

מסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה להזמין העבודות או
את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

6.3

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.

6.4

ועדת המכרזים תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה ,בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או בחינת
הצעות המציעים ,את אמינותו ,ניסיונו ,כושר ביצוע ,ותק ויכולת של המציע .בתוך כך ,תהא רשאית
ועדת המכרזים להתחשב בהמלצות של רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים להם סיפק המציע שירות
ו/או עבודות ,בעבר או בהווה ,הדומים לעבודות נשוא המכרז.

6.5

ככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר למועצה ניסיון רע עמו בגין התקשרות קודמת או נודע
למועצה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב
השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר ,לרבות מעורבותו בהליכים משפטיים אשר ננקטו נגדו ו/או
הופסקה התקשרות עמו מצד מזמינים אחרים בשל חוסר שביעות רצון .תהא המועצה רשאית לשקול
זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר ,אף אם הצעתו תהא גבוהה מזו של המציע אשר למועצה
סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו ,וזאת מנימוקים שיירשמו ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע בעל
ההצעה הזולה.

مجلس محلي الرينة
.7

מועצה מקומית ריינה

התקשרות עם הזוכה
7.1

משא ומתן עם הזוכה
הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת יכולתו
7.1.1
של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל .ואולם ,אף אם נבחרה הצעתו של מציע
כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמלית של ועדת המכרזים ,תהא המועצה רשאית לנהל עם
המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו.
על אף האמור ,המועצה תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז ,לחזור בה מן
7.1.2
ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה
במכרז ,ולא לחתום על החוזה כלל .הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע,
מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.
7.1.3

7.2

מובהר בזה ,ככל שחזרה בה המועצה מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא המועצה
בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו
כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז ,לפי העניין והמציע מוותר בזאת על כל
טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם.

התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה
מציע אשר יקבל הודעת זכייה במכרז יידרש לחתום חוזה (בנוסח המצורף בפרק ב'
7.2.1
למסמכי המכרז) ולהמציא את יתר המסמכים הדרושים ,לצורך זכייתו במכרז תוך שבוע
ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו ,כגון:

7.3

7.2.1.1

ערבות ביצוע כמפורט בנספח ב' 1להסכם ההתקשרות.

7.2.1.2

אישור קיום ביטוחים כמפורט בנספח ב'  2להסכם ההתקשרות.

ערבות לקיום החוזה
כתנאי נוסף לחתימה על החוזה ,ימציא הקבלן למועצה ערבות בנקאית אוטונומית
7.3.1
לטובת המועצה ,כמפורט להלן:

ערבות ביצוע להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש ביישוב ריינה של מכרז פומבי מס' ח
 2021 / 14והתקנת של הצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש ,על סך  ₪ 20,000הערבות
תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי לעניין זה הינו המדד שהיה ידוע במועד
האחרון להגשת הצעות למכרז ובנוסח זהה לערבות אשר צורפה כנספח ב' .2
ערבות ביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת שלושה חודשים
7.3.2
ממועד סיום ההתקשרות המשוער .ככל שתחליט המועצה על הארכה או דחיית תוקף
ההתקשרות ,מתחייב הקבלן הזוכה להאריך את תוקף הערבות עד לשלושה חודשים נוספים
מתום התקופה המוארכת הנדחית ,וככל שיידרש.
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המועצה תהא רשאית ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין ,להורות על
7.3.3
חילוט סכום הערבות ,כולו או חלק ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שהפר המציע את החוזה
או תנאי מתנאיו ,לרבות אי עמידה בסד הזמנים אשר הוקצב לו לביצוע העבודות .המציע לא
יהיה רשאי להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.
7.3.4

סכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי המועצה ייהפך לקניינה המוחלט של המועצה,
בלי שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה בטענות כלשהן בקשר לכך.

7.3.5

הוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כלשהי ,תהיינה על חשבון המציע הזוכה
בלבד.

.8

8

שינויים בהיקף ההתקשרות
8.1

מובהר בזה כי היקף העבודות הנדרשות במכרז זה ,כמפורט במפרט הטכני בדרישות המקצועיות
ובכתב הכמויות ,הנועל פי אומדן והערכה בלבד ואין בכך משום התחייבות של המועצה להזמין את
מלוא היקף העבודות כולן או מקצתן ובהיקף כלשהו ,והמועצה תהיה רשאית להקטין את היקף ביצוע
העבודות כרצונה או להגדילה ,בכל שלב של ההתקשרות הכל לפיה צרכיה וזאת ללא מתן נימוקים
כלשהם או במתן הודעה מוקדמת כלשהי .לעניין זה לא תהיה למציע ו/או לקבלן כל תביעה ואו כל
דרישה ו/או כל טענה מסוג כל שהוא.

8.2

יובהר כי התקשרות ו/או הזמנת העבודות או שירותים כלשהם כמפורט במכרז זה תהיה כפופה
ותלויה בקבלת תקציב מאושר והעברתו לידי המועצה .לפיכך ,ככל שלא יאושר תקציב כאמור מכל
סיבה שהיא או ככל שלא יועבר התקציב במועד ולא יהיה תקציב פנוי לקבלת השירותים נשוא המכרז,
תופסק ההתקשרות ו/או יבוטל המכרז ולספק או למציע לא תהא כל טענה בגין כך כלפי המועצה.

8.3

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין בהתקשרות נשוא מכרז זה משום מתן בלעדיות לספק מסוים
למתן השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לבצע את השירותים בעצמה ו/או על ידי אחרים,
לרבות פיצול העבודות בין המציעים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה ,וזאת מבלי שתהיה
למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד החברה.

8.4

מובהר ומודגש ,כי הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולהזמין את העבודות
כולן או חלקן ,ולבצען גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

8.5

המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,או הצעה המותנית בתנאים ,או הצעה שאין בה
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.

8.6

המועצה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי וכן רשאית המועצה שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים ואינו עונה על
ציפיותיה.

8.7

מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה ,ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו ,ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי ,להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני המכרזים ,אם מצאה כי החלטה זו משרתת
באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד שאין בכך כדי לסכל את תכלית ומטרות המכרז ,על דרישותיו.
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לא הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא המכרז לידי
8.7.1
המועצה.
8.8

שאלות והבהרות נוספות

8.8.1

ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות בין הוראות המכרז להוראות
החוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן עליו להודיע
על כך בכתב ,לידי מר אבראהים חביב  ,מנכ"ל המועצה ("מרכז המכרז") ,וזאת לא יאוחר
מתאריך  16/11/2021שעה .15:00 :המועצה תשיב לשאלות הבהרה עד יום  18/11/2021בשעה
.14:00

8.8.2

שאלות ובקשות למתן הבהרות יוגשו בכתב בלבד למרכז המכרז באמצעות דואר אלקטרוני:
 ibrahim@reine.muni.ilבקובץ WORD

 8.8.3מרכז המכרז יהא מוסמך ליתן הוראה בכתב בדבר הפירוש הנכון שיש לפעול על פיו לצורך מתן
השירותים וביצוע העבודות נשוא המכרז.
 8.8.4מובהר בזה ,כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות המועצה עליהן מהווים חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז .על כן ,חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את מסמכי התשובות
והבהרות המועצה ,כשהם חתומים בחתימת מורשה החתימה ובחותמת המציע ,כחלק בלתי
נפרד ממנה .תנאי זה הינו מהותי במכרז .אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע להצעתו
בצירוף חתימתו ,דינה כאי הגשת מסמכי המכרז ,אשר עלולה להביא לפסילת הצעת המציע.
 8.8.5מודגש ,כי לא תתקבל כל טענה מצד מציע כלשהו במכרז ,כי הסתמך בהכנת הצעתו למכרז זה
והגשתה למועצה ,על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו במועצה .מובהר בזאת ,כי
מלבד תשובות אשר ניתנו בכתב על ידי מרכז המכרז ,וזאת בכפוף לכך שתשובות אלה צורפו
להצעה על ידי המשתתף במכרז כחלק בלתי נפרד ממנה ,לא יהיה בתשובות בעל פה כאמור,
כדי לחייב את המועצה כלל וכלל.
גמיל בסול
ראש המועצה המקומית ריינה

שם המציע________ :חתימת המציע________ :
כתובת המציע________ :שם איש קשר________ :
טלפון________ :תאריך________ :
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נספח '1

הצהרת משתתף במכרז
אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן:
.1

אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם לאחר שבדקנו
ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר ההצעה ,וכי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא
נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

.2

אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות ומתן השירותים נשוא המכרז,
בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו וכי אין
כל מניעה חוקית בביצוע העבודה ומתן השירותים.

.3

אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.4

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז ולכל זמן שהערבות על
הארכותיה תהיה בתוקף.

.5

אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  7ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם
ערבות בנקאית לביצוע המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים וכן אישור קיום ביטוחים כנדרש עד המצאת
הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל התחייבויותינו על פי
המכרז.

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל שיחסרו
.6
מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו.
הכתוב דלעיל המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד ולהפך.
שם מציע/חברה________ :
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נספח '2

חוות דעת רואה חשבון
תאריך_______________:
לכבוד
המועצה המקומית ריינה
א.ג.נ,.
הנדון :דיווח רואה חשבון  -מכרז מספר ח 14-2021-להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש ("המכרז")

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן" :המציע") הנני לדווח כדלקמן:
.1

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____ ,בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה
בתאריך _____.
לחילופין:
הדוחות ה כספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות
הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

.2

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן ,שנסקרו
על ידי ,אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*) ,או כל הערה
דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

.3

מחזור החברה בשנתיים מתוך השנים  2020 2019 2018עולה על  2מליון שקל ,לכל שנה בנפרד.

.4

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי ,לרבות
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף  3לעיל ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי
העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון

(*)
(**)
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לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.
אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ 3-חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג' ,ד'.
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מועצה מקומית ריינה
נספח 3

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר המועצה והעדר ניגוד עניינים
אנו _____________המציע מכרז פומבי מס' ח"( 14-2021-החברה") מבקשים להודיע ולהצהיר כי :
.1

לבעלי מניותיה של החברה ו/או מנהליה ו/או מורשה חתימה מטעמה אין קשר עסקי ו/או משפחתי או קשר
קבוע אחר כלשהו בקרב חברי המועצה ו/או עובדיה הבכירים של המועצה המקומית ריינה לרבות ראש
המועצה.

.2

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעתנו אם יש קרבה או ניגוד עניינים
כאמור לעיל או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעמנו.

.3

אנו מצהירים כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי מכרז זה לבין כל פעילות ו/או
התחייבות אחרת שלו.

.4

אנו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין המועצה במישרין ו/או בעקיפין
והמציע מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע לו
הדבר.

.5

אנו מצהירים בזאת כי הפרטים שמסרנו לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

שם החברה___________________________________ :
חתימת מורשה החתימה בחברה_____________________:

*בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים עקב קרבה כלשהי תכריע דעת ב"כ המועצה
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מועצה מקומית ריינה
נספח 4
תצהיר

בהתאם להוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות,
תשל"ו,1976-
כדין),
זרים
עובדים
והעסקת
מינימום
ושכר
חובות
תשלום
אני הח"מ ______________ ת"ז _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,שאחרת
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב ,כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

הנני משמש כמנהל ב ___________________________________ (להלן "המציע") ,והנני
מוסמך ליתן תצהיר מטעם המציע.
הנני עושה תצהיר זה במסגרת מכרז פומבי מס' ח 14-2021-להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים
מקיף חדש ביישוב ריינה.
המונחים והביטויים בתצהיר זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ,תשלום חובות ,תשלום חובות ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו-
.1976
הנני מצהיר כי מתקיים לגבי המציע:
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירות לפי חוק שכר מינימום.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד ההתקשרות
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

זהו שמי וזו חתימתי__________________ :
אני הח"מ ______________ מאשר כי בתאריך __________ הופיע בפני _________________ ת"ז
__________________ המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאחרת יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר נכונות תצהירו הנ"ל וחתם עליו בפני.
___________________________

חתימה וחותמת
יש למלא את המתאים*
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מועצה מקומית ריינה
נספח 5
תצהיר

בהתאם להוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות,
תשל"ו,1976-
כדין),
זרים
עובדים
והעסקת
מינימום
ושכר
חובות
תשלום
אני הח"מ ______________ ת"ז _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,שאחרת
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב ,כדלקמן:
 .5הנני משמש כמנהל ב ___________________________________ (להלן "המציע") ,והנני
מוסמך ליתן תצהיר מטעם המציע.
 .6הנני עושה תצהיר זה במסגרת מכרז פומבי מס' ח 14-2021-להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים
מקיף חדש ביישוב ריינה.
 .7המונחים והביטויים בתצהיר זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ,תשלום חובות ,תשלום חובות ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו-
.1976
 .8הנני מצהיר כי מתקיים לגבי המציע:
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום י"ז בטבת
תשס"ב ( )1.1.2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים,
התשנ"א( 1991 -להלן "חוק עובדים זרים") בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.
המציע ובעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב
( )1.1.2002לפי חוק עובדים זרים ,בפסקי דין חלוטים ,אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
זהו שמי וזו חתימתי__________________ :
אני הח"מ ______________ מאשר כי בתאריך__________ הופיע בפני ____________ ת"ז
_________________ המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאחרת יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר נכונות תצהירו הנ"ל וחתם עליו בפני.
_____________________________

חתימה וחותמת
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•

מועצה מקומית ריינה

יש למלא את המתאים.

נספח 6
המלצה ואישור היקפי פעילות
פרטי רשות המקומית  /גוף ציבורי /תאגיד
שם הרשות המקומית/גוף ציבורי  /תאגיד____________________________________:
שם ראש העיר/מנכ"ל____________________________________:
שם מנהל פרויקט____________________________________:
טלפונים:
______________________________
מס' טלפון במשרד איש קשר:
______________________________
מס' טלפון נייד איש קשר:
הננו מאשרים בזה כי המציע במכרז מס' ח , 14-2021-חברת ________________________ (להלן –
בשנת ________________ :בהיקף
החברה),ביצעה עבורנו עבודות מסוג_______________:
של.₪ __________:
אנו מאשרים כי החברה סיפקה את השירות וביצעה את העבודות לשביעות רצוננו המלאה הן מבחינת עמידה
בלוחות הזמנים שנקבעו מראש הן מבחינת איכות העבודה ,המקצועיות ,ובנאמנות הרבה שגילו אי לכך אנו
ממליצים בפניכם על החברה.
הערות:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
תאריך_________________________ :
שם בעל התפקיד הממליץ____________ :

תפקיד_________________:

חתימה וחותמת ראש העיר/מנכ"ל /גזבר ברשות הממליצה______________________:
•

הערה :יש לצרף שלוש המלצות מרשויות מקומיות

•

יש לציין שם מלא ותפקיד בצירוף חתימה וחותמת.

ניתן להחתים אחד מבעלי התפקידים המנויים לעיל .
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מועצה מקומית ריינה
נספח '7

נוסח ערבות בנקאית להגשת הצעה למכרז ח14-2021-
לכבוד
המועצה המקומית ריינה
הנדון :כתב ערבות מס' ________________________
 .1על פי בקשת ________________ (להלן'' :המבקש'') למכרז מס' ח 14-2021-ולהבטחת התחייבות
המבקש לפי מסמכי המכרז  ,ההנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם סכום עד לסך של ( ₪ 20,000עשרים
אלף ) (להלן '' :סכום הערבות '') .בלבד כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע''י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 .2מדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום .15/10/2021
 .3המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון הידוע ביום קבלת דרישתכם על פי ערבות זו .
 .4סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם על ידינו לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע''י ראש
המועצה או גזבר המועצה  ,וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם
ו/או זכאותם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 .5לדרישתכם הנ''ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .6תוקף ערבות זו יהא עד ליום  28/02/2022וכל דרישה על פי צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ''ל.
 .7ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של גזבר המועצה ו/או ראש המועצה מי מטעמם.
 .8ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 .9ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  28/02/2022בלבד ולאחד תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם
הוארכה כמפורט לעיל .

בכבוד רב,
בנק______________
סניף ______________
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מועצה מקומית ריינה
נספח 8

אישור עורך דין על פרטי המציע כתאגיד
לכבוד
המועצה המקומית ריינה
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מספר ח 14-2021-לאספקה להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש.
אני _____________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:
עו"ד (שם מלא)

.1

שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי______________________________:

.2

סוג התארגנות________________ :

.3
.4

תאריך ההתארגנות:
מספר מזהה:

________________

______________________________

שמות ומספרי ת.ז .של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות כמו תוספת
.5
חותמת (אם נדרש):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
.6

ביצוע העבודות וההתקשרות במכרז הנדון הינן במסגרת סמכויות התאגיד.

בכבוד רב,
____________________
עו"ד
שם מלא
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__________________ ________________
כתובת  +טלפון
חתימה וחותמת

مجلس محلي الرينة

מועצה מקומית ריינה

פרק ב'  -הסכם התקשרות עם המציע
חוזה
שנערך ונחתם ב_________
ביום ________ לחודש ________2021

 ב י ן -המועצה המקומית ריינה
(להלן":המועצה" או "המזמינה")
מצד אחד;

לבין-______________ ,ח.פ___________ .
מרחוב________ ,________ :
על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן" :הקבלן") מצד שני;
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הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז מס' ח"( 14-2021-המכרז") אשר עניינו מכרז מספר ח 14-2021-לאספקה
להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש עבור המועצה המקומית ריינה לרבות תחזוקה
ומתן שרות ואחריות ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו אשר הינם חלק בלתי נפרד בהסכם
זה ("המכרז" או "העבודות" ,בהתאם לעניין);

והואיל:

ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר נתכנסה ביום ________ ,הוכרזה הצעת
הקבלן כהצעה הזוכה במכרז ביחס לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז;

مجلس محلي الرينة

מועצה מקומית ריינה

והואיל:

והקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לבצע את העבודות כאמור בחוזה זה ובהתאם לתנאי
המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו ,טפסיו ,נספחיו וכל תכולתו;

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות ,כמפורט בחוזה זה
להלן;

לפיכך ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.7

כללי
7.1

בהסכם זה יחולו ההגדרות להלן:
"המועצה"  -המועצה המקומית ריינה  ,ראש המועצה ו/או מי מטעמו.
"מציע"  -תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל אשר הגיש הצעתו למכרז במועד והעומד ,במועד
הגשת הצעתו ,בכל תנאי הסף המפורטים במכרז;
"הקבלן"  -מציע אשר זכה במכרז וקיבל על עצמו את ביצוע העבודות כהגדרתם במכרז זה .הקבלן
לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,יורשיו ,מורשיו ,שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו לעניין ביצוע
הוראות ההסכם.
"המכרז"  -המכרז על כל נספחיו לרבות כל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות וכל הדרישות המפורטות
בקובץ תנאי המכרז על נספחיו ,המפרטים הטכניים והחוזה על נספחיו וכן כל הטפסים והאישורים
המצורפים למכרז זה ,לרבות הצעת הקבלן הזוכה.
"העבודות"  -לאספקה להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדשעבור המועצה המקומית
ריינה שעל הקבלן לבצע לרבות תחזוקה ומתן שירות ואחריות ,בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו
ונספחיו השונים ולהוראות חוזה על מסמכיו ונספחיו השונים ,ובהתאם להוראות המפקח ו/או
המנהל כפי שתינתנה מעת לעת .ביצוע עבודות ,לרבות מתן שירות ארעי או נלווה ,הכל בהתאם
להוראות והדרישות המקצועיות במכרז זה .למונח "שירותים" תהינה משמעות זהה למונח
"עבודות".
"ההסכם"  -הסכם ההתקשרות המצורף בפרק ב' למסמכי המכרז בקשר עם ביצוע העבודות
והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם
זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
"ערבות ביצוע"  -ערבות בהתאם לנוסח המצורף למכרז ,אשר סופקה על ידי הקבלן לאחר ההודעה
על הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו של הקבלן
על פי ההסכם.
"שכר ההסכם" או "התמורה"  -הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע ההתחייבויות
נשוא הסכם זה ,לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם ולמעט כל
הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם.
"מועד תחילת ביצוע" :הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה
שנמסר לו ולא יאוחר ( 10עשרה) ימים ממועד זה (או פרק זמן אחר כפי שייקבע על-ידי המנהל)
ולבצע את העבודות כנדרש;
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המבוא להסכם זה ,על ההצהרות הכלולות בו וכל נספחי המכרז ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים
להסכם זה ,לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים ,שיצורף לחוזה זה בעתיד מהווים במלואם,
כמקשה אחת ,חלק בלתי נפרד מההסכם.

תקופת ההסכם
8.1

תקופת ההסכם הינה  30ימים מיום החתימה על החוזה.

8.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לבטל הסכם
זה מכל סיבה שהיא ,ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו ,על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב
לספק ,בהתראה של  10ימים לפחות ,מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או
תשלום כלשהם ,עקב הפסקת ההתקשרות .לספק לא תהיה ,עקב כך ,עילה להגיש תביעה על נזקים
ו/או הפסדים כלשהם ,שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי
סעיף זה.

8.3

במשך תקופת התקשרות הנוספת ,יחולו במלואם כל התנאים ,ההוראות וההתחייבויות הקבועים
בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים ,לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה בהודעה של  10יום
מראש ,כאמור לעיל.

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזה:
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9.1

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות,
הציוד ,כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים פי כל דין וכי כל האישורים
והרישיונות הדרושים ימשיכו לעמוד בתוקפן במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה.

9.2

ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב.

9.3

הקבלן מצהיר כי קיבל את כל המידע הקשור במתן השירותים וכי לאחר שקרא את כל תנאי המכרז
והוראותיו ,לרבות הדרישות המקצועיות והבינם ,אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לספק את
השירותים ,במועדים כמפורט בהסכם זה ובאיכות מעולה.

9.4

הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להוראות כל דין
לרבות החוקים ,התקנות והדינים החלים על השירותים נשוא הסכם זה.

9.5

הקבלן מצהיר כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולחוב על פיו וכי אין כל
מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת ,לרבות העדר ניגוד עניינים ,המונעת את התקשרותו בהסכם זה,
ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

9.6

ידוע לקבלן כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על היקפי השירותים ו/או
העבודות להרחיב או לצמצם את שרותיו של הקבלן כמפורט בתנאי המכרז ללא מתן נימוקים.

9.7

הקבלן מצהיר כי יש בידיו את כל האשורים והתרים הנדרשים מכל גורם מסמך לאספקה והרכבה
של השירותים ,בדגש על הוראות והנחיות בטיחות.

9.8

הקבלן מצהיר כי יש לצורך מתן השירותים יעשה שימוש אך ורק בחלקים וחלפים מקוריים וזאת
לאור חשיבות השירותים בפרט בנוגע לבטיחותם.

مجلس محلي الرينة
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היקף סך כל העבודות שיבוצעו עפ"י הסכם זה ,במשך תקופת תוקפו ,לא יעלה על ________ ₪
(הסכום במילים )₪__________________________:כולל מע"מ וכל חריגה מסכום זה לא תזכה
את הקבלן בכל תמורה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא .להסרת כל ספק מוצהר ומוסכם בזאת ,כי
הוראה זו גוברת על כל הוראה אחרת במסמכי המכרז ו/או בהסכם זה.

 9.10הקבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על-פי דין לשם מתן השירותים על-פי המכרז
והחוזה ,וזאת לאור כל תקופת החוזה.
 9.11הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין ,וכן את ההוראות הבטיחות והגהות .
 9.12הקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ושכרם .כמו כן הקבלן
יישא על חשבונו בעלויות התקנה ,ביטוחים ,אגרות רישוי ,ערבויות מיסים ,ביטוח לאומי מיסי
בריאות וכל הוצאה אחרת לשם ביצוע השירותים.
 9.13הקבלן יעמיד על חשבונו את גם כל הציוד ,הכלים ,האמצעים ,המתקנים והאביזרים הדרושים
לביצוע העבודות נשוא החוזה .
 9.14התשלום לקבלן כפוף לקבלת הכספים מהגורם הממן ,מפעל הפיס.
.10

שינויים תוספות והפחתות
 10.1אם במהלך ביצוע העבודה יהיה צורך בשינויים בעבודה או בכל חלק ממנה ,לעומת המוגדר בהסכם,
א ובמסמכי ההסכם יהיה המזמין רשאי להכניס שינויים מכל סוג שהוא בעבודה ,לרבות ,בצורה,
באופי ,בסוג ,באיכות ,במידות וכן תוספות או הפחתות ,הגדלת או הקטנת הכמויות ולהורות לקבלן
על ביצוע שינויים כאמור.
 10.2הוגדלו או הוקטנו הכמויות לעומת הכמויות המוערכות בכתב הכמויות ,תחושב התמורה המגיעה
לקבלן על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות ,כפוף לשאר תנאי ההסכם וללא שינוי כלשהו.
 10.3עם זאת ,מוסכם ומוצהר בזאת כי כל שינוי בכמויות שמשמעותו הגדלת הכמויות שבהסכם ,שינוי כזה
לא יחייב את המזמין ולא יקים לקבלן כל עילת תביעה נגדה מזמין ,ו/או נגד מי מטעמו ,גם אם הקבלן
בפועל ביצע את העבודה שנדרשה בשינוי ,במלואה או בחלקה ,אלא אם ההוראה לשינויים ניתנה
בהוראה בכתב ,ומראש ,החתומה ע"י כל מורשי החתימה שלה מזמין ובצירוף חותמת המועצה
וחתימתה חשב המלווה של המועצה.
 10.4פעלה קבלן בניגוד לנ"ל ,הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או סעד ו/או תרופה נגדה מזמין ו/או
מהמזמין ,ו/או נגד מי מטעם המזמין ו/או ממנו ,ומלואה אחריות תיפול עלה קבלן ורק על הקבלן

.11

זמן התחלה וסיום העבודות
 11.1הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה מיד עם חתימת הסכם זה ו/או מיד לאחר קבלת הוראה
להתחיל בעבודה הכול לפי המועד המוקדם יותר.
 11.2הקבלן מתחייב לסיים העבודה תוך  30יום מיום חתימתו על הסכם זה .הקבלן מצהיר ,כיידוע לו
שמדובר בעבודה דחופה ביותר והוא מתחייב לעמוד במועד שנקבע לביצועה ללא כל איחור.
 11.3הקבלן ישלם למזמין את הסך של  ₪ 2000עבור כל יום פיגור במסירת העבודה כפיצוי מוסכם ומוערך
מראש ,וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תרופה נוספת העומדים למזמין עפ"י הדין ו/או עפ"י הסכם זה.
המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז סכום זה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י הסכם זה והקבלן מסכים לכך.
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התמורה ותנאי תשלום
מובהר בזה כי במועצה פועלת חשבת מלווה מטעם משרד הפנים ומסמכי מכרז זה לרבות הסכם
ההתקשרות לא יחייבו את המועצה אלא לאחר צירוף חתימתה של החשבת המלווה בצד חתימת
מורשה החתימה של המועצה וחותמת המועצה.
תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,תשלם המועצה לקבלן תמורה על פי הצעת המחיר אשר צורפה
למכרז על כתב הכמויות.
 12.1למחירים יתווסף מע"מ כחוק.
 12.2מוסכם בין הצדדים כי התמורה הינה התמורה המלאה והסופית המגיעה לקבלן בגין כל
התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות שכר עובדים ,והמועצה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו
לקבלן כנגד ביצוע התחייבויותיו הנובעות מהסכם זה.
 12.3מובהר בזאת כי מחלוקת בין הצדדים בקשר לתמורה לא תהווה עילה להפסקת השירותים על ידי
הקבלן ,וכל הפסקה של השירותים נשוא מכרז זה באופן חד צדדי על ידי הקבלן מכל סיבה שהיא,
הינה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות ,אשר תזכה את המועצה אף בכל סעד אפשרי לרבות
חילוט ערבות הביצוע.
 12.4התמורה לעיל הינה סופית ולא תישא ריבית ו/או הצמדה ו/או כל תוספת כלשהי
 12.5תנאי תשלום
לאחר ביצוע העבודות יגיש הקבלן למנהל מטעם המועצה חשבון מפורט ב 3-עותקים
12.5.1
בגין הציוד שסופק והשירותים שניתנו ("דו"ח חשבון").
המנהל יבדוק ויאשר את דו"ח החשבון ויהיה רשאי להפחית לפי העניין ,את הסכום
12.5.2
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בגין שירותים שלא ניתנו בהתאם לדרישות המועצה ו/או בגין מתן
שירותים חלקיים ו/או לקויים ו/או מתן שירותים אשר סופקו באופן אשר לא השביע את
רצונה של המועצה.
לאחר שביקר המנהל את החשבון ועם אישורו ,יגיש הקבלן חשבונית מס לאישורו של
12.5.3
המנהל להעברה לגזברות לשם תשלומו ,כולו או מקצתו ,תוך 15ימים ממועד קבלתו
מהקבלן ,החשבונית תשולם לפי המפורט להלן:
(א)

התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא ישא הפרשי ריבית.

(ב) מועד תשלום דמי התמורה יהיו שוטף  60 +מיום אישור החשבון על ידי
המנהל.
לקבלן לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות למועצה בגין עיכובים בהעברת התמורה הנובעים
מדו"ח אשר הגיש הקבלן ואינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון ,ו/או פרטים לא
נכונים ו/או חוסר במסמכים ו/או בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,אשר
תשלומם יעוכב עד לבירור הסופי ואישורם לתשלום ע"י המנהל ,וכן ככל שחל עיכוב ,אשר
אינו תלוי במועצה ,כגון בהעברת תקציב בלתי רגיל לידי המועצה ,אשר מהווה תנאי לקבלת
השירותים נשוא ההסכם ולהעברת תמורה בגינם.
12.5.4
.13

על אף האמור ,התשלום לקבלן כפוף לקבלת הכספים מהגורם המממן ,מפעל הפיס.

הקבלן – קבלן עצמאי
מוצהר ומוסכם בזה במפורש שהקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
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השירותים יינתנו בהתאם לשיטות העבודה הנראות לקבלן ועל אחריותו כשהוא כפוף
13.1.1
להוראות הסכם זה ונספחיו בלבד .מובהר בזה ,כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של
הקבלן לציית להוראות המפקח.
לקבלן לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה וכל אדם שיועסק על ידי
13.1.2
הקבלן ייחשב כעובדו בלבד;
שום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו מטעם
13.1.3
המועצה או בשמה איזו שהיא חבות ו/או התחייבות שלטונית מכל סוג שהוא;
הקבלן יישא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שתקבל המועצה
13.1.4
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה ,מע"מ
ובטוח לאומי וכן בכל העלויות הנד מועצה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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העדר יחסי עובד מעביד
 14.1מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה ו/או מי מטעמה ,לקבלן ו/או עובד מעובדיו לפי
הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,אלא יחס שבין מזמין לקבלן המקבלן
שירותים במיקור חוץ ,ככל שמדובר באחריות וחובות של המועצה ,הבאים מכוחה או המועסקים על
ידה כלפי הקבלן והמועסקים על ידו.
 14.2מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה ,במע"מ ובביטוח
לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו כעצמאי והנובעים מהענקת
השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.
 14.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מצהיר הקבלן כי בכל תקופת מתן השירותים הוא רשום ו/או יהיה
רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי ,והוא מתחייב לשלם למוסד לביטוח
לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או כחברה בע"מ לפי שיקוליו
הבלעדיים.
 14.4עוד מובהר כי כל עובדי הקבלן וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיו
וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים והתביעות הנובעים מיחסיו
איתם תחול על הקבלן בלבד והמועצה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי
לגרוע בכלליות האמור לעיל ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.
 14.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה כל אחריות
בגין מחלה ,תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר ,אם יגרם חלילה ,לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד
שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות
הקבלן על פי הסכם זה .כמו כן ,המועצה לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות
עבור הקבלן.
 14.6ככל שיחול על התקשרות זו צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) ,תשל"ב,1972-
באופן שהחובה לתשלום ביטוח לאומי תחול על הקבלן ,ינוכו דמי הביטוח הלאומי וישולמו על ידי
המועצה כמתחייב על פי הצו ,אולם לא יהיה בכך כדי לשנות את מעמדו של הקבלן כקבלן עצמאי
לכל דבר ועניין.
 14.7הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה או דרישה
או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד ,כאמור לעיל .שיפוי ,כאמור ,יעשה מיד
עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך .המועצה תהא רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה מהקבלן
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לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה.
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אחריות הקבלן כלפי עובדיו
 15.1הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר
תוקף בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלו יוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי הרחבה שהוצאו
על פי הסכמים אלו.
 15.2הקבלן מתחייב לביטוח ,בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות ותנאים לשמירת
בריאות ובטיחות העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שיידרש על ידי המנהל
על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד.1954-
 15.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו על-ידו לכל אורך תקופת
ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:
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15.3.1

פקודת תאונות ומחלות משלח –יד (הודעה);1945 ,

15.3.2

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל;1970-

15.3.3

חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ;1951-

15.3.4

חוק חופשה שנתית ,התשי"א;1951-

15.3.5

חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;1953-

15.3.6

חוק החניכות ,התשי"ג;1953-

15.3.7

חוק עבודת נשים ,התשי"ד;1954-

15.3.8

חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז;1957-

15.3.9

חוק הגנת השכר ,התשי"ח;1958-

15.3.10

חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ;1959-

15.3.11

חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ;1963-

15.3.12

חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז;1967-

15.3.13

חוק דמי מחלה ,התשל"ו;1976 -

15.3.14

חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-

15.3.15

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ;1988-

15.3.16

חוק עובדים זרים ,התשנ"א;1991-

15.3.17

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה ;1995-

15.3.18

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-

15.3.19

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו ;1996-

15.3.20

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח;1998-
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15.3.21

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א ;2001-

15.3.22

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב;2002-

 15.4הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו ,לנזק ו/או לאבדן ,לגוף ו/או לרכוש
שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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סודיות
 16.1הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר יגיעו
לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ובין על ידי
גורם אחר אגב ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.
 16.2חובתו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של
הסכם זה .הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור
בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.
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ערבות ביצוע
 17.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לרבות מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא הסכם,
במשך תקופת התקשרות ,זה ימציא הקבלן עם מועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית
בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המועצה בנוסח שצורף נספח ב'  1להסכם זה ("ערבות ביצוע") ,כשהיא
צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי
לעניין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום/שיעור
כמצוין במכרז.
 17.2מסירת ערבות הביצוע כהגדרתה במכרז וכמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לתוקפו הסכם
זה .תוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת ההתקשרות שהינה תקופת האחריות כמוגדר
בנספח ג' ובתוספת שלושה חודשים והיא תוארך בהתאם לכל תקופת התקשרות נוספת וככל
שיידרש.
 17.3הערבות כאמור תוחזר לקבלן לאחר קבלת אישור ע"י המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום מתן
השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל לשביעות רצונה המלא של המועצה.
 17.4המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של הפרה יסודית
של ההסכם מצד הקבלן ,ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב של שבוע ימים לתיקון ההפרה והקבלן
לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור .הסכום שיחולט יחשב כפיצוי קבוע
ומוסכם מראש בין הצדדים.
 17.5אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה לתבוע פיצויים
נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל תרופה אחרת
המגיעה לה על פי הסכם זה או על פי כל דין בשל הפרת ההסכם ,לרבות מכוח חוק החוזים (תרופות
בשל הפרת הסכם) ,תשל"א.1970-
 17.6חולט סכום הערבות או חלק ממנו ,ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום
הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה ,אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה
מהותית של הסכם זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן על פי הסכם זה.
 17.7למען הסר קבלן מובהר בזה כי הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור ,וכן כל הוצאה כלשהי ,תהיה
על חשבון הקבלן בלבד.
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 18.1המועצה ממנה בזה את המפקח ,יובהר ,כי למפקח לא תהיה סמכות בענייני כספים ,תמורה ,תקציב
וכיו"ב ,וכי נושאים אלה יהיו באישור מראש ובכתב של גזבר המועצה בלבד.
 18.2הנחיות והוראות המפקח לקבלן אשר ימסרו במהלך ביצוע העבודות או מתן השירותים ובהתייחס
לביצועם לא יהוו בשום מקרה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של הקבלן והתשלום יהיה
בהתאם להצעתו המקורית של הקבלן במכרז.
 18.3הקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,אך יהיה כפוף להוראות המועצה ,המפקח
או נציג אחר מטעמה ,וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר מצויים באחריות המועצה.
 18.4למפקח אשר ימונה מטעם המועצה או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד זה ,תהא הסמכות המכרעת
לקבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הקבלן מבוצעים כראוי על פי תנאי הסכם זה
ונספחיו.
 18.5המועצה באמצעות המפקח או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק ,בכל עת ,את טיב ואופן ביצוע
העבודות או מתן השירותים ,כשירות העובדים ,והאמצעים בהם משתמש הקבלן לצורך מתן
השירותים ואת מידת עמידתו בתנאי ההסכם ומילוי אחר הוראות המועצה.
 18.6קבע המפקח או מי מטעמו כי השירותים לא בוצעו בהתאם להנחיות או במיומנות ראויה או אינה
תואמת את דרישות נספחי המכרז או את הוראות הסכם זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר אינם
ראויים לבצע את העבודות או השירותים ,תהא קביעתו סופית והקבלן מתחייב לפעול כפי שיורה לו
המפקח או מי מטעמו.
 18.7במקרה וליקוי במתן השירות לא יתוקן במסגרת סד הזמנים אשר יימסר לקבלן על ידי המפקח,
תהא המועצה זכאית בנוסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת הקבלן או השירות הניתן על ידו
ולהמשיך את העבודות או השירות באמצעות גורם אחר על חשבונו של הקבלן ,וכל ההוצאות
וההפסדים הקשורים בכך יחולו על הקבלן.
 18.8מובהר כי אף על פי שקיימת זכות למועצה לפקח על מהלך העבודות בביצוע השירותים ,לא יפורש
הסכם ההתקשרות או סעיף אחר מסעיפיו באופן אשר משחרר את הקבלן מאחריות למתן
השירותים כנדרש בהסכם זה.
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אחריות ושיפוי בנזיקין
 19.1הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן רווח וכל נזק כיוצא
באלה אשר יגרמו ,במישרין או בעקיפין ,למועצה ו/או לציודה ,ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או
לרכושו ,לרבות לעובדי הקבלן ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלן ,אשר יגרמו,
במישרין או בעקיפין ,מפעילות הקבלן והשירותים שסיפק.
 19.2על הקבלן תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות,
וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נותן שירותים מטעמו של
הקבלן למועצה ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של הקבלן ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד
שלישי כלשהו ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של הקבלן ,כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע
או אי ביצוע השירותים ו/או התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
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ביטול התקשרות עם הקבלן
 20.1מובהר בזה כי המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה
בכל עת וללא כל צורך במתן נימוק כלשהו ,באמצעות הודעה לקבלן של  10ימי עבודה מראש ובכתב.
במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום  10הימים ממתן ההודעה כאמור ,והמועצה תשלם לקבלן
רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות ו/או מתן שירותים שביצע הקבלן עד למועד
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הביטול ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או
הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם זה לידי סיום.
 20.2המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם ולבצע את השירותים בעצמה או באמצעות קבלן אחר,
בדרך של מסירת הודעה בכתב על הפסקת העבודה או מתן השירות תוך  48שעות מראש במקרים
המנויים להלן:
הקבלן לא התחיל במתן השירותים או שהפסיק את ביצועם ,ולא ציית תוך  24שעות
20.2.1
להוראות או הנחיות בכתב מטעם המפקח ,כהגדרתו בהסכם זה ,אשר ניתנו בקשר עם ביצוע
מלא של העבודות או מתן השירותים בהתאם למכרז זה;
כשהקבלן לא תיקן הפרת התחייבויותיו על פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן לו
20.2.2
בהתאם להתראה שקיבל על כך בכתב .לעניין סעיף זה יראו את הקבלן כמי שקיבל את
ההתראה בדבר ההפרה כעבור  24שעות מהיום שנשלחה אליו ההתראה בפקס למשרדו
הרשום של הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו.
כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם לאחר
20.2.3
שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.
הקבלן הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר או העסיק קבלן ו/או קבלן משנה
20.2.4
בביצוע העבודות מבלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.
כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או
20.2.5
לטובת נושיו ,ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק ( -פרט לפירוק ללא חיסול עסקים ,לשם יצירת
גוף מאוגד אחר)  -מסוג כלשהוא ,ו/או חיסול עסקים באופן אחר ו/או הוגשה כנגדו תובענה
לצו פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני.
כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן
20.2.6
מעל באמון המועצה או נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,שי או טובת הנאה כלשהיא
בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
כשהמועצה החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את עבודות הקבלן מכל סיבה שהיא
20.2.7
הנובע ת מסדרי עדיפות בעבודת המועצה או משינוי מדיניות המועצה ביחס לעבודות המכרז
או בעטיין של העדר יחסי אמון.
 20.3ביטלה המועצה את ההסכם כאמור ,יציין המפקח בהודעה לקבלן את הערך המשוער של חלק
העבודות שבוצעו ממועד מתן הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת הודעה סופית זו.
.21

איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה
 21.1הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה ולא עם בני אדם ,גופים ,או קבוצות אנשים לביצוע
איזו מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה וכן איננו רשאי להעביר הסכם זה והזכויות והחובות הנובעות
ממנו ,כולן או מקצתן ,לאחר/ים ,אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב ובמפורש ו/או אם אישרה לו
זאת המועצה מראש ובכתב.
 21.2אישור המועצה ,אם יינתן ,לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו של קבלן
המשנה האחר ,והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול תמיד על הקבלן לבדו.
 21.3במקרה כזה יפסיק מיד הקבלן את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על כך מאת
המפקח .כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש ובכתב של המועצה יחשב
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הפרת הסכם ופיצוי מוסכם
 22.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים 3,4,5,6,7,10,11,12,14,15 :הנם תנאים עיקרים ויסודיים בחוזה
והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה 10%
מסה"כ סכום ההתקשרות ,כשהם צמודים למדד ,מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה
ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לרשות ,וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות לכל
סעד ותרופה אחרים ,המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.
 22.2הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת לרבות על ידי חילוט הערבות.
 22.3תשלום הפ יצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי
חוזה זה.
 22.4הפר הקבלן כל תנאי מתנאי הסכם זה ,או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הוראות המכרז והסכם
זה ,יפצה הקבלן את המועצה  ,מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים ,בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה
בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד משפטי אחר ,לרבות ביטול
ההסכם והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הסכם זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע
בכלליות האמור לעיל המועצה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
 22.5לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה דרשה הימנו בין בכתב וביןבע"פ למלא אחר אותן
הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י המועצה  ,והקבלן לא עשה כן ,זאת מבלי לגרוע מזכויות
המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 22.6לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.
 22.7להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירות השירותים.
 22.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או
על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה ,בגין
אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט
להלן ,כל זאת בלא להפחית מזכויות המועצה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב
הליקוי .
 22.9המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן ,או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,לרבות חילוט הערבות או חלקה ,לפי העניין ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של הרשות המזמינה.
 22.10מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית
וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן המועצה והעיקול לא יוסר תוך  20יום
22.10.1
מיום הטלתו.
22.10.2

אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן ,מפקח עיזבון או כל אדם הממונה על
22.10.3
נכסי הקבלן.
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לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות ,ולאחר שניתנה
22.10.4
לקבלן ארכה מתאימה לבצעם ,תוך  14יום מיום שהוגשה לו דרישה לכך.
הקבלן החליט באופן חד צדדי להפסיק לקבלן למועצה את השירותים כולם או
22.10.5
מקצתם לפי הסכם זה על נספחיו.
 22.11הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום
עבור נזק כלשהו .במקרה זה ,הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם
בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור.
 22.12המועצה רשאית כאמור לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של  30ימים מסיבות של אי שביעות רצון
מעבודתו של הקבלן ממעשיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו האפשרות לתקן את הגורם לאי שביעות
הרצון .סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות כאמור והמועצה תהא רשאית לבטל הסכם
זה ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן מידי בכל הפרה מעבר לשתי הפרות כאמור לעיל.

.23

קיזוז
 23.1המועצה רשאית לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי
הסכם זה לקבלן ,כל חוב המגיע לו על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל
חוב קצוב אחר המגיע מן המועצה לקבלן .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות
את החוב האמור בכל דרך אחרת והן אינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ,ו/או צעד ו/או אמצעי אחר
העומד למועצה המועצה כלפי הקבלן מכוח הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

.24

העדר ניגוד עניינים
 24.1הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא תעמיד את
הקבלן או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם התחייבויותיו של הקבלן על פי
הסכם זה וביצועו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות כל דבר הנובע ממצבו של הקבלן ,מעמדו ,עיסוקיו,
לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור ,הצהיר עליו במפורש במסגרת ההצעה.
 24.2הקבלן מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת קיומו של
חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה ,וזאת באופן מיידי עם היוודע לקבלן דבר
הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.
 24.3המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת ביצוע
עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה ,לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.
 24.4בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים תכריע
דעת בא/ת כוח המועצה.
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כתובות הצדדים
 25.1הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי הסכם זה הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי כל הודעה
שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תחשב כהודעה שהגיעה
לידיעת הצד השני כעבור 72שעות מזמן המשלוח או מיידית בעת מסירתה על ידי שליח ,אלא אם כן
צוין אחרת או מיידית ,עם קבלת אישור טלפוני בדבר שליחת שדר במכשיר הפקסימיליה ובלבד
שצוין שמו המלא של המאשר ושעת האישור.
__________________

__________________

חתימת המועצה

חתימת הקבלן

אישור עורך-הדין של הקבלן:

אני החתום מטה , _________________,עו"ד של __________________ ("הקבלן") ,הרשום
לעיל ,מאשר כי ביום__________הופיעו בפני ה"ה____________ ת.ז _____________.ו-
______________ ת.ז __________________.המשמשים כמנהלי הספק ,וחתמו בפני
על חוזה זה ,וכי נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתם על
חוזה זה ,וכי והם רשאים לחתום ולחייב את הספק בחתימתם לכל דבר ועניין.

חתימת עו"ד
ֹֹ______________
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מועצה מקומית ריינה
נספח ב'()1

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (צמודה) לזוכה
"ערבות ביצוע "
לכבוד
המועצה המקומית ריינה
ריינה
מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של בנק_______________ על פיו הננו ערבים כלפיכם
ערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של ( ₪ 25,000במילים:
עשרים וחמישה אלף  ,₪המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ____________________ :בקשר עם מכרז פומבי
מס' ח 14-2021-להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש עבור המועצה המקומית ריינה
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא לחודש אוקטובר  2021שהתפרסם ב – ( 15/11/2021או בסמוך למועד זה),
בשיעור ______ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו
הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד
היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,
כולל כל הפרשי הצמדה.
אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי
שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי
ערבותנו זו לא יעלה על סך של ( 25,000₪עשרים וחמישה אלף .) ₪
ערבות זו תישאר בתוקף  15חודשים ממועד ההתקשרות ועד תאריך ________________ כולל .כל דרישה על פי ערבות זו,
צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

תאריך ______________
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נספח ב' ()2
אישור קיום ביטוחים

לכב'

מועצה מקומית ריינה וגופיה (להלן" :המועצה""/הרשות""/המזמין/ה""/המבוטח השני")
(שם מלא)________________________ח.פ/.מ.ז( ................. .להלן" :הספק""/הקבלן/המבוטח (הראשי)")

מאת :שם חברת הביטוח ____________________סניף/מח'______

א/.ג.נ,.
הנדון :נספח אישור ביטוח (להלן" :האישור")
סימוכין :הסכם להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש עבור המועצה המקומית ריינה (להלן:
"השרות/ים""/נשוא הביטוח")
אנו ,המבטח מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח ,בתנאים שאינם נופלים מתנאי הביטוח
המכונים "ביט" המעודכנים לתקופת הביטוח מ _____ -עד ______ ,לביטוחים כדלהלן:
 .1רכוש :לרבות ציוד בתפעול ו/או של המזמין ו/או סופק על ידו ,שלגביו קיימת למבוטח זיקת ביטוח ,מפני סיכוני
"אש מורחב" ,התקנה ,פריקה ,טעינה והובלה .המזמין הינו המוטב לרכוש שאינו בבעלות אחרת.
 .2חבויות ,שלגביהן בתחילת תקופת הביטוח לא יפחת הכיסוי מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת
ביטוח שנתית ,בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,או ב  ₪שלא יפחת מערכי הדולר
הנקובים מטה ,להלן:
א)

לביטוח אחריות חוקית על פי דין כלפי הצבור (צד ג' גוף ורכוש):
מיליון דולר ארה"ב .כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה
ביטוח .הביטוח הורחב בין היתר ואינו מסייג" :אחריות מקצועית" לעניין תפעול ,וכן "חבות המוצר" (אלא אם אושר כי
קיים ביטוח נפרד על בסיס מועד "הגשת תביעה"); רכוש בו פועלים ו/או עליו עובדים ו/או רכוש סמוך  -עד לתת-גבול אחריות
של מאה אלף דולר ,בהתאמה; וכן ישפה את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות המבוטח ומי מטעמו,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד .רכוש המזמין
ייחשב צד ג אלא במידה שתוגמל על פי ביטוח הרכוש.

ב)

לביטוח חבות מעבידים:
חבותו החוקית של המעסיק בגין מות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק על-ידי המבוטחים ו/או קבלני
משנה ועובדיהם במידה ונכללו ,חמישה מיליון דולר .הביטוח ישפה את המזמין היה שנטען לעניין קרות תאונת
עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.

ג) לביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר(משולב אלא אם אושר כי קיים ביטוח נפרד) :המבטח את חבות המבוטח על-פי דין,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המזמין ומי מטעמו ,חצי מיליון דולר וכיסוי רטרואקטיבי החל
מתחילת ההתקשרות או פעילות קשורה – המוקדם מבניהן וכן תקופת גילוי בפקיעת הביטוח של  6חדשים .המבטח
ויתר על זכות תחלוף לטובתכם ומי מטעמכם ,אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שפעל מתוך כוונת זדון.
הביטוח כפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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הרחבות ותנאים מיוחדים:
מוצהר ומוסכם בזה כי לעניין נשוא הביטוח בלבד ,בכל הביטוחים שערכנו למבוטח נכללו ו/או יחולו התנאים והסעיפים
כדלהלן:
)1

ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה (למעט נגד מזיק בזדון) נגדכם ומי מטעמכם ,לרבות אך לא
מוגבל למבטחיכם.

)2

סייגים והגבלות ,שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים (לפי העניין) ,בין היתר בדבר:
תביעות המול"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חומרים רעילים או מזיקים; טעינה
ופריקה; העסקת נוער כדין; שעות עבודה; בע"ח; עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים,
קבלני -משנה; חשמל.

)3

לא יהא תוקף לביטול ביטוח ו/או להרעה מהותית ,אלא לאחר שנמסור לכם התרעה  60יום מראש במכתב רשום.

)4

זכויותיכם לא תפגענה מחמת :איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח ,אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם
והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברישיון העסק ,כעילה
בלעדית; ו/או הפרת תנאי הביטוח על-ידי המבוטח או מי מטעמו בתום לב ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר,
לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם; ו/או אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח ,הוצאות
תביעה ,תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות (במידה שיחולו),ואלה לא יחולו עליכם.

)5

כל סעיף בפוליסות (במידה שקיים) ,המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
אחר ,לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו .למען הבהר ,לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם בחזקת
"ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות ,ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין
לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  1981ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או
ביטוח כפל.

)6

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם .במקרה של סתירה או אי-
התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובתכם.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.
ולראיה באנו על החתום:

שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח_______________________ :חתימה .......................תאריך..............
חותמת מקורית של חברת הביטוח
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פרק ג' – כתב כמויות והצעת מחיר
הצעת המחיר :להלן הצעתנו לביצוע להצטיידות והתקנת מעבדה למדעים מקיף חדש ,עפ"י ובהתאם לתנאים
ולדרישות המפורטים במסמכי מכרז פומבי מס' ח 2021/ 14לרבות ההסכם ,כתבי הכמויות ונספחיהם ,הכוללת
את כל המרכיבים ,כל העלויות וההוצ אות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,בין ישירות ובין עקיפות ,מכל מין וסוג שהוא,
הכרוכות בביצוע העבודות ,ולרבות תחזוקה שוטפת ומתן אחריות על הציוד המסופק ל  3שנים בבתי הספר הכל כפי
שתורה המועצה ,האספקה וביצוע העבודות יבוצעו תוך  30ימי עבודה מיום קבלת צו העבודה על ידי המעוצה.
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מקיף ריינה רשימת ציוד בהתאם לרשימות של משרד החינוך ובדירוג

23.09.2021

רשימת ציוד מעבדה לאשכול פיס וחטיבת הביניים החל משנה"ל תשע"ח
מס'
פריט

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

פריט

אוסף יסודות
אטב עשוי מעץ ,אורך  20-18ס"מ
אלקטרודות גרפיט
אמבט לאלקטרוליזה
אמפרמטר 1-0-1
אמפרמטר לזרם ישר
ארגז עזרה ראשונה סטנדרטי לפי תקן קופ"ח ,כולל ציוד לטיפול בפציעות,
חתכים ,כוויות ופגיעות עיניים הנגרמות על ידי חומצות ובסיסים .בית הספר
נדרש להתעדכן ברשימת הציוד הנדרשת להבטחת בטיחות מעבדות בחוזר
מנכ"ל.
בזיך זכוכית עם פייה
ביורטה
בית נורה (לנורית של פנס כיס) מתאים לסוללה של  3.5וולט .בבסיס שני ברגים
לחוטי חיבור.
בקבוק ארלנמאייר  100סמ"ק
בקבוק ארלנמאייר  1000סמ"ק
בקבוק ארלנמאייר  250סמ"ק
בקבוק ארלנמאיר  500סמ"ק
בקבוק יניקה
בקבוק מדידה מפלסטיק ,מצויד בפקק ,נפח הבקבוק  250סמ"ק.
בקבוק עם טפי ,נפח הבקבוק  10סמ"ק ,עשוי מזכוכית.
בקבוק שטיפה עשוי מפלסטיק ,תכולה  250סמ"ק.
גלגל קבוע
דגם אלקטרו מגנט
דגם מנוע חשמלי מתפרק
גנרטור ידני
דגמים ומפות
דו מתכת
וידאו סקופ
דלי מפלסטיק ,נפח  10ליטר
דלי עם חול
וולטמטר לזרם ישר
זכוכית שעון
זכוכית נושאת למיקרוסקופ גודל  25X75מ"מ ,עובי  1מ"מ
זכוכית מכסה למקרוסקופ  18X18מ"מ ,עובי  0.17-0.13מ"מ
חוט חשמל חד גידי אדום ושחור  +תנינים/בננות
חוטים באורך  15ס"מ ובקוטר  2-1.5מ"מ מהחומרים הבאים :אלומיניום ,ברזל,
נחושת  1.5או לוחית מהחומרים הנ"ל במידות  1X5ס"מ בעובי  0.5מ"מ
חצובה גבוהה למבער גז רשת ,גובה  25-20ס"מ ,קוטר  12-10ס"מ (המידות
יותאמו למבער גז יד לשימוש מעבדת).
חצובה לכוהליה רשת ,גובה  13-11ס"מ ,קוטר  9-8ס"מ
טפי פלסטיק באורך  8ס"מ או טפי זכוכית  6-4ס"מ
כדור וטבעת (יש גם קטנים )!₪ 20
כוהליה בתכולה 100 :סמ"ק
כוס בישול  100סמ"ק
כוס בישול  1000סמ"ק
כוס בישול  250סמ"ק
כוס בישול  400סמ"ק
כוס בישול  50סמ"ק
כן לגלגל אופניים
כן לגלגל אופניים  -תוספת לשימוש אופקי
כן למבחנות
כירה חשמלית (פלטה)
כן מתכת  +אביזרים
כפית בעירה
מאזניים דיגיטליים עד  3ק"ג דיוק  0.1גר' או עד  500גר' דיוק  0.01גר'
מאזני כפות  ,OHAUSכושר שקילה עד  2000גר' ,מערכת משקולות בקופסה
( 8יחידות)
מבחנה  150/16סטנדרטית חד פעמית
מבחנה גדולה מפיירקס 25/200
מבחנה קטנה  100/75חד פעמית

דירוג
פירוט
מאפיינים הציוד

כמות למעבדה

שייך לתחומי תוכן

כמות הפריטים
לרכישה

סה"כ

מחיר ליחידה

ערכה

1

10

מדעי החומר

5

יחידה

1

20

כללי

5

ערכה

1

20

מדעי החומר

5

ערכה

1

10

מדעי החומר

5

יחידה

1

10

מדעי החומר

5

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

₪ 300.00 ₪ 60.00
₪ 15.00
₪ 3.00
₪ 20.00
₪ 4.00
₪ 500.00 ₪ 100.00
₪ 175.00 ₪ 35.00
₪ 35.00 ₪ 35.00

יחידה

1

1

בטיחות

1

₪ 250.00 ₪ 250.00

יחידה

1

10

כללי

5

יחידה

1

10

מדעי החומר

5

₪ 10.00
₪ 45.00

₪ 50.00
₪ 225.00

1

20

אנרגיה

10

₪ 2.50

₪ 25.00

יחידה

1

10

כללי

5

יחידה

1

2

כללי

1

יחידה

1

20

כללי

5

יחידה

1

2

כללי

1

יחידה

1

10

כללי

5

יחידה

1

2

כללי

1

יחידה

1

30

כללי

30

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

10

מדעי החומר -פיזיקה

1

יחידה

1

1

אנרגיה

1

יחידה

1

1

אנרגיה

1

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

2

כללי

2

יחידה

1

1

טכנולוגיית מידע

1

יחידה

1

1

כללי

1

יחידה

1

1

בטיחות

1

יחידה

1

10

מדעי החומר

10

יחידה

1

10

מדעי החומר ומדעי
החיים

10

1

1

20

כללי

20

1

1

חבילה 1

כללי

1

יחידה

1

50

מדעי החומר :פיזיקה

50

₪ 5.00
₪ 20.00
₪ 6.00
₪ 15.00
₪ 20.00
₪ 15.00
₪ 3.00
₪ 5.00
₪ 100.00
₪ 15.00
₪ 100.00
₪ 225.00
₪ 225.00
₪ 30.00
₪ 250.00
₪ 20.00
₪ 40.00
₪ 35.00
₪ 5.00
₪ 5.00
₪ 5.00
₪ 5.00

₪ 25.00
₪ 20.00
₪ 30.00
₪ 15.00
₪ 100.00
₪ 15.00
₪ 90.00
₪ 50.00
₪ 100.00
₪ 15.00
₪ 100.00
₪ 225.00
₪ 2,250.00
₪ 60.00
₪ 250.00
₪ 20.00
₪ 40.00
₪ 350.00
₪ 50.00
₪ 100.00
₪ 5.00
₪ 250.00

יחידה

1

8

מדעי החומר

8

₪ 2.00

₪ 16.00

יחידה

1

10

כללי

10

₪ 20.00

₪ 200.00

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

10

כללי

10

₪ 18.00
₪ 0.30
₪ 50.00
₪ 15.00
₪ 5.50
₪ 15.00
₪ 6.00
₪ 8.00
₪ 5.00
₪ 300.00
₪ 50.00
₪ 15.00
₪ 110.00
₪ 150.00
₪ 6.00
₪ 150.00

₪ 180.00
₪ 3.00
₪ 50.00
₪ 150.00
₪ 275.00
₪ 30.00
₪ 120.00
₪ 80.00
₪ 100.00
₪ 300.00
₪ 50.00
₪ 150.00
₪ 110.00
₪ 150.00
₪ 60.00
₪ 300.00

₪ 250.00 ₪ 250.00

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

50

כללי

50

יחידה

1

2

כללי

2

יחידה

1

20

כללי

20

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

20

כללי

20

יחידה

1

1

כללי

1

יחידה

1

1

כללי

1

יחידה

1

10

כללי

10

1

1

כללי

1

יחידה

1

10

כללי

1

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

2

מדעי החומר

2

יחידה

1

10

מדעי החומר

1

יחידה

1

100

כללי

100

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

500

כללי

500

עמוד 1

₪ 0.30
₪ 1.50
₪ 0.25

₪ 30.00
₪ 15.00
₪ 125.00

מקיף ריינה רשימת ציוד בהתאם לרשימות של משרד החינוך ובדירוג

23.09.2021

רשימת ציוד מעבדה לאשכול פיס וחטיבת הביניים החל משנה"ל תשע"ח
מס'
פריט

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

פריט

מגדלת בצורת כוס
מגדלת עם ידית
מגנט מוט
מגש פלסטי עמיד בחום בלתי שביר מידות  30x40ס"מ ,גובה  2-1ס"מ
מד אור דיגיטלי
מד חומציות/בסיסיות (  ) PHדיגיטלי ידני
מד טמפרטורה אנלוגי
מד טמפרטורה דיגיטלי
מד כוח  -דינמומטר מגדלים שונים 10N , 20N , 30N :
מד לחץ אוויר
מד לחץ דם
מד מליחות
מד רוח דיגיטלי
מד ריכוז פחמן דו חמצני באוויר
מד רעש דיגיטלי
מוט לבחישה
מוליכים ומבדדים(מוטות)
מזרקים מפלסטיק בגדלים שונים
מחט מתקן (אל חלד)  +ידית
מיקרואמפרמטר אנלוגי
מנוף
ספק מתח למתחים נמוכים
עגלה לדינמיקה
עלי ומכתש קרמי קטן
ערכת הולכת חום במוצקים
פיפטות בנפחים שונים
פקקים בגדלים שונים
צמד תרמי
רב מודד דיגיטלי
אקדח דבק
סכין יפני
מספריים
סרגל מתכת  300מ"מ
מודד (מטר רץ)
חושף חוטי חשמל

דירוג
פירוט
מאפיינים הציוד

כמות למעבדה

שייך לתחומי תוכן

כמות הפריטים
לרכישה

יחידה

1

20

כללי

20

יחידה

1

20

כללי

20

יחידה

1

10

מדעי החומר

10

יחידה

1

60

כללי

10

יחידה

1

10

מדעי החומר

1

יחידה

1

10

מדעי החומר

1

יחידה

1

10

מדעי החומר

10

יחידה

1

10

מדעי החומר

10

יחידה

1

10

מדעי החומר

10

יחידה

1

10

מדעי החומר

10

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

יחידה

1

1

מדעי החומר

1

יחידה

1

20

כללי

20

ערכה

1

10

מדעי החומר :פיזיקה

10

יחידה

1

150

כללי

יחידה

1

10

מדעי החיים

9

יחידה

1

1

כללי

1

ערכה

1

10

מדעי החומר :פיזיקה,
טכנולוגיה

1

יחידה

1

10

מדעי החומר -פיזיקה

1

יחידה

1

10

מדעי החומר -פיזיקה

1

יחידה

1

10

מדעי החומר -פיזיקה

1

ערכה

1

1

מדעי החומר -פיזיקה

1

יחידה

1

30

כללי

28

יחידה

1

100

כללי

90

יחידה

1

10

כללי

8

יחידה

1

20

מדעי החומר -פיזיקה

20

יחידה

1

1

כללי

1

150

יחידה

1

2

כללי

2

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

10

כללי

10

יחידה

1

1

כללי

1

יחידה

1

1

כללי

1

מחיר ליחידה

₪ 10.00
₪ 5.00
₪ 5.00
₪ 13.00
₪ 150.00
₪ 100.00
₪ 5.00
₪ 15.00
₪ 20.00
₪ 100.00
₪ 55.00
₪ 350.00
₪ 250.00
₪ 750.00
₪ 200.00
₪ 3.00
₪ 15.00
₪ 2.00
₪ 3.00
₪ 35.00
₪ 50.00
₪ 350.00
₪ 250.00
₪ 15.00
₪ 45.00
₪ 1.00
₪ 3.00
₪ 45.00
₪ 25.00
₪ 30.00
₪ 10.00
₪ 10.00
₪ 15.00
₪ 6.00
₪ 20.00

סה"כ לפני מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

עמוד 2

סה"כ

₪ 200.00
₪ 100.00
₪ 50.00
₪ 130.00
₪ 150.00
₪ 100.00
₪ 50.00
₪ 150.00
₪ 200.00
₪ 1,000.00
₪ 55.00
₪ 350.00
₪ 250.00
₪ 750.00
₪ 200.00
₪ 60.00
₪ 150.00
₪ 300.00
₪ 27.00
₪ 35.00
₪ 50.00
₪ 350.00
₪ 250.00
₪ 15.00
₪ 45.00
₪ 28.00
₪ 270.00
₪ 360.00
₪ 500.00
₪ 30.00
₪ 20.00
₪ 100.00
₪ 150.00
₪ 6.00
₪ 20.00

₪ 15,000.00
₪ 17,550.00

לכ' מועצה מקומית ריינה
עבור :מעבדות בי"ס מקיף חדש

23.09.2021

צבעי הפורמאיקות יקבעו עם צוות המדעים של ביה"ס
איתור
הפריט
סד'
ע"ג
התוכנית

מפרט הפריט
מעבדה לכימיה וביולוגיה
ארון אחסון ותצוגה,אורך  665ס"מ ,גובה  200ס"מ ,עומק  50ס"מ.
חלק תחתון לאחסון בגובה  105ס"מ וחלק עליון לתצוגה בגובה 95
ס"מ .גוף הארון ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה
פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .תצוגה
דלתות הזזה מזכוכית מחוסמת בעובי  6מ"מ מלוטשת ,עם נעילה !
שולחן משרדי למורה ,משולב בשולחן מולטמדיה .אורך  160ס"מ,
גובה  75ס"מ ,רוחב  60ס"מ ,עם מקום לכונן של מחשב בצד ימין
ומגירות בצד שמאל .גוף השולחן מיוצר מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ
מצופה פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ.
מידות השולחן מולטימידה 40X120 :ס"מ ובגובה  75ס"מ .פלטות
עליונות בירץ' בעובי  30מ"מ
כסא טלסקופי מרופד עם גלגלים
שולחן הדגמות למורה על גבי ארונית ,אורך  230ס"מ ,גובה  90ס"מ,
עומק  60ס"מ .גוף השולחן עץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה פורמאיקה
תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .פלטה עליונה
טרספה עמידה בכימיקלים .הארונית תחולק לשלושה חלקים שווים,
מצד ימין ושמאל מדפים פתוחים ,באמצע ארבע מגירות בעומקים שונים
בהתאם לציוד שהמורה והלבורנטיות יקבעו.
מקרן אינטרקטיבי סוני  VPL-SW636Cאו ש"ע בעל 3300
אנסילומנס .800X1280 ,אחריות על המקרן שלוש שנים ועל הנורה
שלוש שנים או  3000שעות הקודם מביניהם .המחיר כולל התקנה,
כבלים והדרכה של  120דקות בביה"ס .המחיר אינו כולל נקודת חשמל
לנ"ל !
לוח למורה מחיק וממוגנט  360על  120ס"מ
ארון ללוח חשמל אורך  90ס"מ ,גובה  270ס"מ ,עומק  50ס"מ ,גוף
הארון והדלתות מעץ בירץ' בעובי  17מ" מ מצופה פורמאיקה תקנית
משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ.
לניסויים רטובים  -ארון אחסון אורך  930ס"מ ,גובה  90ס"מ ,עומק
 60ס"מ .גוף הארון ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה
פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ ,משטח
עליון שיש קיסר ,ארבעה כיורים חרסה  60X40ס"מ ,ארבעה ברזי
מעבדה ,ארבעה סיפונים ,שתי ונטות  12צול' ,חיפוי קרמיקה.
מתקן לשטיפת עיניים מנירוסטה עם צלחת נירוסטה לניקוז המים
שלושה וילונות האפלה מעוכבי בעירה באורך כולל של  600ס"מ
מדבקות תוכן לבחירת הצוות  670ס"מ על  200ס"מ ,עשויים PVC
בעובי  3מ"מ
מקלחת חירום מנירוסטה עם ידית משיכה

1

קיר A

2

קיר B

3

קיר B

4

קיר B

5

קיר B

6

קיר B

7

קיר B

8

קיר C

9
10

קיר C
קיר C

11

קיר D

12

קיר D

13

שולחן מוארך לשישה תלמידים ,אורך  400ס"מ ,גובה  75ס"מ ,עומק
 60ס"מ .גוף השולחן עץ בירץ' בעובי  17מ" מ מצופה פורמאיקה תקנית
מרכז משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .פלטה עליונה טרספה
הכיתה עמידה בכימיקלים .רגלי השולחן ברזל פרופיל  40X40מ"מ ,רגליים
עגולות בקוטר  5ס" מ עם צבע יסוד וצבע עליון בתנור .תוספת של שתי
הגבהות בגובה  20ס" מ בתוכן ארבע שישיות חשמל מוגנות פיצוץ ומים.

14

15

שולחן בצורת ח לשישה תלמידים ,אורך  360ס"מ ,גובה  75ס"מ,
עומק  60ס"מ .גוף השולחן עץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה פורמאיקה
תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .פלטה עליונה
מרכז
הכיתה טרספה עמידה בכימיקלים .מונחת על קושרות ברזל פרופיל 40X40
מ"מ ,רגליים עגולות בקוטר  5ס" מ עם צבע יסוד וצבע עליון בתנור.
במרכז ,ארון אחסון עם נעילה  50X50ס"מ גובה  75ס"מ משלושת
צידיו שלוש שישיות שקעי חשמל מוגנות פיצוץ ומים.
מרכז
הכיתה כסאות לתלמידים עשויים פלסטיק מקשה אחת

יח'

מחיר ליח'
לפני מע"מ

מחיר ליחידה
כולל מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

1

₪ 18,950.00

₪ 22,171.50

₪ 22,171.50

1

₪ 3,000.00

₪ 3,510.00

₪ 3,510.00

1

₪ 450.00

₪ 526.50

₪ 526.50

1

₪ 4,000.00

₪ 4,680.00

₪ 4,680.00

1

₪ 7,500.00

₪ 8,775.00

₪ 8,775.00

1

₪ 1,300.00

₪ 1,521.00

₪ 1,521.00

1

₪ 3,750.00

₪ 4,387.50

₪ 4,387.50

1

₪ 28,000.00

₪ 32,760.00

₪ 32,760.00

1
1

₪ 500.00
₪ 6,000.00

₪ 585.00
₪ 7,020.00

₪ 585.00
₪ 7,020.00

1

₪ 3,500.00

₪ 4,095.00

₪ 4,095.00

1

₪ 500.00

₪ 585.00

₪ 585.00

1

₪ 6,000.00

₪ 7,020.00

₪ 7,020.00

4

₪ 4,500.00

₪ 5,265.00

₪ 21,060.00

30

₪ 120.00

₪ 140.40

₪ 4,212.00

איתור
הפריט
סד'
ע"ג
התוכנית

16

קיר A

17

קיר A

18

קיר A

19

מרכז
החדר

20

מרכז
החדר

21

מרכז
החדר

22

קיר C

23

מרכז
החדר

24
25

מרכז
החדר

26

מרכז
החדר

27

בארון
אחסון

28
29
30

בארון
אחסון
בארון
אחסון
בארון
אחסון

מחיר ליחידה
כולל מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

₪ 0.00

₪ 0.00

1

₪ 12,500.00

₪ 14,625.00

₪ 14,625.00

1

₪ 3,000.00

₪ 3,510.00

₪ 3,510.00

1

₪ 4,000.00

₪ 4,680.00

₪ 4,680.00

1

₪ 10,000.00

₪ 11,700.00

₪ 11,700.00

2

₪ 1,500.00

₪ 1,755.00

₪ 3,510.00

1

₪ 7,200.00

₪ 8,424.00

₪ 8,424.00

1

₪ 11,100.00

₪ 12,987.00

₪ 12,987.00

1

₪ 3,000.00

₪ 3,510.00

₪ 3,510.00

1

₪ 450.00

₪ 526.50

₪ 526.50

2

₪ 3,500.00

₪ 4,095.00

₪ 8,190.00

1

₪ 7,250.00

₪ 8,482.50

₪ 8,482.50

1

₪ 950.00

₪ 1,111.50

₪ 1,111.50

ערכת עזרה ראשונה המותאמת לעבודה במעבדה

1

₪ 275.00

₪ 321.75

₪ 321.75

משקפי מגן עם ידיות מתקפלות ובעלות תקן EN1661F

40

₪ 10.00

₪ 11.70

₪ 468.00

מסכה פנורמית עם פילטר פחם

1

₪ 375.00

₪ 438.75

₪ 438.75

מפרט הפריט
חדר הכנה
עמדת לבורנטית לעבודה עם מים  -ארון תחתון אורך  250ס"מ ,גובה
 90ס"מ ,עומק  60ס"מ .גוף הארון ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי
 17מ" מ מצופה פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי 1.8
מ"מ ,משטח עליון שיש קיסר ,כיור חרסה  60X40ס"מ ,ברז מעבדה,
סיפון ונטה  12צול' ,חיפוי קרמיקה ומדיח כלים.
ארון עליון אורך  250ס"מ ,גובה  90ס"מ ,עומק  30ס"מ .גוף הארון
ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי  17מ" מ מצופה פורמאיקה תקנית
משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ,
קולונה למים מזוקקים רכישת קולונה חדשה מסוג  500עם מד
מוליכות ,כולל כולל התרעת חריגה מטווח.המערכת כוללת
צנרת,מחברים ותומכים להתקנה ,מנת שרף ראשונה לזליון  500נפח
 10ליטר והתקנה.
אי עבודה ללבורנטית  -אורך  200ס"מ ,גובה  90ס"מ ,עומק 100
ס"מ .גוף הארון ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה
פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ ,משטח
עליון שיש קיסר .משני צידי האי  20מגירות בעומקים שונים בהתאם
לציוד של הלבורנטית ,באחד הצדדים של האי ששיית שקעים .בתוך
הארון הכנה להעברת צינורות חשמל מהקיר או מהרצפה.
עגלת מעבדה מנירוסטה  ! 304שלוש קומות ,מידות 90*60 :ס"מ' ג' -
 ,115בכל קומה מגש עם שוליים בגובה  5ס"מ
מנדף נייד השקוף מארבעת צדיו בזכוכית מחוסמת בעובי  10מ"מ90 ,
ס"מ רוחב 60 ,ס"מ עומק וגובה  150ס"מ ,פילטר פחם פעיל ,מונה
שעות מובנה ,מפוח פנימי עם ראש נמוך ,נורה פלואורוסנטית עם מגן
התפוצצות גזים ומד כיול ,המנדף חייב לעמוד באישור הבטיחות של
המפקח מר שוקי שלנגר ולפי הוראתו עם בדיקה של מוסמך ישראלי
( מעבר לבדיקת היצרן) למשך שנה מיום הרכישה .יש להתאים למנדף
עגלה עם ארבעה גלגלים משוגעים ומשטח טרספה.
ארון לאחסון כלי זכוכית ,אורך  270ס"מ ,גובה  90ס"מ ,עומק  60ס"מ.
גוף הארון ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה פורמאיקה
תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ ,משטח עליון שיש
קיסר מעל הארון ונטה  12צול.
שולחן משרדי ללבורנטית ,משולב בשולחן מולטמדיה .אורך 160
ס"מ ,גובה  75ס"מ ,רוחב  60ס"מ ,עם מקום לכונן של מחשב בצד ימין
ומגירות בצד שמאל .גוף השולחן מיוצר מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ
מצופה פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ.
מידות השולחן מולטימידה 40X120 :ס"מ ובגובה  75ס"מ .פלטות
עליונות בירץ' בעובי  30מ"מ ,כסא טלסקופי עם גלגלים.
כסא טלסקופי מרופד עם גלגלים
ארון לאחסון מיכשור מדעי ,אורך  120ס"מ ,גובה  200ס"מ ,עומק 40
ס"מ .גוף הארון ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה
פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ.
אוטוקלאב שולחני אופקי  23ליטר דיגיטלי תוצרת  Dentalixדגם . Nמוציא
מים אוטומטי כדי למנוע שריפת הדוד !!! כולל בדיקה ישראלית ע"י מהנדס
מוסמך לשנה ! מידות חיצוניות :גובה  46ס"מ ,עומק  67ס"מ ,רוחב  48ס"מ.
ערכת הנצלה המכילה חמש כריות ספיגה גדולות  25X45ס"מ ,חמישה
שרוולי ספיגה אורך  120ס"מ,קוטר  7.5ס"מ ,זוג כפפות נאופרן ,משקפי
מגן,חלוק ח"פ ,נשמית ,שקית לפינוי.

ארון כחול כימיקלים  15גלון (יש בביה"ס ארון כחול וארון צהוב) סט
חדר
 31כימיקלים מדפי סלוט ,ונטה  12צול ,מזגן  1.5כ"ס ,מקרר משרדי בגובה  80ס"מ
לאחסון כימיקלים הדורשים קירור.
32
וילון החשכה מעוכב בעירה  1מטר
33
מקלחת חירום מנירוסטה עם ידית משיכה
דלת פלדה חד כנפית חסינת אש לשלושים דקות ,לפי ת"י ,1212
חדר
 34כימיקלים מידות ברוטו  105/210ס"מ ,הדלת והמשקוף פלדה מגולוון וצבע בעובי
 1.5מ"מ ,צביעה בתנור ,מחזיר שמן ,ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני

יח'

מחיר ליח'
לפני מע"מ

1

₪ 2,000.00

₪ 2,340.00

₪ 2,340.00

1
1

₪ 1,000.00
₪ 500.00

₪ 1,170.00
₪ 585.00

₪ 1,170.00
₪ 585.00

1

₪ 3,750.00

₪ 4,387.50

₪ 4,387.50

איתור
הפריט
סד'
ע"ג
התוכנית
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קיר A

36

קיר A

37

קיר A

38

39

40

41

מפרט הפריט
מעבדה לפיזיקה
לוח למורה מחיק וממוגנט  360על  120ס"מ
מקרן אינטרקטיבי סוני  VPL-SW636Cאו ש"ע בעל 3300
אנסילומנס .800X1280 ,אחריות על המקרן שלוש שנים ועל הנורה
שלוש שנים או  3000שעות הקודם מביניהם .המחיר כולל התקנה,
כבלים והדרכה של  120דקות בביה"ס .המחיר אינו כולל נקודת חשמל
לנ"ל !
שולחן הדגמות למורה ,על גבי ארונית ,אורך  230ס"מ ,גובה  90ס"מ,
עומק  60ס"מ .גוף השולחן עץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה פורמאיקה
תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .פלטה עליונה
פורמאיקה אנטיסטטית יעודית למעבדת פיזיקה .הארונית תחולק
לשלושה חלקים שווים ,מצד ימין ושמאל מדפים פתוחים ,באמצע ארבע
מגירות בעומקים שונים בהתאם לציוד שהמורה והלבורנטיות יקבעו.

שולחן משרדי למורה ,משולב בשולחן מולטמדיה .אורך  160ס"מ,
גובה  75ס"מ ,רוחב  60ס"מ ,עם מקום לכונן של מחשב בצד ימין
ומגירות בצד שמאל .גוף השולחן מיוצר מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ
קיר A
מצופה פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ.
מידות השולחן מולטימידה 40X120 :ס"מ ובגובה  75ס"מ .פלטות
עליונות בירץ' בעובי  30מ"מ.
קיר  Aכסא טלסקופי עם גלגלים
שולחן בצורת ח לשישה תלמידים ,אורך  360ס"מ ,גובה  75ס"מ,
עומק  60ס"מ .גוף השולחן עץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה פורמאיקה
תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .פלטה עליונה
מרכז
הכיתה טרספה עמידה בכימיקלים .מונחת על קושרות ברזל פרופיל 40X40
מ"מ ,רגליים עגולות בקוטר  5ס" מ עם צבע יסוד וצבע עליון בתנור.
במרכז ,ארון אחסון עם נעילה  50X50ס"מ גובה  75ס"מ משלושת
צידיו שלוש שישיות שקעי חשמל מוגנות פיצוץ ומים.
מרכז
הכיתה כסאות לתלמידים עשויים פלסטיק מקשה אחת

42

קיר B

43

קיר C

44

קיר D

45

קיר D

46

קיר D

47

קיר C

ארון אחסון ותצוגה,אורך  480ס"מ ,גובה  200ס"מ ,עומק  50ס"מ.
חלק תחתון לאחסון בגובה  105ס"מ וחלק עליון לתצוגה בגובה 95
ס"מ .גוף הארון ודלתות האחסון מעץ בירץ' בעובי  17מ"מ מצופה
פורמאיקה תקנית משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .תצוגה
דלתות הזזה מזכוכית מחוסמת בעובי  6מ"מ מלוטשת ,עם נעילה !
וילונות האפלה מעוכבי בעירה  600ס"מ
שולחן מחשב לתלמיד ,אורך  120ס"מ ,גובה  75ס"מ ,עומק  60ס"מ.
גוף השולחן עץ בירץ' בעובי  17מ" מ מצופה פורמאיקה תקנית משני
הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ .פלטה עליונה בירץ' בעובי 30
מ"מ ,מצופה פורמאיקה תקנית וקנט בעובי  1.8מ"מ ,עם מקום לכונן
מחשב.
כסא טלסקופי עם גלגלים.
מדבקות תוכן לבחירת הצוות  670ס"מ על  200ס"מ ,עשויים PVC
בעובי  3מ"מ
ארון ללוח חשמל אורך  90ס"מ ,גובה  270ס"מ ,עומק  50ס"מ ,גוף
הארון והדלתות מעץ בירץ' בעובי  17מ" מ מצופה פורמאיקה תקנית
משני הצדדים .קנט  PVCבעובי  1.8מ"מ.
ציוד מדעי משלים-ראה רשימה נפרדת
סה"כ כולל מע"מ ,הובלה ,פריקה והתקנה

יח'

מחיר ליח'
לפני מע"מ

מחיר ליחידה
כולל מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

1

₪ 1,300.00

₪ 0.00
₪ 1,521.00

₪ 0.00
₪ 1,521.00

1

₪ 7,500.00

₪ 8,775.00

₪ 8,775.00

1

₪ 4,000.00

₪ 4,680.00

₪ 4,680.00

1

₪ 3,000.00

₪ 3,510.00

₪ 3,510.00

1

₪ 450.00

₪ 526.50

₪ 526.50

4

₪ 4,500.00

₪ 5,265.00

₪ 21,060.00

30

₪ 120.00

₪ 140.40

₪ 4,212.00

1

₪ 14,400.00

₪ 16,848.00

₪ 16,848.00

1

₪ 6,000.00

₪ 7,020.00

₪ 7,020.00

5

₪ 1,500.00

₪ 1,755.00

₪ 8,775.00

5

₪ 450.00

₪ 526.50

₪ 2,632.50

1

₪ 3,500.00

₪ 4,095.00

₪ 4,095.00

1

₪ 3,750.00

₪ 4,387.50

₪ 4,387.50

1

₪ 15,000.00

₪ 17,550.00

₪ 17,550.00
₪ 319,468.50
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