
 

 כספים, משאבי אנוש והתקשרויות

 512759564ח.פ   

_______________________________________________________________ 

        1 חתימת המציע : __________    
__________________________________________________________________________________ 

 08-6290011פקס. , 8, שלוחה 6290010 טל. 8415302באר שבע   5443ת.ד  , 82הסתדרות 
 www.kivunim7.co.il החברה  אתר  liord @kivunim7.co.ilדוא"ל          

 

 11/2018מס'  פומבימכרז 
 

 

 "נחל בקע"ס "מתנעבור מכשירי כושר ספורט ואספקת ציוד 
 אר שבעבב

 

 

 .12:00עד השעה  19/8/2018מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 

 

 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

 

 העיר העתיקה 82ההסתדרות ' ברח כיוונים במשרדי ידנית תיעשה המסירה

 .16:00 עד 9:00השעות  בין' ה –' א בימים, שבע באר

 

 סכום אשר לא יוחזר. ,"חש 500,2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 

 .כיווניםניתן לעיין במסמכי המכרז, טרם רכישתם, במחלקת ההתקשרויות ב

 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים יחידים ורשאים להשתתף במכרז 
 הצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.במועד הגשת ה

 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כיוונים

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק 

לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו 

 "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.לכדי 

  באר שבע,  82במשרדי חברת כיוונים, רחוב ההסתדרות יתקיים סיור קבלנים
  )משם יצא הסיור למתנ"ס נחל בקע(.  10:00בשעה  9/8/18ביום חמישי, 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  חברת כיוונים
 שהיא.

 

 

 2018 אוגוסט
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 הזמנה
 11/2018  מס' פומבימכרז 

 באר שבעב "נחל בקע"ס "מתנעבור  אספקת ציוד ספורט ומכשירי כושר
ציוד ספורט ומכשירי אספקת מכריזה על קבלת הצעות מגופים שונים, ל"[ כיוונים]להלן: " כיוונים

 "[.העבודות" -]להלן בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות  ס נחל בקע"מתנלכושר 

לפי חתומות כדין ובהתאם  תבוצע באמצעות הזמנותחדר כושר  אספקת ציוד ספורט ומכשירי

הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז 

 הציוד כנדרש.יהיה לספק את 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת יחידים ורשאים להשתתף במכרז 

 ם הבאים:ההצעות, בכל הקריטריוני

כולל  ₪ 700,000–, בהיקף כספי שלא יפחת מ ומכשירי כושרספורט ציוד בעלי ניסיון באספקת  .1

. להוכחת 2017עד  2015גופים, ובעבור כל אחת מהשנים  3במצטבר לשנה אחת עבור עד  ממע"

 .)ה( להוראות כלליות 2אמור בסעיף כועו"ד העמידה בתנאי זה יציג המציע אישור רו"ח 

לאספקת המוצרים אשר  ו/או יצרן צרף תצהיר חתום בפני עו"ד כי הינו יבואן מורשההמציע י .2

וזאת בהתאם לנוסח המצורף למכרז  בכוונתו לספק וכי הינו נותן שירות מורשה למוצרים אלה.

 .3 זה כחלק ד'

 ( להוראות הכלליות.א)י2צירפו ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  .3

 אישור השתתפות בסיור קבלנים  .4

 ת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.בדיק

 ידנית י הטפסים שהומצאו לו וימסור אותםכל המעוניין להשתתף יגיש הצעתו בשני העתקים על גב
וזאת  16:00 – 9:00   השעות בין' ה –' א בימים ,שבע בארברחוב ההסתדרות למחלקת התקשרויות 

 "מועד ההגשה"(.  -. )להלן 12:00במעטפה אשר הומצאה לו, עד השעה   19/8/2018 עד ליום

מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון. לא תתקבל כל מעטפה 
 שלא באמצעות מסירה ידנית.

 את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת
 למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם. ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים

. הצעה על ידי מספר ישויות משפטיותההצעה תוגש על ידי יישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת 

, הינה היישות המשפטית בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז היישות המשפטית הקובעת לעניין

ובע ממכרז זה ומההסכם הייחודית בכל עניין הנת השיפוטית החתומה על כתב ההצעה . הסמכו

  א לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע., תההנובע ממנו

כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל את 

ד רק לצרכי מסמכי המכרז נועההזמנה . מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ו

לכדי "הצעה" עפ"י דיני  , ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי מציע כלשהו נוחות

 .מכרזים"
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 הוראות כלליות: -חלק א' 

  עמ'      מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:  .1

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  (א)

חתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. חתומה ע"י מי שהוסמך ל

 האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  (ב)

פנקסי חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 והתקנות שהותקנו על פיו. ,1976 -חשבונות(, תשל"ו 
 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור (ג)
 

 .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה (ד)

 2017עד  2015המציע, בשנים בדבר ניסיון  - לתנאי הסף 1ף יכאמור בסע אישור רו"ח (ה)

סיפק גופים עבורם  3לכל שנה כולל מע"מ, עבור  ₪ 500,000בהיקף כספי כולל של 

 .2017עד  2015/ מכשירי חדר כושר בשנים המציע ציוד 

 2  .....................................................................................ה ...........................הזמנ 

 3  ...........................................................................יות ........................הוראות כלל א.

 5  ..........................................................הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים . ב.

 ג.

 .1ג'

 .....להצעת המשתתף .............. תפים במכרז, שיצורףנוסח כתב ערבות בנקאית למשת

 ......................................................................ביצוע...................נוסח כתב ערבות 

 12 

13 

 14  ....……………………………………………..………….התחייבות מח' ביטוח ד.

 17  .............................................................תתף...........רו"ח לניסיון המשנוסח אישור  1ד'

 2ד'

 3ד'

 .......................................................................................נוסח המלצה.................

 .........................................אן מורשה...........תצהיר המשתתף להוכחת יצרן ו/או יבו

 19 

20 

 21  ...............................הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים .............. ה.

 22  ..........................................................במכרז...................... כתב הצהרת המשתתף .ו

 .ז

 .1ז'

 ...............ר ..........................צעת המשתתף לאספקת ציוד / מכשירי חדר כושכתב ה

 מדדי איכות לבחינת ההצעות.................................................................................

 24 

35 

 36  ..........................................................................................................נוסח חוזה  ח'

 נספח א'

 נספח ב'

 ...........................................נוסח כתב סילוק ושיחרור ..........................................

      .............................................................תרשים העמדת ציוד................................

 51 

53 
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האמורים, לגבי  המכשיריםהציוד/אספקת על האישור לכלול את ההיקף הכספי של  

האחרונות שקדמו  מהשנתיים תחתך שנתי, ולכלול סיכום של כל אח, במוסד ומוסדכל 

 למסמכי המכרז. ה'האישור יהיה בנוסח המצורף כחלק  למועד הגשת ההצעות למכרז.
 

 -סמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים מ (ו)

 תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות(; (1)

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה  (2)

או בעל מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו 

לי השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים או שותפיו או בע

 מאחרי המשתתף במכרז.

תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו  (3)

של המשתתף תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות 

 למכרז.

 תקנון התאגדות. (4)
 

עסקאות גופים  חוקל, בהתאם מינימוםום שכר דבר תשלב –הצהרת המשתתף  (ז)

 ., בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ז' למסמכי המכרז1976-ציבוריים, תשל"ו

 

 -מרשויות מקומיות או מוסדות ממשלתיים או גופים ציבוריים אחרים  -המלצות  (ח)

בנוסח  תהיינהההמלצות . מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז רכישותהמעידות על ביצוע 

 למסמכי המכרז. 2צורף כחלק ד'המ
 

המעיד על היותו  לתנאי הסף 2תצהיר של המציע חתום בפני עו"ד כאמור בסעיף  (ט)

 3ד'יהיה בנוסח המצורף כחלק  תצהירה .יצרן/יבואן מורשה למוצרים נשואי מכרז זה

 למסמכי המכרז.
 

 משתתף.הצילום תעודת זהות של  - אם המשתתף הינו יחיד  (י)
 

בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן )לוח מס' טונומית ואו -ערבות בנקאית  (יא)

 15/07/2018כפי שהתפרסם ביום  06/2018, כללי(, כשמדד הבסיס הוא מדד חודש 13

שתהא בתוקף עד ליום  ש"ח( אלף םשבעי)במילים:  0,0007או בסמוך לכך, בסך 

השם המופיע  .כחלק ג' למסמכי המכרז , לפי נוסח הערבות המצורף בזה201810/01/

ערבות על המשתתף יהיה להאריך את תוקפה של ה .המשתתףבערבות יהיה שם 

. משתתף שיידרש כיוונים, וזאת בהתאם לדרישתה של במידה והליכי המכרז יתעכבו

 לעשות כן ולא יעמוד בדרישה זו תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג.

   קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. (יב)

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 

 כספים, משאבי אנוש והתקשרויות

 512759564ח.פ   

_______________________________________________________________ 

        5 חתימת המציע : __________    
__________________________________________________________________________________ 

 08-6290011פקס. , 8, שלוחה 6290010 טל. 8415302באר שבע   5443ת.ד  , 82הסתדרות 
 www.kivunim7.co.il החברה  אתר  liord @kivunim7.co.ilדוא"ל          

 הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז -חלק ב' 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -המציע 

 שיזכה במכרז. המציע- הספק

תאם לתנאי המכרז , בהס נחל בקע"מתנאספקת ציוד ספורט ומכשירי כושר ל- העבודות

 .מנהל ועל פי הזמנות עבודה חתומות כדיןוהחוזה, בהתאם להוראות ה

 .ו/או מי מטעמו נהל מחלקת קהילהמ -המנהל 

 

על  ,למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן ציעעל המ (א)

ז, המשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכר

, על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון ולחתום באופן מלאבראשי תיבות, 

של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנאי המכרז 

 והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

לחתום על כל מסמך שקיבל מאת כיוונים בקשר עם השתתפותו במכרז,  המציעעל  

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםרבות הוראות נוספות, הבהרות וכד', ול

להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו  משתתףעל ה (ב)

 שתתף, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתףבדיו, בתוספת חותמת של המ

יש לציין את שמו המלא במקום שבו נדרשת חתימה, באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

 .של החותם, בכתב ברור

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום  

המיועד לכך, אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את כיוונים ועלול 

 להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף.

, והמציע חייב למלא את כל פרטי כתב על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה (ג)

על המציע לנקוב בהצעתו בהנחה אחידה, שתחול על שני הפרקים, דהיינו שני  ההצעה.

 . ס נחל בקע"מתנלמכשירי כושר ציוד/המחירונים, הן ביחס לאספקת 

מובהר בכתב ההצעה על המציע לציין את מחיר המכשירים בהתאם למפרט שיוגדר, 

שיקול  רשאית לפצל את העבודות בין שני מציעים שונים ע"פ בזאת כי כיוונים תהא

 .דעתה הבלעדי

 .חלק מהמכרז נדרש למלוי באמצעות קובץ שיועבר למשתתפים ע"ג דיסק און קי           

הצעת המחיר תרשם בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיבה. משתתף שלא ירשום            

ש כל הצעה למכרז. משתתף המעוניין שלא מאומה בשדה זה, יחשב כמי שלא הגי

 ".0ליתן כל הנחה, ירשום בשדה המתאים את הספרה "
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יקח בחשבון את כל חובותיו של הספק ואת כל ההוצאות, ת המשתתף, המחיר בהצע )ד( 

, והספק לא יהא ההזמנות והעבודות והספקמכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע 

 מאת כיוונים.זכאי לכל תשלום או מימון נוסף 

שיצויין על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיה נכון לביצוע  לאספקת המוצריםהמחיר  )ה(

 לא תשולם הצמדה על המחירים האמורים.למשך כל תקופת ההתקשרות,  ההזמנות

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כיוונים אינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סוג  )ו( 

וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, או כל שיעור שהוא,  הזמנה

. לזוכה  לא , ובהתאם לצורךכיווניםובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות ב

 תהא כל עילה לטענה להיקפי רכישות שבוצעו ע"י כיוונים . 

באם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר  (ז) 

המדוייק של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב  למובן

ותשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז. כיוונים אינה אחראית עבור כל פירושים או 

 הסברים שינתנו בעל פה.

כיוונים רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים  (ח) 

יוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ב

 והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל 

 מסמכי המכרז.קבלת ידם בעת -מסמכי המכרז לפי הכתובות שנמסרו על מקבלי            

אמצעים הנראים המשתתף יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל ה )ט(

לו כנחוצים כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים 

להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים 

בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור 

 ות.בס"ק )ח( לעיל, וכן בישיבת ההבהר

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

, באיכות שתתףבעת דיון במכרז, רשאית כיוונים להתחשב ביכולתו הכספית של המ (א)

 זמנהלבצע את ה שתתףההצעה ובטיבה. כן רשאית כיוונים להתחשב בכושרו של המ

קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו  הזמנותנשוא המכרז, כפי שהדבר נבחן מ

 רף.וממסמכים שצי

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה  

והתקנות  1965 -פלילית, לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 והצווים לפיו.

כן תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף  

 שבע, שלא כדין.-ארהנמצא על שטח ציבורי בתחום העיר ב

כיוונים תהא רשאית, לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין,  (ב)

 ובהתאם לאמור להלן.
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על  נוספיםכיוונים רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  (ג)

הזמנות והמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא ועדת 

במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר  ציעת לדרוש מהמהמכרזים רשאי

יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים  ציעהיחידה, והמ

 או למומחה מטעמה.

אין כיוונים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וכיוונים  (ד)

בעבר, לרבות  אספקתםירותם, ואופן רשאית לבחון גם את נסיונם של המציעים, כש

 במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

ככל שיוגשו הצעות זהות, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות  (ה)

נשוא המכרז ובהתרשמות כיוונים מניסיונה בעבר עם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע 

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של ם תהא רשאית כיווניבאמור לעיל, 

המציע לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו 

 ופנייה לממליצים.

כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או  (ו)

ז כל תביעה ו/או דרישה ו/או לא לבצעו. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכר

 .טענה מכל סוג שהוא, למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית

כיוונים לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים  

וכיו"ב הוצאות הכרוכות  במכרז, ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות

 בקשר עם ההליך.בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או 

מובהר בזאת במפורש כי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או  (ז)

בין בעצמה ובין נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד,  הזמנותאת ה ספקל

 באמצעות הזוכה במכרז.

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי (ח)

מסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת שייעשו ב

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

כיוונים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  (ט)

עיף מסעיפי המכרז, מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לס

 שלדעת כיוונים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על כיוונים חובה, או להעניק למי שנקבע  (י)

 כזוכה את הזכות, להתקשרות עם כיוונים בהיקף כלשהו.

באם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפורטים בכתב הכמויות וההצעה,  (יא)

ה את שיעור ההצעה בהתאם לשיעור שנרשם על ידי המציע בכתב הכמויות תקבע הועד

 .מחיר ליחידהלגבי 
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כיוונים שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה  (יב)

שהיא, במידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק לכיוונים ולא יפגע, לדעת כיוונים, 

 בעקרונות השוויון.

האמור לעיל, כיוונים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול  מבלי לגרוע מכלליות (יג)

דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות, למכרז, להשלים 

מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של 

ו/או חברי  המציע ו/או חברי ה צוות מטעמו וזאת, בין היתר לצורך עמידתו של המציע

 הצוות מטעמו, בתנאי הסף שפורטו לעיל.

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

שייקבע כזוכה במכרז מתחייב  המציעעם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה.  (א)

 4את אישורי הביטוח והמסמכים הנקובים בסעיף  לחתום על החוזה ולהמציא לכיוונים

 8כמפורט בסעיף  יצוע התחייבויותיו נשוא החוזה,להבטחת ב ערבות בנקאיתלהלן,וכן 

 .ימים מיום שנדרש לעשות כן ע"י כיוונים 7, והכל בתוך להלן

נמנע הזוכה מלחתום על החוזה במועד ו/או לא המציא את כל המסמכים הנדרשים  (ב)

תהא כיוונים כיאות, מכל סיבה שהיא ומבלי שיינתן לכך אישור כיוונים מראש ובכתב,

את זכייתו במכרז בהודעה בכתובים, מבלי ליתן כל התראה ו/או ארכה לבטל  רשאית

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב לתיקון הליקוי, ו

ו/או החלטתה לצאת במכרז חדש, ככל התקשרותה של כיוונים עם מציע אחר במקומו

 .שתבחר לעשות כן

ו/או לפיצוי אחרים, תהא כיוונים רשאית, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל זכות לסעד  (ג)

לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מראש, לחלט את הערבות שצורפה ע"י 

הזוכה לצורך השתתפותו במכרז, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום 

 התחייבויות, שנוטל על עצמו המציע בעצם הגשת הצעתו במכרז. 

עקב מחדלו של הזוכה מלחתום על החוזה ו/או להמציא  אחרהתקשרה כיוונים עם מציע  (ד)

הסכום את  , לדרישתה,יהיה הזוכה חייב לשלם לכיוונים – המסמכים הנדרשים במועד

לבין המחירים שנקבעו בסופו של דבר  הוא-ביןהצעתושההפרש הכספי המבטא את 

 .["תשלום ההפרש]להלן: " , למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזהבחוזה

מובהר בזאת, כי כיוונים רשאית, אך אינה חייבת, לגבות את תשלום ההפרש מסכום 

המציע מתחייב בזאת, כי  –ערבות המכרז, באמצעות חילוטה, וככל שבחרה לעשות כן 

ישלים את החסר. אין באמור לעיל לגרוע  –ככל שסכום ההפרש יהא גבוה מערבות המכרז 

ע את תשלום ההפרש בנפרד ו/או לצד חילוט ערבות מזכותה של כיוונים לגבות מאת המצי

 המכרז, והמציע מתחייב בזאת כי במקרה זה ישלם לכיוונים את תשלום ההפרש במלואו.

גם  ,מכרז במלואההכי כיוונים תהא רשאית לחלט את ערבות  ,למען הסר ספק יובהר

 ., כאמור בס"ק )ג( לעילבמקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה
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שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות  ציעמ (ה)

 שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 ,כנגד הזוכה ,אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות כיוונים (ו)

 .עפ"י כל דין

 

 :וביטוחים חתימת החוזה .4

ימים ממועד קבלת ההודעה  7לא יאוחר מאשר תוך  המציע מתחייב לחתום על החוזה (א)

"[. עם החתימה על החוזה על המציע חוזהה" / "ההסכם" :על זכייתו במכרז ]להלן

כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה  אישורי הביטוחלהמציא את 

על בסיסן  הפוליסותגם  -לדרישת מנהל מחלקת הביטוח בכיוונים ו,והאישורים מהותית

אשר יפסוק  ,יומצאו לבדיקת מנהל מחלקת הביטוח בכיוונים ,הנ"ל וצאו האישוריםה

לאור  ,מתחייב הספקאחר תנאי החוזה.  יםהפוליסות ממלאאישורי הביטוח ו/או אם 

פוליסה או תיקונה  אישור ביטוח ו/או הערות מנהל מחלקת הביטוח, להמציא לאלתר כל

 על מנת לעמוד בתנאי החוזה.

רב לחתום על ההסכם או לא ימלא כל תנאי מתנאי המכרז, ערבותו לא אם המציע יס (ב)

אית לגבות את הסכום הנקוב בערבות, ללא כל הודעה נוספת, שתוחזר לו וכיוונים תהא ר

לפגוע בזכותה של כיוונים לתבוע דמי לעיל, ומבלי  3לגרוע מהאמור בסעיף וזאת מבלי 

 נזק נוספים ו/או כל סעד אחר או נוסף.

 

 קופת ההתקשרות והביצוע:ת .5

, שתחול החל ממועד חודשים 36 -הינה ללמתן שירות ואחזקה תקופת ההתקשרות  (א)

 החודשים כאמור. 36ועד לתום אספקת הציוד במקום 

חודשים  12כיוונים תהא רשאית להאריך התקשרות זו על פי שיקול דעתה הבלעדי בעוד  (ב)

של כלל ההתקשרות שלא תעלה על לעוד שלוש תקופות נוספות, וזאת עד לתקופה כולל 

 חודשי התקשרות. 72

, תהא תקופת ההארכה כפופה הספקיובהר כי באם תאריך כיוונים את ההתקשרות עם  (ג)

 לכל האמור במסמכי המכרז הנ"ל לרבות תמחור המוצרים והשירותים.

נהל בהתאם למועדים שייקבעו לפי הוראות המאספקת הציוד הספק יתחיל ויסיים את  (ד)

 .בודה חתומות כדיןוזמנות ע

 

 תנאי תשלום: .6

תמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם, ישולם לספק סכומים  (א)

 "התמורה"[: -מפורט להלן ]להלן תנאים כבהתאם ל
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ידו בפועל , מחושב לפי  –החשבון יהיה מפורט ובשני עותקים בגין עבודות שבוצעו על  

בש"ח וכולל את כל המיסים וההיטלים החלים,  המחיר שנקבע בהצעתו במכרז, נקוב

 ולמעט המע"מ. הספק יצרף לחשבון העתקים מאושרים של הזמנות העבודה. 

המפקח יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור המנהל שיאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו  (ב)

 45ימים ממועד הגשתו והתמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם לספק בתום  14בתוך 

 יום אישור החשבון ע"י המנהל.יום מ

בגין עיכוב בתשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק )ב(, תשלם כיוונים הצמדה וריבית  (ג)

, זאת לתקופת העיכוב בלבד, ובלבד 1961 –בהתאם לחוק פסיקת ריבית התשכ"א 

יום, לכל המאוחר, ממועד העיכוב  60שנעשתה דרישה ופניה לכך, על ידי הספק, בתוך 

ש הספק דרישה תוך מועד זה, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום בתשלום. לא הגי

 הפרשי ריבית והצמדה כלשהם. 

 

 הזמנת העבודה: .7

ו/או חלקן לפי שיקול דעתה  העבודותהרשות בידי כיוונים להזמין מהספק את כל  (א)

בהתאם לדרישת  העבודהלבצע את והמוחלט ועל הספק להענות להזמנות כיוונים 

מהעבודה י תנאי המכרז ובמועד, וכן הרשות בידי כיוונים לבצע חלק כיוונים ועל פ

, ועל הספק מנהל, במקביל או בדירוג, לפי הוראת הסופקויכולות שי הזמנותה בעצמה.

 לביצוען לפי הנחיות אלה. להיות ערוך

חלק  בצעמובהר מודגש בזאת במפורש כי כיוונים שומרת לעצמה במפורש את הזכות ל (ב)

מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. כיוונים  ו/או מהעבודות

נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק  העבודותשומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע 

רק לאחר שימצאו  העבודותלבצע את יתרת  בלבד ולחייב את הספק מהעבודות

על ופורש התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת כיוונים לעצמה את הזכות במ

נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע  מהעבודותאף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד 

ק ספיחוייבו את כיוונים בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא ל הןאו ביטול חלקי מ העבודות

והספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך 

 המכרז.בביצוע חלק מהעבודות נשוא 

כיוונים רשאית להגדיל את ההיקף הכללי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים  (ג)

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3המירביים בהתאם להוראות תקנה 

 

 :ביצועערבות  .8

 ערבותבמועד החתימה על ההסכם, לכיוונים  הספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא  

עים שבש"ח )במילים:  70,000, בסך של 13, לוח מס' המחירים לצרכןודה למדד בנקאית צמ

חודשים. הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק ג' למסמכי המכרז,  39 -ל ףבתוקוש"ח(  אלף
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על הספק יהיה להאריכה מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ובשינויים המתחייבים, 

 שים לאחר מועד סיום ההתקשרות.חוד 3ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 

 

 שמירת זכויות: .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לכיוונים, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  (א)

 לעשות שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

רז, כיוונים תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכ (ב)

 בהתאם לתנאי החוזה.

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה  .10

 על המשתתף בלבד.

 

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .11

 

 קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז :  .12

כה המקורי" ( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט נקבע זוכה במכרז )להלן: "זו 

"זוכה מאוחר" (, מתחייב הזוכה המקורי  מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן:

לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי המקורי לשום 

ה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל פיצוי או תשלום מאת כיוונים, פרט לשכר עבודתו בתקופה ב

 כפי שאושרה ע"י המנהל. 

 לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי כיוונים, בגין ההליך שבוצע.  

 

 שם המשתתף ____________________

 מס' עסק מורשה/ח.פ.  ___________________

  תובת המשתתף___________________ כ

 _______________   ____________________ ל. פקס המשתתףט

 

 ______________________  _____________________  שמות מורשי החתימה

    חתימה וחותמת המשתתף: ________________

 תאריך : _____________ 
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 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 

 בנק ______________                                                                             לכבוד                                            

 סניף _______________                                                                                                                    כיוונים

 כתובת הסניף _______________                                                                                             א.נ ,           

 תאריך _______________                                                                                                       

 

 11/2018מס' למכרז צמודה למדד ואוטונומית אית ערבות בנק

)להלן: ח.פ/ת.ז. _______________ על פי בקשת ___________________________  .1

 אלף עיםשב"ח )במילים: ש 70,000"המבקש/ים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של 

מפורט להלן, שתדרשו מאת ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כ

 .ס נחל בקע"מתנלומכשירי כושר  ספורט ציודלאספקת   11/2018מכרז מס' להמבקש/ים בקשר 

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו. -"מדד חדש"  )א(  

 _____ נק'.__על __ והעומד 15/07/2018ביום שפורסם  2018 יונימדד חודש  -"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 13, לוח מס' המחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 

וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד 

 ין אם לאו.הקיים וב

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד  .3

היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

את אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם 

 אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם  7 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ.        4

לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, 

ליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש כאמור לעיל, מבלי להטיל ע

 את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

ועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה  2018שנת  ראוקטובבחודש  1ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

 ך הנ"ל.על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתארידרישה ומבוטלת. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                      
 בנק _______________                                                                                                                     

_____________  ___________ 
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 ביצוענוסח ערבות  - 1חלק ג'
 בנק ______________                                            לכבוד                                                                             

 סניף _______________                                                                                                                    כיוונים

 כתובת הסניף _______________                                        א.נ ,                                                                

 תאריך _______________                                                                                                       

 

 .      מס' למכרז צמודה למדד ואוטונומית ערבות בנקאית 

)להלן: ח.פ/ת.ז. _______________ בקשת ___________________________ על פי  .1

 אלף שבעים"ח )במילים: ש 70,000"המבקש/ים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של 

ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת 

 .ס נחל בקע"ומכשירי כושר למתנ ספורט ציודלאספקת 11/2018מכרז מס' להמבקש/ים בקשר 

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו. -"מדד חדש"  )א(  

 ___ נק'.__על ____ והעומד 15/07/2018ביום שפורסם  2018 יונימדד חודש  -"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 13ס' , לוח מהמחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר 

וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד 

 הקיים ובין אם לאו.

ם הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכו .3

היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את 

 .אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם  7 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ.        4

לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, 

לדרוש  כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים

 את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

ועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה  2022שנת  ינוארבחודש  1ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

 על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.דרישה ומבוטלת. 

 אינה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ו .6

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     

_____________  ___________ 
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 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 
 לכבוד

 כיונים החברה לתרבות ופנאי בע"מ

 11/2018חוזה מס' הנדון:  

 ס נחל בקע "ציוד / מכשירי כושר למתנאספקת 
מת החוזה ולאחר וך לפני חתיבסמלצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם  .1

בתוקף, אישור על קיום ביטוחים, בנוסח כיוונים כל עוד החוזה ביני לבין  ,מכן מדי שנה בשנה

, אשר יהיה חתום על ידי הביטוח המבטחת להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנובמצורף 

 אותי. 

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .2

 .כיווניםו החזרה בתביעה של המבטח כנגד תבוטל זכות השיבוב ו/א א. 

 יכללו בשם המבוטח. כיווניםהספק ו ב. 

 בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת. ג. 

, בין על פי רצון הספק ובין על פי רצון המבטח, לל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסהיכ ד. 

ביטול הביטוח  דלפחות לפני מוע יום 60 לכיווניםיעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם 

 .המבוקש

הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כספק לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי  .3

בלבד, בין אם פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את 

 גובה הנזק.

מתאים, לפי צורך וסוג למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי  .4

 העבודה שאבצע לפי החוזה.

 

 

 שם הספק __________________, חתימת הספק ____________________

 

 _________________: ___________________________שמות החותמים

 

 ______________________________________כתובת ומספר טלפון : __
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 באר שבע ס נחל בקע"מתנומכשירי כושר  ספורט ציודפקת אס ,אישור על קיום ביטוחים

 

 לכבוד
 "(המזמינהכיוונים החברה לתרבות ופנאי באר שבע )להלן: "

 באר שבע 82ההסתדרות 
 

 
אישור על קיום ביטוחים של ___________________________  )להלן: " הספק "ו/או הקבלן  הנדון:

וציוד נלווה, הובלה, התקנה ואחזקה ו/או שירותים  "( בגין אספקת ציוד ספורט, מכשירי כושר
 נלווים בקשר עם הסכם_________ )להלן: "השירותים" ו/או "העבודות"(

 
 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

 מן:אנו ערכנו  לספק ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כדלק .1
 

 ______ (____________)פוליסה מספר ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א
גבול אחריות: 
תובע, מקרה 

 ותקופת ביטוח 

1,000,000 ₪  
 

אחריותו של הספק על פי הדין, המכסה אחריות בגין מעשה או מחדל של הספק   :תאור כיסוי
בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות 

 הספק, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של  .1 הרחבות נוספות

 הספק ומי מטעמו.
 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי המזמינה. .2
 כשירי הרמה בקשר עם השירותים.כיסוי בגין פריקה וטעינה ומ .3
 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד שלישי. .4

 ש"ח לכל מקרה ביטוח. 20,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
 

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב
 גבול אחריות: תובע, 

מקרה ותקופת 
 ביטוח 

6,000,000 ₪  
20,000,000 ₪  

 : תאור כיסוי
 

ריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק, אח
 קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הספק בביצוע השירותים.

הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לתאונות  :הרחבה נוספות
 עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק.

 
 המוצר  )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות .ג

 
 גבול אחריות:  .ד
תובע, מקרה  .ה

ותקופת ביטוח 
 שנתית

  .ו
  ₪ 4,000,000 .ז
  .ח
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 תאור כיסוי:  .ט
  .י

ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין ו/או  חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם 
, לכיסוי אחריות הספק והמזמינה בקשר למוצרים ו/או לשירותים ו/או 1980 -

 דות שבוצעו ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו ואחזקתן השוטפת.לעבו
 חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  .1 הרחבה נוספות: .2

הביטוח מכסה את המזמינה בגין ו/או בקשר עם  המוצרים ו/או העבודות  .2
 שבוצעו ע"י  הספק ו/או ע"י מי מטעמו.

 אחריות צולבת.    .3
_______או מועד התחלת מתן שירותים מקצועיים תאריך רטרואקטיבי ___ .4

 למזמינה, המוקדם  מביניהם.
 ש"ח ( 40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על  ₪סך  ______________  .4 השתתפות עצמית: .3

 
 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .5

 
 הספק ו/או המזמינה.  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .6

כיוונים החברה לתרבות ופנאי בע"מ באר שבע ו/או עיריית באר  –ה"מזמינה" למטרת אישור זה 
 שבע  ו/או חברות בנות, עובדים ומנהלים של הנ"ל. 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .7
 לנזק במתכוון. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה, למעט כלפי מי שגרם .א
 סעיף אחריות צולבת. .ב
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר  .ג

יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60שנמסור לספק ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, 
 המבוקש.

פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח , חריג  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על .ד
 רשלנות רבתי ככל וקיים מבוטל. 

 
הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  .8

 הקבועות בהן.
  

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .9
יטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות קיים ב

הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות 
השתתפות בביטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל 

. למען הסר ספק, אנו מוותרים על טענה 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59 החיוב כאמור בסעיף
 של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .10

 מקוריות.במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות ה
 
 

______________ ____________________  _____________________ 
 חותמת חברת הביטוח       שמות החותמים            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה              
 
 
 

 __סוכן ביטוח:______________________ טלפון __________________פקס.:___________
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 רו"חנוסח אישור    - '1דחלק 

 לכבוד

_________________ 

 א.ג.נ.,

 

 2017-2015הנדון: הכנסות בשנים 

הנובעות לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של החברה 
טבר כולל מע"מ במצ ₪ 500,000 -ציוד ספורט ומכשירי כושר, בהיקף כספי שלא יפחת מאספקת מ

, הכלולים בהצהרת החברה. אחריותנו היא 2015-2017גופים בשנים  שלושהעד לשנה אחת עבור 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

מאתנו  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש
בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית  לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים 
 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .

יות, את היקף פעילות החברה לדעתנו, הצהרת החברה משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהות
 .כאמור

 

 

 

 

 בברכה

______________________ 

 רואי חשבון
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 לכבוד

 החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ – כיווניםחברת 

 

 7201-5201בשנים  ציוד / מכשיר כושר הכנסות מאספקת 

 

בשלוש השנים  ומכשירי כושר  ספורטציוד הריני להצהיר, כי המחזור הכספי של החברה מאספקת 
לשנה  ₪ 500,000 -כולל, הינו בהיקף כספי שאינו נמוך מ 2017ועד שנת  2015האחרונות, החל משנת 

גופים. לעניין זה גוף יהיה רשות מקומית ו/או משרד ממשלה ו/או גוף )כולל מע"מ(, בעד שלושה 
 ציבורי ו/או מוסד ו/או תאגיד אחר.

ת בנוסף לאישור כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר, להוכח
 ההיקף הכספי, התואמת את האמור לעיל: 

 

 היקף כספי לשנה טלפון אנשי קשר  שם המזמין 
     2015שנת 

     
     

     2016שנת 
     
     

     2017שנת 
     
     
 

__________________ 
 שם המציע + חתימה

 

 אישור

_____ עו"ד )מ.ר ____________(,     ___, _ה בפני\_________הופיעהנני מאשר בזה כי ביום ___

גב' ___________________ \במשרדי שברחוב _______________________________ מר 

עליה להצהיר \ה כי עליו\ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו\ת ת.ז שמספרה _____המוכר\נושא 

ה \תעשה כן, אישר\שהה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע\תהיה צפוי\את האמת בלבד וכי יהיה

 חתמה עליהם בפני.\תצהירה דלעיל וחתם\את נכונות תצהירו

_________________        __________________ 
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 עו"ד                                 חותמת             

 מ.ר _____________             

 

 

 נוסח המלצה -2חלק ד'

 
 ,כיווניםאל: 

 ____________ ב_____________________.אני הח"מ משמש כ __

 

 ומכשירי כושר  ספורטציוד "( סיפק עבורנו המציע" מאשר בזאת כי _______________)להלן:
 _________ ועד לשנת ___________ בהיקף של _______.החל מ

 

 הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו )אנא הקף/י בעיגול את החלופה הרלוונטית( ונמק:

-לשביעות רצוננו המלאה  (1)
_______________________________________________________ 

 -( לשביעות רצוננו החלקית 2)
______________________________________________________ 

( מידת שביעות רצוננו מהספק הינה 3)
________________________________________________ 

 

/מבצעים את עבודתם אצלנו בהתאם ללוחות הזמנים )אנא הקף/י בעיגול את החלופה( הנ"ל ביצעו
 ונמק:

 -( עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו, באופן מלא 1)
_________________________________________ 

 -( עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו, באופן חלקי 2)
________________________________________ 

 לא עמידה בלו"ז.( ל3)

 

 שסופקו ציוד / מכשירי כושר  איכות 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 אנו ממליצים עליהם בפניכם:

 הערות נוספות: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________ 

 תאריך: __________________
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פרטי החותם: _______________________,  חתימה וחותמת 
____________________________ 

 

  *     יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המציע
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 להוכחת יבואן/יצרן מורשהתצהיר  - 3חלק ד'

 

נכ"ל המשתתף/שותף אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מ

במשתתף, ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 

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

 

מורשה לאספקת המוצרים אשר בכוונתי לספק בקשר ו/או יצרן הריני להצהיר, כי אני יבואן  .1

 לאספקת ציוד ספורט ומכשירי כושר עבור מתנ"ס " נחל בקע" 11/2018מס'  פומביעם מכרז 

 באר שבע, וכי אנוכי נותן שירות מורשה למוצרים אלה.ב

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

 

 

 

________________ 

 שם המציע + חתימה

 

 

 אישור

אני הח"מ, ______________, , 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

עו"ד )מ.ר __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ 

ידי ת.ז. מס' -שנת _____ הופיע בפניי במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

העונשים  ___________, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי. 

 

______________          _________________ 

 חתימת עורך הדין              חותמת  
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 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: -' החלק 
 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

 סקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מסלפי חוק ע

 ("החוק")להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף 

מת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את הא

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

 

 המשתתף ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .       א.1

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה  ב.

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  ג.

 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 * ]על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 ב' בחוק.2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 רי אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהי .2

____________ 

 אישור

 

אני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 

________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

את תוכן תצהירו/ה לעיל צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 בחתמו/ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד                                               
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -' וחלק 
 11/2018מס'פומבי  מכרז

  באר שבע ס נחל בקע"מתנעבור ציוד ספורט ומכשירי כושר אספקת 

___, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, אני הח"מ _________________

, הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, ומכשירי כושר ספורט ציודולרבות ההסכם, פירוט 

, לוח התשלומים, הציוד/מכשירים אספקתשיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לביצוע 

ב התמורה, ערבויות, תקנים הנזכרים במסמכי תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישו

 המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

ובדקתי את כל הפרטים בקשר מכשירי חדר כושר לאספקת ציוד/את מיקום ולאחר שבדקתי 

לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה 

 ;המכשיריםהציוד/אספקת ללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם ביצוע כו

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע 

 העבודה בשלמותה;

 במכרזמכשירי חדר כושר לאספקת ציוד/הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע 

הזמנת בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש מהזוכה במכרז, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת 

ולא אבוא ציוד/מכשירי הכושר , ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי העבודה

, ובאפשרותי לבצע אשר אינם צמודים למדדבתביעות כלשהן להפרשים איזה מהם בקשר למחירים 

 כוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים שבמכרז.את העבודה, ב

כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות 

, והיא לוקחת בחשבון םובשלמות םבכל היקפמכשירי חדר כושר לאספקת ציוד/העלולות להידרש 

ו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד איכות גם דרישות נוספות שיהי

 הסביבה, משרד התחבורה וכיוב'.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל 

מכשירי כושר לחדר לאספקת ציוד/הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב 

 בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.ר כוש

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים 

 הים.את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים ז מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני 

 לבינכם.
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 70,000להבטחת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על סך של 

ממועד הודעתכם ימים  7היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך  .1.10.2018עד ליום ש"ח, בתוקף 

וכן אישורי ביטוח  אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה

. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית על פי דרישתכם

ולט על ידכם לגבייה, וסכום הערבות יח-ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש על-שנמסרה על

 ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 

ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתי על הצעה זו.

 ים הבאים:כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישור

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

לסימון 

 המשתתף

לסימון מחלקת  

 התקשרויות

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה מלא בשני העתקים ____

 יש / אין / ______ ש"ח 70,000ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ע"ס  ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

סמכי למ 3בנוסח חלק ד' בדבר עבודות קודמות מרשויות מקומיותהמלצות  ____

 המכרז

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______ או צילום ת.ז. במקרה של יחידמסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר זכויות חתימה ____

 יש / אין / ______ הצהרת משתתף בדבר שכר מינימום ____

ש המעיד כי המשתתף תצהיר חתום בפני עו"ד להוכחת עמידה בתנאי הסף כנדר ____

 הינו יצרן / יבואן מורשה למוצרים נשוא המכרז.

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______ העתק תעודת עוסק מורשה מאת מע"מ ____

)ה( להוראות הכלליות 2אישור רו"ח להוכחת עמידה בתנאי הסף כנדרש בסעיף  ____

 למסמכי המכרז 1בנוסח חלק ד'

 

 

 

 

 ____יש / אין / __
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 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 המשתתף:__________________________________ טלפון: ________________ כתובת

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________

 החתימה(: _____________________ שם מלא של החותם )מורשה
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 באר שבע ס נחל בקע"מתנאספקת ציוד / מכשירי כושר  –תב הצעה כ -חלק ז'
לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: הוראות למשתתפים, נוסח מסמכי 

המכרז וההסכם המצורף, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, 

 .עת מחיר הצעתיובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קבי

 .בבחירת הזוכה במכרז כיווניםולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי 

 הנני מצהיר כדלקמן:

ידוע לי, כי המכרז הינו  שנתי. ההזמנות יבוצעו תקופתיות לפי הצורך ובהתאם לדרישות ולצרכי  .1

לפי  והמנכ"ל חשבובכפוף לתקציבים. ההזמנות תהיינה חתומות מראש על ידי ה כיוונים

 הכמויות והפריטים הנדרשים. 

. עבודה בכיווניםידוע לי, כי אין לבצע אספקה ללא הזמנה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה  .2

 , לא תאושר לתשלום.חשבוה כיוונים מנכ"לשתבוצע ללא הזמנה חתומה ע"י 

לאחד ממחסני  המוזמניםמכשירי הכושר ציוד/אני מתחייב לספק ולהוביל על חשבוני את כל  .3

הרשומים בהזמנה, או לכל מקום אחר הרשום שם ו/או כפי שיתבקש על ידי נציגי  כיוונים

 המוקדם ימים מיום קבלת ההזמנה, או על פי המועד הקבוע בהזמנה על פי 14, תוך כיוונים

ידוע לי  תעודת משלוח תימסר לנציג הרלוונטי המקבל את הסחורה, בכל אתר ואתר.מביניהם 

 ורה יתווסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית. כי לתמ

ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל, או תוספת על המחירים הגלויים, יגרום לפסילת מסמכי ההצעה  .4

 כולה. 

רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המרביים  כיווניםידוע לי, כי  .5

 .1987 –מ"ח ( לתקנות העיריות )מכרזים(, התש7)3בהתאם להוראות תקנה 

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הטובה  כיווניםידוע לי, כי  .6

 ביותר ביותר, ואף לדחות ההצעות כולן. 

כולל מע"מ, עם  ₪ 700,000 –ידוע לי כי ההיקף הכספי הכולל של המכרז מוערך בסך של כ  .7

רי היקפי העבודה או היקפי הפרטים , כי כיוונים אינה מוגבלת לשיעווידוע לי מובהרזאת 

 .ו/או מימוש ההיקף הכספי הנקוב לעיל, בין במלואו, בין בחלקו ובין בכלל האמורים

הנני מתחייב בזאת לספק את כל המוצרים הנקובים במחירונים המצורפים, ללא כל סייג,  .8

 ין כמפורט לעיל.בכפוף לקבלת הזמנות כד

 מחיר תוספת כל ללא, הרשום מהמפרט יותר טובים נתונים בעלי מוצרים לספק רשאי הספק
 .הישראלי התקנים מכון אישור בעלי יהיו המתקנים .המזמין של ובכתב מראש ובאישור
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 כתב כמויות למכשירים וציוד

 כמות סוג מכשיר מס' תאור 
 -מבנה א 

מכשירים 
 אירוביים

 5 מסילת ריצה מקצועית 1

 2 ידיות אחיזה(קרוס טריינר מקצועי סטטי )ללא  2  

 1 אורך צעד משתנה -קרוס טריינר )אליפטי( בשילוב סטפר  3  

 2 אופני כושר כורסא  מקצועי 4  
 -מבנה ב 

 CHEST PRESS 1לחיצת חזה  5 מכשירי כוח

 SHOULDER PRESS 1לחיצת כתפיים   6  

 1 מקרבי שכמות  -מכשיר חתירה  7  

 LAT PULL 1פולי עליון   8  

    

 1 עדיפות לשכיבה ! LEG CRULכופפי ברך בישיבה  9  

 LEG EXTENSION 1פושטי ברך   10  

 LEG PRESS 1מעלות   45לחיצת רגליים  11  

 DIP  /CHIN ASSIST   1גרביטרון  12  

 PECTORAL FLY  1פרפר 13  

 SMITE MACHINE  1סמיט מאשין  14  

 CABLE CROSSOVER 1פולי קרוס אובר זויתי    15  

 1 כלוב 16  
 -מבנה ג 

 1 מעלות 90ספת לחיצת חזה אולימפית מתכווננת עדיפות לזווית שלילית ועד  17 ציוד נלווה

 3 0-90ספת מתכווננת  18  

 1 ספה לבטן 19 

 1 ספה לגו תחתון 20  

 1 דו ראשי –ספת כומר )פריצ'ר(  21  

 1 25צורך לפי סעיף  סטנד למשקוליות יד )דמבלים(. כמות לפי 22  

 1 משקלות אולימפיים )צלחות(-סטנד לצלחות 23  

   משקולות אולימפיים )צלחות( 24  

 10 ק"ג 25    

 15 ק"ג 20    

 10 ק"ג 15    

 20 ק"ג 10    

    7.5 12 

 10 ק"ג 5    

 8 ק"ג 2.50    

 4 ק"ג 1.25    

 1 חובה!  –יטן סט משקוליות יד )דמבלים( ציפוי אור 25  

   ק"ג  לפי פירוט משקלי הזוגות: 40ק"ג עד  2מ     
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    2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,14,18,19,30,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40   

 1 ק"ג + סטנד 1ק"ג בהפרשים של  1-5סט זוגות משקלות דמבלים   26  

 3 מ' אולימפי ללא הברגה 2.2מוט ישר  27  

 1 מ1.2 -מוט ישר קצר אולמפי  28  

 2 אולימפי  Wמוט  29  

 1 סולם שבדי 30  

 1 מתקן מתח שמונח על סולם שבדי 31  

 1 מתקן מקבילים שמונח על סולם שבדי 32  

 1 יחידות 6מתקן למוטות עד  33  

 1 ידיות וכדומה -מעמד לאביזרי קצה  34  

 12 סוגרים למוטות אולימפיים 35  

 30 משטח גומי לאזור משקלות החופשיים 36  
 1 ידית זוותית לפולי לתלת ראשי 37  
 2 חבל תלת ראשי 38  
 2 ידית מסתובבת קצרה ישרה 39  
 2 ידית מסתובבת מסולסלת לדו ראשי  40  
 1 בצידיו ידיות אחיזה ועיגול מגן לידיים -מוט רוחב כתפיים  41  
 1 )עם הוצאת נתונים בעזרת סרט קופה(משקל עם אחוזי שומן  42  

 -מבנה ד 
 22 ס"מ 65כדור פיזיו )פיטבול( קוטר  43 ציוד סטודיו

 20 כדור אובר בול פילאטיס ויוגה 44  

 15 טבעת פילאטיס 45  

 20 ס"מ לפחות 60מ"מ רוחב  0.6דק  -מזרן לפיאלטיס ויוגה  46  

 10 חצי כרית צוואר פילאטיס 47  

 THERA BAND 13ית אימון התנגדות חלשה גומי 48  

 THERA BAND 13גומיית אימון התנגדות בינונית  49  

 THERA BAND 13גומיית אימון התנגדות חזקה  50  

 THERA BAND 7גומיית אימון התנגדות חזקה מאוד  51  

 10 ק"ג 1 -משקוליות ציפוי נאופרן  52  

 10 גק" 1.5 -משקוליות ציפוי נאופרן  53  

 10 ק"ג 2 -משקוליות ציפוי נאופרן  54  

 10 ק"ג 3 -משקוליות ציפוי נאופרן  55  

 20 ס"מ  1.5ס"מ עובי  100ס"מ אורך  60מזרן לולאות רוחב  56  

 26 ס"מ 70X40מדרגה אירובית עם אפשרות לגבהים שונים גודל במשטח  57  

 7 ק"ג 2בודי בר  58  

 7 ק"ג 3בודי בר  59  

 6 ק"ג 4בודי בר  60  

 2 ק"ג 5בודי בר  61  

 6 ק"ג1כדור כוח גומי  62  

 7 ק"ג 2כדור כוח גומי  63  

 5 ק"ג 3כדור כוח גומי  64  
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 4 ק"ג 4כדור כוח גומי  65  

 3 ק"ג 5כדור כוח גומי  66  

 3 מתקן לכדור כוח  67  

 1 וו לגומיות  68  

 2 וו למזרן לולאות  69  

 1 מתקן לבודי בר  70  

   גומיות אימון אקספנדר )צינורי גומי( לפי רמת קושי עולה: 71  

 12 צהוב   72  

 12 אדום 73  

 12 ירוק 74  

 6 כחול  75  

   צמיד משקולות לקרסול ולידיים:    

 10 ג"ק 0.5 76  

 10 ק"ג 1 77  

 10 ג"ק 1.5 78  

 6 ק"ג 2 79  

 2 דלגיות 80  

 2 מדפים/התקנים לכדורי פיטבול   81  

 1 משאבה חשמלית לכדור פיזיו/פיטבול  82  

 100 מ"ר 1, 120מזרן פאזל לאומנויות לחימה דחיסות מינימום  83  

  מפרט טכני לציוד אירובי .9

 תנאי מתלה:

יקבל על ** יובהר כי על המציע יהיה להגיש הצעתו באופן מפורט ועם מחירים נקובים בגוף הקבצים אשר י

 .מדיה מגנטית קשיחהגביי 

)"=אינץ'(. כל ספק יגיש הצעות מחיר לפי כל גודל מסך אינטגרלי שיש לו ע"פ  15גודל מינימוםם: " –מסך  .א

 הפירוט לעיל.

 חובה! (גלאי נפח או גלאי משקלגלאי משתמש ) –מסילת ריצה  .ב

 בלבד.  Full Commercial, Heavy Dutyמכשירים מקצועיים לחדר כושר  .ג

 החדש מביניהם. 2017-2018הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת  .ד

יש לצרף קטלוגים/ תמונות יצרן מקורי, הכי מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים ועם  .ה

  מדבקה בהתאם למכשיר והדגם המוצע ברשימת הציוד.

 .ה לכבדי ראייה()כולל הבלט יש להציב על המכשירים הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית, ערבית .ו

כל שינוי י/ש ליידע, לכתוב  -החדש, המעודכן והמקצועי ביותר.  -יש להגיש ציוד מדגם/ליין אחד בלבד  .ז

 .ולהדגיש
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1   

מפרט טכני למסילת 
  ריצה:

 

 בתקן ישראלי ללא שנאי 220Vמותאם למתח חשמלי  מתח חשמלי
 םשעות פעילות ביו 18מותאם לעומס מסחרי של  עומס
 מצופה בשכבת שעווה מוקשת ו/או חומר ללא צורך בשימון משני צידי הקרש קרש

 רצועה תעשייתית מקורית של הספק רצועת מסוע
מינימום שטח משטח 

 ס"מ 51X151 הריצה

 עפ"י יצרן גובה מדרך
 עפ"י יצרן בולמי זעזועים

 0-15% אחוזי שיפוע
 קמ"ש 0.8 מינימום מהירות מסוע

 קמ"ש ומעלה 23 מהירות מסוע
הפעלה חיצונית של 

 פונקציות
פונקציות של שינוי מהירות ושיפוע וכפתור התחלה יהיו כהפעלה נפרדת מחוץ 

 למסך המגע
גלאי משתמש ) נפח או 

 חובה! קל(מש

 חובה! בדיקת דופק במגע כף יד
 חובה! דופק משדר

 לפחות ACכוח סוס  4מנוע  מנוע
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה 
 )"=אינץ'( 15גודל מינימום : " גודל מסך 

 מגע מלא, אינטגראלי סוג מסך

זמן, מהירות, מרחק, קצב )דק'/ק"מ, צעדים/דקה( צריכת קלוריות, הספק,  נתונים על לוח התצוגה
 התנגדות, דופק אחוזי שיפוע/

 דופק ידני מתמשך ,דופק משתנה, מבחן מאמץ, אינטרוואל , דופק מטרה אפשרויות –תוכניות 
 רצוי מאוורר מובנה

 חובה! התחל בלחיצת כפתור
 חובה!   לחצן עצירה

כבל עצירה המתחבר לגוף 
 עם קליפס

 חובה!  

/ חיבור אייפון/אייפד
 חובה!   אינטגראלי/מתאמים

 חובה! USBחיבור 
 חובה! חיבור לאינטרנט

י מינימום משקל טווח
 ק"ג 180 מתאמן

    

2   
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מפרט טכני לקרוס 
   טריינר:

 בתקן ישראלי 220Vמותאם למתח חשמלי  מתח חשמלי
 חובה! דופק בנגיעת כף יד

 חובה! דופק משדר
 עם ידיות אחיזה נעות ידיות אחיזה 

 דינמו/גנראטור פנימי עם/בלי צורך בחשמל טכנולוגיה
 LCD סוג תצוגה

 מלא תצוגה מסך 
 )"=אינץ'( 15גודל מינימום : " גודל מסך 

 מגע מלא, אינטגראלי סוג מסך
 בחירת תוכניות, מידע כללי, צפייה בטלוויזיה, ועוד אפשרויות מסך

 RPM, דרגת קושי, WATSזמן, מהירות, מרחק, קלוריות,  תצוגת פרמטרים נמדדים
 רנדומאלי, דופק מטרה ידני, מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, תוכניות

 20 מינימום רמות התנגדות
חיבור לאייפון/אייפד 
 חובה!   אינטגראלי/מתאמים

 רצוי USBחיבור 
 חובה! חיבור לאינטרנט

טווחי מינימום משקל 
 ק"ג 159 מתאמן

    
3   

מפרט טכני לקרוס 
 טריינר 

 אורך צעד משתנה

   )אליפטי( בשילוב סטפר:
 בתקן ישראלי 220Vלמתח חשמלי מותאם  מתח חשמלי

 חובה! דופק בנגיעת כף יד
 חובה! דופק משדר

 שני מצבי אחיזה שונים : סטטי ודינמי  ידיות אחיזה 
 דינמו/גנראטור פנימי עם/בלי צורך בחשמל טכנולוגיה
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה 
 )"=אינץ'( 15גודל מינימום : " גודל מסך 

 , אינטגראלימגע מלא סוג מסך
 בחירת תוכניות, מידע כללי, צפייה בטלוויזיה, ועוד אפשרויות מסך

 RPM, דרגת קושי, WATSזמן, מהירות, מרחק, קלוריות,  תצוגת פרמטרים נמדדים
 ידני, מתמשך, אינטרוואל, שריפת שומן, רנדומאלי, דופק מטרה תוכניות

 15 מינימום רמות התנגדות
חיבור לאייפון/אייפד 
 חובה!   אינטגראלי/מתאמים

 רצוי USBחיבור 
 חובה! חיבור לאינטרנט

טווחי מינימום משקל 
 ק"ג 159 מתאמן
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4   
מפרט טכני לאופני 

   כורסא:

 בתקן ישראלי 220Vמותאם למתח חשמלי  מתח חשמלי
 חובה! דופק בנגיעת כף יד

 חובה! דופק משדר
 דינמו / חשמלי טכנולוגיה
 LCD סוג תצוגה

 מלא מסך תצוגה 
 )"=אינץ'( 15גודל מינימום : " גודל מסך 

 מגע מלא, אינטגראלי סוג מסך
 בחירת תוכניות, מידע כללי, צפייה בטלוויזיה, ועוד אפשרויות מסך

 RPM, דרגת קושי, WATSזמן, מהירות, מרחק, קלוריות,  תצוגת פרמטרים נמדדים

 ריפת שומן, רנדומאלי, דופק מטרהידני, מתמשך, אינטרוואל, ש תוכניות

 25 מינימום רמות התנגדות

 חובה! מושב ארגונומי מתכוונן

 רצוי משענת גב מתכווננת
חיבור לאייפון/אייפד 
 חובה! אינטגראלי/מתאמים

 רצוי USBחיבור 

 חובה! חיבור לאינטרנט
מינימום משקל משתמש 

 ק"ג  159 מקסימאלי
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 מפרט ציוד כוח .10

** יובהר כי על המציע יהיה להגיש הצעתו באופן מפורט ועם מחירים נקובים בגוף הקבצים אשר 

 .מדיה מגנטית קשיחהייקבל על גביי 

 תנאי מתלה:
 המכשירים יהיו מהליין והדגם המתקדמים ביותר שיש לספק. .א

קסימלי אפשרי של אותו מפרט מערכות המשקולות לכל מכשיר יהיה לפי מפרט יצרן ע"פ משקל מ .ב

 מכשיר.

 הפרופילים יהיו בעלי פינות מעוגלות. .ג

 המכשירים יהיו בעלי שינוע של כבלים תעופתיים ו/או קוולר. .ד

 ק"ג בין משקל למשקל. 3ק"ג ועד  1.5מנגנון תוספת משקל יהיו בדילוגים של לפחות  - משקולות ביניים .ה

 חיפויים לכיסוי המשקולות. .ו

 בלבד.  Full Commercial, Heavy Dutyכושר  מכשירים מקצועיים לחדר .ז

 יהיה גומי על רגלי המכשירים למניעת שירטות וסימנים על רצפה או חיפוי. -חיפוי רגלי מכשירים  .ח

 החדש מביניהם. 2017-2018הספק יצרף קטלוג מכשירים לשנת  .ט

וספרים ועם יש לצרף קטלוגים/ תמונות יצרן מקורי, הכי מעודכנים לכל הפריטים בהצעה כשהם ממ .י

  מדבקה בהתאם למכשיר והדגם המוצע ברשימת הציוד.

 .)כולל הבלטה לכבדי ראייה( יש להציב על המכשירים הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית, ערבית .יא

כל שינוי י/ש ליידע, לכתוב  -החדש, המעודכן והמקצועי ביותר.  -יש להגיש ציוד מדגם/ליין אחד בלבד  .יב

 .ולהדגיש

   שירים :רשימת המכ

 כמות מבנה ב

   CHEST PRESS. לחיצת חזה 1
   מושב מתכוונן.

   PECTORAL FLY. פרפר  2
   קביעת התחלת תנועה באמצעות קלאץ' או מנגנון אחר.

   מושב מתכוונן.

   SHOULDER PRESS. לחיצת כתפיים 3
   מושב מתכוונן.

   אפשרויות אחיזה שונות. 2
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   LAT machine. פולי עליון 4
   מתקן ברכיים מתכוונן.

   SEATED ROW. מקרבי שכמות  5
   כרית תמיכת החזה והמושב מתכווננים.

   מצב אחיזה מאוזן ואם יש מצב אחיזה מאונך, מקובל.

   SEATED LEG CRUL. כופפי ברך בישיבה 6
   כוונון.כרית הלחיצה, תמיכת הברכיים, כרית הקרסול וכרית תמיכת הגב ניתנים ל

   LEG EXTENSION. פושטי ברך 7
   כרית לחיצת רגליים מתכווננת, טווח תנועה מתכוונן.

   פשיטה מתכווננת לאורך.
   זווית תחילת התנועה ניתנת לכיוון לנוחות המשתמש ולטווח התנועה הרצוי לו.

   תמיכת הגב מתכווננת.

   LEG PRESSמעלות  45. לחיצת רגליים  9
   המתעמל ניתן לכוונון מתנוחת ישיבה. מושב

   המושב נע על מסילות המאפשרות יציבות מרבית והגנה על המתאמן בזמן התרגול.
   מדרך הלחיצה ברוחב מספק ונוח לביצוע תרגילים שונים.

   ידית לקימה.

   . גרביטון 10
   מצבים של מקבילים רחב וצר. 2

   smite machine. סמיט משין  11
   ציר מרכזי ו/או שרשראות/כבלים לצדי המכשיר

   אפשרות לזרועות תליית פלטות משקלות.
   קוטר מוט אולימפי, מוט מאוזן

   מעמדי משקלות חופשיים ללפלטות לפחות 6
   רצפה יציבה, חלקה וללא שום חלק מפריע בה

   CABLE CROSSOVER nero. פולי קרוס אובר צר  12
   התנועה ניתנת לכוונון גובה המשתמש ורצונו.זווית תחילת 

   מגוון רחב של ידיות וצורות אחיזה שונות :
 2 א. חבל יד אחורית

 2 ב. מוט ברזל ישר )ציפוי גומי( אחיזה צרה
 2 ג. מוט ברזל זויתי )ציפוי גומי( אחיזה צרה

 1 ד. מחזיק קרסול
 1 ה. ידית אחיזה רחבה

   . כלוב 13
   קלות חופשייםמעמדים למש

   מעמדי בטיחות
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 מינימום זמן אחריות
אחריות כוללת על כלל המכשירים אירובי, 

 כוח, ציוד נלווה
 שנים 3

  עפ"י אחריות ספק למוצר -אביזרי סטודיו  
  מכשירים אירוביים

 שנים 10 שלדה
 שנים 5 מנוע

 שנים 3 צג, כרטיסים ורכיבים אלקטרוניים
 שנים 3 ישני דופקחיישנים, חי

 שנים 3 גלאי נפח /גלאי משקל
 שנים 3 רצועה וקרש

 שנים 3 פלסטיק וחיפויי פלסטיק
  מכשירי כוח וציוד חופשי

 שנים 10 שלדה
ציפוי גומי, גומיות, רצועות, כבלים, חיפויי 

 פלסטיק, קפיצים, בוררי מצבים, גלגלים
 שנים 3

 שנים 3 ריפוד
  הערה:

תהיה כמצוין מעלה או תקופת האחריות 
הארוכה  -בהתאם לרשום בקטלוג היצרן 

 מבניהם!

 

  שירות:
  קריאות שירות:
  שעות מקריאה 24 -מכשיר מושבת 

  שעות מקריאה 48 -מכשיר פועל שלא כהלכה 
במידה ולאחר ביקור טכנאי במכשיר שאינו 

שעות  24פועל ולא ניתן להחזירו לפעולה תוך 
כשיר חלופי עד תיקון נוספות אזי יסופק מ

שעות מביקור  48המכשיר המקורי וזאת תוך 
 הטכנאי

 

שנים באמצעות טיפולים  3תחזוקה למשך 
 בשנה( 4רבעוניים )

 

ניקיון יסודי של מכשירים אירוביים וכיוון 
 חגורות ריצה במסלולים

 

  שימון בהתאם להוראות יצרן
בדיקת ברגים, גלגלות, רצועות וכבלים 

 וח וציוד חופשיבמכשירי כ
 

בדיקת דוושות, מנגנון התנגדות ומושבים 
 באופני ספינינג

 

 6בקבלת אישור תקינות כלל המכשירים כל 
 חודשים במסגרת האחריות!

 

  
  התקנת הציוד

על הספק להתקין ציוד אשר כולו עובד במתח 
 וולט. 220-240רשת תקני 
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על הספק לשאת בכל ההוצאות הכרוכות 
וד ובהשארתו בתקופת האחריות בהבאת הצי

 במצב של פעילות תקינה.

 

הספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות של 
היועץ מטעם הלקוח. אישור היועץ כי הציוד 

סופק והותקן כפי הנדרש במפרט ובאיכות 
 טובה, יהוו תנאי לתשלום לספק.

 

הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות הספק 
 ותבוסס על האמור במפרט זה.

 

 

 לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה.  4% -  4מחיר להארכת הסכם שירות לשנה  .יג

 לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה. 4.5% -  5מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 

 לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה.    5% -  6מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 

 לשנה מסכום ההצעה המוצעת לאחר הנחה. 5.5% -  7מחיר להארכת הסכם שירות לשנה 

לספק את המוצרים, דהיינו ציוד / מכשירי הכושר אשר יוזמנו ע"י כיוונים בהתאם הנני מציע   .יד

למחירים הנקובים במחירונים כפי שציינתי על גבי המדיה המגנטית המצורפת למסמכי הצעתי, 

בזאת כלפי שהמציע מתחייב  יובהר וכן את שירותי האחריות למשך שלוש שנים מיום ההתקנה.

על בסיס התעריף  7-4הרחיב את הסכם השירות לשנים אפשר על פי שיקול דעתו למזמין לה

 שמופיע לעיל. 

 חברת כיוונים אינה מתחייבת לרכוש כמות כלשהי מפרטי הצעת המחיר. .1

ין ברחוב בן חיים, מתנ"ס נחל ר למזמין, כולל הובלה הרכבה כמצוהזוכה יספק את המוצ .2

 ע, באר שבע.בק

ושירותי האחריות שידרשו המוצרים, הציוד  מאומדן המכרז הנ"ל בגין**על המציע לתת הנחה 
 .ש"ח 700,000וסכומם לא יעלה על  כאמור לעיל

 

 אחוז הצעה מוצעת במילים אחוז הנחה מוצעת
%_________  

 

 **המציע אשר ייתן תוספת מחיר הצעתו תיפסל.

 (____________________2_________________(__1מורשי החתימה וחתימות 

            

 מס' ח.פ./ת.ז.           מס' טלפון   שם מלא        

                                          

 תאריך       כתובת למשלוח הודעות                   
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  מדדי איכות לבחינת ההצעות -1חלק ז'

 בטבלה להלן. יםצעות תיבחן על פי הקריטריונים והניקוד המפורטשאיכות הה מובהר בזאת

 אמת מידה שנדרשת במכרז –מדד  תאור
מק' 
 סך ניקוד ניקוד

 65 65   מחיר

     חוות דעת לקוחות: איכות

   0.5 אספקה  

   0.5 התקנה  

   0.5 תמיכה וליווי מקצועי  

   0.5 שירות כללי  

 2.5 0.5 ת דומיםשירות ותחזוקה עם לקוחו  
כלל מכשירים 

 2 עברית מובנית + תוספת שפה רוסית אירוביים
  

 3 1 מסך מובנה במכשיר ללא זרוע  

   1 תוכניות אימון 12כל תוכנית אימון מעל  מסילת ריצה

   1 /מתאםUSB אפשרות התחברות ל  

  
התחברות אינטרנט חיצונית לבדיקת/שדרוג תוכנת מכשיר 

 ותקלות
1   

   1 הפעלה, שינוי מהירות וזויות -אפשרות הפעלה חיצונית   

   2 "(15" )מעל 1תוספת של   

   1 קמ"ש 23קמ"ש מעל מהירות  0.1תוספת   

   2 (Full Touchמסך מגע מלא )  

 9.5 0.5 מאוורר מובנה  

   1 פטנטים יתרונות בלעדיים

   2 בידול  

 5 2 מפרט טכני עדיף  

   4 איכות ציוד ועץחוות דעת י

   3 חוסן ויציבות חברה  

 10 3 שירות ומקצועיות  

 5 5 נראות ועיצוב נראות ועיצוב

 100 100 סה"כ  
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 נוסח החוזה -חלק ח'

 הסכם
 

 2018ונחתם ב _________________ ביום ______ לחודש __________,  שנערך

 

 בין

 

 512759564ח.פ.   רה לתרבות ופנאי בע"מ       החב –חברת כיוונים                                                 

 8415302 שבע באר 5443.ד. ת, 82  ההסתדרות' מרח                                             

 מצד אחד;                  ("ו/או המזמינה "המזמין )להלן:                                                                

 

 לבין

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 מצד שני;                       ("הספק")להלן:                                                                 

   

 

 פאול בן חיים, פינת יעקב חזמה,מרח'  נחל בקע ס"מתנמפעיל ומנהל את  והמזמין :הואיל
 שבע ; - באר לתושבי, תרבות וחברה ספורטכמרכז  המשמש

 
ושנועד  בניה גמר בהליכי ונמצא, כושר חדר, היתר בין ,מצוי המזמין ובמתחם  :והואיל

 . שבע באר העיר תושביאת  שלשמ
 

חדר כושר  ספורט ומכשירי ציודמעוניין להתקשר בהסכם לצורך אספקת  והמזמין :והואיל
, הובלתם נחל בקע"ס במתנ(, המיועדים לחדר הכושר "הציוד"וציוד נלווה )להלן: 

 הכלואחריות וכל השירותים הכרוכים בכך,  י אחזקהלאתר, התקנתם ומתן שירות
כמפורט במפרט הטכני וכתב הכמויות ובהתאם להוראות הסכם זה )להלן: 

 (;"העבודות"ו/או  "השירותים"
  

 "(;ההזמנהבמכרז )להלן: " הצעות להציע הזמנה המזמין פרסם כך ולשם :והואיל
 

, הידע בעל הוא כי, היתר בין, הצהיר במסגרתה זו להזמנה הצעתו הגיש והספק :והואיל
 השירותים למתן והיכולות האמצעים, האישורים, הכישורים, המשאבים, הניסיון

 ;נספחיו על זה הסכם פי על
 

הסכים בחתימתו על הסכם זה, להזמין מהספק והספק הסכים בחתימתו  מיןוהמז :והואיל
על הסכם זה לספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, כאשר 
התמורה תשולם בגין הציוד/כמות הציוד כפי שיסופק בפועל בהתאם להוראות 
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י הסכם זה, לפי מחירי היחידה כמפורט בהצעת הספק, כפי שאושרה על יד
 המזמין; 

 
 הכלהצדדים להגדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות,  וברצון : והואיל

 בהתאם וכמפורט בהסכם זה; 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 , הנספחים והגדרות  המבוא .1

 המבוא להסכם זה, והנספחים לו, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה. 1.1

הסעיפים נועדו אך ורק לנוחיות הצדדים, ולא ישמשו לפרשנות תוכנם של כותרות  1.2
 הסעיפים בשום צורה ואופן.

 :הנספחים רשימת 1.3

  ההזמנה  מסמכי - 'אנספח 
  )ובצירוף תדפיס( הספק/הצעת כמויות כתב  - 'ב נספח
 טכני  מפרט - ג'  נספח
 סילוק ושחרור  כתב - 'ד נספח
     ביטוחים קיום אישור - 'ה נספח
 ע ביצו ערבות  - 'ו נספח
   בדק ערבות - 'ז נספח

 
התאמה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הרי שבכל הנוגע לסוגיות -במקרה של אי 1.4

משפטיות ומסחריות, יהא האמור בהסכם גופו עדיף על האמור בנספחים, בעוד שבכל 
 הסכם גופו.   הנוגע לסוגיות טכניות/יישומיות יהא האמור בנספחים עדיף על האמור ב

 למזמיןהספק  יפנה, עצמם לבין בינםהתאמה בין הנספחים -במקרה של סתירה או אי
הנחיותיו. ככלל, האמור בנספח המאוחר יותר עדיף על האמור בנספח מוקדם  לקבלת

אחרת ועמדתו תכריע בכל שאלה שתתעורר בעניין זה.  המזמיןקבע  כןיותר אלא אם 
 לפנות ליועץ . לעניין נספחים ב' ו ג' ניתן

בהסכם זה תהא לביטויים דלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם הקשר הדברים  1.5
 והגיונם מחייב אחרת:

 .מצורפים שאינם ובין שמצורפים בין, נספחיו כל על זה הסכם
 

 "ההסכם"

 זה. מסמכי המכרזל 'א לקחההזמנה להציע הצעות,  מסמכי
 

 "ההזמנה"

 זה. מכרזל 'ח חלקהמזמין,  הספק כפי שאושרה על ידי הצעת
 

הכמויות כפי שצורף כחלק ממסמכי ההזמנה להציע  כתב
הצעות והמהווה חלק מהצעת הספק, בהתאם למחירי היחידה 

 שבהצעת הספק. 
 

 "הספק"הצעת 
 

 "הכמויות"כתב 

 זה. מכרזל חלק ח'הטכני  המפרט
 

 "הטכני"המפרט 

חדר  שיריציוד ספורט ומכו/או המוצרים הכוללים,  הפריטים
כמפורט במפרט הטכני  הכלכושר וציוד נלווה איכותיים, 

 ובכתב הכמויות.
 

 "הציוד"
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כל הפעולות שנדרשות לצורך רכישה, אספקה, התקנה  ביצוע
שירות ואחריות לציוד באתר, ואספקת כל הציוד/ 

 הכלהמכשירים/ החומרים/ כוח האדם הנדרש לשם כך, 
לרבות כאמור  בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו,

בהוראות המפרט הטכני ובתוך כך, בין היתר, הובלה, שינוע, 
אספקה, אחסנה ושמירה של הציוד באתר על אחריותו 
הבלעדית של הספק, התקנת הציוד באתר במקום המיועד לו 
וביצוע עבודות תיאום מול כל הגורמים הרלוונטיים באתר, 

ובהתאם כמפורט במפרט הטכני  הכלמתן שירות ואחריות, 
, השירותיםלהוראות הסכם זה. למען הסר ספק יודגש, כי 

, גם כל עבודה ו/או שירות היתר בין, יכללו, לעיל כהגדרתם
אשר אינם נזכרים במפורש בהסכם זה, אך מהווים, מעצם 

, מהעבודותטיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג, חלק בלתי נפרד 
 כך.  יהא זכאי לתמורה נוספת בגין  שהספקוזאת מבלי 

 

 /אוו"העבודות" 
 "השירותים"

פאול בן חיים באר שבע, גוש רחוב  באר שבע ס נחל בקע"מתנ
 . 910, מגרש 8, חלקה 38305

 

 "האתר"

 .מלמד אדי
  

 "היועץ"

 .המזמין מטעם שימונה נציג כל
 

 "המפקח"

 קבלןלרבות נציגיו של הספק, ומורשיו המוסמכים, לרבות כל 
או כל חלק  השירותיםבילו בביצוע משנה הפועל בשמו או בש

 .זה הסכם להוראות בכפוף אושרה העסקתו אשר, מהם
 

 "הספק"

מקצועי מטעם הספק, אשר ימונה מטעם הספק כאמור  מנהל
 בהסכם זה. 

 "המנהל"

 
 ההתקשרות .2

את כל הפעולות  לבצע ומקבל בזאת על עצמ ספקוה הספקמוסר בזאת לידי  המזמין .2.1
השירותים והעבודות כאמור בהסכם זה,  בביצועהכרוכות  בכל ההתחייבויות ולעמוד

 הסכם זה, על נספחיו.  הוראותלפי  הכל

בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו, לרבות המפרט  הכליבצע את העבודות  הספק .2.2
תוך שיתוף פעולה תיאום מלא  הכלהטכני במטרה לספק ולהתקין את הציוד באתר, 

 חר רלוונטי באתר. בינו לבין המזמין ו/או כל גורם א

 התחייבות משום בכך ואין בלבד אומדן הן/מפרט הכמויות בכתב הנקובות הכמויות .2.3
/מפרט הכמויות בכתב הנקובות הכמויות/או ו הפריטים מלוא את להזמין המזמין של

 ידו על שידרשו הציוד פריטי כמות את להגדיל/או ו להקטין רשאי יהיה המזמין. טכני
 כרוך יהיה שהדבר מבלי, ציוד פריטי של ביטול/או ו השמטה דרך על לרבות, בפועל
 .היחידה מחיר בשינוי

-תשכ"חהחוק המכר,  הוראותהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לבלמען הסר ספק מו .2.4
 ממנו להסיר/או ו הספק על להקל מנת על בהן שיש ככלו/או חוק חוזה קבלנות,  1968

 במפורש לו הוענקו שלא זכויות לו העניקל או ההסכם להוראות ביחס כלשהי אחריות
 .זה הסכם להוראות סתירה בו שיש ככל/או ו זה בהסכם
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 הספקהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: ספקה

 בעל הוא כי, זה הסכם פי על התחייבויותיו לביצוע מספקת כלכלית יכולת בעל הוא כי 3.1
 המשאביםיומנות המקצועית, היכולת, , הכישורים, האישורים, המהניסיון, הידע

על פי הסכם זה ברמה מקצועית  ווהאמצעים הדרושים לשם ביצוע התחייבויותי
 ופעל למילוי התחייבויותייגבוהה, באופן ובמועדים כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי 

 ועל פי הוראות כל דין. המזמיןכאמור, והכל לשביעות רצונו המלאה של 

שנים לפחות באספקה ובאחזקה של מתקני חדר  3יסיון מוכח בן המציע הינו בעל נ 3.2
 כושר, וכן במתן שירותים מן הסוג הנדרש לסוג הטובין נשוא המכרז. 

תנאים העשויים להשפיע על ביצוע וה גורמיםבחן את כל ה כןכי ראה ובדק את האתר, ו 3.3
וכים , ההסברים וההבהרות הכרמידעהעבודות וקצב ההתקדמות וכי קיבל את כל ה

בביצוע העבודות ומצא את העבודות תואמות את יכולותיו, משאביו ומקצועיותו והוא 
 מתחייב לבצען לפי תנאי הסכם זה והוראות מטעם המזמין.

שיונות וההיתרים יבמהלך כל תקופת הסכם זה, כל האישורים, הר ויש ויהיו ל כי 3.4
 ל פי הסכם זה.ע ווביצוע התחייבויותי והנדרשים על פי כל דין לצורך עיסוק

כל פעולה שמטרתה  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו  -לא ננקטה נגדו  כי 3.5
או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת וכי אין 
כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או חוזה, להתקשרותו בהסכם 

 ו על פיו.זה ולביצוע התחייבויותי

ידוע לספק כי בזמן ביצוע העבודות יפעלו באתר קבלנים מטעם המזמין ו/או גורם  כי 3.6
 עצמן העבודות ביצוע כי לו ידוע כן(. "המזמין מטעם"גופים אחר מטעמם )להלן: 

 ובתיאום באתר שימצאו הקבלנים עם הספק מצד פעולה ושיתוף בתיאום כרוך
 על, ידאג הספק וכי, המזמין מטעם םהקבלני עם באתר והתקנתו הציוד אספקת

 מנת על המזמין מטעם הגופים עם מלא פעולה ולשיתוף לתיאום, הבלעדית אחריותו
  לגרוע מבלי. הספק ידי על באתר והתקנתו הציוד באספקת עיכובים יחולו שלא

 יקבע העבודות/ביצוע הציוד אספקת, פעולה ולשיתוף לתיאום הספק מאחריות
 מטעם אחרים גופים/או ו הראשי הקבלן עבודות התקדמות לקצב בהתאם ויותאם
 עיכוב של במקרה לרבות, כך בגין דרישה/או ו טענה כל לספק תהיה ולא המזמין
 יידרש בו במקרה/או ו המזמין מטעם גוף כל של/או ו הראשי הקבלן עבודות בביצוע
 . העבודות/ביצוע הציוד אספקת את לעכב/או ו לדחות הספק

מים ממועד חתימת הסכם זה יגיש הספק תוכנית עבודה ובה לוח זמנים י 15תוך  כי 3.7
מוצע שיאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לאישור המפקח והמזמין 
מראש ובכתב ובכפוף לכל תיקון שיתבקש הספק לבצע בתוכנית העבודה כפי שיורה 

 המזמין ו/או המפקח. 

 הנדרש התיאום ביצוע על בלעדית אחראי הספק יהיה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי כי 3.8
 מנת על שידרשו ההכנה עבודות ביצוע לצורך באתר השונים המקצוע בעלי מול

 יפקח וכן לציוד ההתחברות מערכות תיאום לרבות, באתר הציוד התקנת את לאפשר
 .אלה הכנה עבודות על

 גבוהה ביותר. הבצורה מיומנת, מקצועית וברמ עבודותבצע את היכי  3.9

על ידי הקבלן למזמין כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול,  וימסרהציוד יסופק, יותקן  כי 3.10
 זכות אחרת של צד שלישי. 

, הכלים, המכונות אמצעי התובלה החומריםח האדם, המוצרים, ויספק את כל כ כי 3.11
וכל יתר הדברים הנדרשים לביצוע העבודות, ויהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגינם 
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צוע העבודות על ידי הספק, אם יגרם, לרכוש המזמין, ו/או לרכוש מי ו/או במהלך בי
 ו/או לכל רכיב מרכיביו. ס נחל בקע"מתנמטעמו, לרבות למבנה 

 הסכם הוראות פי על/או ו דין כל פי על הנדרשים הכישורים בעל, מטעמו מנהל ימנה כי 3.12
 הנדרשים במועדים באתר נוכח יהיה ואשר הספק מטעם הקשר כאיש ישמש אשר, זה

/או ו המזמין דרישת לפי לרבות זה הסכם פי על הספק התחייבויות קיום לצורך
 העבודות של מלא תיאום הבטחת, הציוד התקנת לצורך היתר ובין היועץ/או ו המפקח

 התקנה לאחר/הבחינות/כיול הבדיקות על פיקוח, באתר הרלבנטיים הגורמים עם
 .ההדרכה וביצוע

והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו איכותיים וברמה מעולה, שיסופק על ידו  הציודכי  3.13
התקנים ובדרישות הבטיחות  בדרישותיעמדו בדרישות המפרט הטכני ובתוך כך 

כמפורט במפרט הטכני וכן על פי כל דין )לפי הדרישות המחמירות מבין השתיים(. 
/או ו לעבודות ביחס ותמבלי לגרוע מהאמור לעיל יקפיד הספק על דרישות מיוחד

 .הטכני במפרט כמפורט העבודה לחומרי/או ו לציוד

ימסור על אחריותו ועל חשבונו כל מסמך ו/או נתון בנוגע לציוד כפי שיידרש על ידי  כי 3.14
 המפקח ו/או היועץ לרבות על פי הוראות המפרט הטכני. 

השירותים כוללים בין היתר גם את הובלת הציוד לאתר למקום המיועד לו, בהתאם  כי 3.15
יות המזמין ו/או מטעמו, פילוסו, העמדתו, התקנתו, וקיבועו במקומו, בהתאם להנח

להוראות המפרט הטכני; תיאום העבודות עם הגורמים המקצועיים השונים באתר כך 
 של/חומרים/מאפיינים לסוג יתאימו בציוד המכאניים/או ו החשמלייםשכל הרכיבים 

 .הבניין חלקי בשאר רכיבים

ע העבודות/אספקת השירותים יפקח מפקח מטעם המזמין, אשר ידוע לו שעל ביצו כי 3.16
יהיה רשאי לשהות באתר בכל עת לפי שיקול דעת המזמין, לבדוק בין היתר גם את 
העבודות, טיב החומרים, הציוד ואת קצב ביצוען של העבודות. את כל ההוראות בקשר 

בקשר  קהספ, והערות המפקחספק אך ורק באמצעות ה יקבל העבודותעם ביצוע 
 בהתאם יפעל הספק. המפקחיועברו למזמין אך ורק באמצעות  העבודותלביצוע 

 ידוע. שיתבקש והפרטים המסמכים, ההסברים כל את לו יספק, המפקח להוראות
 כנדרש פועל ואינו במידה, עת בכל הספק עבודת את להפסיק יוכל המפקח כי לספק

 למפקח שנתנה הפיקוח בזכות ןאי. מהאתר ידו את ולסלק, זה הסכם הוראות פי על
 על לספק היועץ/או ו המפקח שיעניק אישור/או ו הנחיה בכל/או ו העבודות ביצוע על
 הפיקוח. שלביו בכל ההסכם את יקיים הספק כי להבטיח כאמצעי אלא זה הסכם פי
 כלפי מהתחייבויותיו הספק את ישחרר לא המזמין מטעם אישור/או ו הנחיה כל/או ו

 אחריות מטעמו מי/או ו המזמין על יטיל ולא זה הסכם הוראות כל לויולמי המזמין
את  להפסיק רשאים יהיו המזמין/או ו המפקח. מטעמו מי/או ו הספק כלפי כלשהי
, מסוימותעבודות  של ןאת ביצוע להפסיק, או הןאו כל חלק מ ן, כולהעבודותביצוע 

סכם זה או על פי העבודות אינן מבוצעות בהתאם לתכניות ולה םאם לפי דעת
או שאינן לשביעות רצונם ו/או אינם בטיב ובאיכות הנדרשים או בשיטת  והוראותי

ביצוע מתאימה, ובלבד שתינתן לספק הזדמנות לתקן ו/או להשלים את כל הליקויים 
תוך פרק זמן סביר, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק וממחויבותו לעמוד בלוחות 

לעיל, מוסכם בזאת, כי המפקח רשאי להיעזר בבעלי  הזמנים. מבלי לגרוע מהאמור
היתר ביועץ אשר יהיו זכאים לשהות באתר ולהתעדכן בקשר לביצוע  וביןמקצוע, 

 העבודות, ככל שידרוש המפקח ובאופן מיידי ושוטף.

לגרוע מהאמור לעיל, אין באישור ציוד כלשהו ו/או רכיב מרכיביו על ידי המזמין  מבלי 3.17
ויתור על זכות כלשהי של המזמין כלפי הספק ו/או כדי לגרוע ו/או מטעמו משום 

 מאחריותו של הספק כלפי המזמין על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה. 

 לרבות, זה הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך ידו על שיועסק האדם כוח כי 3.18
 רהוהכש ניסיון בעלי, מעולים מקצוע אנשי יכלול/הבדק האחריות תקופת במהלך
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 לביצוע דין פי על הנדרשים האישורים/או ו ההיתרים, הרישיונות בעלי, מתאימים
 ובהתחייבויות הזמנים בלוח עמידה לצורך הנדרש ובהרכב, שנדרשים ככל, מלאכתם

 . זה הסכם פי על

עסיק עובדים בהתאם להוראות כל חוק ו/או דין ו/או הסכם קיבוצי כללי ו/או יכי  3.19
 קשר להעסקת עובדים מסוג זה. הסכם קיבוצי אחר החל ב

לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך קיום התחייבויותיו, אלא באישור  כי 3.20
מראש ובכתב של המזמין וכי לא יהיה במתן אישור כאמור כדי לגרוע מאחריותו של 
הספק לפעולותיו של קבלן המשנה וכי מלוא האחריות בגין כל מעשה ו/או מחדל של 

 לת על הספק. קבלן המשנה מוט

תוך שמירה מרבית על הוראות  העבודות בביצועבצע את הפעולות הכרוכות יכי  3.21
 יקפידו לבצע את עבודתם תוך זהירות מרבית. והבטיחות וכי עובדי

מכל  האתרעל חשבונו את  ספקעבודות ובגמר כל העבודות, יפנה ההבמהלך ביצוע  כי 3.22
ידו ו/או שנוצרו עקב עבודתו  עלמרים אחרים שהובאו למקום ווח םפסולת, שיירי
 ומתחייב מצהיר הספקשל המזמין והמפקח.  םנקי לשביעות רצונ אתרוישאיר את ה

 .מורשה פסולת לאתר יסולקו והפסולת השיירים כי

ובשעות פעילותו  ס נחל בקע"מתנהוא מודע לכך כי העבודות תבוצענה בתוך שטח  כי 3.23
יו כך שלא תופרע פעילותו התקינה לתכנן ולתאם פעולות מתחייב והוא"ס, המתנשל 

 . נחל בקע"ס במתנוהרצופה של המזמין והפעילות המתקיימת 

לעבוד בשעות חריגות, וזאת על מנת להקטין  זמיןכי ידוע לו שיתכן ויידרש על ידי המ 3.24
מתחייב לעשות כן, כפי  ספק. ההמזמיןלמינימום את הפגיעה בפעילותו התקינה של 

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בשל כך. שיידרש, וידוע לו, כי לא

 

 העבודות לביצוע זמנים לוח .4

 יתאם את ביצוע העבודות עם המזמין המפקח.  הספק 4.1

 אולםיום מיום חתימת הסכם זה,   60 תוך לאתר הציוד את לספק ערוך יהיה הספק 4.2
מובהר כי למזמין הזכות לדחות את מועד זה בכל פרק זמן שהוא, לפי שיקול דעתו 

של המזמין, וזאת בין היתר, בהתאם לקצב התקדמות העבודות של הקבלן הבלעדי 
הראשי באתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה לרבות עקב הודעת 

 לאתר.המזמין בדבר דחיית מועד האספקה של הציוד 

רישא, הספק יוודא  4.2בסעיף לגרוע מהתחייבות הספק למועד האספקה הנקוב  מבלי 4.3
 4.2את המועד הרצוי לאספקת הציוד בין היתר בהתחשב באמור בסעיף  ווניםכימול 

לעיל ויתאם עם המזמין ועם המפקח את מועדי האספקה של הציוד באתר, מראש 
ובכתב. המזמין יהיה רשאי להודיע לספק על אספקת הציוד בשלבים ו/או על התקנת 

לפי הנחיות שינתנו על  הציוד בשלבים לפי שיקול דעתו של המזמין והאספקה תבוצע
בתיאום עם המפקח והקבלן הראשי באתר. לספק לא יהיו טענות  והכלידי המפקח 

כלפי המזמין מכל מין וסוג בעניין זה וביצוע בשלבים לא יזכה את הספק בזכות לקבלת 
 5פיצוי ו/או תמורה נוספת כלשהי מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה כאמור בסעיף 

 להלן.

 ימי 5 תוךאת התקנת הציוד באתר, במקומות המיועדים להתקנתו יסיים  הספק 4.4
ממועד אספקתו באתר. למען הסר ספק התקנת הציוד משמע התקנה לפי  עבודה

 דרישות המפרט הטכני לרבות התקנת שילוט הנחיה מתאים.

יורד ה, יסודי תנאי הוא באתר הציוד של ההתקנה לסיום לעיל המצוין הזמנים לוח 4.5
ם זה והספק מאשר כי לוח הזמנים לביצוע העבודות יתואם בהתחשב לשורשו של הסכ
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בעבודות הקבלן הראשי ולא יהיה בתיאום כאמור כדי לזכות את הספק בתוספת 
 . בפיצוי/או ותשלום 

 עם לתאם הספק באחריות באתר/המוצרים הפריטים של ההתקנה ביצוע בטרם 4.6
 המזמין מטעם הנחיות מתן לצורך מוקדם סיור לקיום מועד והיועץ המפקח, המזמין
 סדרי לרבות, באתר הרלבנטיים במיקומים/המוצרים הפריטים להתקנת הנוגעות
 שינתנו ולהנחיות הטכני המפרט לדרישות בהתאם תעשה הציוד התקנת. עדיפות

 .היועץ/או ו המפקח ידי על לספק

ידי  "גמר ביצוע העבודות" לצרכי הסכם זה משמעו מתן אישור גמר עבודות בכתב על 4.7
 להסכם זה.  4.8המזמין כאמור בסעיף 

סיים את התקנת מלוא הציוד שהוזמן  כייודיע בכתב למזמין, למפקח וליועץ  הספק 4.8
על פי הסכם זה, וכי הן מוכנות למסירה למזמין ויתאם עם המזמין, המפקח ועם היועץ 

יום ימים ממועד ס 7תוך  הכלמועד למסירת הציוד באתר בהשתתפותו של נציג הספק, 
התקנת מלוא הציוד באתר. במועד המסירה יערך על ידי המפקח פרוטוקול, בו יפורטו 
הערות מטעם המזמין. לא נתנו הערות ימסור המזמין לספק אישור גמר ביצוע עבודות 

 שעד אותו מועד, הספק: לכך בכפוף( "העבודות ביצוע גמר"אישור )להלן: 

 ;הציוד לכל ביחס אחריות תעודת למזמין מסר 4.8.1

 ;הציוד פריטי לכל ביחס לעברית תרגום לרבות ותחזוקה תפעול מדריכי מסר 4.8.2

 ובתחזוקתו הציוד של שוטף בתפעול המזמין מטעם לנציגים הדרכה קיים 4.8.3
 .השוטפת

קיים הספק את האמור לעיל בשלמותו ידחה מועד מסירת תעודת השלמה עד  לא
 המפקח ו/או היועץ. לקיום מלוא התחייבויותיו שלעיל לפי אישור שינתן על ידי 

יבצע הספק את כל העבודות הנדרשות לצורך תיקון  -הערות מטעם המזמין נתנו
הליקויים ו/או הפגמים בהתאם להערות שנתנו בפרוטוקול המסירה לרבות החלפת 
כל פריט ו/או מוצר לגביו ניתנו הערות המזמין ו/או מי מטעמו במסגרת הפרוטוקול 

 ירה נוסף ויחול האמור לעיל בשינויים המחויבים. ולאחר השלמתן יתואם מועד מס

באישור המזמין ו/או המפקח ו/או היועץ לציוד/לפריט/מוצר ו/או לחומרים ו/או  אין 4.9
לעבודות ו/או למסמכים שהוגשו לאישור כדי לשחרר את הספק מאחריותו לכל פגם 

 ו/או ליקוי בחומרים ו/או בציוד ו/או במסמכים שהוגשו ו/או בעבודות. 

ו/או אופן ביצוע העבודות תלוי במידה רבה בהתנהלותם ובפעילותם של צדדים  תחילת 4.10
שלישיים באתר ובסביבתו, לרבות ומבלי לגרוע, הקבלנים/אנשי מקצועי וגופים מטעם 
המזמין. לפיכך המזמין שומר על זכותו להורות על דחייה ו/או עיכוב ו/או השהייה 

וללא צורך לנמק החלטתו, מבלי שלספק  ו/או הפסקה של העבודות, וזאת בכל עת
תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום 
נוסף, מעבר לתמורה בגין העבודות שבוצעו עד למועד מסירת הודעה המזמין כאמור, 
בהתאם למסמכים ואסמכתאות שיוגשו על ידי הספק בעניין זה לאישור המפקח. 

ודיע בכתב לספק בדבר חידוש העבודות והמזמין יפעל בהתאם להודעת המזמין י
 המזמין לצורך חידוש ביצוען והשלמתן. 

 תמורהה .5

 אתהכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד והמזמין ישלם לספק  5.1
 התמורה בהתאם לכמויות שבוצעו הלכה למעשה ואושרו על ידי המזמין.

כאמור בהסכם זה לשביעות רצון המזמין, ישלם  העבודות תמורת ביצוען המושלם של 5.2
לספק תמורה, אשר תחושב ביחס לכל סוג ציוד שסופק/הותקן באתר, על פי  המזמין

הכמות של פריטי הציוד שסופקה/הותקנה באתר בפועל, במכפלת המחירים 
 "(.התמורהלהלן )להלן: " 6 -ו 5המפורטים בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור בסעיף 
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 זה להסכםהתמורה הסופית והמוחלטת עבור כל העבודות, בהתאם  היא תמורהה 5.3
 מין מכל וההיטלים המיסים כל את הכוללת(, הטכני במפרט כאמור)לרבות  ולנספחיו

 הצמדה להפרשי זכאי יהיה לא הספק"מ( ומע)למעט  העתידיים/או ו הידועים וסוג
 סיבה מכל, לתמורה בתוספת כלשהי לריבית/או ו להתייקרויות/או ו וסוג מין מכל

נוספת ו/או תוספת שהיא,  תמורה. יובהר עוד כי, הספק לא יהא זכאי לכל שהיא
לרבות בגין פחת, הרכבה או שבר של חומרים המשמשים לביצוע העבודות ו/או בגין 

 '. וכיובהתייקרויות של ציוד, ו/או חומרים ו/או שכר 

 מחייבת אינה הכמויות בכתב לולההכ הפריטים רשימת כי, מובהר ספק הסר למען 5.4
 הספק כלפי המזמין של התחייבות משום בה ואין צורה ובכל אופן בכל המזמין את

 מלהעלות מנוע יהא והספק בפועל המזמין ידי על יידרשו, חלקם או כולם, שהפריטים
. המזמין ידי על כאמור שינויים ביצוע בגין תמורה לתוספת דרישה/או ו טענה כל

סכם, כי למזמין תעמוד הזכות לשנות את רשימת פריטי הציוד המצוינת מובהר ומו
בכתב הכמויות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות כמויות של כל פריט ופריט. 
בתוך כך, יוכל המזמין להוסיף פריטים לרשימה או לגרוע ממנה, לרבות על דרך 

שינוי במחירי היחידה השמטה של פריטים ו/או הפחתת כמותם, והדבר לא יוביל לכל 
 הנקובים בכתב הכמויות. 

שאושרה על ידי המזמין, ישמשו  כפי הספק של המחיר בהצעתהמחירים הנקובים  5.5
על ידי המזמין במסגרת הוראת  ודרשי/שינוי, אם תוספתכמחירים מחייבים לכל 

"הוראת ובכתב על ידי המזמין בחתימת המפקח )להלן:  מראששינויים שתינתן 
השינויים/עבודות נוספות תנקוב במחיר בגין  הוראת(. "נוספותבודות /עשינויים

אותה הוראה. לא נכללו במסגרת הצעת המחיר של הספק יחידות התואמות לעבודות 
הכרוכות במסגרת ביצוע ההוראה, יתבקש הספק להגיש מראש ובכתב לאישור 

דות נוספות המזמין והמפקח את המחיר המבוקש על ידו בגין הוראת השינויים/עבו
בטרם ביצוע העבודות נשוא ההוראה והספק לא יחל בביצועה אלא רק לאחר שיקבל 

 אישור בכתב על ידי המפקח והמזמין בדבר התמורה שאושרה לספק בגינה. 

התשלום על ידי הספק על פי החשבון הסופי מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט  קבלת 5.6
זכות של הספק כלפי המזמין ולספק לא של כל תשלום ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או 

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם ביצוע העבודות ויהיה 
 מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין. 

)לרבות מע"מ( כנגד קבלת חשבונית מס כחוק  מזמיןעל ידי ה ספקל תשולם תמורה 5.7
פרים לפי חוק עסקאות עם גופים ובכפוף להמצאת אישור על ניהול ס מזמיןלידי ה

 , ואישור על פטור מניכוי מס במקור.1976 -ציבוריים, התשל"ו 

 

 תשלום תנאי .6

ספק למזמין ה יגישלעיל,  4.8העבודות כאמור בסעיף  מלוא ביצועספק את ה השלים 6.1
 כל המסמכים הקשורים אליו לרבות המסמכים/ יצורפוולמפקח חשבון סופי אליו 

יום  30תוך  וזאת"( הסופי החשבוןלעיל )להלן: " 4.8סעיף האישורים כמפורט ב
יכלול את  הסופי החשבון. זה להסכם 4.8 -ו 4.7ממועד גמר העבודות כמפורט בסעיף 

לא תהיינה כל  ולספקספק כלפי המזמין בקשר לעבודות שבוצעו הכל התביעות של 
 טו בחשבון הסופי. שפור לאלותביעות ו/או דרישות נוספות כלשהן מכל מין וסוג מעבר 

הסופי כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, וזאת ככל  החשבוןיאשר את  המפקח 6.2
 ויעבירם לאישור ולחתימת המזמין. הגשתוימים מיום  60תוך  שניתן

על ידי המזמין, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו  שיאושרהסופי, כפי  מהחשבון 6.3
מועד על חשבון תמורת ההסכם, כל סכום  ולאותוכן כל סכום אחר ששולם לספק עד 

המגיע למזמין מהספק על פי הסכם זה  סכוםששולם ביתר ו/או עקב טעות ובניכוי כל 

http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 

 כספים, משאבי אנוש והתקשרויות

 512759564ח.פ   

_______________________________________________________________ 

        46 חתימת המציע : __________    
__________________________________________________________________________________ 

 08-6290011פקס. , 8, שלוחה 6290010 טל. 8415302באר שבע   5443ת.ד  , 82הסתדרות 
 www.kivunim7.co.il החברה  אתר  liord @kivunim7.co.ilדוא"ל          

ספק להשיב למזמין כל המחובתו של  לגרועו/או על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי 
ע של המזמין לגבות כל סכום המגי מזכותוסכום ששולם לו בטעות ו/או ביתר ו/או 

ספק הגם באמצעות חילוט ערבויות ש כאמורספק לרבות תשלומי יתר הלמזמין מ
 המציא במסגרת הסכם זה. 

שאושרה על ידי המזמין במסגרת החשבון הסופי, אשר,  כפיתמורת ההסכם  יתרת 6.4
אינה כפופה לניכויים ו/או לזכות עיכוב ו/או קיזוז על ידי המזמין, תקבע כאמור  ואשר

יום מיום  45ין בלבד, ותשולם לספק לא יאוחר מתום שוטף + על ידי המזמ סופית
 מותנה בתנאים שלהלן:  הנקובהחשבון הסופי. תשלום החשבון הסופי במועד  הגשת

 השלים את העבודות ונמסר לו אישור גמר ביצוע עבודות. הספק 6.4.1

 .יצועהפקיד בידי המזמין ערבות ב הספק 6.4.2

 . זה להסכם 'ד נספחחתם על כתב סילוק ושחרור בנוסח  הספק 6.4.3

יום  30התקיימו מלוא התנאים שלעיל יידחה תשלום החשבון הסופי עד חלוף  לא 6.5
 התקיימותם של התנאים.  ממועד

לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או  כדיבהוראות הסכם זה  אין 6.6
ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך תמורת  זהלנכות בהתאם להוראות הסכם 

 .ההסכם

הסופי מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תשלום  החשבוןהתשלום על פי  קבלת 6.7
ספק כלפי המזמין ולספק לא תהיה כל טענה ה/או זכות של וו/או תביעה ו/או דרישה 

/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם ביצוע העבודות ויהיה מנוע מלהעלות וו/או דרישה 
 .המזמיןכל טענה כלפי 

 ות והביצוע:תקופת ההתקשר .7

, שתחול החל ממועד חודשים 36 -הינה ללמתן שירות ואחזקה תקופת ההתקשרות  .7.1
 החודשים כאמור. 36חתימת חוזה זה על ידי שני הצדדים ועד לתום 

 12כיוונים תהא רשאית להאריך התקשרות זו על פי שיקול דעתה הבלעדי בעוד  .7.2
לל של כלל ההתקשרות שלא חודשים לעוד שלוש תקופות נוספות, וזאת עד לתקופה כו

 חודשי התקשרות. 72תעלה על 

, תהא תקופת ההארכה הספקיובהר כי באם תאריך כיוונים את ההתקשרות עם  .7.3
הנ"ל לרבות תמחור המוצרים  וההסכם כפופה לכל האמור במסמכי המכרז

 והשירותים.
בהתאם למועדים שייקבעו לפי הוראות אספקת הציוד הספק יתחיל ויסיים את  .7.4

 .זמנות עבודה חתומות כדיןהו לנההמ
          

 /בדקאחריות תקופת .8

ות הציוד ו/או לתקינות כל לרבות לתקינ לעבודותספק ה של/הבדק האחריות תקופת .8.1
ו/או להחלפת כל פריט ו/או ציוד ו/או מוצר פגום ו/או לתיקון כל פגם בעבודות  רכיביו

לרבות חודשים ) 36קבעה ל נובתוך כך כל פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או בעבודות, 
 לצורך שימוש שוטףהמכשירים ימנו החל ממועד הפעלת המועדים  .(החלפת הריפודים

)מועד ההפעלה של הציוד לראשונה, לצורך תחילת מניין  של מנויי מועדון הכושר
ששה חודשים ממתן אישור המזמין בדבר  -תקופת האחריות/הבדק לא יהיה מעבר ל

 (."הבדק"תקופת או  "האחריות"תקופת להלן: גמר ביצוע העבודות( )

בדיקות תקינות, הספק, על אחריותו ועל חשבונו  יספקמהלך תקופת האחריות ב .8.2
שירותי תחזוקה תיקון והחלפה, לרבות ריפודים, מעת לעת לפי הנדרש, ללא תמורה 

 נוספת. 
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בת הרחתעריפי  גוזרת אתבזאת שהצעת המחיר שמגיש  ומתחייב סכיםודע, ממהמציע  .8.3
. יובהר שהסכם השירות כפי שמצוין במסמכי המכרז שנים נוספות ארבעהאחריות ל

בדיקות ו רותי תחזוקה, תיקון והחלפת חלקים, שיםיכלול הגעת טכנאי 7-4לשנים 
שאחריות זאת לא תכלול בלאי של  מוסכם בין הצדדים. מעת לעת לפי הנדרש תקינות

 יזם. ריפודים ותקלות הנגרמות כתוצאה ממעשה ונדל

 

 :הספק מתחייב האחריות תקופת במהלך לעיל מהאמור לגרוע מבלי .8.4

/ליקוי/קלקול תקלה כל/או ו פגום/מוצר ציוד חשבונו על להחליף/או ו לתקן .8.4.1
 .בציוד

 שעות 24 תוך לעיל 7.3.1 בסעיף כאמור הציוד את יחליף/או ו יתקן הספק .8.4.2
 /פגם/קלקול.הליקוי על לו נמסר בו מהמועד

 .בלבד היצרן של מקוריים חילוף חלקי הם שימוש יעשה בהם החילוף חלקי .8.4.3

 .במוצרים ריפודים החלפת כוללת האחריות ספק הסר למען .8.4.4

והספק לא יהיה מסוגל לתקן את הליקוי/פגם באתר, יעמיד הספק  במידה .8.4.5
מכשיר חלופי למכשיר שהתקלקל וזאת עד להשלמת התיקון במכשיר בו 

 התגלתה התקלה. 

 טכנאי של הביקור את גם כולל האחריות בתקופת השירות -ספק הסר למען .8.4.6
 מהאתר ציוד הובלת הצורך במידת וכן באתר הציוד בדיקת, באתר הספק

 אחריותו על( חלופי ציוד/או ו תיקון לאחר/או ו מקולקל)ציוד  לאתר/או ו
 .חשבונו ועל הספק של המלאה

לפה של עבור כל יום פיגור בתיקון או בהח ₪ 750ישלם למזמין סך של  הספק .8.4.7
 מכשיר מושבת/מקולקל. 

או בהתאם לרשום בקטלוג היצרן  7.1בסעיף תקופת האחריות תהיה כמצוין  .8.4.8
 הארוכה מבניהם -

מכשיר אינו פועל ולא ניתן להחזירו לפעולה תוך הבמידה ואחרי ביקור טכנאי  .8.4.9
שעות נוספות אזי יסופק מכשיר חלופי עד תיקון המכשיר המקורי וזאת  24

 יקור הטכנאישעות מב 48תוך 

 .בשנה( 4שנים באמצעות טיפולים רבעוניים ) 3תחזוקה למשך יינתן  .8.4.10
 הטיפולים יכללו:

 ניקיון יסודי של מכשירים אירוביים וכיוון חגורות ריצה במסלולים 

  שימון בהתאם להוראות יצרן 

  בדיקת ברגים, גלגלות, רצועות וכבלים במכשירי כוח וציוד חופשי 

 אות הכרוכות בהבאת הציוד ובהשארתו על הספק לשאת בכל ההוצ

 פעילות תקינהבתקופת האחריות במצב של 

 ישור הספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות של היועץ מטעם הלקוח. א

כפי הנדרש במפרט ובאיכות טובה, יהוו  היועץ כי הציוד סופק והותקן

  תנאי לתשלום לספק. 
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 אמור במפרט הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות הספק ותבוסס על ה

 זה.

המזמין רשאי,  יהאשל המזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין,  ומבלי לגרוע מזכויותי .8.5
 הספקאם לא עמד  וזאת, בציודאת הליקוי או הפגם  ואך לא חייב, לתקן בעצמ

 ישאי הספק. לספקבהתחייבויותיו על פי סעיף זה, וזאת אף ללא כל הודעה מראש 
את המזמין בסכום  וישפהכתוצאה מכך  מזמיןגרמו ליש /או הנזקיםובכל ההוצאות 

 .המזמין( ימים ממועד דרישת 7ההוצאות/הנזק בתוך שבעה )

 5, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב כי יהיו בידו למשך תקופה של בנוסף .8.6
תקופת האחריות, חלקי חילוף לציוד, בהתאם לצורך. בכל מקרה  מתוםשנים לפחות 
ספק חלקי חילוף כאמור, ישפה ויפצה הספק את המזמין במלוא העלות בו לא יהיה ל

 הכרוכה בהחלפת איזה מפריטי הציוד ו/או רכיב מרכיביהם.

והוראות סעיף זה באות  דין כל פי על הספק של מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .8.7
 בהסכם זה ו/או על פי דין.  הספקלהוסיף ולא לגרוע מאיזו מהתחייבויות 

פק יגיע לאתר ויבצע בדיקות תקינות לכלל המכשירים והציוד אחת לחצי שנה או הס .8.8
לתקופה שתוגדר על פי הגורמים המוסמכים מתוקף חוק ויגיש אישור בכתב למנהל 

 המתנ"ס.

 

 וביטוח שיפויאחריות,  .9

 בנזיקין ושיפוי ותריאח

תר והן בזמן אחראי לאחסון ושמירת הציוד שיסופק על ידו, הן במהלך שינועם לא הספק 9.1
 עם שיתואם במיקום, הספק של והבלעדית המלאה אחריותו עלהימצאותם באתר, 

/או ו אובדן כל כי בזאת מובהר, הבדק בתקופת הספק מאחריות לגרוע מבלי. המזמין
 ביצוע לגמר המזמין אישור לקבלת עד, לו מחוצה או באתר, לעבודות/או ו לציוד נזק

 הבלעדית באחריותו מצוי, גניבה לרבות, זה להסכם 4.8 בסעיף כאמור העבודות מלוא
 .הספק של

 או/ו אובדן או/ו רכוש נזק או/ו גוף נזק לכל מזמינהה כלפי אחראי יהיה לבדו הספק 9.2
 כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמה למי או/ו לעובדיה או/ו מזמינהל להיגרם העלולים הפסד

 למי או/ו לעובדיהם או/ו ספקה מטעם משנה לקבלני או/ו הספק לעובדי או/ו לספק או/ו
 מחדל או/ו ממעשה כתוצאה הציוד ו/או או/ו לעבודות נובע או/ו הקשור בכל מטעמם

 .מטעמו מי על או/ו עובדיו או/ו הספק של השמטה או/ו טעות או/ו

לבדו יהיה אחראי כלפי המזמינה לאובדן, נזק או קלקול ציוד מכל סוג ותאור  הספק 9.3
 ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.הנמצא או שהובא על ידו 

 כאמור נזקים לגבי אחריות מכל מטעמה הפועלים ואת מזמינהה את בזאת פוטר הספק 9.4
 סכום כל על ימים 7 תוך מטעמה הפועלים את או/ו לפצותה או/ו לשפותה ומתחייב
 ספקל עתודי מזמינהה. ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות כאמור נזקים עקב לשלם שתחויב

 . חשבונו על מפניה להתגונן לו ותאפשר ל"כנ נגדה שתוגש תביעה כל על

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  הספקלקזז מן התשלומים אשר  תרשאי מזמינהה 9.5
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  מזמינהמהאחרת סכומים אשר נתבעים  סיבה

מחמת  מזמינהבגין נזקים שנגרמו לכאמור לעיל ו/או  הספקמחדל שהם באחריותו של 
 כאמור לעיל. הספקמעשה או מחדל שהם באחריותו של 

 ביטוח
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 מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הספק של אחריותו להבטחת 9.6
 עוד וכל האחריות תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב, וחובותיו

 שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים טוחיםבי כלפיו שבדין אחריות קיימת
 קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד, דעתו

 על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה XXX נספח, ביטוחים
 "(.  ביטוחים קיום

 כדין חתום ביטוחים םקיו על האישור טופס את, זה הסכם חתימת במעמד ימציא הספק 9.7
 חתום האישור מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על הספק מבטחי בידי

 מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים מזמינהל הספק מבטחי ידי-על
 עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב הספק. ההסכם הפרת בגין בתרופות מזמינהה את

 דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום
 .מזמינהמה כלשהי

 קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת 9.8
 יטילו ולא הביטוחים התאמת על מזמינהמה כלשהו אישור יהוו לא מזמינהל ביטוחים

 הספק של אחריותו את לצמצם כדי כךב יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות עליה
 .דין כל פי-על או זה הסכם פי-על

 ההשתתפויות בדמי ישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו הספק 9.9
 .הביטוח בפוליסות הקבועות העצמיות

 הספק של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו הספק 9.10
 אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים רבותל, מטעמו הפועלים או/ו

 אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה להפחתה יגרמו
 מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה הספק כי, מובהר. נזקים

 .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום

 לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ייםולק לשמור מתחייב הספק 9.11
 הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור בכלליות
 .הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות  מזמינהה ולדרישת

 הספק יהיה, מזמינהה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הספק הפר 9.12
 כל על מזמינהה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים אחראי

 .זאת עקב לו שיגרם אחר או/ו כספי נזק

 כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת הספק על 9.13
 .מעבידים ידי על עובדים בביטוח הדן אחר חוק

 

 עבידתחולת יחסי עובד ומ יא .10

הספק מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק או אדם  10.1
מטעמו, בין אם הוא עובד של הספק ובין אם הוא קבלן משנה של הספק או עובד של 
קבלן המשנה, לבין המזמין, יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו ע"י הספק או 

תחיבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו של קבלן משנה שלו לצורך ביצוע ה
/או מי מטעמו ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג והספק 
 שהוא.

כל התשלומים לעובדי הספק )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר עבודה, מס  10.2
ות וכל הסיכונים הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום סוציאלי אחר( וכל יתר ההוצא

והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות, יחולו על הספק וישולמו על ידו והמזמין לא יהא 
 אחראי לכך, בכל אופן וצורה.
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ישפה את הארגון מיד עם דרישת הארגון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כי 10.3
 לתשלום כל סכום הנדרש בגין העסקת עובד הספק. 

 

 בטחונות .11

פי הסכם זה ובכלל זאת להבטחת טיב -ע התחייבויותיו של הספק עללהבטחת ביצו 11.1
בנקאית הערבות את העם חתימה על הסכם זה  מזמיןהספק לאריך העבודות י

, שתהווה ערבות העבודות מלוא לביצוע הספק צעתגשת הבהאשר הוגשה אוטונומית, 
  "(.ערבות הביצוע" או "הערבות הבנקאיתביצוע )להלן: "

שאי לחלט את ערבות הביצוע בכל עת שהיא אם על פי שיקול דעתו הבלעדי יהא ר המזמין 11.2
 למזמיןהפר הספק את ההסכם ו/או באם גרם הספק ו/או מי מטעמו נזקים ו/או הוצאות 

אינו חייב  המזמיןולכל אדם אחר ו/או אם לא העמיד הספק ערבות בדק כאמור להלן. 
בו חולטה ערבות הביצוע ו/או חלקה להודיע לספק לפני חילוט ערבות הביצוע. במקרה 

 ערבות חליפית. מזמיןיעמיד הספק ל

בכל מקרה בו נתגלה נזק ו/או פגם שעל  יצוע יהא רשאי לחלט את ערבות הב המזמין 11.3
הספק לתקן במסגרת אחריות הבדק, והספק לא תיקנו, ו/או בכל מקרה בו הפר הספק 

ו חייב להודיע לספק לפני אינ המזמיןאת הוראות ההסכם הנוגעות לתקופת הבדק. 
 למזמיןו/או חלקה יעמיד הספק  יצועחילוט ערבות הבדק. במקרה בו חולטה ערבות הב

 חליפית. ביצוע ערבות 

 עלויות, הוצאת הערבויות האמורות וכל הכרוך בהן יחולו במלואן על הספק. 11.4

 

 / קנסות יצויים מוסכמיםפ .12

 1,000ישלם הספק למזמין סך של  יום איחור במסירת העבודות על ידי הספק  כל בגין 12.1
 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.  ₪

שעות ישלם הספק  24-בגין כל יום איחור בתיקון ו/או החלפה של מתקן מושבת מעבר ל 12.2
 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. ₪ 750למזמין סך של 

מכשיר  שעות 48במידה והספק לא מסוגל לתקן את הליקוי פגם באתר יעמיד הספק תוך  12.3
חילופי שהתקלקל וזאת עד להשלמת התיקון במכשיר.)למען הסר ספק סעיף זה הינו 

 לעיל( 11.2בנוסף לאמור בסעיף 

דלעיל מכל סכום  12.1 בסעיףהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים  12.4
 היה רשאי לגבותו מהספק בכל דרך אחרת.שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן י

דלעיל, כדי לגרוע מזכותו של המזמין לדרוש ולקבל מהספק פיצוי  12.1באמור בסעיף  אין 12.5
 על המזמין זכויות ומיתר, מהאיחור כתוצאה לו שייגרם, וסוג מיןמלא על כל נזק, מכל 

 .דין כל פי על/או ו וצרופותיו מסמכיו כל על זה הסכם פי

אים יסודיים בהסכם ואם הינם תנ 11 –, ו 9, 8, 6, 5, 4, 3כל התנאים האמורים בסעיפים  12.6
לא יקיים או יאחר לקיים תנאי כלשהו מתנאים אלה, יחשב כהפרה ו/או  הספק יפר

ן אי .מסך ההזמנה 15%ויזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך של  ההסכםיסודית של 
באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לאכוף את זכויותיה ו/או לדרוש מהספק כל 

 תמורה ו/או סעד המגיעים לה כפי הסכם ולפי הדין.

הוראות דיני החוזים יחולו על התקשרות זו ובמקרה של הפרת תנאי מתנאי ההסכם יהא  12.7
ייגרמו לו המפר חייב לשפות את הצד המקיים על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים ש

 המקיים את ההסכם או מוכן לקיימו הפרה וזאת בנוסף לזכותו של הצד בעק כתוצאה או
 לבטל את ההסכם או לתבוע את אכיפתו, עפ"י הוראות הדין.
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 הסכם סיוםרה, תרופות הפ .13

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או  12.1
 הא המזמין רשאי, אך לא חייב, לבטל את ההסכם:י יותר מן המקרים הבאים

 הפר הסכם זה הפרה יסודית.   שהספקבכל מקרה  12.1.1

הפר הסכם זה הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקן את  שהספקבכל מקרה  12.1.2
 ההפרה בתוך פרק זמן סביר שבו נדרש בידי המזמין לעשות כן.

מרצון, או הוצא  , או שהוא קיבל החלטה על פירוקהספקהוצא צו פירוק נגד  12.1.3
נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, או מונה 

להגיע להסדר נושים עם נושיו, בין  הספקלו מפרק או מפרק זמני, או הציע 
והכל במקרה שצו, החלטה, מינוי  -אם במסגרת הקפאת הליכים ובין אם לאו 
( ימים ממועד 30ו בתוך שלושים )או הצעה כאמור, לפי העניין, לא בוטל

 הוצאתם.

, כולו או מקצתו, או בוצעה פעולה כלשהי ספקאם הוטל עיקול על רכוש ה 12.1.4
לגבי הרכוש, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את הספקת 

( ימים ממועד 45/המוצרים, ולא בוטלו בתוך ארבעים וחמישה )הפריטים
 נקיטתם. 

, אשר מעלה חשש לאי בספקחזקות במידה וחל שינוי כלשהו במבנה הא 12.1.5
למזמין דיווח בדבר כל שינוי  הספקבהסכם. לצורך כך יעביר  הספקעמידת 

( ימים לפני 15עשר )-במבנה הארגוני שלו או במבנה אחזקותיו לפחות חמישה
תוך יממה  -הוצאתו אל הפועל של השינוי, ובמקרה שנבצר ממנו לעשות כן 

 ממועד שאירע. 

להסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות  12.1הסכם בנסיבות סעיף במקרה של ביטול ה 12.2
אחרת העומדת למזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות זכותה לשיפוי ופיצוי 

בנסיבות העניין, רשאי המזמין לפעול לפי כל אחת  לוגרמו יבגין ההוצאות והנזקים ש
 מן החלופות הבאות:

או  כולם, שהם כפי, כבר שסופקו לככ/המוצרים הפריטיםאת  לספקלהשיב  12.2.1
בצירוף הפרשי  לספקחלקם, ולקבל בחזרה את התמורה החוזית אשר שולמה 

 הצמדה וריבית.

/המוצרים כפי שסופקו ו/או הותקנו עד לאותו הפריטיםאת  ולהשאיר ברשות 12.2.2
את התמורה החוזית היחסית המגיעה לו בגין החלק  לספקמועד ולשלם 
 כמויותצע על ידו עד לאותו מועד, בהתאם לאשר בו עבודותהיחסי של ה

 למזמין שנגרמו נזקים, בניכוי ההיחידה מחירי ולפי בפועל והותקנו שסופקו
 בניכוי לרבות הספקשיו או מחדליו של מע/או ו ההסכם הוראות הפרת נוכח

 .למזמין המגיע מוסכם פיצוי כל

 ודעת ורם אחר על פי שיקולג כל באמצעות עבודותלהמשיך את ביצוע ה 12.2.3
 הבלעדי של המזמין. 

 ונותש .14

בכל מקום בהסכם זה המאזכר את "המזמין" בהקשר של קבלת אישורים והנחיות  13.1
 כל/או ו המזמין מאת בכתב שנתנו אישורים/או ו להנחיותוכיוצא בזה, הכוונה היא 

מתן כל אישור כאמור לא יטיל על -. למען הסר ספק מובהר, כי מתן או אימטעמו מי
מאחריותו על פי הסכם  הספקות כלשהי, ולא יהיה בו כדי לשחרר את המזמין אחרי

 זה או לגרוע ממנה. 
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רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו,  ואינ הספק 13.2
על פיו ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, לרבות אך  ואו התחייבויותי ואו את זכויותי

ר לעיל, הזכות לקבלת תשלומים על פיו, ללא הסכמת מבלי לגרוע מכלליות האמו
 רשאי לשעבד ו/או למשכן כל זכות כאמור. ואינ ספקמראש ובכתב. בנוסף, ה מזמיןה

ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע של הארגון ו/או אודות הארגון  ספקה 13.3
כלשהו , לא יעבירנו לאחר ולא יעשה בו שימוש העבודותשיגיע אליו במסגרת ביצוע 

 אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

למען הסר כל ספק מוצהר בזאת כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים  13.4
במלואו ומבטלים כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין 

 הצדדים לפני חתימת הסכם זה, ככל שנעשו.

 פחיו ייעשה בכתב בחתימת הצדדים.  כל שינוי של הסכם זה או נס 13.5

שבבעלות הספק  מטלטליןבקשר לכל  עכבוןלגרוע מהאמור, תעמוד למזמין זכות  מבלי 13.6
 שימצאו באתר. 

יהא רשאי לנכות ולקזז כל חוב של הספק כלפיו מכל סכום אשר מגיע ו/או  המזמין 13.7
ק ו/או יגיע לספק בקשר עם ביצוע העבודות ו/או לגבותו מכל ערבות שהמציא הספ

לגבותו בכל דרך אחרת, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים 
ו/או נוספים המוקנים למזמין על פי ההסכם או על פי דין והספק מצהיר בזאת, כי לא 

 תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 לקיזוז בזאת באופן מוחלט על כל זכות המוענקת לו בדין או בהסכם מוותר הספק 13.8
מכל מין וסוג שהוא, לרבות עיכבון על הציוד ו/או על כל רכוש אחר של  לעכבוןו/או 

 המזמין שיימסר ו/או ימצא ברשותו לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

כתובות הצדדים הינם כנזכר ברישא של הסכם זה וכל הודעה אשר תישלח על ידי צד  13.9
שעות מעת מסירתה בדואר בתור  48תעודתה תוך אחד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה ל

 מכתב רשום.

 שבע. בבארהשיפוט הייחודית תוקנה לבית המשפט  סמכות 13.10

הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. הודעות הטעונות  13.11
מסר במען הצדדים או להינתן ביד, בפקסימיליה או בדואר רשום. יכתב יכולות לה

שעות  24ר תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או הודעה כאמו
שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום,  72לאחר משלוח הודעת פקסימיליה, או 

 הכל לפי המוקדם.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:           

 

 

______________________ ___________________________ 

 תמת +חתימה מלאה(                   )חו הספק המזמין
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 נוסח כתב סילוק ושחרור -'א נספח
  

 :___________תאריך  

 : לכבוד

 החברה לתרבות ופנאי בע"מ                         –כיוונים  חברת

 82הסתדרות מרח' 

 84100 שבע באר

 

 .ג.נ.,א

 

 (באר שבע ס נחל בקע"נמתהסכם הצטיידות חדר כושר ) -סילוק וויתור כתב: הנדון

( אשר "העבודות"_____________ הגשנו לכם חשבון סופי בגין מלוא העבודות )להלן:  ביום

הסכם שבנדון, כפי ל בהתאם(, "הפרויקט"שבנדון )להלן:  הפרויקט במסגרתבוצעו על ידינו 

 "(.ההסכםשנחתם בנינו לביניכם ביום _________ )להלן: "

שלנו ו/או של מי מטעמנו כלפיכם ו/או כלפי מי  התביעותמצהירים בזאת, שכל  הננו .1

שבוצע במסגרתו, במישרין ו/או בעקיפין, וכל  לפרויקטמטעמכם בקשר להסכם ו/או 

ומבלי לגרוע, כל שינוי ו/או תוספת להסכם  לרבותהקשור אליהם בקשר ישיר או עקיף, 

אים לו על פי ההסכם ו/או פיצוי אשר אנו זכ שיפויו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או 

עימם, מכל מין וסוג שהוא, כלולות בחשבון  בקשרו/או במסגרת ביצוע הפרויקט ו/או 

ו/או השגות נוספות כלשהן, מכל מין  דרישותהסופי וכי לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או 

 "(.החשבון הסופי דרישת)להלן: " הסופיוסוג שהוא, מעבר לאלו שהוגשו בחשבון 

 לגמר כתשלום________________  של סך לתשלום ידיכם על אושר כי לנו ידוע .2

 "(.בפועל הסופי הסכום)להלן: " סופי חשבון במסגרת חשבון

מצהירים ומאשרים כי עם תשלומו של הסכום הסופי בפועל אין לנו ולא תהיינה  אנו .3

/או השגה אחרת כלשהי, מאיזה מין או סוג ולנו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה 

/או מטעמכם, בקשר עם ההסכם ו/או והוא, כלפיכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ש

 לרבותו/או עקיף אליהם,  ישירפרויקט שבוצע על פיו ו/או בקשר הבקשר עם ו/או 

 סופי תשלום מהווה בפועל הסופי הסכום תשלום וכי, הסופי החשבון בדרישת כמפורט

/או ו טענותינו כל לחסל כדי בו ויש קטהפרוי במסגרת העבודות כל ביצוע עבור ומוחלט

 /הפרויקט.לעבודות בנוגע תביעותינו

בזאת, כי אנו ו/או כל מי מטעמנו, לרבות עובדים ו/או קבלני  ומתחייביםמצהירים  אנו .4

שירותים אחר, מחויבים להצהרה והתחייבות המפורטות בכתב  נותןמשנה ו/או כל 

ם אחר מטעמנו הזכאי להעלות טענות ו/או על כל גוף או אד לנוויתור זה כי לא ידוע 

, ישיר ו/או עקיף עם ההסכם ו/או עם הפרויקט, כי בקשרדרישות ו/או לתבוע אתכם 
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בלתי חוזר לשפות ו/או לפצות אתכם בגין כל  באופןאנו מתחייבים ומצהירים בזאת 

שר , על ידי כל גוף ו/או אדם אחר מטעמו בקמטעמםתביעה שתוגש נגדכם ו/או כנגד מי 

על פיו ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף  שבוצעעם ההסכם ו/או בקשר עם ו/או בפרויקט 

 אליהם. 

, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, שלא להעלות בפני פורום לעיללגרוע מהאמור  מבלי .5

בורר, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה  אוכלשהו, לרבות גוף שיפוטי 

, בגין כל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או טעמכםמכלשהי כלפיכם או כלפי מי 

 על פיו ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף אליהם. שבוצעבעקיפין, בהסכם ו/או בפרויקט 

 

  הספק חותמת+  חתימה    

   __________________________
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 תרשים העמדת ציוד - ב'נספח 
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 נחל בקע באר שבע –מפת התמצאות המרכז הקהילתי 
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