עיריית קרית אונו קרית אונו
מכרז פומבי מספר 22 /2017
אספקת ריהוט לגני ילדים
עיריית קרית אונו מזמינה בזאת את הציבור להציע הצעות מחיר עבור אספקת ריהוט לגני ילדים,
הובלתם ,פריקתם והתקנתם ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם הנלווה לו.
השתתפות במרכז הינה בכפוף לרכישת מסמכי המכרז .ניתן לעיין ללא תשלום ולרכוש את
מסמכי המכרז במשרדי מנכ"ל העירייה ,בין השעות  ,13:00- 09:00בבניין עיריית קרית אונו,
תמורת ( ₪ 500שלא יוחזרו בשום מקרה) או באתר האינטרנט של העירייה.
את ההצעות על צרופותיהם יש למסור במסירה ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבבניין העירייה
ברחוב יצחק רבין  41קרית אונו ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מספר 22 /2017
לאספקת ריהוט לגני ילדים" עד ליום  31/7/2017בשעה  .12:00הצעות אשר ישלחו בדואר ו/או
תוגשנה לאחר המועד הקבוע להגשת ההצעות -לא יובאו לדיון.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
טלפון לבירורים גב' חגית סלומון טל 050 9815011:או במייל hagits@kiryatono.muni.il

ישראל גל
ראש העירייה
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נספח 1.1.1

מכרז פומבי מספר 22 /2017
אספקת ריהוט לגני ילדים
מבוא:
א .כללי:
.1
1.1

מסמכי המכרז:
 1.1.1מסמך הוראות למשתתפים
 1.1.2מסמך נוסח ערבות מכרז;
 1.1.3מסמך הצהרות משתתף;
 1.1.4נוסח ההסכם התקשרות לרבות נספחים:
נספח א' )1( -הצעת מחיר ,רשימת ריהוט
( )2פרטי חשבון בנק.
נספח ב' -נוסח כתב ערבות הסכם.
נספח ג' – אישור ביטוח

 1.2רשאי להשתתף במכרז מי שהצהיר ,כי ברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל
והוא קראם ,הבין את תוכנם ומתחייב לספק את הריהוט על פי תנאי ההסכם המצורף ,לרבות כלל
הנספחים המצורפים ,היה והצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז.
 .2בהגשתו הצעה במסגרת הליך זה מסכים המציע באופן בלתי חוזר ,כי העירייה תהיה רשאית,
בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,לערוך שינויים
ותיקונים במכרז .ערכה העירייה שינויים ותיקונים ,יהיו השינויים והתיקונים ,כאמור ,חלק
בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב ,לידיעתם של כלל המשתתפים אשר רכשו את מסמכי
המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
ב .הבהרות בקשר למסמכי המכרז:
 .3נציגת העירייה בקשר למכרז זה היא גב' חגית סלומון .כל שאלה ו/או בבירור ו/או טענה
לסתירה בין מסמכי המכרז ו/או טענה כי נפל פגם במסמכי המכרז (להלן" :שאלות הבהרה")
יעשו

בכתב בלבד ,לדוא"ל ,hagits@ kiryatono.muni.ilעד ליום  13/07/2017בשעה

.10:00על השולח לוודא כי פנייתו התקבלה אצל נציגת העירייה.
השאלות והתשובות ירוכזו ויועברו לידיעת כל משתתפי המכרז עד ליום  20/07/2017שעה
.16:00
לא תתקבלנה בקשה לשאלות הבהרה מעבר למועד הנ"ל ,אלא אם אישרה העירייה מועד
חלופי .העיריה רשאית להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או דרישות לתנאי במכרז ומסמכיו
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השונים ,זאת עד המועד הקבוע להגשת הצעות ואלה יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
ויחייבו את המשתתפים במכרז לכל דבר ועניין.
 .4על המציע חלה החובה להודיע בכתב לאחראי למכרז מטעם העירייה ,על כל סתירה ו/או
שגיאה ו/או חוסר בהירות ו/או אי התאמה ,שהתעוררה אצלו בקשר לסעיף מסעיפי המכרז
ו/או פרט מפרטי המכרז ו/או עניין כלשהו הנובע ממסמכי המכרז .
 .5מובהר בזאת ,כי מציע לא יהא רשאי לטעון ,כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי
העירייה במסגרת תשובות ההבהרה ,אלא אם התשובות נתנו לו מטעם העירייה בכתב ,
כאשר הן השאלות והן התשובות צורפו להצעתו.
עם הגשת הצעתו מוותר המציע על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה בקשר לטענה של
פגם בהליך פרסום המכרז ו/או תוכנם של מסמכי המכרז .

ג .תנאי סף להשתתפות במכרז
 .6רשאים לגשת למכרז זה ספקים ,שהינם אדם או שותפות או תאגיד ,העומדים בכל התנאים
המצטברים הבאים ואשר צרפו להצעתם את כל המסמכים הנדרשים במסגרת הליך המכרז
לצורך הוכחת עמידותם בתנאים אלה:
המציע הינו בעל ניסיון עבודה מוכח עם רשויות מקומיות ,בכל אחת מ 5
6.1.1
השנים שקדמו למועד פרסום המכרז (שנים  ) 2012-2016באספקת
ריהוט לגני ילדים ,בשנים הסמוכות הקודמות לפרסום המכרז.
המציע סיפק ריהוט לגני ילדים לרשויות מקומיות בהיקף כספי שלא
6.1.2
יפחת מסך  ₪ 1,000,000בכל שנה במהלך  5השנים שקדמו לפרסום
המכרז (.)2012-2016
המציע הוא בעל מחזור פעילות כספי שנתי מוכח באספקת ריהוט גני
6.1.3
ילדים בהיקף שלא יפחת מסך  ₪ 3,500,000בכל אחת מחמש השנים
שקדמו לפרסום המכרז(.)2012-2016
המציע מחזיק ברישיון עסק בתוקף לניהול עסקיו.
6.1.3
המציע בהתאם להצהרתו ,ערוך ובעל היכולת לספק את הריהוט לגני
6.1.4
הילדים ,בהתאם לנספח א' 1ועד לכמות של  6גני ילדים וזאת בין
התאריכים  ,20-25/8/17כפי שתיקבע העירייה בהזמנת העבודה,
שתימסר מפעם לפעם למציע הזוכה.
6.1.5

.7

המציע הוא בעל izo 9001:2008

6.1.6

המציע צרף ערבות כאמור בסעיף . 7.7

6.1.7

המציע רכש את מסמכי המכרז.

מציעים העונים על כל דרישות המכרז ,ואשר מתקיימים לגביהם התנאים כמפורט בסעיף
 6לעיל ,יצרפו להצעתם ,בעת הגשתה ,את כל המסמכים להלן:
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 7.1מציעים שהינם תאגיד או שותפות הרשומים בישראל כדין ,או יחיד הרשום כעוסק
מורשה ,בעלי אישור משלטונות המס על ניהול ספרים כחוק.
 7.2קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 7.3אישור מרו"ח  /פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חבות מס) התשל"ו – ,1976
ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 7.4אישור עדכני מאומת על ידי עורך דין או רואה חשבון המאשר את זהות מורשי
החתימה בשמו של המציע ,אשר מורשים להגיש הצעה מחייבת במכרז מטעמו.
 7.5העתק מאושר ומאומת(נאמן למקור) של מסמכי ההתאגדות של המציע ,במידה
והמציע הינו תאגיד.
 7.6חתימה וחותמת המציע על כל עמוד ממסמכי המכרז לרבות טיוטת ההסכם על כל
נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה.
 7.7ערבות בנקאית בלתי מסויגת (ערבות אוטונומית) לטובת עיריית קרית אונו (להלן:
"הערבות") .ההצעה תהיה בתוקף למשך  90ימים מהיום האחרון שנקבע להגשת
ההצעות למכרז והערבות תהיה בהתאם בתוקף עד ליום  15/10/2017הערבות
תהיה על סך של ששה עשר אלף שקלים חדשים ( ,₪ )16,000ותיועד להבטחת קיום
ההצעה וקיום תנאי המכרז .למען הסר ספק ,יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת
ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק .הערבות תהיה בנקאית בלבד
ובנוסח המצורף במסמך .1.1.2
מציע אשר לא זכה במרכז ,תוחזר אליו ערבותו ,בדואר רשום בהקדם לאחר סיום
הליכי המכרז ,לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
מציע אשר יזכה במכרז ,ערבותו תישאר בידי העירייה ,עד להפקדת ערבות ביצוע
כמפורט בטיוטת ההסכם ובנספח .גזבר העירייה יהיה רשאי על פי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט ,לדרוש את הארכת תוקף הערבות של המציע הזוכה לתקופות
נוספות בהתאם לצורך.
מובהר ,כי כל פגם בערבות יביא לפסילת ההצעה ( לרבות ערבות מיטיבה) .צרוף
ערבות מהווה תנאי סך בהליך.
 7.8המציע יגיש את הצעתו על גבי נספח הצעת המשתתף וכתב כמויות (נספח א' )1ללא
מע"מ כמפורט להלן.
 7.9העתק רישיון עסק בתוקף.
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 7.10אסמכתאות המעידות על ניסיון המציע במכירת ו/או אספקת ציוד וריהוט גני
ילדים לרשויות מקומיות ,בכל אחת מחמש השנים שקדמו להגשת המכרז(2012-
 )2016ובהתאם לנוסח המצ"ב כמסמך  1.1.1א'.
 7.11אסמכתאות המעידות ,כי המציע סיפק בכל אחת מחמש השנים שקדמו למכרז
ציוד וריהוט גני ילדים לרשויות מקומיות בסכום שלא פחת מ ₪ 1,000,000וכי
מחזורו הכספי בכל אחת משנים אלה( ,)2012-2016לא פחת מ ₪ 3,500,000בהתאם
לנוסח המצ"ב כמסמך  1.1.1ב' .
.8

הגשת הצעה על ידי המציע מהווה אישור של המציע ,כי קרא את כל מסמכי המכרז ,על
נספחיו וצרופותיו ,הבין את תוכנם ונתן הסכמתו הבלתי חוזרת לתנאים הקבועים
והמפורטים בהם.

.9

מובהר בזאת כי ,אי השלמת נתון במקום שיועד לכך במסמכי המכרז ,ו/או כל שינוי ו/או
תוספת שיעשו במסמכי המכרז על ידי המציע עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

ד .עיקרי ההתקשרות
.10

המציע הזוכה יספק לעירייה מעת לעת ריהוט גני ילדים בהתאם להזמנות עבודה מאושרות
שיכללו את הפריטים כולם או חלקם ,כאמור ברשימת הפריטים המצ"ב כנספח א' 1להסכם
ההתקשרות  .ההתקשרות הינה עבור הצטיידות במלוא הפריטים ו/או בחלקם.
כל פריטי הרשימה בנספח א 1יכונו במכרז זה "ריהוט" ו/או "ריהוט וציוד".
המציע הזוכה ,יוביל את הציוד והריהוט לאתר העירייה על פי הנחייתה ועל חשבונו כחלק
מהתמורה ,יפרוק את הריהוט גני הילדים באתר ,יתקינם ,הכל בכפוף להוראות ההסכם
והנחיית העירייה.
מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי המדובר בהסכם והתקשרות מסגרת .העירייה אינה
מתחייבת ואינה מחויבת לרכישת כמות מינימום או מקסימום של ריהוט גני ילדים ואף לא
מתחייבת לכמות גנים עבורה יירכש ריהוט מלא ו/או לכמות גנים עבורם יירכש ריהוט חלקי
ו/או עבור כמות והיקף הריהוט החלקי .בחתימתו על הסכם זה מצהיר המציע כי ידוע לו ,כי
אין לעירייה חבות לרכוש כמות כלשהיא מהמציע  ,גם אם נקבע כי הוא זכה במכרז.
הספק מצהיר בהגישו את הצעתו ,כי הינו ערוך ובעל היכולת לספק את הריהוט גני הילדים,
בהתאם לנספח א' 1ועד לכ 6-גני ילדים (ברכישה מלאה עבור גן או ברכישות חלקיות למספר
גנים) וזאת בין התאריכים  ,.20-25/8/17כפי שתיקבע העירייה בהזמנת העבודה וזאת מבלי
להטיל חובה על העיריה לרכוש כמות זו כאמור לעיל.

.11

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה ל 12-חודשים .העירייה תהא רשאית ,ע"פ שיקול
דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת של עד  12חודשים (תוך עידכון
התמורה בגובה עליית מדד המחירים לצרכן כמפורט בהסכם המצ"ב) ,כל פעם ועד  36חודשים
במצטבר לכל תקופת ההתקשרות.
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החליטה העירייה להאריך לממש את תקופת ההארכה כמפורט ,תודיע על כך בכתב לספק עד
 21יום לפני המועד הקבוע לסיום תקופת ההסכם והצדדים יחתמו על נספח הארכה.
ה .הצעת המשתתף ואופן הגשתה
.12

המשתתף במכרז ינקוב באחוז ההנחה הקבוע והאחיד שינתן על ידו למחירון המצרים
המצ"ב למסמכי ההליך ,לפני מע"מ בכל אספקה ואספקה .ההצעה תפורט על גבי נספח
"הצעת המשתתף למפרט וכתב הכמויות" המצורף כנספח א' 1להסכם ,במקום המיועד
לכך ובהתאם לעקרונות להלן:
המחירים הנקובים בנספח וההנחה המוצעת על ידי המציע ,יהוו תמורה
12.1
סופית מלאה ומגלמת את כל התקורות הכרוכות באספקת הריהוט לגני
הילדים ,הרכבתו ,ומילוי כלל התחייבויות הספק בהתאם להסכם
המצורף למסמכי המכרז.
מובהר כי המחירים הנקובים בטבלה ואחוז ההנחה שציין המציע הינם
12.2
ללא מע"מ.
הצעת המציע המשתתף בהליך תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה
12.3
ותחייב את המשתתף ממועד הגשתה ועד חלוף  90ימים ,מהמועד הקבוע
להגשת ההצעות למכרז.
המציע יגיש את ההצעה כאשר כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים על
12.4
ידו על גבי כל אחד מהעמודים נשוא מסמכי המכרז .מובהר ,כי אין צורך
להגיש אישור ביטוח מלא במועד הגשת ההצעה .
המציע מצהיר כי הריהוט שיסופק על ידו יתאם את המפרט כפי שמוצג
12.5
בכתב הכמויות.

.13

מסמכי המכרז נמסרים למציע לצורך השתתפותו בהליך  .אין לעשות שימוש במסמכי
המכרז למטרות שאינן הגשת המכרז.

.14

על המציע הזוכה ,חלה החובה להשלים את המסמכים הנדרשים בהתאם לאמור
בהוראות המכרז ולהחזירו לעירייה כשהוא מלא תוך  7ימים מקבלת המציע את הודעת
העירייה על זכייתו במכרז.

.15

במידה והזוכה לא מילא אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם ,מוסכם
על הזוכה כי העירייה תהיה רשאית להתקשר ,ללא תנאי ,עם מציע אחר עפ"י ההסכם
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .הזוכה בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר באופן בלתי
חוזר ,כי לא תהיה לו ו/או מי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב התקשרות
העירייה עם מציע חלופי ,במקרה ולא פעל כאמור בסעיף  14לעיל.

.16

למען הסר ספק מובהר בזאת כי פעלה העירייה כאמור בסעיף  15לעיל ,לא יהיה בכך כדי
לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לזכות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת התחייבויותיו
כלפיי העירייה ,לרבות חילוט ערבותו של המציע.
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ו .החלטות העירייה:
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .העירייה
.17
רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת המציע הזוכה ,בין היתר ולא רק ,בניסיונו של
המציע וביכולתו לספק את הריהוט לגני הילדים ברמה הטובה ביותר.
בחתימתו על מסמכי המכרז ,מצהיר המציע כי ידוע לו שההחלטה נתונה לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של העירייה ,מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער עליה.
העירייה רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו ,ו/או לבטל הליך זה בכל שלב,
וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם מכרז חדש ,או להתקשר עם צד שלישי כלשהו לביצוע
רכישת הריהוט לגני הילדים הכל על פי שיקול דעתה.
.18

העירייה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה היה ומצאה את ההצעה כבלתי סבירה
מבחינת תנאיה .סבירות ההצעה תבחן בין השאר ,ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו
על ידי המשתתפים במכרז.

.19

לעירייה נתונה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר ,וכן להתקשר עם
מציע מסוים רק בהתייחס לחלק מן הפריטים נשוא מכרז זה ,הכול לפי שיקול דעתה של
העירייה לפי צרכיה ומבלי שתחוב בכל חובה שהיא לנמק בפני המציעים את החלטתה.
אין בהליך זה כדי ליצור התחייבות לכמויות מינימום או מקסימום מהציע הזוכה ו/או
לתת למציע הזוכה בלעדיות באספקת הריהוט.

.20

המציע מצהיר כי ידוע לו ,כי ההצעה הזוכה תיבחר מבין המציעים שעמדו בתנאי הסף
בלבד .מובהר ,כי ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים לצורך השלמות לרבות בדיקת
עמידתם של המציעים בתנאי הסף בעת הגשת הצעתם.

.21

ועדת המכרזים של העירייה תמליץ על ההצעה הזוכה .לאחר הכרזה על ההצעה הזוכה,
תהיה העירייה רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה לשיפור הצעתו.

.22

עם חתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע ,כי הינו מסכים מראש להחלטת העירייה
בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה לרבות כמפורט בסעיפים  17ועד  22למסמך זה.

חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז
.23

משתתף שלא זכה במכרז או שמסמכי המכרז שלו נפסלו על ידי ועדת המכרזים ,יהיה
זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו.

.24

מציע שהצעתו הוכרזה כזוכה במכרז יידרש להפקיד ערבות בנקאית כמפורט בהסכם,
להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם .עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו
המלאה של גזבר העירייה ,תוחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף  )7 (7לעיל.
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.25

המציע הזוכה בחתימתו על מסמכי המכרז נוטל על עצמו ומסיר מהעירייה ,את האחריות
לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו ,בדרך ישירה ו/או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או
ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם.
האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד שלישי שהוא ,והן לגבי העירייה ומועסקיה ,ו/או כל
הפועלים מטעמה .האמור לעיל יחול גם לגבי כל נזק ,ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק
רכוש .המציע הזוכה מתחייב כי לצורך הבטחת התחייבויותיו יהיו ברשותו ביטוחים
בתוקף בהיקף שלא יפחת מהדרישות הנקובות באישור קיום ביטוחים המצורף כנספח ג'
להסכם.

.26

האמור במסמך זה ,אינו בא לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים
ובפרט של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה ,הקבועה בהסכם המצורף למסמך זה
על כל נספחיו ו/או על פי כל דין.

בכבוד רב,
ישראל גל
ראש עיריית קרית אונו
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מסמך  1.1.1א' -ניסיון המציע
מס סידורי

שנה

שם הרשות

מועד ביצוע
העבודה

מס הזמנות
עבודה
שבוצעו

פרטי איש
היקף כספי
מצטבר קשר ברשות
המקומית

בהתייחס לכל אחת מהרשויות המקומיות ,על המציע לצרף אישור הרשות המקומית על ביצוע
העבודה ,בהתאם למפורט לעיל וכן חוות דעת על טיב ביצוע העבודה ,חתומה על ידי נציג הרשות
המקומית .
*ניסיון המציע צריך להתייחס לכל אחת מהשנים 2012-2016
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מסמך  1.1.1ב' – תצהיר על היקפי פעילות
אני הח"מ _______________________________נושא
והמשמש כמורשה חתימה מטעם המציע ,מצהיר בזאת כדלקמן:

ת.ז__________________

 .1המציע סיפק בכל אחת מחמש השנים שקדמו למכרז( ) 2012-2016ריהוט גני ילדים לרשויות
מקומיות בסכום כספי שלא פחת מ. ₪ 1,000,000
 .2מחזורו הכספי השנתי של המציע בכל אחת מחמש השנים שקדמו למכרז( ,)2012-2016לא פחת
מ.₪ 3,500,000
__________________
חתימת המצהיר

____________
תאריך

אישור רו"ח
כרו"ח של המציע הנני לאשר בזאת ,כי ביקרתי את הצהרתו של המציע בהתאם לתקני הביקורת
המקובלים ובהתבסס על ביקורת זו קבעתי  ,כי הצהרת _______________ משקפת נאותה את
הצהרת המציע.
___________
תאריך

_______________
שם רו"ח

מסמך 1.1.2
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_____________
חתימה וחותמת

לכבוד
עיריית קרית אונו
הנדון :ערבות בנקאית מס'________
 .1אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  16,000ש"ח (ששה עשר
אלף ש"ח ) להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת ________________ (להלן:
"הנערב") ,בקשר עם מכרז לאספקת ריהוט לגני ילדים ,מכרז 22/2017
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר ,בתנאי ההצמדה
שלהלן:
"המדד היסודי" לענין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש אפריל  2017שהתפרסם ב-
( 15.5.2017או סמוך למועד זה).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהיה המדד שפורסם לאחרונה ,קודם לקבלת התשלום
בפועל עפ"י ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש
למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.
 .3ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת
הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים
לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 .4לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ – 7ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו
אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת
הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש את תשלום תחילה מאת הנערב.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .15.10.2017
 .6כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .7ערבות זו תוארך לתקופות נוספות עפ"י דרישת עיריית קרית אונו  ,ושתתקבל על ידינו עד
התאריך הנקוב בסעיף  5דלעיל.
 .8ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק__________________
טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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מסמך ( 1.1.3א) – הצהרת מציע
מכרז פומבי מספר  22/2017לאספקת ריהוט לגני ילדים
לכבוד
ועדת המכרזים
אני הח"מ ___________ ת.ז _______________ .כתובת _____________ מורשה חתימה
מטעם המציע ,מצהיר ,מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן:
קראתי בעיון ובקפידה את כל מסמכי המכרז שבנדון ,לרבות ההודעה לעיתונות ,ההוראות
.1
למשתתפים ,נוסח ההסכם המצ"ב והצעת המשתתף ,הבנתי את תוכנם משמעותם ואת כל
התנאים והדרישות החלות על המשתתפים במכרז זה ,ולאחר שבדקתי ,שקלתי ובררתי את
כל הנדרש בקשר להגשת הצעתי ואשר עשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי ,הגשתי הצעתי
זו.
הנני מצהיר מסכים ומתחייב כדלקמן:
.2
 .2.1הנני עומד בכל התנאים הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז וכי היה ואזכה במכרז
ויקבע על ידי העירייה במהלך תקופת ההסכם ,כי אינני עומד בתנאי המכרז ,תהיה
העירייה רשאית לבטל את ההתקשרות ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה עקב כך.
 .2.2למלא במדויק אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו.
 .2.3הנני לצרף להצעתנו את המסמכים המפורטים בסעיף  7למכרז ,לרבות ערבות
בנקאית אוטונומית כמפורט בסעיף  )7( 7למסמך ההוראות למשתתפים.
.3

הנני מצהיר בזאת ומתחייב ,כי ככל שאזכה במכרז ,נמציא לעירייה ,בתוך  7ימים את כל
המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י דרישת העירייה ,לרבות
ערבות הסכם  .במידה ולא אעשה כן ,ידוע לי ואני מסכים כי העירייה תהיה רשאית לבטל
את ההתקשרות עימי ולחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי ליתן לי
כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם לעירייה
כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם.
ולראיה באתי על החתום:
________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ

____________________
חתימת וחותמת המשתתף

אישור
אני הח"מ __________ ,עו"ד מ.ר__________ מאשר בזאת כי ביום _____________התייצב
בפניי מר/גב___________________ נושא ת.ז _____________________ המוסמך
להתחייב בשם המציע_________________________ ולאחר שהבין את תוכן הצהרתו,
משמעותה והשלכותיה ,חתם בפניי על תצהיר זה.
_____________
תאריך

_______________
חתימה וחותמת

____________
שם
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לכבוד
עיריית קרית אונו
קרית אונו85357 ,

מסמך הצהרה (1.1.3ב)

תאריך_________ :

א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אני מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,
המשתתף במכרז זה ,לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים,
התשנ"א 1991-ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך
ליתן הצהרה זו בשם התאגיד.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
שם המשתתף____________________ :

*שם נותן התצהיר__________________ :

מספר תעודת זהות  /ח.פ____________ .

*מס' תעודת זהות__________________ :

חתימת המשתתף_________________ :

*חתימת נותן התצהיר_______________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ___________מ.ר_______ משמש כעורך הדין של __________(להלן" :המציע").
*הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז ______________ .הינו בעל השליטה ו/או
בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם
התאגיד ______________ ח.פ._______________ .
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני_______________ ,עו"ד ,במשרדי
ברח' ________________ ,מר/גב' _________________ נושא ת.ז, _______________ .
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
_________________
חתימה  +חותמת עוה"ד

_________________________
* ימולא רק על ידי מציע שהינו תאגיד
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מסמך (1.1.3ג)
הצהרה בדבר העדר הרשעות
אנו הח"מ משמשים כמורשי החתימה מטעם המציע ,______________ :מצהירים בזאת
בכתב ,שלא הוגשו כנגד המציע ו/או כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו,
למיטב ידיעתו ,כל כתבי אישום לבית המשפט או לבית הדין בגין עבירה שיש עימה קלון .עבירה
שיש עימה קלון הינה כל עבירה מסוג עוון או פשע.
כמו כן ,אנו מתחייבים להודיע בכתב לעירייה ,מיד עם היוודע לנו ,על כל כתב אישום אשר יוגש
ו/או עלול להיות מוגש כאמור.
אנו מצהירים בזאת כי הפרטים שמסרנו לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
שם המשתתף____________________ :

*שם נותן התצהיר__________________ :

מספר תעודת זהות  /ח.פ____________ .

*מס' תעודת זהות__________________ :

חתימת המשתתף_________________ :

*חתימת נותן התצהיר_______________ :

אישור עו"ד
אני משמש כעורך הדין של ______________ (להלן" :המשתתף").
*הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז ______________ .הינו בעל השליטה ו/או
בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם
התאגיד ______________ ח.פ._______________ .
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני_______________ ,עו"ד ,במשרדי
ברח' ________________ ,מר/גב' _________________ נושא ת.ז, _______________ .
ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
אם לא יעשה כן ,אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.
_________________
חתימה  +חותמת עוה"ד

_________________________
* ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד
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מסמך (1.1.3ד)
הצהרה העדר קירבה

אני הח"מ ......................לאחר שהוזהרתי כי עלי למור את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מספר  22/2017של עירית קריית אונו
לאספקת ריהוט לגני ילדים.
.2

למציע שאיננו חברה-
א.

אני מצהיר כי אינני קרובו ,סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית
קריית אונו או של מי שכיהן כחבר מועצה ב 18-החודשים שלפני המועד
האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

ב.

"קרובו" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.

 .3למציע שהינו תאגיד –
א.

הנני מכהן כמנהל תאגיד ,..........................................המגיש הצעה למכרז
ומוסמך לתת תצהיר זה בשמה.

ב.

אין בתאגיד קרוב (בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות) ,סוכן או שותף של
חבר מועצה מכהן בעיריית קריית אונו או של מי שכיהן כחבר מועצה ב18-
החודשים שלפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,אשר יש לחבר
המועצה או לו ,יותר מ 10%-מהון או רווחי החברה או שהוא מנהל או עובד
אחראי בחברה.

 .4אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל ,אשר עשויות להעמיד
אותי /את התאגיד במצב של ניגוד עניינים ,אעביר את המידע למחלקה המשפטית
של העירייה ואפעל בהתאם להנחיותיה.
____________________
חתימה
אישור
אני ...................................... ,עו"ד ,מאשר כי ביום .................הופיע בפני מר/גב'
 .................................המוכר לי אישית /נושא ת.ז ......................... .ולאחר שהזהרתיו כי
עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
___________________
עו"ד
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הסכם לאספקת ריהוט לגני ילדים
שנערך ונחתם בקרית אונו ביום _______ חודש ________ שנת 2017
בין:

עירית קרית אונו
שכתובתה___________________:
(להלן "העירייה")

לבין:

__________________________

מצד אחד

ת.ז/.ח.פ ____________________
שכתובתו_________________ __:
(להלן "הספק")
מצד שני

הואיל:

והעירייה הזמינה את הציבור להשתתף ולהציע הצעות במסגרת מכרז פומבי מס'
 22/2017לאספקת ריהוט לגני ילדים בעיר קרית אונו;

והואיל:

והספק אחרי שעיין ,בדק ,בחן בחינה מעמיקה ויסודית של מסמכי המכרז לרבות
ההסכם על כל נספחיו ,הגיש לעירייה הצעתו לביצוע אספקת ריהוט גני ילדים
נשוא המכרז ובהתאם לתנאי הסכם זה ,המסמכים והנספחים הנלווים לו;

והואיל:

והעירייה הודיעה לספק ,כי הצעת הספק נבחרה להצעה הזוכה במכרז 22/2017

אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראו כאחד עם ההסכם.

.1
הגדרות
.2

בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:
"העירייה"  -עירית קרית אונו.
"המנהל"  -מנהל מחלקת גני ילדים של העירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך ההסכם.
"הגזבר"  -גזברית העירייה או מי שהוסמך על ידה לצורך הסכם זה.
"מורשי החתימה " – ראש העיריה  ,הגזבר.
"המכרז"  -מכרז מס'  22/2017ובמסגרתו נבחרה הצעת הספק לביצוע אספקת הריהוט
נשוא הסכם זה.
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"התמורה"  -התמורה המגיעה לקבלן בעבור ביצוע כל התחייבויותיו מכח הסכם זה
ומסמכי המכרז כמפורט בסעיף  14להסכם.
"ההסכם"  -הסכם זה לרבות נספחיו כמפורט בסעיף  3להלן.
"המדד" -

מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" -

המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

אספקת ריהוט גני ילדים לעירייה מעת לעת ,בהתאם להזמנת עבודה
"העבודות" -
שתיעשה על ידי העירייה ,ושתתייחס להזמנת ריהוט גני ילדים ,הובלתו לאתר
העירייה ,פריקתו באתר העירייה והתקנתו בהתאם להנחיות העיריה.
מסמכי ההסכם:
.3

 3.1הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א' -1הצעת מחיר
נספח א'  -2פרטי חשבון בנק.
נספח ב'  -נוסח ערבות בנקאית.
נספח ג' – אישור ביטוח.
 3.2במקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות ההסכם לרבות כל מסמך אחר הנוגע
לו ,יפנה מיד הספק למנהל ,לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג .הכרעת המנהל תהא
סופית והספק יהא מחויב לנהוג על פי הוראותיו.

מהות ההסכם
 .3הספק יספק לעירייה מעת לעת ריהוט גני ילדים בהתאם להזמנת עבודה שתעשה על ידי
העירייה לאספקת ריהוט גני ילדים  .הספק יוביל את ריהוט גני ילדים ,יפרוק ויתקין את
הריהוט בגני הילדים ,הכל על פי הנחיות העירייה.
הריהוט יכול ויתייחס למלוא הרשימה בהתאם למפרט ויכול ויתייחס לחלקה בלבד.
תקופת ההסכם
 5.1 .5תקופת ההסכם הינה ל–  12חודשים ,שתחילתה ביום  1.8.2017וסיומה ביום
( 1.8.2018להלן" :הסכם לתקופה קצובה").
 5.2העירייה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם בתקופה
נוספת של עד  12חודשים ובאותם תנאים של ההתקשרות הראשונה כל פעם עד 36
חודשים במצטבר לכל תקופת ההתקשרות (להלן" :תקופת הארכה")
 5.3החליטה העירייה להאריך לממש את תקופת ההארכה כמפורט בסעיף  , 5.2תודיע
על כך בכתב לספק עד  21יום לפני המועד הקבוע לסיום תקופת ההסכם והצדדים
יחתמו על נספח הארכה.
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 5.4מוסכם בזאת על הצדדים ,כי בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות
ההסכם המקורי ,למעט שינויים המחויבים עפ"י דין.
 5.5העירייה תהא רשאית להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות עימו  ,בהודעה בכתב,
 14יום מראש ,באם ,על פי שיקול דעתו של המנהל ,לא עמד הספק בהתחייבויותיו על
פי הסכם זה ,לשביעות רצונה של העיריה(העירייה לא תהיה מחויבת לנמק
החלטתה) .במקרה של קביעה כאמור ,לא תחוב העירייה בתשלום פיצויים לספק
והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כנגד העירייה ,ככל שזו
תודיע על הפסקת ההתקשרות.
 5.6הצדדים מסכימים בזאת ,כי היה ולא הודיעה העירייה על הארכת תקופת
ההתקשרות ,יבוא הסכם זה לידיי סיום בתום תקופת ההתקשרות הראשונה,
והעירייה תהיה רשאית לפרסם מכרז חדש.
היעדר התחייבות לכמות מינימום או מקסימום
 6.1 .6ידוע לספק ,כי העירייה אינה מחויבת כלפי הספק לביצוע הזמנת עבודה בכלל ו/או
בהיקף מינימאלי או מקסימאלי כלשהוא .ידוע לספק כי הזמנות עבודה שיעשו על ידי
העירייה מהספק ,יהיו אך ורק בהתאם לצרכי העירייה בלבד ועפ"י שיקול דעתה
הבלעדי.
 6.2מובהר בזאת ,כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א' 1להסכם ,הינן
לצורך אומדן בלבד ,אינן מחייבות את העירייה וכי העירייה תהיה רשאית להזמין מאת
הספק כל כמות של ציוד וריהוט גני ילדים שהיא ,הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה
הבלעדיים.
מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי המדובר בהסכם מסגרת .הספק מצהיר שידוע לו כי
העירייה אינה מתחייבת ואינה מחויבת לרכישת כמות מינימום או מקסימום של ריהוט
גני ילדים ואף לא מתחייבת לכמות גנים עבורה יירכש ריהוט מלא ו/או לכמות גנים
עבורם יירכש ריהוט חלקי ו/או עבור כמות והיקף הריהוט החלקי .בחתימתו על הסכם זה
מצהיר הספק כי ידוע לו ,כי אין לעירייה חבות לרכוש כמות כלשהיא.
 6.3הספק מתחייב לספק לעירייה את הציוד וריהוט גני הילדים ,בתוך המועד ובמחירים
עליהם התחייב בהסכם זה.
אופן הזמנת הציוד והריהוט לגני הילדים
 7.1 .7הספק יספק לעירייה ריהוט גני הילדים ,אך ורק כנגד הזמנת עבודה בכתב וחתומה ע"י
מורשי החתימה והמנהל.
 7.2בהזמנות העבודה יצוינו פירוט הציוד וריהוט גני הילדים המתבקשים ,מספרם
הקטלוגי בהתאם לנספח א' , 1כמותם והמועד הנדרש לאספקתם ומקום האספקה.
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 7.3הספק מצהיר כי הינו ערוך ובעל היכולת לספק את הריהוט לגני הילדים ,בהתאם
לנספח א' 1ועד לכ 6-גני ילדים (ברכישה מלאה עבור גן או ברכישות חלקיות למספר
גנים) וזאת בין התאריכים .20-25/8/17
עוד מצהיר הספק כי הינו ערוך לספק חלק מן המוצרים לגנים נוספים ,במהלך שנת
הלימודים ובהתאם להזמנות עבודה חתומות על ידי מורשי החתימה מטעם
העירייה .במהלך השנה מתחייב הספק לספק הריהוט נשוא ההזמנות שיוצאו לו מעת
לעת ,ככל שיוצאו ,בתוך  10ימים ממועד משלוח ההזמנה.
 7.4הספק מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות העירייה עימו הינה בהסתמך על הצהרתו זו,
שהינה תנאי יסודי להתקשרות העירייה עימו.
 .8לספק לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה כנגד העירייה ובכלל זאת ,לא בעילה חוזית ,לא
בעילה נזיקית ולא בעילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט או כל עילה אחרת ,בגין
אספקת הריהוט לגני הילדים עפ"י הזמנת עבודה שאינה חתומה בחתימת מורשי
החתימה של העירייה והמנהל .בחתימתו על הסכם זה ,מוותר הספק על כל זכות תביעה
ככל שתהיה לו בקשר עם האמור.
לוח זמנים לאספקת ציוד וריהוט גני הילדים
 .9הספק יספק את הריהוט לגני הילדים ,בהתאם לקבוע בהזמנת העבודה ועפ"י לוח הזמנים
הקבוע בהזמנת העבודה .הספק מצהיר בחתימתו על הסכם זה ,כי יספק ויתקין את
הריהוט ל גני הילדים ,כאמור בהצעתו במכרז ,תוך פרק הזמן שייקבע על ידי העירייה,
במסגרת הזמנת העבודה שתומצא לידיו ,כמפורט בסעיף  7להסכם זה ובמסמכי המכרז.
הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 10.1 .10ראה הספק ,כי אינו יכול למלא אחר תנאי הזמנת העבודה ,או חלקה ,ע"פ לוח הזמנים
הקבוע בהזמת העבודה ,יפנה הספק ללא דיחוי למנהל ויבקש מהמנהל אורכה לביצוע
האספקה ,הבקשה תוגש בכתב ותפרט את הסיבות לעיכוב בביצוע הזמנת העבודה
ואת המועד המוצע לאספקה.
 10.2ככלל ,לא יינתן אישור לעיכוב בביצוע הזמנת העבודה .החליט המנהל ע"פ שקול
דעתו הבלעדי ,כי בקשת הספק מוצדקת וכי הספק לא יכול למנוע את העיכוב או
האיחור הנ"ל ,רשאי המנהל לתת לספק ארכה להשלמת הביצוע באמצעות אישור
בכתב.
 10.3מובהר בזאת כי המנהל אינו מחויב לקבל את בקשת הספק ,כולה או מקצתה,
מבלי צורך לנמק את החלטתו וכי החלטתו של המנהל בעניין מזה תהא סופית
ותחייב את הספק לפעול על פיה.
בחתימתו על הסכם זה מצהיר הספק כי הינו מוותר כל טענה בקשר להחלטת
המנהל .
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כפיפות ודיווח
 .11באין הוראה מפורשת אחרת קבועה בהסכם זה ,הספק יהיה כפוף אך ורק להוראות המנהל
ויפעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בהקשר עם ההסכם ,ובכלל
זה:
.11.1

ידווח למנהל באופן שוטף על כל בעיה או קושי באשר לעמידתו בהוראות הסכם
זה ובהזמנות העבודה מכוחו.

.11.2

ימסור למנהל התייחסות מפורטת בכתב ,ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין
ההסכם בכלל ועמידתו בהזמנות העבודה בפרט.

ביקורת ואישור המנהל
 .12ביקורת מטעם המנהל וקבלת אישורו כי הספק עמד בתנאי ההזמנה לשביעות רצון העירייה,
הינה תנאי לאישור תשלום התמורה בגין הזמנת העבודה .קבלת אישורו תעשה עפ"י
הנוהל הבא:
12.1

עם אספקת המוצרים תימסר תעודת משלוח שתיחתם ע"י המנהל והעתק ממנה
יישאר בעירייה  .על הספק לצרף את העתק תעודת המשלוח החתומה ע"י המנהל
לחשבונית/יות המס המוגשות על ידו וזאת כתנאי לתשלום התמורה.

12.2

משסיים הספק את ביצוע המוטל עליו בהתאם להזמנת העבודה ,יודיע על כך
הספק למנהל .המנהל יבדוק האם אכן הציוד והריהוט שסופקו תואמים את
האמור בהזמנת העבודה ,והאם פעל הספק בהתאם לכל דרישות ההסכם והזמנת
העבודה.

12.3

המנהל יפרט ברשימה שתיחתם על ידו ותימסר לספק את הלקויים ,הפגמים ואי
ההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיקונים ו/או השינויים שעל הספק לבצע
ולרבות החלפת ריהוט .
הספק מתחייב כי יפעל בהתאם להוראותיו של המנהל ולשביעות רצונו של
המנהל.
הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

12.4

השלים הספק את האספקה ו/או את השינויים ו/או התיקונים ,כאמור לעיל,
לשביעות רצונו של המנהל ,ייתן המנהל לספק אישור בכתב על עמידתו ומילוי
תנאי הזמנת העבודה על ידו.
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12.5

העדר אישור כאמור בסעיף  12.5ימנע תשלום התמורה ו/או כל חלק ממנה
לספק.

12.6

מובהר בזאת ,כי האמור לעיל יהווה תנאי לתשלום התמורה או חלקה במקרה של
ביטול ההסכם.

אחריות
 .13הספק מתחייב לתקופת אחריות לכל ציוד וריהוט גני ילדים שהוזמן על ידי העירייה.
"תקופת האחריות" – הינה התקופה שתחילתה ביום סיום אספקת הציוד וריהוט גני
הילדים ,כנקוב באישור המנהל כאמור בסעיף  12לעיל וסיומה הינו 12 ,חודשים לאחר
מכן או ע"פ תקופת האחריות הנקובה בתעודת אחריות שיספק היצרן – הארוכה
מביניהן .למען הסר ספק מבהיר הספק כדלקמן:
13.1

כי יחליף ו/או יתקן על חשבונו לפי העניין ,תוך  3ימי עבודה מהודעת העירייה ,כל
ליקוי ,קלקול או פגם שיתגלו במהלך תקופת האחריות בריהוט ואשר מקורם
לדעת המנהל בריהוט בלתי מתאימים ו/או באיכות ירודה שלא ע"פ ההסכם ,או
הנובעים מכל סיבה שהמנהל יראה את הספק כאחראי לה .
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי בכל מקרה כאמור לעיל רשאי המנהל לדרוש
מהספק לספק ריהוט חדש על חשבון הספק(קרי לבצע החלפה של הריהוט ולא
לתקנם) והספק מתחייב למלא דרישה זו ,מיד עם קבלת דרישת מאת המנהל .
הספק מתחייב כי התיקון ו/או אספקת הריהוט החדש יבוצע תוך
פרק זמן קצוב כפי שייקבע ע"י המנהל בהודעה בכתב.

13.2

לא הצליח הספק לתקן את הנדרש לשביעות רצונו של המנהל ו/או לא תקנו תוך 3
ימי עבודה או במועד אחר שקבע המנהל ו/או לא סיפק ריהוט חדש כנדרש ממנו
ובמועד ,תהיה העירייה רשאית לבצע את התיקון בעצמה ו/או להזמין ריהוט גני
ילדים חדש מאת ספק אחר על חשבון הספק ולנכות סכומים אלה בתוספת 15%
דמי טיפול מהסכומים להם זכאי הספק עפ"י כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו
תשלומים אלו ישירות.

13.3

מובהר בזאת כי אין בסיום תקופת האחריות כדי לשחרר את ספק מכל אחריות
המוטלת עליו מכוח ההסכם או עפ"י דין.

התמורה
 14.1 .14התמורה לה זכאי הספק עפ"י הסכם זה תחושב אך ורק על יסוד מספר הפריטים
שסופקו בפועל ע"י הספק כשהוא מוכפל במחיר הנקוב במחירון לאותם פריטים
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כאמור בנספח א' 1להסכם ובניכוי ההנחה הנקובה .למחיר הסופי לאחר מתן ההנחה
בגין הפרטים הנקובים בנספח א' 1יתווסף מע"מ כחוק.
"אספקה בפועל" לעניין פרק זה ולעניין פרק אופן תשלום התמורה  ,הינה אספקת
הריהוט לגני הילדים בהתאם להזמנת העבודה(באופן מלא/חלקי) וקבלת אישור
המנהל בהתייחס לכך ,כאמור בסעיף  16לעיל.

 14.2מוצהר ומובהר בזאת כי מחירי הפריטים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים
המצ"ב כנספח א' 1להסכם ,בהפחתת שיעור ההנחה ובתוספת מע"מ כדין ,הינם
סופיים ,מלאים ומוחלטים וכי גובה התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום
התמורה המגיעה לספק ,בכפוף לאמור בסעיף  13להלן .בחתימתו על הסכם זה
מצהיר הספק ,כי ידוע לו שהוא לא יהיה זכאי לכל תוספת או תמורה בגין
אספקת ריהוט גני הילדים ,לרבות התקנתו בפועל ,מעבר לאמור לעיל בהסכם זה.
 .15החל מתום השנה הראשונה  ,ככל שיוארך הסכם זה  ,תעודכן התמורה לה זכאי הספק על פי
הסכם זה כהגדרתה (להלן "תקופה מוארכת") ,בהתאם לשיעור השינוי שיחול בין מדד
הבסיס לבין המדד הידוע במועד עדכון התמורה או ביום הראשון של תקופת העדכון
העוקבת ,לפי העניין.
התמורה המעודכנת תהיה בתוקף לאורך כל השנה המוארכת ,ללא כל שינוי.

אופן תשלום התמורה
 .16התמורה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן:
 16.1עם התגבשות זכאותו של הספק לקבלת תשלום מאת העירייה  ,ולאחר מילוי
תנאי הזמנת העבודה ,ימציא הספק למנהל ,חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה
לו בגין אספקת ציוד וריהוט גני הילדים ,עפ"י אישור המנהל ,וכן תחשיב מפורט
של התשלום המבוקש .לחשבונית יצורפו העתק מתעודת המשלוח מאושרת ע"י
המנהל ,אישור המנהל כאמור בסעיף  12וכן הזמנת העבודה שנמסרה לספק מאת
העירייה.
 .16.2המנהל יבדוק את חשבונית המס ,יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כלל,
ויעבירה בצירוף הזמנת העבודה ותעודות המשלוח לגזברות העירייה תוך 10
ימים ממועד המצאתה ע"י הספק.
 .16.3הגזברות תבדוק את חשבונית המס המאושרת ע"י המנהל ,תאשרה כולה או
מקצתה או שלא תאשרה כלל.
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 .16.4הגזברות תשלם לספק את הסכום המאושר על ידה לתשלום תוך תקופת של
שוטף  60 +ימים שתתחיל להימנות מהמועד בו נתקבלו בגזברות חשבוניות המס
המאושרת בצירוף הזמנת העבודה וחשבונית זיכוי (אם נחוץ) בגובה ההפרש בין
החשבון שהוגש ע"י הספק לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות.

פרטי חשבון הספק
 .17הספק ימציא לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם טופס פרטי חשבון בנק – על גבי דוגמת
הטופס המצורף כנספח א' 2להסכם זה.
ביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק ,יפנה לגזבר העירייה בבקשה בכתב בצירוף
טופס פרטי חשבון בנק מעודכן ,והעירייה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,תחליט לקבל את
הבקשה או להתנות בתנאים.
ערבות
 .18להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,ימציא הספק לעירייה ערבות כדלקמן:
 18.1במעמד חתימתו על הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ₪ 16,000
(להלן" :ערבות הביצוע") ,ערוכה על פי הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב'.
הערבות תשמש ערבות לביצוע ההסכם והבטחת טיב ריהוט גני הילדים תהיה
בתוקף ל 24חודשים ממועד הגשתה לעירייה ועד ליום  .15.9.17הערבות תשמש
גם כערבות לטיב ריהוט גני הילדים  ,אשר סופקו ע"י הספק במהלך ההסכם.
 18.2סכום הערבות אותו ימסור הספק לידי העירייה ,יהיה צמוד למדד המחירים
הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת
ההצעות במרכז .הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי ממועד דרישתה הראשונה
ע"י העירייה ,בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.
 18.3הוארך תוקף ההסכם לתקופה נוספת ,יוארך בהתאמה מועד תוקף הערבות ,כך
שתהא תקפה ל 24-חודשים נוספים .ערבות מוארכת תומצא עד  14ימים לפני
תום התקופה המוארכת וכתנאי להארכתה.
שמירת דינים ותקנים ,כללי בטיחות וכללי התנהגות
 .19שמירת דינים ותקנים:
.19.1

הספק ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל התחייבותיו
נשוא ההסכם ,לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.
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.19.2

הריהוט לגני הילדים שיסופק על ידי הספק ,יעמוד בכל התקנים הנדרשים
ויישאו תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם כזה וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו
במהלך תקופת הסכם זה.

19.3

הספק יבצע את המוטל עליו בקשר לאספקת הריהוט לגני הילדים לרבות
הובלתם ,פריקתם והתקנתם בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על
כל הוראות הבטיחות ,בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של
המוסד לבטיחות וגהות.

19.4

הספק יוביל את ה ריהוט בזהירות ,תוך עיגונם באופן הבטוח והמיומן ביותר
לכלי הרכב המובילים אותם.

19.5

פריקת הריהוט תעשה לאחר שהספק דאג להרחקת העוברים ושבים תוך כדי
השגחה ופיקוח מתמידים על אופן הפריקה.

19.6

הספק ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם ,הן
מצידו והן מצד כל גורם מטעמו ,בכלל זה יקפיד הספק על יחס אדיב מצידו או
מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.
סעיף  19הינו תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

העסקת כח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד
 .20העסקת כח אדם:

.21

20.1

הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי ו/או הוראת
נוהג ומנהג המחייבים אותו במסגרת יחסי העבודה.

20.2

הספק מתחייב כי יבטיח קיומם של תנאי בטיחות לעובדיו בביצוע הזמנות
העבודה ,כנדרש בחוק.

20.3

כל עבודה שתבוצע בתחומי גני הילדים יציג הספק לגביה ,ככל שיידרש ,אישור
משטרת ישראל לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
תשס"א – .2001

הספק מצהיר כי מוסכם עליו וידוע לו כי בהתאם לאופי העבודה הוא ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו ,לא יחשבו כעובדים של העירייה וכי בשום מקרה לא ייווצרו כל יחסי עובד
ומעביד בין הצדדים וכי אם תידרש העירייה לתשלומים המוטלים בדרך כלל על מעביד,
ישפה אותה הספק לאלתר עבור כל תשלום שתידרש לשלם.
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המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם
.22
.22.1

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכוח ההסכם הינן
מכוח מומחיותו המקצועיות ולפיכך עליו לבצע בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

.22.2

הספק בכפוף לאמור בסעיף  22.3להלן לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או
חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או
למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם ,ולרבות המחאת הזכות
לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

22.3

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל המחה
ספק את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל או
מסר את ביצוע של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה ,יוותרו מלוא
החובות והתחייבויות על הספק על אף ההמחאה האמורה מבלי שיהיה בכך
כדי לפגוע בזכיותיה של העירייה כלפי הגורם הנמחה.
יובהר כי ,אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה עפ"י
כל דין או הסכם.

22.4

העירייה תהייה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או
התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן ,ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך.
סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח
.23

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד
העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או
לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם,
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל אובן ו/או
נזק הנובע מהמוצרים ו/או הריהוט.

.24

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם ו/או לכל
אובדן ו/או נזק למוצרים ו/או הריהוט עד להתקנתם ולמסירתם ולאישור העירייה בכתב
אודות שביעות רצונה המלא .
הספק פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל סכום
שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע לספק על
כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

.25
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.26

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או
מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת
מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

ביטוח
.27

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו
וחובותיו ,מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד
קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום
ביטוחים ,נספח ג' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום
ביטוחים").

.28

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין
בידי מבטחי הספק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת
האישור חתום על-ידי מבטחי הספק לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר
הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם .הספק ישוב וימציא אישור ביטוח
מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת
דרישה כלשהי מהעירייה וכתנאי להארכת ההסכם לתקופות נוספות כמצוין בהסכם.
עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום
ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על-פי
הסכם זה או על-פי כל דין.

.29

.30

ביטוח כלי רכב -הספק יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או
בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל
חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי
מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם
מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 600,000 -למען ספק מוסכם
כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים
ממונעים מכל סוג.

.31

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך
עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ2,000,000-
ש"ח למקרה.

.32

הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בפוליסות הביטוח.
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.33

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק
ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו
להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
מובהר ,כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

.34

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

.35

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה ספק אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי
ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

.36

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

פיצויים מוסכמים:
.37

פיצויים מוסכמים:
.37.1

העירייה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחייב את הספק בסך של 5%
מהיקף הזמנת העבודה ובכל מקרה ולא פחות מ ,₪ 2000 -בגין כל יום של איחור
באספקת הריהוט גני הילדים ו/או ביצוע העבודה ,לעומת לוח הזמנים לו
התחייב הספק בהזמנת העבודה .
"יום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל בימות השבוע ,בין שהינו יום עבודה
ובין שאינו יום עבודה.
הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד הבסיס
הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

.37.2

העירייה תחייב את הספק בסך של  , ₪ 100בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע
עקב קיומו של צו עיקול כנגד הספק אשר הוטל על הכספים המגיעים לו
מהעירייה.

קיזוז
.38

העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה – כל
סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או מי מטעמם ו/או לכל צד ג' עפ"י כל
הסכם או דין.
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עיכבון
.39

העירייה רשאית תהיה לעכב בידה כספים ,מיטלטלין ,חומרים ,כלי עבודה וכיו"ב וזאת
כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.
אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי כל
דין או הסכם.

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים
.40

הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
40.1
40.2

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש
עפ"י כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו
של הסכם זה.

40.3

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות
הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

 .41במעמד חתימתו של הסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק לעירייה אישור
על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
 .42מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעיירה אישור כאמור במועד ,לא יהיה זכאי הספק לכל
החזר מעירייה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור ,וזאת על
אף שהמציא אישור בדיעבד.
ביטול ההסכם ותוצאותיו
.43

מוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:
.43.1

מונה לספק כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל ,או -באם הינו
תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק.

.43.2

נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה
לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכח
הסכם זה.

.43.3

הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה
מרמה.
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.43.4

הוכח לעירייה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,
כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת.

התברר כי הצהרה של הספק שניתנה בקשר להצעתו במכרז התבררה כלא נכונה
43.5
לדעת המנהל ן/או כי הספק לא גילה לעירייה בעת הגשת הצעתו ,עובדות
מהותיות לטעמה של העירייה  ,בקשר עם מכרז זה.
מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל מהווים רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי
לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם מכוח על עילה שבדין ,ובכל זה לבטל את ההסכם
עקב הפרתו על ידי הספק.
 .44בוטל ההסכם ,תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום
ו/או ששולמה ביתר לפי העניין בהתאמה לאספקה שבוצעה בפועל.
בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם – זכויותיה של
העירייה ,חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו ויישארו בתוקפם המלא ,כאילו
לא בוטל ההסכם ,בכל הנגע לציוד וריהוט גני הילדים שסופק על ידי הספק עד מועד
הביטול.
האמור בפרק זה אינו בא לגורע מכל סעד נוסף או חלופי לו זכאית העירייה עפ"י כל דין
או מכוח הסכם זה.
שונות
 .45הסכם זה משקף ומגלם את כל הסכמות הצדדים במלואן .העירייה לא תהיה חבה בכל
מצג ו/או הבטחה ,אלא אם זו קיבלה ביטויה במפורש בהסכם זה.
 .46כל שינוי ו/או חריגה ו/או ויתור תנאי מתנאי ההסכם ,מטעם אחד הצדדים לא יהיה לו
כל תוקף ונפקות  ,אלא אם נעשה מראש ובכתב ונחתם על ידי הצדדים להסכם זה.
 .47ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע
מכוח דין או הסכם לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
 .48כתובת הצדדים הינן כמפורט בכותרת ברישא להסכם זה.כל מסמך או הודעה לעניין
הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח דואר רשום כאמור,
יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך  5ימים מתאריך המשלוח.
 .49סמכות השיפוט בקשר להסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל
אביב.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
הספק

________________
העירייה
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נספח א'  – 1הצעת המחיר ורשימת ריהוט מפורטת לגן-מצ"ב טבלה

הצעת מחיר:

תאריך__________ :
לכבוד:
עיריית קרית אונו
רח' יצחק רבין  41קרית אונו

הנדון :מכרז לאספקת ריהוט לגני ילדים

 .1אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ,בחנו והבינונו את מסמכי המכרז ,ולאחר
שבדקנו את תנאי ההסכם מציעים בזה כי אספקת כל פריט ,ישולם לנו הסך הנקוב בצידו,
ובניכוי הנחה של  %............מן המחיר הנקוב[ ,השלם ,לפי הצורך] בתוספת מע"מ.

 .2ידוע לנו כי התמורה האמורה בסעיף  1דלעיל ,תחשב תמורה סופית ומוחלטת עבור כל
השירות נשוא מכרז זה לרבות שינוע והתקנת הריהוט וללא תלות בכמות שתידרש בפועל
וכי לא נהיה זכאים לכל תמורה נוספת.

 .3ידוע לנו כי עיריית קרית אונו איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא.
 .4הננו מצהירים ומתחייבים כי הצעותינו הנקובות לעיל יעמדו בתוקפן למשך  90יום
מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
 .5הרינו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת.
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 .6ידוע לנו כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או
נסרב לחתום על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה על ידי העירייה ,תהיה העירייה
רשאית לחלט את הערבות אשר צורפה להצעה ולנקוט בכל סעד אחר העומד לזכותה על
פי דין ועל פי הוראות המכרז.
ולראיה באתי על החתום:

_________________________
שם המשתתף +ח.פ

_________________________________
כתובת המשתתף

________________ .2 ____________ .1 _____________.2 ____________.1
ת.ז
שמות מורשי החתימה של המשתתף
____________________
מס טלפון

________________________
טלפון סלולארי

_____________________
תאריך

_______________
מס פקס

___________________________
חותמת וחתימת המשתתף

אישור

אני הח"מ ____________ ,עו"ד/רו"ח של ______________________ מאשר בזאת כי
חתימות ה"ה _______________  ,_________________ ,מחייבים את המשתתף וכי לצורך
הגשת ההצעה התקבלו אצל המשתתף כל האישורים וההחלטות הנדרשים.
__________________
עו"ד/רו"ח
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נספח א' – 2
טופס פרטי חשבון בנק
לכבוד
עיריית קרית אונו
א.נ,.
הנדון :פרטי חשבון בנק לצורך העברה בנקאית
להלן פרטי חשבון הבנק של __________ (שם הספק) ח.פ ____________ .לצורך ביצוע
העברות בנקאיות לתשלומים מאת עיריית קרית אונו בגין אספקת ריהוט גני ילדים.
שם הבנק .___________ :מספר הבנק_________ :
שם הסניף .__________ :מספר הסניף_________ :
כתובת הסניף__________ :
מס' :טלפון הסניף_____________ :
מס' פקס' הסניף______________ :
מספר חשבון._________________ :
מצ"ב דוגמת המחאה מהחשבון.
בכבוד רב,

תאריך_________:

חתימת הספק  +חותמת
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לכבוד
עיריית קרית אונו

נספח ב'
נוסח ערבות בנקאית

הנדון :ערבות בנקאית מס'________
 .9אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  25,000ש"ח (עשרים
וחמישה אלפי ש"ח ) להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת ________________
(להלן" :הנערב") ,בקשר עם הסכם לאספקת ריהוט לגני ילדים ,מכוח מכרז 22/2017
.10
 .11סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר ,בתנאי ההצמדה
שלהלן:
"המדד היסודי" לענין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש _____ 2017שהתפרסם ב-
_____(או סמוך למועד זה).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהיה המדד שפורסם לאחרונה ,קודם לקבלת התשלום
בפועל עפ"י ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש
למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.
 .12ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת
הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 .13לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ – 7ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו
אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת
הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש את תשלום תחילה מאת הנערב.
 .14ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________.
 .15כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .16ערבות זו תוארך לתקופות נוספות עפ"י דרישת עיריית קרית אונו  ,ושתתקבל על ידינו
עד התאריך הנקוב בסעיף  5דלעיל.
 .17ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק__________________
טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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נספח ג'  -אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עירית קרית אונו
(להלן" :המזמין" ו/או "המזמינה" ו/או "העירייה")
א.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________________(להלן
"הספק" ו/או "הקבלן") בגין אספקה הובלה והתקנת ריהוט לגני ילדים ומתן שירותים
נלווים בקשר עם הסכם _________________ (להלן" :הציוד" ו/או "השירותים"
ו/או "העבודות")

אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו לספק ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ,כמפורט
להלן:

א .ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

הרחבות נוספות

השתתפות עצמית:

₪ 4,000,000
אחריותו של הספק על פי דין בגין מעשה או מחדל של הספק ו/או
של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל
הפועל בשמו ומטעמו של הספק ,כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם
השירותים.
 .1כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל
של הספק והפועלים מטעמו.
 .2אחריות צולבת.
 .3כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
 .4כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.
 .5כיסוי בקשר עם שירותי הקמה ופירוק של הציוד בקשר
לשירותים.
 .6ככול ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי
כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית לבטחו ייכלל
כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד סך של
.₪ 2,000,000
 .7כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות
האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף
שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה.
סך ______________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על 40,000
ש"ח )

ב .ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע,
מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:
הרחבה נוספות:

₪ 6,000,000
₪ 20,000,000
אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
לעובדי הספק ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הספק בביצוע
השירותים.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד
לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק.
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ג.

ביטוח חבות המוצר (פוליסה מספר _________________ )
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

הרחבה נוספות:

השתתפות עצמית:

.2
.3

₪ 1,000,000
ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין ,לרבות חוק האחריות למוצרים
פגומים ,תש"ם  ,1980 -לכיסוי אחריות הקבלן ואחריות המזמינה בגין
השירותים והעבודות שבוצעו ע"י הקבלן ו/או עי מי מטעמו ואחזקתן
השוטפת.
 .1הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .2הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגין ו/או בקשר עם
המוצרים ו/או העבודות שבוצעו ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו.
 .3אחריות צולבת.
 .4תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן
שירותים למזמינה ,המוקדם מביניהם.
סך ______________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על 60,000
ש"ח )

תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ (כולל).
למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הספק ו/או המזמינה ,בקשר עם השירותים.
ה"מזמינה" למטרת אישור זה – עירית קרית אונו לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק
במתכוון.
ב .סעיף אחריות צולבת .
ג .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא
לאחר שנמסור לספק ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול
ו/או השינוי המבוקש.
ד .היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח
התקפות במועד התחלת הביטוח .

הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות
.5
הקבועות בהן.
.6

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא
זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף
בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  .1981למען הסר ספק ,אנו מוותרים
על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

.7

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

.8

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הספק בקשר עם
ביצוע השירותים ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה ,אלא לאחר מתן הודעה למזמינה
כאמור בסעיף ( 4ג) לעיל.
_____________________
חותמת חברת הביטוח
חתימת מורשה חתימה

________________________
תאריך

סוכןביטוח______________________:טלפון ______________________פקס_____________:.
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מחירון והצעת המציע
מק"ט
0-1

0-2

0-3
0-4

0-5

0-6

0-7

0-8

0-9

0-10

תיאור

פריט
כרית סקאי בגודל 70
ס"מ* 70ס"מ .גוון
סגול
ארון  18מגירות עץ
לייסט עץ .גובה 86
ס"מ
רוחב  100ס"מ עומק
 40ס"מ

שטיח רצפה לשימוש
כללי  1.5*2גוון כחול
ג'ינס
שטיח עגול קוטר 2
מטר גוון כחול ג'ינס
ארון משחקים מעץ
ללא מחיצה
גובה  86ס"מ רוחב
 110ס"מ עומק 40
ס"מ .גוון בוק

נספח א 1

ריפוד הכרית יהיה רחיץ כביס ואפשרות להסרה בעת הצורך .גוון ריפוד לבחירה.
70*70
גוף וגב הארון יהיה עשוי מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים.
הפאה העליונה של גוף הארון תהיה מחופה פורמייקה עם מסגרת היקפית מלייסט עץ
בוק
 5986מלא בעובי  6מ"מ עם פינות מעוגלות .
מגירות הארון כולל החזית יהיו עשויות מלביד ליבנה (בריץ') בעובי  17מ"מ צבוע.
המגרות ינועו ע"ג מסילות מפלסטיק קשיח או לייסטים מעץ.
רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים.

עלות
בש"ח
64

539

שטיח איכותי לגני ילדים השומר על צורתו לאורך זמן  ,צבע השטיח ג'ינס.
100
שטיח עגול איכותי השומר על צורתו לאורך זמן צבע ג'ינס.
187
גוף וגב הארון יהיו עשויים מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני
הצדדים.
הפאה העליונה של גוף הארון תהיה מחופה פורמייקה עם מסגרת היקפית מלייסט
בוק  5986מלא בעובי  6מ"מ עם פינות מעוגלות.
גב הארון בעובי  17מ"מ יהיה שקוע בחצי ס"מ פנימה ועליו יודבק שטיח לבד חסין
אש גוון לבחירה.
רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים.

ארון משחקים מעץ +
מחיצה
 86ס"מ רוחב 110
ס"מ עומק  40ס"מ
גוון בוק

ארונית משחקים מעץ עם מחיצה .גוף וגב הארון יהיו עשויים מלוח סיבית בעובי  17מ"מ
מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים .בוק  5986הפאה העליונה של גוף הארון תהיה מחופה
פורמייקה עם מסגרת היקפית מלייסט בוק מלא בעובי  6מ"מ עם פינות מעוגלות .גב הארון
בעובי  17מ"מ יהיה שקוע בחצי ס"מ פנימה ועליו יודבק שטיח לבד חסין אש גוון לבחירה .רגלי
הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים.
גוון בוק.

ארון גננת  -ארונית
ודלת עם מנעול.
גובה  86ס"מ רוחב
 110ס"מ עומק 40
ס"מ.

הארון יהיה בנוי מדלת אחת פתיחה צירית רגילה כולל מדפי פנים ושני מדפים פתוחים.
גוף וגב הארון יהיו עשויים מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים.
הפאה העליונה של גוף הארון תהיה מחופה פורמייקה עם מסגרת היקפית מלייסט בוק 5986
מלא בעובי  6מ"מ עם פינות מעוגלות.
לארון יהיו שני מדפים פתוחים כולל דלת אחת עם פתיחה צירית רגילה.
דלת הארון תהיה מלוח לביד בעובי  17מ"מ מצופה פורמייקה.
גב הארון בעובי  17מ"מ יהיה שקוע בחצי ס"מ פנימה ועליו יודבק שטיח לבד חסין אש גוון
לבחירה.
רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים .גוון בוק .5986

כסא תלמיד מתכת
 +RAL5007פורניר
 30ס"מ גוון בוק

כיסא גן גוף מתכת מושב ומשענת פורניר .צבע המתכת  RAL5007המושב יהיה
בגובה בטיחותי ללא אפשרות להכנסת הראש .המרחק בין תחתית המשענת למושב
לא יעלה על  8ס"מ .

ספסל גן רגלי מתכת
 RAL5007בצבע
כחול  +משענת
(פורמאייקה בצבע
בוק) 30*120

שלד הספסל יהיה בנוי משלד מתכת מגולוונת צבועה בתנור בעובי צינור של  22מ"מ.
רגלי החזית יסתיימו בקו ישר עם המושב ולא בשיפוע החוצה ע"מ שיהיה ניתן לחבר
ספסלים .המתכת RAL5007
מושב וגב הספסל יהיה עשוי מעץ לביד בעובי  17מ"מ מצופה פורמייקה .צבע בוק
5986
המושב יהיה צמוד לברזל כדי למנוע הכנסת אצבעות למרווח.

כסא גננת גב פלסטיק
עם רגלי מתכת
 RAL5007בצבע
כחול גובה
בין מידות 38-42
ס"מ

כיסא גננת מגוף מתכת מגולוונת צבועה בתנור עם מושב מפלסטיק.
המושב יהיה צמוד לברזל כדי למנוע הכנסת אצבעות למרווח .המתכת RAL5007

288

306

404

47

116

74

36
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שולחן גן רגל מתכת
כפולה בצבע כחול
 RAL5007ל6-
ילדים,משטח סנבויץ
צבע בוק גובה 52
ס"מX90 X70 .
שולחן גן עגול "120
רגל בצבע כחול
 RAL5007מתכת
עבה צבע בוק
שולחן גן מתכת
כפולה בצבע כחול/
 RAL 5007מרובע
ל 8-ילדים
משטח סנדויץ צבע
מייפל 90*90 .גובה
 52ס"מ.
ארונית משחקים
קטנה עם  2מדפים
פתוחה.
מטבח מפואר כיור
אחד עם דלת
אחת+כריים+מדף
עליון.
אורך 120-ס"מ ,עומק
 40ס"מ ,גובה 50- 87ס"מ.

פינת משפחה :כורסא
גן יחיד סקאי דגם
בייתי גוון
כתום/תכלת.
מקרר  2דלתות /
מגנטי גובה 75-80
ס"מ רוחב  42ס"מ
עומק  40ס"מ.
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אורך –  70ס"מ ,רוחב –  90ס"מ ,גובה –  52ס"מ .שולחן גן רגל שלד השולחן מתכת כפולה
בצבע כחול  5007 RALמלבן ל 6-ילדים ,משטח סנדויץ' צבע  .בוק 5986
181

שולחן גן עגול ,פלטת השולחן עשויה מסנדויץ' (לביד) ועליו פורמייקה בוק/
רגל השולחן עשויה מתכת עבה בצבע כחול . 5007 RALקוטר .120

145

אורך –  90ס"מ ,רוחב –  90ס"מ ,גובה –  52ס"מ .שולחן גן שלד השולחן מתכת כפולה בצבע
כחול 5007 RALה מרובע ל 8-ילדים משטח סנדויץ' צבע בוק .5986
235

ארונית קטנה עם  2מדפים פתוחה ,בצבע בוק.גוף וגב הארון יהיו עשויים מלוח סיבית בעובי
 17מ"מ יצוק בשני הצדדים בוק  5986הפאה העליונה של גוף הארון תהייה מחופה פורמייקה
עם מסגרת מלייסט בוק מלא בעובי  6מ"מ עם פינות מעוגלות .מידות  50*60*40ס"מ.
גוף המטבחון עשוי מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים.
דלת התנור תהיה ממסגרת עץ בנדויץ הכולל מפרספקס שקוף  ,פתיחה צירית
רגילה
וידיות לבחירה.
משטח העליון של המטבח יהיה עשוי מוואקום פורמינג יצוק שיכלול את משטח +
כיור +כיריים ביחידה אחת הכיור והכיריים הקולט אדים ויורכב בשלמות ביחידת
הארון.
על כל הפאות החשופות של לוח השבבים יודבקו פסים של חומר פלסטי מסוג P.V.C
קשיח בעובי  1.5מ"מ לפחות .גוון הפס יותאם לגוון הפורמייקה /מלמין.
רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים.
כורסא גן יחיד סקאי דגם בייתי גוון כתום  /תכלת/סגול .כורסת גן מתאימה ונוחה לישיבה
לילדים .בד סקאי ספוג קשיח פנימי ושלד עץ מאפשרים נוחות מקסימלית .מידות:
X42X22-50H48

270

628

259

נתונים  :המקרר עשוי כולו מלוחות שבביים בעובי  17מ"מ מחופים במלמין משני
הצדדים ,במידות כלליות  90X50X40ס"מ .גובה המקרר כולל את הרגליים.
המקרר מחולק לשני תאים ,תא עליון של כ  25ס"מ ותא תחתון בגובה של  60ס"מ.
גב המקרר ייסגר בעזרת מלמין בעובי  17מ"מ .התא התחתון יחולק לשלוש בעזרת
שני מדפים מדיקט בעובי  17מ"מ בחלוקה שווה ,מונחים על סרגלים מסנדויץ'
המחוברים בעזרת מסמרים ודבק מתאים.
המ דפים ילוטשו מסביב ולא יישארו סיבים  ,או סימני עבוד כל שהם .הדיקט יהיה
מלא ללא סדקים ,חללים ועיוותים.
המשטחים החיצוניים של דלתות המקרר יהיו עשויות מלוחות פוסטפורמינג מס' .1
 2הדלתות נפתחות בעזרת צירים  2 ,צירים בכל דלת ,או בעזרת צירי פסנתר .נעילת
הדלתות תהיה בעזרת סגר מגנטי.
בכל דלת תורכב ידית שתהווה חיקוי לידית מקרר .מידות גובה –  75רוחב – 42
עומק 40 -

37

270

0-18

פינת יופי ואיפור
מפוארת עם
מראה אובלית
בצורת גלים
(לא בצורת
מלבן/ריבוע ) עם
מדפים בצדדים
בצבע סגול הפינה
צבע שמנת .גובה
115
 ס"מ רוחב 90-ס"מ עומק 40
ס"מ.
ארון בובה מפואר
דלת שקופה צבע
שמנת .גובה 90-
 110ס"מ
רוחב  60ס"מ
עומק  30-40ס"מ.
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מיטה לבובה
גדולה +מזרון.
33*70*47

0-20

פינת יופי ואיפור מפוארת עם מראה אובלית בצורת גלים מראה עשויה מפרספקט (לא
בצורת מלבן/ריבוע ) עם שני מדפים בצדדים עשוי סנדוויץ חיפוי מלמין צבע שנהב
בשילוב צבע סגול במדפים בצדדים

584

הארון יהיה בנוי משתי דלתות עץ עם מילואה שקופה מפרספקס ,דפי פנים ,ומוט תלייה.
בחלק התחתון של הארון תהיה מגירה.
הארון יהיו עשויים מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים .בוק
5986
הפאה העליונה של גוף הארון תהיה מחופה פורמייקה עם מסגרת היקפית מלייסט בוק
 5986מלא בעובי  6מ"מ עם פינות מעוגלות .דלתות הארון יהיו מלוח לביד בעובי 17
מ"מ
מצופה פורמייקה עם מילואה מפרספקס.
על כל הפאות החשופות של לוח השבבים יודבקו פסים של חומר פלסטי מסוג P.V.C
קשיח בעובי  1.5מ"מ לפחות .גוון הפס יותאם לגוון הפורמייקה/מלמין.
גב הארון  17מ"מ יודבק שטיח לבד גוון לבחירה .רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק
קשיח
מחוברים בברגים
 .נתונים :המיטה עשויה מעץ .מידותיה הכלליות  :אורך  ,72רוחב  38וגובה  52ס"מ.
המיטה יהיה עשוי מלביד סוג א' בעובי  12מ"מ ( שישמש גם כרגלי המיטה) ויתחבר
לתומכים בעזרת דבק מתאים ומסמרים שקועים בעץ .בסיס המיטה יהיה עשוי מלביד
בעובי  5מ"מ .הבסיס יוכנס לתוך חריץ שיוכן בור לוח הבסיס בתומכים הצדדיים
התחתונים ובתמוך התחתון הרוחבי .לוח הבסיס ינעל בעזרת התומך התחתון הרוחבי
הנגדי.

560

462

מסגרת המיטה ,התומכות התחתונות והעליונות יהיו עשויים מעץ אשור ,או עץ אלון,
שווה ערך מבחינת חוזק ומראה ,באיכות טובה ללא פגמים וסיקוסים.

עגלת שכיבה
בסיס מתכת

0-21

מידות העגלה הכלליות (חיצוניות) ללא שלד וגלגלים ,אורך  ,50גובה (עומק)  ,33רוחב
 25ס"מ.
גוף העגלה עשוי מדפנות לביד (דיקט) בעובי  10מ"מ
לפחות .מעטפת מעוגלת העשויה מלביד בעובי  3מ"מ לפחות ,מחברת את שתי הדפנות
בהתאם למפורט בשרטוט.
הגוף מורכב על שלד מתכת .כל היחידות המרכיבות את הגוף יהיו מיחידות שלמות ללא
חיבור של חלקי המתכת.
משטחים בעובי של  3מ"מ ,המחוברים לאורך תחתית העגלה בעזרת  2בורגי פלדה
לפחות בכל שטוח .ראש הבורג יהיה חצי עגול ,המוכנס מהחלק הפנימי של העגלה עם
הידוק אום ודסקית מצד שני ,השטוחים יקבילו אחד לשני.
השטוחים יחוברו  4גלגלים על שני צירים מפלדה .הגלגלים יהיו מחומר פלסטי מלא עם
גומי קשיח בהיקף ,שלא ניתן להסרה בקלות .קוטר הגלגלים  10ס"מ לפחות .הגלגלים
חייבים לנגוע ברצפה בעת ובעונה אחת .המרחק בין מרכזי הגלגלים  30ס"מ לפחות.
הגלגל ים יהיו במרחק שווה מקצוות השטוחים .בקצוות הצירים בגלגלים יוכנס פין מפציל
שישמש כמעצור וכפתור פלסטי המכסה את קצה הציר עם הפין ,או חיבור בעזרת כיפת
מתכת.
לעגלה תהיה ידית דחיפה עשויה פח צינור פלדה רכה מעורגלת (דקופירט) בקוטר
 1.25X16מ"מ לפחות ,הצינור מכופף בצורת האות חית ומתחבר לעגלה בדפנות ביזרת
 2בורגי פלדה בקוטר  6מ"מ בכל דופן ,עם ראש חצי עגול.
ראש הבורג יהיה בצד החיצוני של העגלה  .קצה הבורג לא יבלוט יותר מ 2מ"מ לאחר
סגירה ע"י האום בחלק הפנימי של העגלה .המרחק בין שני הברגים בכל דופן יהיה 6
ס"מ בקירוב .אורך הידית יהיה  40ס"מ ויתחבר בזווית של כ 120-מעלות כלפי גוף
העגלה ,המרחק ממרכז הגלגל הקרוב לידית ועד לקצה הידית בחלק העליון בקו ציר
אחד יהיה 60ס"מ לפחות.
כל חלקי הלביד בעגלה יהיו מסוג א'  ,אחידים ללא סדקים ופגמים.
38

131

החיבורים יעשו בעזרת דבק מתאים ומסמרים או סיכות שראשם לא יבלוט .יש ללטש
היטב בפנים ובחוץ ולאחר מכן למרוח פעמיים בלכה פוליאוריתנית שקטפה למניעת
ספיגת לחות ורטיבות .כל המשטחים יהיו חלקים ונעימים במגע היד .ציפוי הלכה יכסה
כיסוי מלא את המשטחים.
השלד כולל הגלגלים לא יבלטו מעבר למידות גוף העגלה  .בחזית השלד ,בולט מחזית
וגוף העגלה ימוקם פגוש קרמי ממתכת לצורך הגנה על גוף העגלה.
שולחן גיהוץ רגל
מעץ +מגהץ מעץ.

שולחן הגיהוץ הזה זהה בעיקרון לפרטי מס'  -1580שולחן גיהוץ – שלד עץ ,בהבדל
שרגלי השולחן עשויים מצינורות פח פלדה רכה מעורגלת (דקופירט) בקוטר  16מ"מ
לפחות .עובי דופן  1.25מ"מ.
כל פתחי הצינורות יהיו סגורים בפקקים פלסטיים.
המגהץ יהיה עשוי עץ .בסיס המגהץ יהיה מעובד לצורת מגהצים הנמצאים בשימוש בכל
בית .מידות בסיס המגהץ אורך  ,15רוחב  ,7עובי  3ס"מ.
לבסיס המגהץ תחובר ידית במידות  2X2ס"מ ובאורך  12ס"מ הידית תהיה בגובה של 6
ס"מ מעל גוף המגהץ.
הערה  :ניתן להציע מגהץ במידות שונות מהר"מ .השינוי חייב באישו מוקדם של החברה
למשק וכלכלה.
המגהץ יהיה עשוי מלוח שבבי בעובי  30מ"מ ,או חומר שווה ערך כגון :לביד,MDF ,
מחופה בפורמייקה או במלמין דקורטיבי .פאות הלוח יצבעו בלכה או בצבע.
הידית תהיה עשויה מעץ אורן או עץ שווה ערך.
המגהץ יהיה בעל פני שטח חלקים ונעימים למגע והוא יחלק בקלות על פני שטח לוח
המגהץ.
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מתלה כביסה
שלד עץ.
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המתלה יהיה במידת אורך  60רוחב  ,40וגובה  52ס"מ.
המתלה בנוי בדומה לשולחן גיהוץ .בקצה העליון של המספריים ,בשני הצדדים תחובר
קורת רוחב שאליה יחוברו החוטים עליהם תולים את הבגדים לייבוש.
לקורת הרוחב יחוברו  5חוטים בחלוקה שווה ,החוטים יהיו קשורים באופן שהילדים לא
יוכלו לפתוח אותם.
הרגליים יהיו מתקפלות בצורת מספריים .מסגרת הרגליים תהיה עשויה מעץ אורן בחתך
 40X20מ"מ עם  4חיזוקים רוחביים ,לפחות.

236

73

המתלה ,במצב פתוח ,יהי יציב ומאובטח בפני קיפול (קריסה) לא רצונית .המתלה יהיה
חזק ויציב ויוכל לשאת של  50ק"ג.
המתקן כולו יהיה חופשי מקצוות ומפינות חדים ויהי נעים וחלק למגע.
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פינת מרפאה
בצורת אמבולנס
גובה125:
רוחב 115:עומק
70
שולחן לפינת
בובה מעוצב
פלטה בצבע סגול
או ירוק
ספרייה עם מדף
משופע (גובה 60
רוחב  80עומק
)30

הכוללת :רגלית חבישה ספת רופא ,קערית טיפולים
קולב רופא ,רגלית חבישה ,משקל רופא ארון רופא בגדי רופא אח/ות ותיק כלי רופא .על
האמבולנס יהיה
מד גובה  +קולב  +פרגוד הדפסת משי ועשוי מעץ סנדביץ'

2240

רגל עץ פלטה צבועה בצבע אטום (לא פורמיקה) גובה  40קוטר 60
181
הכוננית לתצוגה היא כוננית חד צדדית להצגת ספרים וחוברות.
מבנה :מידות הארון (חיצוניות)  :גובה  60ס"מ ,רוחב  80ועומק  30ס"מ.
מבנה הארון ,דפנות ומדפים ,עשוי מלוחות שבבי עץ בעובי נומינלי של  18מ"מ ,מחופים במלמין,
העומדים בדרישות התקן בישראלי ת"י .887
גב הארון יהיה עשוי מלמין עובי  17מ"מ
לוחות הצד משמשים גם כרגלי הארון .בחלקם התחתון הבא במגע עם הרצפה יחוברו רגליות
פלסטיות.
בקצה המדף המשופע יחוברו סרגלים מעץ אשור (בוק) .הסרגלים יבלטו מעל משטח המדף ויהוו
מעצור לספרים .המשטח המשופע מחופה בפורמייקה .גובה סרגל הבוק מעל למשטח  20מ"מ.
הסרגלים יהיו בעובי  6מ"מ ,לפחות ,עם דבק מתאים .הסרגלים ילוטשו היטב ,לא יראו סימני עבוד
כלשהם ולאחר מכן ימרחו בלכה שקופה .יש לבצע פאזות  2X2מ"מ מסביב לסרגלים .הסרגלים
מיחידות שלמות.

39

300

לוח פרספקט
לציור

0-27

0-28

כן ציור כפול מעץ.

109

מדף בודד.

מדף בודד עשוי מעץ סנדויץ' מצופה ב 2-צדדים פורמייקה בוק .5986
מידות  :אורך 1 -מטר ,רוחב 20 -ס"מ ,גובה /עובי 4 -ס"מ.

91

0-29

0-30

0-32

0-33

0-34

0-35

0-36

0-37
0-38

289

הכן הזה זהה לכן כפול לציור ממתכת למעט לוחות הציור .בפריט זה לוחות הציור יהיו
שקופים ועשויים מלוחות פוליקרבונט שקופים בעובי  6מ"מ.
מדף כפול עשוי מעץ סנדויץ'  17מ"מ ,מצופה ב 2-צדדים פורמייקה .בוק 5986
בנוי מ 2-מדפים.

מדף כפול.

0-31

מורכב מ 2-לוחות ציור 2 ,מדפים ,רגליים ושרשרת ,כמפורט בתרשים.
הרגליים יהיו מצינור פח פלדה רכה מעורבלת (דק ופירט) בקוטר  19מ"ח חיצוני ועובי
דופן  1.25מ"ח ,או רבוע ממדית צלע של  20מ"ח ובעובי דופן של  1.25מ"מ.
הצינור יכופף (הפרופיל המרובע ירותך) ויקבל צורת האות חית בעל רגליים פתוחות,
המרחק בין קצוות הרגליים יהיה  75ס"מ .גובה הרגליים יהיה  110ס"מ.
וכיפופים יהיו מלאים ללא מעיכות באזור הכיפוף .הצינורות יהיו ישרים ועגולים ללא
פיתולים ומעיכות .הרגליים לאחר הכיפופים ובאה למידה סופית ,יגעו בעת ובעונה אחת
ברצפה .תחתית הרגליים יאטמו בעזרת פקקים פלסטיק  PVCלמניעת חיכוך ברצפה.
מסגרת הרגליים ( ה" -ח") ,בחלק העליון שלהם ,יתחברו בעזרת ציר כנף כבד באורך 80
מ"מ לפחות.
גובה של  55ס"מ מהרצפה ,בצד אחד ,תרותך מחוט פלדה מגולוונת עשויה חוליות .קוטר
חוט החוליה מ"מ לפחות .הריתוך יהיה חזק .אורך השרשרת  37ס"מ לפחות .השרשרת
תשמש מעצור לפתיחת הרגליים באורך הנ"ל.
לוחות כן הציור יהיו עשויים מלביד (דיקט) בעובי  10מ"מ לפחות .מידות הלוח 60X60
ס"מ .הלוחות יהיו ישרים ללא סדקים ושקעים ,חלקים וללא בליטות.
את צידו החזיתי של הלוח יודבק לוח פורמייקה בגוון ירוק המתאים לגוון לוחות .ניתן יהיה
לכתוב על הלוח בגיר צבעוני ולמחוק בקלות במטלית.
הלוח וחלקו האחורי ינוקו מסיבים ,ילוטשו וימרחו בשתי שכבות של לכה פולאוריתנית,
שקופה ומגוונת למניעת ספיגת לחות ורטיבות .כל חלקי הדיקט יהיו מסוג א'.
בחלקו העליון של חזית כל לוח יותקנו  2אטבים (קליפסים) ממתכת להחזקת הציורים.
האטבים יהיו בעלי קפיץ מסוג  BULLDOG CLIP NO 1 :מתוצרת חברת HUNT
 BOSTONאו אטב אחר שווה ערך.
לכל לוח יתחבר מדף דיקט בעובי  17מ"מ .מידות המדף  9.5X60ס"מ .המדף שמתחבר
ללוח יהיה נקי ,מלוטש קשר החיבור יעשה בעזרת דבק מתאים וברגים ו/או מסמרים.

מתקן ליבוש
ציורים מעץ כולל
מדף עליון לאחסון
חומרים 14
רשתות

גוף וגב הארון יהיו עשויים מלוחות סיבית עובי  17מ"מ לייסטים להחזקת הרשתות
עשויים מעץ סנדוויץ כמות הרשתות  14יחידות .בחלק העליון של המתקן יותקן מדף עליון
לאחסון חומרים .מידות גובה –  80רוחב –  45עומק64 -
התיאטרון יהיה בנוי מבסיס תחתון (קופסת אחסנה) ושתי דפנות עץ עם גגון ווילון.
התיאטרון יהיה עשוי מלוח לביד בעובי  17מ"מ מחופה פורמייקה בגוון לבחירה.
על כל הפאות החשופות של לוח הלביד יודבקו פסים של חומר פלסטי מסוג p.v.c
קשיח בעובי  1.5מ"מ לפחות .גוון הפס יותאם לגוון הפורמייקה.
רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים.

תיאטרון בובות דו
צדדי אורך 80
ס"מ ,עומק 40
ס"מ גובה 144
ס"מ.
עמוד מעץ
לתחפושות גובה
 115עם מתלים
ארון לקוביות
מוצקות גובה 80
רוחב  80עומק
.30

גוף וגב הארון עשוי מלוחות סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים בוק
 5986מחולק ל 2 -תאים פתוחים ע"י מדף.
רגלי הארון  p.v.cעגול וקשיח.
הפאה והקנט יהיו עשויים לייסט עץ בוק בעובי  6מ"מ פינות מעוגלים.

קוביות מוצקות
 50יח'.

הקוביות עשויות מעץ מלא צבוע עם פינות מעוגלות.
הסט כולל  50יח' במגוון צורות.

קוביות מוצקות
לאדריכל הצעיר
 44יח'.
קוביות בנייה מעץ
צבעוניות בדלי 60
יח'
סט קוביות נבובות
גדולות

קוביות עץ איכותיות לבניה תלת מיימדית  44יח'

289

333

763

עשוי מלביד בריץ  2צדדים פורמייקה גובה  115ס"מ
270

181

154

136

83
הקוביות עשויות מעץ לביד (בריץ') חלול וצבוע.
הסט כולל  34יח' במגוון צורות.
40

539

0-39
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עגלה לקוביות
נבובות
פינת טבע
מדורגת
שולחן תוכן .אורך
 1מטר
שולחן תוכן ויצירה
עם  2ארוניות
180*40

0-42

שלד העגלה יצבע בצבע  5007RALפלטה עליונה מלביד צבוע בלכה.
הפינה תהיה בנויה מרגל מתכת מגולוונת צבועה בתנור .צורת הרגל תהיה מדורגת כך
שעל כל מדרגה יחובר משטח מעץ שעליו יונחו העציצים .המשטח יהיה מלביד בעובי 17
מ"מ צבוע בשלוש שכבות לכה .מידות הפינה :אורך –  80ס"מ ,עמק –  40ס"מ ,גובה –
 80ס"מ.
עשוי מעץ מלמין יצוק 2,צדדים בעובי  17מ"מ מצופה בקנט .PVC
באורך של .1מטר  ,גובה  , 50רוחב  40ס"מ

270

173

164

מבנה:
כל חלקי שולחנות וספסלי התוכן שיהיו בנויים במבנה עץ יהיו עשויים מלוחות שבביים
בעובי נורמלי של  18מ"מ ,מסוג א' שלמים ולא מחולקים.
המשטח העליון על השולחן יחופה בפורמייקה דקורטיבית בדוגמת עץ או בכל מרקם פני
שטח ,דוגמא וגוון שיקבע על ידי המזמין .בעובי של  1מ"מ .הפורמייקה במשטח העליון
תכסה את הסרגל מעץ בוק ולאחר מכן תבוצע שבירת השפות (פאזות) בשני המשטחים.
גוון ציפוי הפורמייקה בהתאם לבחירת המזמין.
המשטח העליון של השולחן יהיה מטיפוס "רוכב" והוא יכסה את כל המשטח העליון של
הארונית תוך יצירת שוליים של כ  5מ"מ מלפנים ומהצדדים.
לקצות לוח השולחן יודבקו ,בכל הפאות ,סרגלי עץ קשה מסוג אלון ,אשור או דמוי אלון.
עובי הסרגלים לפחות  6מ"מ .הפינות החיצוניות של הסרגל יעובדו לקהי של  2מ"מ 45X
מעלות .הסרגלים יהיו בגוון אחיד ,ללא פגמים וללא סיקוסים.
הסרגלים יחולקו וילוטשו כך שפני השטח שלהם יהיו אחידים חלקים וללא סימני עיבוד כל
שהם .גוון הסרגלים יותאם לגוון הפורמייקה בעזרת צבע "בייץ" .לאחר מכן יצופו הסרגלים
בלכה פוליאוריתנית.
הציפוי יהיה מלא ,אחיד וחלק.
יתר חלקי השולחן  :הארוניות הלוח האחורי וקורת החיזוק הקדמית ,יעשו מלוחות
שבביים בעובי נורמלי של  18מ"מ ,מחופים במלין דקורטיבי בגוון המתאים לגוון
הפורמייקה של המשטח העליון .כל שפות הלוח החיצוניים יצופו בפס  P.V.Cקשיח
בעובי  1.5מ"מ בהדבקה תרמופלסטית בדבק ניתך .חודי השפות יעוגלו וילוטשו ,פני
השפות ופני שטח הלוח יהיו אחידים.
הארוניות מהוות חלק בלתי ניפרד מהשולחן.
הארוניות יהיו ברוחב  40ס"מ.
דלת הארונית תנוע בעזרת שני צירים סמויים עם קפיץ ,או בעזרת ציר פסנתר.
באמצע הארונית יורכב מדף עשוי מלוח לביד בעובי  12מ"מ.

450

לכל דלת ארונית תורכב ידית מצופה ציפוי דקורטיבי עמיד בפני שתוך (חלודה).
לתחתית הארוניות יכולים להיות האפשרויות הבאות:
 . 1עם סוקל עץ.
 .2עם גלגלים.
 .3עם רגליות פלסטיות (פטריות).
סוקל עץ :הסוקל יהיה עשוי מלביד בעובי  12מ"מ ובגובה  7ס"מ מצופה פורמייקה בעובי
 0.8מ"מ בגוון שחור.
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עגלת חול ומים
מפלסטיק
שולחן חימר רגל
מתכת אורך 95
ס"מ ,רוחב 95
ס"מ ,גובה 54
ס"מ

גלגלים :בפינות הארונית יחוברו  4גלגלים עם מיסב בעלי תנועה של  360מעלות.
הגלגלים יאפשרו את תנועת הכוננית לכל כיוון.
הגלגלים יהיו בעלי מעמס מינימאלי של  50ק"ג לכל גלגל.
לכה :משטחי הכוננית שאינם מצופים פורמייקה (חיצוניים ופנימיים) יצופו לכה
פוליאוריתנית שקופה ומגוונת במספר שכבות כך שיכסו כיסוי מלא את העץ ,למניעת
ספיגת לחות ורטיבות.
המשטחים המצופים יהיו חלקים ללא סימני נזילות.
העגלה תהיה בנויה בצורה "ח" עשויה ממתכת מגולוונת צבועה בתנור.
בחלק העליון של העגלה (משטח) יהיה מואקום פורמינג יצוק שיכלול שתי קערות
(אחד לחול ואחד למים) המשטח יהיה מקובע לעגלה .גלגלי העגלה יהיו מפלסטיק קשיח
בקוטר  10ס"מ בעלי יכולת נשיאה של עד  60ק"ג .צבע השלד 5007 RAL
רגלי השולחן יהיו מפרופיל ריבועי ממתכת מגולוונת צבועה בתנור  , 5007 RALהמשטח
העליון של השולחן יהיה מוואקום פורמינג יצוק שיכלול חור במרכז השולחן עבור קערת
פלסטיק.
גוון הקערה לבחירה .הלוח יהיה צמוד לרגל הברזל כדי למנוע הכנסת אצבעות למרווח.
41

199

298
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עגלת גרוטאות 9
מיכלים גובה 85
עומק  35רוחב
.80
עגלת יצירה מעץ
מדורגת גובה 85-
 90עומק 50
רוחב .75-80

0-48

דוכן מכירות מעץ
 +מיכלים  +גגון
גובה 1.25-1.30
רוחב  80עומק
.40
משאית גדולה
מפלסטיק.
מכונת כביסה
גובה  50-60רוחב
 40-45עומק .40
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208

הארונית תהיה בצורת פירמידה ישרה .לארונית  4מדפים והיא ניידת.
מידות הארונית  :גובה  85ס"מ ,רוחב  75ועומק  50ס"מ בבסיס ועד ל 16 -ס"מ בחלק
העליון.
מבנה הארונית והמדפים יהיו עשויים מלוחות לביד בעובי  18מ"מ ,מחופים בפורמייקה.
גוון הפורמייקה לפי בחירת המזמין ,ברירת מחדל -גוון לבן שנהב ,מספר לד"י .3207
המדפים יהיו סגורים מלפנים ומאחור ,ע"י מעקה בגובה של כ 5 -ס"מ ,ובשני הצדדים ע"י
לוחות הצד של הארונית.
המדפים יוצבו בחלוקה שווה של הגובה.
לוחות הצד של הארונית יהיה גבוה בכ 5 -ס"מ ממשטח המדף העליון של הארונית .פינות
הצד יעוגלו ברדיוס של  6ס"מ.
הפאות החשופים של הלוחות יצבעו בשתי שכבות של לכה פוליאוריתנית.
בתחתית הארונית יחוברו  4גלגלים פלסטיים בקוטר  5ס"מ בעלי תנועה של  36מעלות.
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העגלה תהיה מפרופיל ריבועי ממתכת מגולוונת צבועה בתנור.
כולל  9מכלי פלסטיק נשלפים מונחים .גוון מיכלים לבחירה כולל אופציה למיכלים שקופים.
העגלה תנוע על  4גלגלי גומי לאפשרות ניידות.

הדוכן יהיה עשוי מלוח לביד בעובי  17מ"מ מחופה פורמייקה בגוון שמנת.
בחזית הדוכן יהיו  6מיכלי פלסטיק ע"ג מדפים 3 .מיכלי פלסטיק יונחו בתוך פתחים
שיועדו לכך במדף שיותקן אלכסוני לשם תצוגה ראויה.
ו 3 -מיכלי פלסטיק אשר יונחו ע"ג מדף תחתון עשוי מלוח לביד בעובי  17מ"מ מחופה
פורמייקה בגוון שמנת.
הגגון העליון יהיה מבד ברזנט בגוון לבחירה.
משאית גדולה מפלסטיק איכותית 55 .ס"מ
נתונים  :מכונת הכביסה מהווה כלי משחק לילדים .המכונה עשויה עץ עם כפתורים
הניתנים לסיבוב.
המכונה תהיה עם דלת בעלת חור בגודל  24ס"מ ,ע ידית .הדלת תנוע על גבי שני צירים
נסתרים.
ניתן להציע מבנה מכונה דומה המתאים בעיקרון לדרישות המפורטות להלן.
מידות המכונה יהיו בתחום המידות האלו  :מידת רוחב של  45ס"מ ,עומק  40ס"מ וגובה
 50ס"מ.
כל לוחות המכונה למעט הגב יעשו מלבדים (סנדויץ' מלא) בעובי נומינלי של 17מ"מ.
בחזית המכונה יוצמדו  2כפתורים פלסטיים קשיחים בעזרת בורג ואום ,ראש הבורג
בחזית ,בגוון שיקבע עפ"י בחירת המזמין .הכפתורים יינתנו לסיבוב סביב צירם אך לא
יצאו מקביעותם.
קירות המכונה תהינה סגורות עד לרצפה .לתחתית קירות מכונת הכביסה יוצמדו 4
רגליות מפלסטיק.
הרגליות תיגענה ברצפה בעת ובעונה אחת.
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360

83

181

הדלת תהא ,במידת רוחב המכונה בחזית ,מתחת לפס הכפתורים עם ידית ותפתח
הצידה בעזרת ציר פסנתר ,או בעזרת  2צירים ללא קדח .נעילת הדלת תבוצע בעזרת
תפסן מגנטי.
במרכז הדלת יפתח פתח עגול שייסגר לאחר מכן בכיסוי פוליקרבונט שקוף בעובי  4מ"מ.
שפות הפתח ילוטשו ויחולקו.
כל המשטחים החיצוניים יחופו בפורמייקה דקורטיבית בעובי  1מ"מ בגוון לבן או בגוון
ובמרקם שטח פנים ,בהתאם לבחירת המזמין.
0-50
0-51

0-52

מריצה איכותית
מפלסטיק.
בימבה מתוצרת
"ביג" גרמניה.
מתקן מעילים נייד
לתליית מעילים +
מגן בטיחות
גובה 100-105
אורך  105עומק
.40-50

69
בימבה מפלסטיק איכותית תוצרת ביג
המתקן יהיה בנוי ממסגרת מתכת מגולוונת צבועה בתנור כולל שני גלגלים לאפשרות
ניידות.
בפרופיל העליון של המתקן יהיו  36ווי מתכת מרותכים וצבועים לתליית המעילים.
בתחתית הלוח יותקן מדף מעץ לביד צבוע להנחת חפצים .בתוספת מגן בטיחות מעוצב
ממתכת ,בצבע לבחירה .ניתן לתלות משני צידי המתלה.

42

163

154

0-53

0-54

0-55

0-56

לוח נייד דו-צדדי
מחיק+לבד עם
רגל מתכת גובה
 60רוחב .80
מתקן נייד ל36 -
בקבוקים (בסיס
מתכת)
פינת רחיצה
והחתלה מפוארת
מעץ (כולל ברז)
גובה  50-55אורך
 125ס"מ עומק
.40-45

לוח מחיק מגנטי
עם מסגרת
אלומיניום
 .80*120תלוי
ארון שירות גבוה
עם מנעול (מיועד
לחומי ניקוי
מטאטא ומגב)
גובה 1.80-
2.00מ' רוחב 50-
 60עומק .40

לוח נייד דו צדדי מחיק/מגנטי ולבד כולל מסגרת מותק ע"ג מעמד מגולוונת
צבועה בתנור כולל שני גלגלים לאפשרות ניידות.
בתחתית הלוח יותקן מדף מעץ לביד להנחת חפצים.
בסיס מתכת

404
הארון יהיה בנוי ממדפים פתוחים ,שתי מגירות מתחת לפאה העליונה ,קערת רחצה
מפלסטיק שקועה במגרעת וגב ארון עם מראה מפרספקס ממוסגרת בלייסט עץ צבוע.
גוף וגב הארון יהיה עשוי מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים.
מגירות הארון כולל החזית יהיו עשויות מלביד ליבנה (בריץ') בעובי  17מ"מ צבוע.
המגירות ינועו ע"ג מסילות פלסטיק קשיח או לייסטים מעץ .על כל הפאות החשופות של
לוח השבבים (למעט הלוחות הצבועים) יודבקו פסים של חומר פלסטי מסוג p.v.c
קשיח בעובי  1.5מ"מ לפחות .גוון הפס יותאם לגוון הפורמייקה /מלמין.
רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים.

404

לוח מחיק מגנטי  +מסגרת אלומיניום איכותית מידות 120X80 :ס"מ.
405
ת"י 887 -לוחות שבבים מחופים ובלתי מחופים.
ת"י 507 -פורמייקה.
ת"י 1271 -ריהוט.
מבנה הארון יבנה כך שניתן יהיה לקיים בו תאים בחלוקה מלאה של מרווח של  37ס"מ.
הארון יהיה עשוי מלוחות שבביים לא מחופים המתאימים לתקן ת"י  887.1ולוחות שבביים מחופים
לפי ת"י .887.3
הלוח העליון של הארון יהיה עשוי מלוח שבבי בעובי נומינלי של  28מ"מ ,מחופה משני צדדיו
בפורמייקה סוג א' ,חזית הלוח מעוגלת ומחופה מלפנים בגימור פוסט פורמינג .חיפוי הפורמייקה
יהיה בגימור דקורטיבי בדוגמת עץ בגימור "טפ" ,או בכל גוון ומרקם פני שטח אחר שיפורט
בהזמנה.
חזית הלוח העליון תבלוט כ 35 -מ"מ מפני השטח הקדמי של הארון.
שאר לוחות מבנה הארון יהיה עשוי מלוחות שבביים מחופים במלמין משני הצדדים כמפורט
למעלה.
גב הארון יהיה עשוי מלוח מזונית או  MDFמחופה מצד אחד לפחות ,בציפוי מתאים לחיפוי
הפורמייקה והמלמין.
או ,גב העשוי מלוח שבבי בעובי נומינלי של  18מ"מ ,מחופה משני צדדיו במלמין הזהה לחיפוי
החיצוני של הארון /כוננית -בהתאם למוזמן.
הסוקל יהיה בגוון שחור או בגוון הארון ,כמפורט בהזמנה .כאשר לא יהיה פרוט מיוחד ברירת
המחדל תהיה סוקל שחור .הסוקל יהיה עשוי מלביד בעובי  18מ"מ ובגובה  70מ"מ ,מצופה
בפורמייקה מסביב .או עשוי מפח פלדה צבוע בצבע שחור .בתחתית הסוקל יורכבו  4רגליות
פלסטיות ננעצות.
הסוקל יהיה עם מגרעת שתאפשר הצמדת הארון לקיר.
הארון הגמור יהיה יציב ,כל ארבעת רגליו יגעו בעת ובעונה אחת על משטח הצבתו.
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270

718

כל פאות הלוחות (קנטים) שאינם מחופים הפורמייקה בחיפוי פוסטפורמינג ,יהיו מצופים בפסי
 ABSקשיח בעובי  1.5מ"מ.
המדפים בארון יהיו ניידים ויוצבו על גבי  4נושאי מדפים ,ממתכת ,לכל מדף .המרווחים בין קדחי
נושאי המדף ,שיהיו לכל הגובה ,יהיו  32מ"מ .המדף האמצעי יהיה מחובר באופן קבוע .המדפים
יהיו עשויים מלוחות שבביים כנ"ל בעובי  28מ"מ.
מרכיבי הארון ,הדפנות לתחתית וללוח העליון ,יחוברו האחד לשני ,בחיבורים בעלי חוזק ועמידות
אשר יאפשרו פרוק והרכבה נאותים.
מספר החיבורים לא יפחת מ  2מחברים ועוד  2חפי עץ בכל חיבור שבין לוח ללוח .או  4חפי עץ עם
הדבקה על החפים.
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ארון שירות מתכת
 2דלתות
גובה 1.95רוחב
86עומק .43

718

43
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0-62
0-63
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ארון יצירה וציור
הכולל מתקן
ייבוש ,מגירות
אפסון מדף
לבריסטולים
מגולגלים מדף
לצבעי גואש
מכחולים תליית
סינרים ומדף
תחתון
תיבת אחסון עץ
ניידת גוון כחול
מראה קבועה
מפרספקט לתלייה
על הקיר 120*40
שולחן נגריה
סט כלי נגריה
ארון קודש מפואר
ספרייה  5מדורים
 +דלתות בוק

גובה  45רוחב  60עומק 39

טלפון ציבורי
כסא מעוצב לפינת
בובה גוון ירוק

1255

316
298

מידות :גובה  ,100רוחב  ,120עומק 40
מידות :גובה  155רוחב  40עומק 70
גוף וגב הספריה יהיו עשויים מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מלמין יצוק משני הצדדים בוק
 5986הפאות העליונות של גוף הספריה מחופה פורמייקה עם מסגרת היקפית של לייסט
עץ בוק בעובי  6מ"מ עם פינות מעוגלות .מידות גובה  81רוחב  150עומק .140
עשוי מעץ נתלה על קיר עם שפורפרת מעץ מצויר לוח מספרים מידות  :גובה  50רוחב
 35עומק 15

0-66
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הארון יכלול  :תא פתוח אשר יכלול  14רשתות ברזל 3 ,מגירות מעץ לביד ליבנה (בריץ')
בעובי  17מ"מ מצופות פורמייקה .תא פתוח בחלקו העליון להנחת בריסטולים מגולגלים.
משטח עליון להנחת בקבוקי צבעים כולל הגבהה היקפית בגובה  5ס"מ ,ומדף תחתון
פתוח ( תחתית הארון) להנחת חפצים.
גוף וגב הארון יהיה עשוי מלוח סיבית בעובי  17מ"מ מצופה מלמין יצוק בשני הצדדים.
על כל הפאות החשופות של לוח השבבים יודבקו פסים של חומר פלסטי מסוג p.v.c
קשיח בעובי  1.5מ"מ לפחות .גוון הפס יותאם לגוון הפורמייקה/מלמין.
רגלי הארון יהיו עשויים מפלסטיק קשיח מחוברים בברגים .מידות  :גובה  120רוחב 110
עומק 45

עשוי מלביד בירף

1100
93
1092
1031

335
172

הצעת המציע
הנני להציע הנחה בשיעור של _________ אחוז ( במילים ) __________:על המחירון המסומן
כנספח א' .1
ידוע לי כי למחירים הנקובים במחירון יתווסף מע"מ כדין.
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