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 לאספקת  והתקנת ציוד לחדר כושר   מכרז

 למרכז ספורט אפרת 
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 הצטיידות חדר הכושר  

 של מכשירי כושר אספקה ותחזוקה

 נספח א'  

 ת נ א י       ה מ כ ר ז 

 

 :מבוא .1 

(, מזמינה בזה הצעות לאספקת  "המזמינה"או    "המזמין"  –)להלן  מועצה מקומית אפרת  

להלן   המפורטות  וההנחיות  הדרישות  לכל  בהתאם  וזאת  הספורט,  למרכז  כושר  מכשירי 

 ובמסמכים הנספחים. תנאים אלה מהווים מכלול מחייב אחד.  

. הצעה אשר לא תכלול הצעת מחיר לכלל  לכל סוגי המכשיריםמחיר  הצעת  על המציע להגיש  

הסף. על אף האמור, המועצה אינה מתחייבת להזמין את    המכשירים והאביזרים תיפסל על

כלל המכשירים מאת הספק ועומדת לה הזכות להקטין או להגדיל את ההזמנה בכל עת, מבלי  

 שתעמוד לספק כל טענה או תביעה כלפיה.  

 

  מסמכי מכרז זה כוללים את המסמכים הבאים:

 

 מסמך תנאי המכרז )מסמך זה( .א

 נוסח ערבות מכרז  .ב

 , הכולל רשימת המכשירים הגשת ההצעהטופס  .ג

 מפרט טכני  .ד

 רשימת חדרי כושר   .ה

 טבלת ניקוד הצעות  .ו

 הסכם    .ז
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 : )תנאי סף(  הזכאים להשתתף במכרז . 2   

ורק   אך  לתנאיו  בהתאם  הצעה  ולהגיש  במכרז  להשתתף  כל    ספקזכאי  בו  שמתקיימים 

 :במצטברהדרישות והתנאים הבאים 

 

 לפני מע"מ ₪   800,000-בעלי ניסיון באספקת מכשירי כושר, בהיקף כספי שלא יפחת מ .א

מהשנים    3עבור   אחת  בכל  לפחות,  אספקות(   2019-2021גופים  תשע  סה"כ  . )היינו, 

המפרט את הגופים להם בוצעה   להוכחת העמידה בתנאי זה יציג המציע אישור רו"ח  

 האספקה, הסכומים של כל אספקה, ושנת האספקה.  

וספק  .ב יבואן מורשה  לפיו הוא  יצרן הציוד  יצרף להצעתו במכרז אישור מאת  המציע 

 שירות מורשה של הציוד. 

כי המכרז. היועץ מטעם  המצורף למסמ  ה'נספח  התאמת המכשירים למפרט הטכני   .ג

ועדת המכרזים יקבע האם המכשיר עומד בדרישות המפרט הטכני אם לא. לשם כך 

תהיה לו הסמכות לבקש לעיין בחומרים נוספים ולקבל מידע נוסף, בין אם מאת המציע 

עצמו, ובין אם מטעם כל גוף או גורם אחר. על אף האמור, היועץ יהיה רשאי לקבוע כי  

המופיע  בין  משמעות,   הפער  וחסר  זניח  הוא  המוצע  המכשיר  לבין  הטכני  במפרט 

המכשיר. את  הכלל,    ולהכשיר  מן  יוצא  ללא  המכשירים  לכלל  תתייחס  שלא  הצעה 

 תיפסל על הסף.  

(, למעט מכשיר החתירה. "המכשירים האירוביים להיות בני אותה סדרה )"ליין על כלל   .ד

   כמו כן, על כלל מכשירי הכח להיות בני אותה סדרה.

 . . מובהר בזאת כי ההשתתפות הינה חובההמציע השתתף במפגש המציעיםעל  .ה

  

 אי עמידה באיזה מדרישות אלו יגרום לפסילת ההצעה.  מובהר בזאת, כי 

 

לצ .ו המציע  בדרישות רעל  המכשירים  כלל  עמידת  על  המצביעים  מסמכים  להצעתו  ף 

 המפרט הטכני נספח ה'. ניתן להיעזר לטובת זאת בקטלוגים של היצרן.  

חובה שהמסמכים יתייחסו לשלדה, תוך ציון הפרופיל, מידות,   -אשר למכשירי הכוח 

 עובי דופן, צורת חיבורים וסוג ריתוכים.  

לשיטת השינוע, התייחסות לבטיחות, מניעת גם  יש להתייחס   בכל סוגי המכשירים:

 בריחת הכבל או הרצועה, קוטת הגלגלות, מבנה הבכל, אורך חיי הכבל או הרצועה.

על המסמכים להתייחס לקיומם של מעמדים כדוגמת מעמד לבקבוק, תוכנית אימונים  .ז

  או טלפון סלולארי.  

     ים.על המציע לצרף הוראות תחזוקה למכשירים השונ  .ח

 על המציע לצרף תמונה המפרטת את הוראות העבודה בכל מכשיר.   .ט

תהיה זכות לדרוש ולאפשר השלמת מסמכים המוכיחים את  המועצה מומחה מטעם  ל 

 העמידה בכלל האמור לעיל.  
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 רך קביעת ההצעה הזוכה:ד  . 3

 זוכה תהא ההצעה שתזכה בציון המירבי כדלהלן:הצעה הה

 . 50%  ציון ודירוג למחיר ההצעה 

 . 50%  –ציון ודירוג למרכיבי איכות לפי המפורט 

 

 

 50% –א. ציון ודירוג למחיר ההצעה 

 

 הצעות המציעים ידורגו ביחס להצעה הנמוכה ביותר באופן הבא: 

 

=       1ציון  X 100%הצעת המחיר כולל מע"מ של ההצעה הנמוכה ביותר 

    ___________________________________ 

 ההצעה הנבדקת כולל מע"מ    

 

מובהר בזאת כי לשם קביעת הניקוד תסכם המועצה את המחירים בגין כלל המכשירים 

, אותו על המציע  זה זלמכר 'ג נספחטופס הגשת ההצעה  תוך הכפלתם בכמות המופיעה ב

ההצעה, המועצה תתחשב אך ורק במחיר  מובהר בזאת כי לשם קביעת גובה  .למלא

אינו מחובר למכשיר, אלא הוא  בידורהמוצע עבור מכשירים אירוביים שבהם מסך ה

חובה על המציע להציע מחיר לכלל המכשירים האירוביים גם  על אף האמור,   חיצוני.

 כשמותקן בהם מסך בידור בטבלה המיועדת לכך. 

המציע יהיה מחויב להוסיף וליתן הצעה לכל אחד מהמכשירים האירוביים כשהמסך  

הנ"ל מותקן בתוך המכשירים. הצעה שלא תכלול מחירים עבור אופציה זו תיפסל  בידור 

על הסף. למועצה תעמוד הזכות להחליט האם היא מזמינה מכשירים עם מסך מותקן  

   י בתוכם, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעד 

   10% -המועצה לא תהיה מחויבת להתקשר עם מציע אשר הצעתו תהיה גבוהה ביותר מ

ממחיר האומדן שבידה, ובמקרה זה תעמוד לה האפשרות לעבור למציע הבא, או לפסול  

מדן יתייחס למכשירים אירוביים ללא והא  את המכרז כולו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 המותקן בתוכם.    בידור מסך

 .%50 –ב. ציון ודירוג למרכיבי איכות לפי המפורט 

 

 קבע לפי בחינה מצטברת כלהלן: יי
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 :  ניסיון המציע  1ב.

 

בתחום אספקת ציוד לחדרי כושר בכלל ומהסוג נשוא המכרז   ניסיוןבמסגרת זאת ייבדקו  

 ניסיון במתן שירותי תחזוקה ותיקון תקלות ללקוחות. , וכן  בפרט

 

להם סיפק ציוד בהתאם    ( רשימת חדרי כושר  'והמצורפת בזאת כנספח  המציע יצרף )בטבלה  

)למעט עניין הדגמים, אשר יכולים להיות דגמים    לפי הדרישות בתנאי הסף  א לעיל2לסעף  

המזמין  , כמו כן יצרף רשימת אנשי קשר איתם יוכל נציג מטעם  אחרים של אותו המוצר(

 לנהל שיחה טלפונית ו/או להתרשם בשטח.

 

כמו כן, על מנת להוכיח את היקף העסקאות של המציע לצורך קביעת הניקוד המציע מוזמן  

נספח  לציין   הטבלה  סך   'ובמסגרת  אשר  כושר  לחדרי  מכשירים  סיפק  בהם  עסקאות 

, ואשר האספקה בפועל בוצעה  לפני מע"מ₪    800,000ת העיסקה על סך  האספקה עלה במסגר

. המציע יציין בטבלה את הגוף אליו ביצע את האספקה, סך התמורה ששולמה  1.1.16לאחר  

 בגין אותה עסקה, מקום האספקה, ושם איש קשר לשם בירור עובדות על האספקה.  

 

קבלת   ידי  על  המציע  ניסיון  לעניין  ניקוד  מתן  לשם  נתונים  לקבל  רשאית  תהיה  המועצה 

ולמסור   להביע עמדה  כדי  בידיהם  יש  ואשר  תפנה  שונים אליהם  מגופים  ופרטים  נתונים 

אינפורמציה בכל הנוגע למרכיבים השונים של ציון זה, ובכלל זה בדבר איכות ביצוע עבודות  

 ת ואיכות התיקון, ועוד.  התחזוקה והאחריות, מהירו 

 

 :  איכות הציוד המוצע  2ב.

 

המציע יפרט את הדגם והיצרן לגבי כל מכשיר ומחיר אותו הוא מציע בהצעתו וזאת בהתאם 

המכרז. במסמכי  היצרן    למפורט  של  מסמך  יצרף  של )קטלוג(  כן  הביצועים  את  המפרט 

. לעניין זה תהיה המועצה רשאית  םיהרלוונטי  המכשיר תוך התייחסות לפרמטרים השונים

לקבל חוות דעת מיועץ מטעמה, אשר יקבע האם קיימים פערי איכות בין המכשירים השונים  

 המוצעים וגודל הפער.  

 

ככל שלא יצורף מסמך של היצרן או שיצורף מסמך המכיל פרטים חלקיים בלבד, תעמוד  

פר השלמת  לבקש  ולחלופין,  ההצעה,  את  לפסול  הזכות  חילופין,  למועצה  ולחלופי  טים, 

 להסתמך על נתונים בהתאם למה שיקבע היועץ מטעם המועצה לפי הבנתו המקצועית. 

כן יהיה היועץ מוסמך להתייעץ עם גורמי חוץ ואנשים שלישיים לפי שיקול דעתו כדי לקבל  

כל אינפורמציה הנחוצה לו לשם קביעת איכות הציוד, ובכלל זה לפנות לגופים גדולים להם  

ובכלל זה צה"ל,    ארגונים מובילים ורשתות גדולות,    ופקים מכשירים מעין אלו שבמכרז,מס

 בתי מלון, רשתות של חדרי כושר, ועוד.

 



5 

 

למסמכי מכרז '  והניקוד בגין כל אחד ממרכיבי ההצעה דלעיל ייקבע בהתאם למופיע בנספח  

צועי מטעמה לשם המועצה תהיה רשאית להתייעץ עם יועץ מקזה )טבלת דרישות וניקוד(.   

 מתן הניקוד.  

 

 )ניסיון המציע ואיכות הציוד המוצע(. 2ב -ו  1סה"כ סכום הניקוד שניתן לסעיף ב – 2ציון 

 

 הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה  יהיה ההצעה שציונה המשוקלל 

 

 
 אחריות  א. 3

שנים מיום האספקה של    3ידוע למציעים כי יהיה עליהם ליתן אחריות למשך תקופה של  

המכשירים וזאת ללא קבלת תמורה כלשהיא. האחריות תתייחס לכל תקלה, שבר או פגם  

כמו כן, המציעים יהיו מחויבים ליתן שירותי תחזוקה  שיימצא בהפעלת איזה מהמכשירים.  

מסך הצעתם עבור    6%את בתמורה לתשלום שנתי בסך  שנים נוספות וז  3למשך תקופה של  

ליקוי שיימצא,  פגם או  כל  על  בתוספת מע"מ האחריות תחול  נשוא האחריות  המכשירים 

מזמין יוכל לרכוש שירות זה במלואו או עבור חלק מפריטי    ונדליזם מכוון.ולמעט פגם הנוגע מ

 . הציוד, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

 

   בים בהסכם המצ"ב למכרז. תנאי האחריות נקו

 

 :מסמכי ההצעה.       4

  

 תכלול את כל המסמכים שלהלן:   שתוגש על ידי המציע  מעטפת המכרז

 

מותנית 4.1 ובלתי  אוטונומית  בנקאית  במכרז  ערבות  לבקשת    להשתתפות  שהוצאה 

ליום     חמישים)  ₪50,000  המציע, בסך עד  ובתוקף   )₪ להבטחת    9/6/2022אלף 

החוזה על נספחיו ע"י המציע שהצעתו תזכה במכרז )הערבות אינה צריכה  חתימת  

   ב'הערבות תהיה בנוסח המצ"ב כנספח   להיות צמודה(.

 תיפסל על הסף.   -הצעה שלא תכלול ערבות זו    

 

כתבי כמויות חתומים ע"י מורשי החתימה של  והחוזה ונספחיו לרבות מפרטים,           4.2

 המציע.  

 

  מעטפת המכרז תהיה סגורה היטב וללא סימן מזהה של המגיש.          4.3

 

אישור תקף למועד הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק           4.4

 . 1976-תשל"ועסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, 
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צילום של תעודת ההתאגדות של המציע בחברה או שותפות הרשומים כדין ואישור           4.5

 של רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחייב בחתימתם את המציע.  

  

 קודמות כנדרש בתנאי המכרז לעיל.  אספקות רשימת           4.6

 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי במכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין         4.7

ע"י תוספת ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון  

 בהצעה ואף עלולים להוביל לפסילתה.  

 

 

 : שונות.      5 

וכן באתר האינטרנט של    תיק המכרז נמצא לעיון במחלקת המכרזים של המזמין           5.1

 .  14:00ועד שעה  08:30. קבלת קהל בימים ראשון עד חמישי משעה  המועצה

 

 ₪, שלא יוחזרו.   800ניתן לרכוש את מעטפת המכרז תמורת סך של          5.2

 

אפרתמציעים  מפגש           5.3 מקומית  במועצה  ישיבות    חמישי   ביוםייערך     בחדר 

 היא חובה מפגש ההשתתפות ב   14:30בשעה   02.202224.

 

המסמכים           5.4 כל  את  בתוכה  וכוללת  היטב  חתומה  כשהיא  ההצעה  מעטפת  את 

שלהלן, יש להגיש ביד אישית )ולא באמצעות שירותי הדואר(    7שיפורטו בסעיף   

של  )הנדסה(  במחלקת המכרזים    14:00  בשעה    13/3/2022  יום ראשוןמלא יאוחר  

תוגש עד המועד והשעה    המועצה לעיל. מעטפה שלא  בשעות הקבלה המפורטות 

 הנ"ל ולו אף בדקות אחדות, לא תתקבל ותוחזר למציע.  

 

ויתקיים           5.5 המכרז  הגשת  עם  יפורסם  ההצעה  מעטפות  פתיחת    במחלקת מועד 

 .  המועצההמכרזים של  

 

 ימים לחתום על   7מציע תוך יהיה חייב ה - הודיע המזמין למציע על זכייתו במכרז           5.6

המציע   לפקודת  אוטונומית  בנקאית  ערבות  ולהמציא  ההתקשרות  מסמכי  כל 

 כמפורט בחוזה וזאת להבטחת התחייבויות המציע עפ"י החוזה.  

 

 המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות על הצעותיהם.     5.7

        

עת,   5.8 בכל  רשאי  המועד  המזמין  את  לדחות  או  להקדים  בכתב,  שתועבר  בהודעה 

להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על    האחרון

 פי שיקול דעתו המוחלט. 

 

 המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי להחליט שלא להתקשר      5.9
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שיקולים   וביניהם  דעתו  שיקול  לפי  מטעמים  תעמוד  כלל,  כן,  כמו  תקציביים. 
את   יפר  כספק  שייבחר  והמציע  במידה  הבאה  להצעה  לעבור  הזכות  למועצה 

 ההתחייבות עמו.  
 

   .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא    5.10
 

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על זוכה בפנייה זו בכדי לסיים את הליכי      5.11
ירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי  הבח

החתימה מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המזמין רשאי לבטל  
 יקול דעתו הבלעדי והמוחלט.שאו לשנות את החלטתו על פי 

 
מר  המזמין רשאי לבחור הצעה כלשהי בשלמותה או בחלקה, כמו כן המזמין שו   5.12

באם הזוכה לא יוכל לממש    לעצמו את הזכות לפנות למציע אשר דורג שני, זאת 
 את זכייתו מכל טעם שהוא.

 
הסתיימה, הופסקה או בוטלה ההתקשרות בין המזמין לבין הזוכה, רשאי המזמין      5.13

למציעים, כולם או חלקם, או למציע שדורג שני בהתאם למכרז זה, לצורך    לפנות
המפורטים בפנייה, אלא אם כן החליט המזמין לבצע הליך תחרותי    שירותיםביצוע  

נוסף עם מציעים נוספים. כן תהיה המועצה רשאית לפנות למציעים אחרים לשם  
 קבלת הצעותיהם.    

 
 המציע(: ______________________________  -)להלן  ספקשם ה

 ____________________ מס' רישום חברה/מס' ת"ז של המציע: 
 

 שם מורשה החתימה החותם: ___________________ מס' ת"ז: _______________ 
 

 שם מורשה החתימה החותם: ___________________ מס' ת"ז: _______________ 
 

 : עיר ____________ רחוב _____________ מס' ______ ת"ד ______  כתובת המציע
 מיקוד _________ 

 
 ון בעבודה: _________________ מס' פקס בעבודה: _________________ מס' טלפ

 מס' טלפון נייד: __________________ 
 

פרטי חשבון בנק: 
 ____________________________________________________ 

 
 ________________________@_______________ כתובת מייל 

 
 )ע"י מורשי חתימה(:   חתימת המציע 

 
 

_______________               __________________ 
 חתימה                              חתימה  
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 ' נספח ב

 

 לכבוד 
 המועצה המקומית   

 אפרת  
 

 א. ג. נ., 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 

ש''ח ) שלושים אלף ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים   50,000סכום עד לסך של 

(, וזאת בקשר עם "הפרשי הצמדה" –מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 

תחזוקת מכשירי ספורט לחדר כושר ולהבטחת מילוי  לאספקה ו 1/22השתתפותם במכרז מס'

תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי  

הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את  

תחילה מאת המבקשים  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל  

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

 הנ"ל. 

 
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   – "מדד"

 ולמחקר כלכלי. 
 

"המדד   –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 

 ין חודש _______, שפורסם ביום _______,  (, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגהחדש"

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה  "המדד היסודי" –היינו, ________ נקודות )להלן 

 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל. 

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________, לא תענה. 

 
 לאחר יום ___________, ערבות זו בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 בנק: __________________      תאריך: ___________ 
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 נספח ג'  

 לכבוד 

 המועצה המקומית אפרת  

 א. ג. נ., 

   1/22הצהרת המציע והצעת המחיר למכרז 

ו/או   .1 והכלכליות  המקצועיות  והיכולות  המקצועי  הידע  בעלי  אנו  כי  מצהירים  הננו 

האחרות לספק את המכשירים וכן ליתן את שירותי התחזוקה הנדרשים מאיתנו בהתאם 

למכרז ולהסכם המצורף אליו ומצהירים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ובהתאם 

 להם ביססנו את הצעתנו.  

, כי קבלנו מהמועצה את כל ההסברים שבקשנו לדעת  והוסברו לנו כל כן הננו מצהירים .2

כל  וכי לאחר שקיבלנו את  ביחס לביצוע המטלות הנדרשות במכרז,  דרישות המועצה 

 המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה זו. 

וכפיפות לכל דרישה אנו מתחייבים לבצע את העבודה בשקידה, במקצועיות ובמיומנות   .3

 ותנאי המכרז.  

אנו מתחייבים, כי אם המועצה תקבל את הצעתנו, נחתום על חוזה התקשרות לביצוע  .4

בתוך   נשוא המכרז  ונתחיל   10העבודות  זכייתנו  בדבר  הודעה  לנו  מיום שתינתן  ימים 

 בביצוע העבודות בפועל, בהתאם להזמנת עבודה שנקבל מהמועצה. 

את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות    מחירי הצעתנו הנ"ל כולל .5

 שעלינו לבצע עפ"י מסמכי המכרז הינו כנקוב בטבלה דלהלן: 

  



10 

 

  ללא מסך בידור מותקןהמתקנים האירוביים   טבלת מחירים:  

מס' עמוד   דגם יצרן  כמות  פריט 

  בקטלוג

 )אם יש(

מחיר  

 ליח' 

 סה"כ 

      10 הליכון 

      6 אליפטיקל 

      2 אליפטי מתקדם 

      1 אופני רכיבה 

      1 אופני כורסא 

      1 חתירה 

 __________________  ______  _____  _____________  _____  ____  ____ 

Low row 1      

Lat machine 1      

 
 גרביטון 

1      

Leg extention 1      

Leg Curl 1      

 

Crossover cables 
1      

Leg press 1      

Adductor 1      

Abductor 1      

Arm extention 1      

Arm Crul 1      

Pectoral 1      

Chest press 1      

Sholder press 1      

      1 ספת בטן מתכוונת 

      1 סמיט מאשין 

 כלוב חופשי 
 

1      

 ספסל שטוח 
 

1      

      1 ספסל זוקפי גב 
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      1 קבוע  90ספסל  

      1 0-90ספסל מתכוונן 

מעמד אנכי למשקלות  
 זוגות  10יד 

1      

משקולות חופשיות  
אוריטן קוטר  

אולימפי, כולל ידיות  
מעמדים    2 -ו

  והמשקולות הבאים:
 
 ק"ג  1.25משקולות  8
 ק"ג   2.5משקולות  8
 ק"ג   5משקולות   8
 ק"ג   10משקולות  8
 ק"ג   15משקולות  8
 ק"ג   20משקולות  8

48   

 

     

מעמד אופקי  
  15למשקולות יד ) 

 זוגות( 

      

עץ לצלחות   2
 משקולות 

      

       מכשיר גמישות 

  1-10זוג משקולות יד 
 ק"ג 

      

זוג משקולות יד  
  32.5 –  12.5במשקל 

 ק"ג 

      

 

בהם   אירוביים  למתקנים  מחיר  בידור  מותקן  הצעת  ישוקלל  מסך  ההצעה )לא  בדיקת  במסגרת 

 הזולה ביותר( 

עמוד   דגם  יצרן   כמות   פריט   מס' 

 בקטלוג 

 סה"כ  מחיר ליח' 

      10 הליכון 

      6 אליפטיקל 
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אליפטי  

 מתקדם 

2      

אופני  

 רכיבה 

1      

אופני  

 כורסא 

1      

      1 חתירה 

 

מתקנים אירוביים עם מסך סה"כ  )הכפלת כמויות במחירים( ______________₪ )ללא 
 )במילים( ___________________________₪   - בידור מותקן( 

 
 מע"מ  ____________ ₪  17%בתוספת מע"מ  

 
 ₪   סך הצעת המחיר כולל המע"מ   _________ ₪ )במילים(________________ 

 
בה אחרת, כאמור  ידוע לנו, כי לא נהיה זכאים לכל תוספת לתמורה בגין התייקרות או כל סי . 7

 לעיל. 

 התשלום יתבצע בהתאם לנקוב בהסכם המצורף למסמכי המכרז.   .8

=================================================== 

       שם המציע:  

        טלפון:  

           פקס:  

 _______________________      כתובת:   

 ________________________    דוא"ל:  

        ך:  תארי 

 

       חתימה + חותמת: 
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 נספח ה' 

 

 המפרט הטכני

 
 מפרט כללי לציוד הכושר 

 אשר מהווה חלק בלתי נפרד בהצעה זו. 

 

הספורט  חדר הכושר   אנו  במרכז  ציוד הכושר,  בבחירת  של המועצה.  פעילות חשוב  מהווה מרכז 

מקפידים לקבל את הציוד הטוב ביותר תוך יחס העלות תמורה הגבוה ביותר עבורנו תוך שימת לב  

כל הדרישות במפרט ציוד הכושר הינן דרישות  לאיכות המכשירים, למקצועיות ולאסתטיקה ולכן  

 .חובה

המקצועי הציוד  את  להציע  השיפורים,    חובה  התועלות,  כל  כולל  היצרן  של  ביותר  והמתקדם 

 התוספות האפשריים והעדכניים ביותר גם אם לא מצוין מפורט ספציפי למכשיר. 

 

 מכשירים אירוביים 

 

 מפרט כללי 

 שעות פעילות רצופות ביום.  18כל הציוד מותאם לשימוש מסחרי כבד של  .1

 בישראל. מותאם לחשמל ולשקעים רגילים  .2

 כל הציוד המחובר לחשמל עומד באישור מכון התקנים.  .3

 הרץ )ללא שנאי(.  50וולט,   220  -כל הציוד פועל ב  .4

 ק"ג לפחות. 150יכולת עבודה למשקל מתאמן מקסימלי של  .5

  – נתוני הצד האלקטרוני: מהירות, קצב, שיפוע/התנגדות/הספק, זמן, דופק, הוצאה קלורית   .6

 חובה. 

 יהיה מהסדרה הגבוהה ביותר והמקצועית ביותר של המציע.   הציוד האירוביכל  .7

 משדר.  –אפשרות מדידת דופק ידני וע"י רצועת חזה  .8

מגע .9 צגי  )יכללו  האירוביים  המכשירים  כל  ואינטרנט:  של  טלוויזיות  לכל    'אינץ  15  בגודל 

 הפחות, צג הטלוויזיה בנוי במכשיר עם תקשורת לאינטרנט(.

 חובה.  –ית פעולה ו/או תחזוקה לתקינות המכשיר נור .10

כל הציוד האירובי יהיה עם תוכנה פתוחה הניתנת לשדרוג ועדכון מרחוק באופן אוטומטי   .11

 )ללא תשלום נוסף(. 
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 מסילת הריצה  .1

 

 במסילת הריצה כפתור להפעלה מהירה, מעצור ביטחון ונורית חיווי למצב פעולה.  א( 

 ס"מ.  220מסילת ריצה לא יעלה על אורך כללי של  ב( 

 ס"מ לכל הפחות.  153/56מידות משטח הריצה  ג( 

 ס"מ.  30גובה משטח הריצה מעל לרצפה לא יעלה על   ד( 

 חובה   –בולמי זעזועים  ה( 

 ומעלה.   15גודל המסכים יעמוד על "  ו( 

 עדיפות.  – USBפוד וכניסת -יחיבור לסלולאריים/אי  ז( 

 אימון:ות יתכנ ח( 

 כניות מונחות דופק. ו* ת  

 כניות בשינוי שיפוע. ו* ת  

 * מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(.   

 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן.  ט( 

מעצורי חירום חובה: ידני לעצירה מהירה, ובנוסף קליפס המתחבר למתאמן הגורם  3 י( 

 כשאין מתאמן עליה. תפעל ה שלא  לשבנפילת המתאמן נעצרת המסילה ובנוסף מסי

 כ"ס לפחות.  AC 4מנוע   יא( 

 במקסימום. עדיפות לשיפוע שלילי. %0.5חובת בקפיצות של  %15עד   %0שיפוע   יב( 

קמ"ש.    0.1קמ"ש ומעלה. בקפיצות של    25קמ"ש )אפשר פחות( ועד    1  – מהירות: מ   יג(  

 עדיפות למהירויות גבוהות יותר.

 עדיפות: שינוי מהירות ושיפוע לא רק דרך מסך המגע )סטיקי( או קיצורי דרך.  יד( 

 המסמנת מצב תקינות המכשיר. – עדיפות למנורה  טו( 

"ג המכשיר ולעצירת המכשיר כשאין  להימצאות מתאמן ע  –גלאי נפח/משקל    –חובה   טז( 

 מתאמן בטיחות. 

 

 )אליפטי מתקדם(  קרוס טריינר אורך צעד משתנה .2

 רגליים.  + פעולת המכשיר: עבודה משולבת ידיים א( 

 מ'.  2.00מ' ועד  1.45התאמת המכשיר: המכשיר מתאים למתאמנים מגובה  ב( 

 ס"מ רוחב. 90 -ס"מ אורך ו  220מידות המכשיר לא יעלו על  ג( 

טיפוס בעל    המכשיר ד(  תנועות:  של  חובה  ביצועי  למתאמן  יאפשר  משתנה  צעד  אורך 

בתנועות אליפטיות משתנות, תנועת קרוס קאנטרי )החלקת    –מדרגה, ריצה, הליכה  

ס"מ, הכל באופן רציף וללא    90ס"מ ועד    0  - רגליים אופקית( והכל באורך צעד נדרש מ  

 עצירה או קפיצות. 

 ס"מ.  20העלייה למשטח הדריכה לא יעלה על גובה  ה( 

התנועה   ו(  עפ"י  העובדים  השרירים  לקבוצות  המכשיר  בצג  ויזואלי  חיווי  נדרש 

 הספציפית. 

מינימום   ז(  חובה:  בוואטים  ההתנגדות  מקסימום    20טווח  לפחות(  )עדיפות    350וואט 

 וואט )עדיפות ליותר(. 
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 ס"מ רוחב. 20 -ו  ס"מ אורך 35גודל משטחי הרגליים לפחות:  ח( 

 ומעלה.  15גודל מסכי מגע יעמוד על " ט( 

 עדיפות. – USBחיבור לסלולאריים/אייפוד וכניסת  י( 

 כניות אימון:ות יא( 

 כניות מונחות דופק ו* ת  

 כניות בשינוי התנגדות ו* ת  

 * מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(   

 וחיישני מדידה ידניים.מדידת דופק באמצעות משדר חזה  יב( 

 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן.  יג(  

 דרגות לפחות. 20התנגדות:  יד( 

  85  - עד מעל ל    0  – אפשרויות לכיוון גובה הצעד ושינוי אורך ספונטני לאורך הצעד מ   טו( 

 ס"מ.

 

 אורך צעד קבוע )עם וללא ידיים בהתאמה(   (קרוס טריינראליפטי ) .3

 רגליים.  + עבודה משולבת ידיים פעולת המכשיר: א( 

 יתרון חשוב. –רמפה מתכווננת לשינוי זווית  ב( 

 מ'.  2.00מ' ועד  1.45התאמת המכשיר: המכשיר מתאים למתאמנים מגובה  ג( 

 ומעלה.  15גודל מסכי מגע יעמוד על " ד( 

 עדיפות. – USBאייפוד וכניסת חיבור לסלולאריים/ ה( 

 כניות אימון:ות ו( 

 כניות מונחות דופק ו* ת  

 כניות בשינוי התנגדות ו* ת  

 * מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(   

 מדידת דופק באמצעות משדר חזה וחיישני מדידה ידניים. ז( 

 אפשרות לתכנות הצד להגבלת זמן שימוש למתאמן.  ח( 

 דרגות התנגדות לפחות.  10התנגדות:  ט( 

 יתרון.   –שינוי דרגות התנגדות דרך הידיות הנעות  י( 

 ס"מ לפחות.  53אורך צעד  יא( 

 ס"מ.  80ס"מ על  201מידות אורך ורוחב לא יעלו על  יב( 

 ס"מ. 21גובה הפדלים בעליית מתאמן לא יעלו על   יג(  

 התכנסות פנימה.   –עדיפות לצעד ארגונומי בפעולת דוושות הקרוס טריינר  יד( 

לפעולת  טו(  בהתאם  העובדות  השרירים  לקבוצת  המכשיר  בצג  ויזואלי  לחיווי  עדיפות 

 המתאמן. 

מינימום   טז(  חובה:  בוואטים  ההתנגדות  מקסימום    20טווח  לפחות(  )עדיפות    700וואט 

 וואט )עדיפות ליותר(. 

 ס"מ.  4 -ין משטחי הרגליים לא יותר מ מרווח ב  ז(י 

 ס"מ רוחב.  20– ס"מ אורך ו  40גודל משטחי הרגליים לפחות:  ( חי 
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 ( ישיבה נמוכה עם משענת כורסה )אופני כושר . 4

 כיוון המכשיר: יכולת התאמת המושב ומשענת הגב תוך ישיבה.  א( 

 מ'.  2.00מ' ועד  1.45התאמה למתאמנים מגובה  ב( 

 ומעלה.  15מסכי מגע " ג( 

 נקודות בידיים.   4 –ניתור דופק ב  ד( 

חובה: מינימום    ה(  בוואטים  )עדיפות לפחות( מקסימום    20טווח ההתנגדות     730וואט 

 וואט )עדיפות ליותר(. 

 דרגות התנגדות לפחות.  22נדרש  ו( 

 עדיפות. – USBחיבור לסלולאריים/אייפוד וכניסת  ז( 

 לאימון:כניות ות ח( 

 כניות מונחות דופק ו* ת  

 כניות בשינוי התנגדות ו* ת  

 יש לציין הסבר * מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר(   

    החתירה הטוב ביותר שברשותו.  ןהערה: המציע יציע את מתק 

 מכשירי כוח וחיזוק  .5

 הערה כללית: המציע יציע את הציוד הטוב ביותר שברשותו.  

 מפרט כללי  

לשימוש מסחרי כבד של   א(  ביום. לשימוש   16כל הציוד מותאם  רצופות  שעות פעילות 

 (.HEAVY DUTY)  מקצועי כבד

 מידות: עדיפות משמעותית למכשירים בעלי שטח רצפה קטן וגובה נמוך  ואחיד.  ב( 

חובה להציע את המשקל המירבי   –עדיפות תינתן למכונות עם משקול סלקטורים גדול   ג( 

 חובה משקלות ביניים בכל מכונות הסלקטורים.שיש ליצרן ו

 על המכשירים להיות מאותו יצרן, מאותה סידרה ובאחידות של צבעים ומבנה.  ד( 

 מיגון: חובה מיגון מלא על משקלות וחלקים נעים אחרים. ה( 

יסומנו בצבע  ו(  וכו'(  )כסאות, משענות, סלקטור  לכיווני המכשיר  כל הידיות  בטיחות: 

 ובולט מהמכשיר כולו. שונה  

מניעת  ז(  פילוס,  החלקה,  למניעת  מכשירים  רגלי  על  הגנה  גומי  נדרש  מכשירים:  רגלי 

 שריטות וכו'. 

וללא   ח(  מהמכשיר  יציאה  ללא  המתאמן,  מעמדות  למתאמן:  מכשיר  והתאמת  כיוון 

 מאמץ. 

יכולת התא ט(  ונוח מעמדת מתאמן,  כיוון קל  נוחים:  ויציאה  כניסה  אנוש:  מה הנדסת 

 למגוון המתאמנים: מין, גיל, גובה, מקצועיות וכו'. 

 אחידות: ויזואלית ותפקודית. י( 

ידיות: ידיות ארגונומיות מותאמות לתנועה, מונעות החלקת ידיים, ידיות מקובעות   יא( 

 למכשיר ומתואמות לכלל המתאמנים. 

 ל אחת לשנייה. תנועה ומנופים: תנועה חלקה, ללא קפיצות, ללא גמישות בין יד/רג יב( 

 מ'. 2.00מ' ועד  1.45המכשירים צריכים להתאים למתאמנים מגובה  יג(  
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 חובה.  –ק"ג לפחות  150יכולת עבודה למשקל מתאמן של  יד( 

יכללו מעמד/ים להנחת ציוד אישי, כגון: סלולארי, בקבוק, מפתחות   טו(  כל המכשירים 

 וכו'. 

יהי  טז(  החופשיים  המשקלות  העמסת  מכשירי  למשקלות כל  )קוצים(  מעמדים  עם  ו 

 החופשיים. 

" )הצרה  D3ביומכניקה מתקדמת: במכונות הסלקטורים פלג גוף עליון נדרשת תנועת " יז( 

 או הרחבת המרווח בין הידיים(.

 

 בנוסף לאמור בהסכם  –הוראות ביצוע נוספות 

 

 הוראות נוספות על האמור בהסכם:

 

מי   .1 ו/או  המועצה  לנציג  יגיש  העמדה, הזוכה  תכנית  מטעמה  יועץ/מפקח  ו/או  מטעמה 

תכנית עבודה והקמה לאישור. רק לאחר אישור כתוב של נציג המועצה ו/או מי מטעמה 

 ו/או יועץ/מפקח מטעמה, יתחיל הזוכה בביצוע ההזמנה והתקנת מכשירי הכושר. 

 

לדרישות   .2 בוצעה שלא בהתאם  כי העבודה  יסתבר  ציוד הכושר  ובסיום התקנת  במידה 

תקנים הרלבנטיים ו/או העמדת הציוד או השלמת התקנה והפעלת כל המכשירים או  וה

אישור   ניתן  ולא  במידה  ו/או  האירובי  בציוד  החשמל  לחוטי  ואסטטי  בטיחותי  פתרון 

ע"מ להשלים את חדר  הנדרש  כל  מידי, את  באופן  יבצע הספק,  לחדר הכושר,  הפעלה 

 תמורה נוספת מצד המנהלת.  הכושר לקבלת אישור הפעלה כנדרש, וזאת ללא כל

 

כל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון הספק בלבד. המועצה רשאית, אך לא חייבת,  .3

של  מקרה  בכל  ביצוען.  בעלות  הספק  את  ולחייב  בעצמה  הבדיקות  של  ביצוען  להזמין 

   בדיקה חוזרת, יחולו העלויות על הספק.

 

ל אישור מראש ובכתב, חתום ע"י  עבור כל הגדלה בתוקף החוזה, על הספק לדאוג לקב  .4

   או כל גורם אחר. היועץהמועצה ואין להסתפק באישור 

 

ביטול  .5 ע"י  העבודה  היקף  את  להגדיל  או  להקטין  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה 

סעיפים או חלקים שלמים ולמציע הזוכה לא תהיה כל תביעה כספית בגין הקטנה או  

לא תהיה כל דרישה לתוספת כספים של סעיף   הגדלה של כמויות החוזה, ולמציע הזוכה

 כלשהו ו/או של כלל יתרות הביצוע בגין השינוי המצוין. 
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 נספח ו'

 
 

להלן מפורטים גופים ומוסדות שונים להם סיפקנו מכשירי כושר בהיקף כספי של לפחות   .א
 .  ₪2019-2021 לפני מע"מ וזאת בין השנים  800,000

 
התמורה בגין   כתובת  שם הגוף המזמין 

אספקת  
 המכשירים 

איש קשר מטעם   שנת האספקה 
 המזמין 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

להלן מפורטים התקשרויות עם גופים ומוסדות שונים לאספקת מכשירי כושר בסכום   .ב
 ₪1.1.2016 לפני  מע"מ החל מיום  800,000העולה על  

 
 

התמורה בגין   כתובת  שם הגוף המזמין 
אספקת  

 המכשירים 

איש קשר מטעם   שנת האספקה 
 המזמין 
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 נספח ז'

 
 טבלת ניקוד הצעות 

 
 

 ניקוד מירבי  סעיפי ניקוד
 10 ניסיון שרותי אחריות 

 20 ניסיון שרותי תחזוקה מתמשך
 10 *  קטיםיהיקף פרו

 5 אורך חיי ציוד 
 10 ** נוכחות בארגונים מובילים

 10 ***  נוכחות  ברשתות  גדולות
 5 תדמית מותגית  

 5 איכות המוצרים וחווית המשתמש
 5 נראות הציוד 

 20 התרשמות המזמין 
 
 .₪ לפני מע"מ  800,000על מ *
 

אביב ירושלים( בתי מלון ברמת היוקרה  -שבע תל-כדוגמת: אוניברסיטאות,)טכניון, באר **

 . הגבוהה

 

הקאנטרים של ההסתדרות, הולמס  אביב, רשת -כדוגמת: צה"ל, חברת מוסדות עירית תל ***

 )לא כוללים רשתות לאוקוסט(  שבע. גרייט שאפ,-פלייס, חברת כיוונים באר 

  



20 

 

 

 לאספקת והתקנת ציוד לחדר כושר למרכז ספורט אפרת  חוזה
 

   2022  שנת______ חודשב ____  ביום אפרת ב ונחתם שנערך

 

 מועצה מקומית אפרת      : ן י  ב

 (  "המזמין" - להלן)    

   אחד מצד 

 

 : ______________ שם    : ן י ב ל

 :______________ פ.ח 

 : ______________ מען 

 ( "הספק" - להלן) 

   שני מצד 

 

 ;  לאספקת והתקנת מכשירי כושר במרכז הספורט העירוני  הצעות  הזמין והמזמין  :הואיל

 ; המכשירים לאספקת והתקנת   הצעה למזמין  הגישוהספק    :והואיל

 ;  הספק הצעת את לקבל החליט  והמזמין  :והואיל

  טכניים ,  כספיים  אמצעים,  ביצוע  יכולת,  מקצועי  ידע  בעל  הוא  כי  מצהיר  והספק :והואיל

,  במומחיות  בכך   הכרוך  וכל  והשלמתן  העבודות  את  לבצע  באפשרותו  וכי  וארגוניים

 ;זה בחוזה כמפורט והכל  ובמהירות  במיומנות

 : הצדדיםהוסכם בין 

 :  זה לחוזה המצורפים הנספחים הם ואלה

 נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים;: 1 נספח

 נוסח ערבות ביצוע  :2 נספח
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 מהות ההתקשרות  .1

הספק מתחייב לספק למועצה  את המכשירים המפורטים בהצעת הספק על פי הזמנה שתוצא לו   

 עבור כל פריט ציוד. ע"י המזמין  תמורת המחיר הנקוב בהצעת הספק במכרז  

 האספקה .2

 . חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה  3 את המכשירים עדלספק ולהתקין  הספקעל 

משמעו: הובלת הציוד ע"י הספק והתקנתו בחדר הכושר באופן שהוא מוכן    - ביצוע ההזמנה .א

 לשימוש. 

 המזמין. הספק יהיה אחראי לכל אבדן ונזק שחל בציוד עד למסירתו וקבלתו ע"י   .ב

הספק מתחייב לספק את המכשירים כשהם נקיים מכל שעבוד או זכות צד ג', ובכלל זה של  .ג

 היצרן.  

 סופיות המחיר .3

המחיר הנקוב בהצעת הספק במכרז הוא סופי ומוחלט ולא יחול בו כל שינוי מכל סיבה  .א

 שהיא )לרבות סיבה שלא ניתן לצפותה מראש(, ואף לא יתווסף לסך של הצמדה כלשהי. 

הסיר ספק, המחיר כולל הובלה, התקנה ושירות וכן כל הוצאה ישירה ועקיפה שיש לספק  ל .ב

 בקשר לרכישת הציוד, אספקתו והתקנתו, כולל זו של היצרן.   

שנים.   3הספק יהיה  מחויב להמציא יחד עם המוצר תעודת אחריות של היצרן לתקופה של   .ג

כאי -אי כמוה  האחריות  תעודת  על -המצאת  המכשיר,  אין    מסירת  מכך.  המשתמע  כל 

של   מאחריותו  להפחית  כדי  לעיל  למפורט  בהתאם  היצרן  של  אחריות  תעודת  במסירת 

 הספק עצמו.  

 תנאי תשלום .4

  35התמורה עבור אספקתם והתקנתם של כל המכשירים תשולם בתשלום אחד שוטף +   .א

והתקנה של מלוא המכשירים  וקבלת אישור היועץ מטעם  ימים ממועד גמר האספקה 

 צה כי המכשירים כולם תקינים וניתנים להפעלה מיידית. המוע
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מסכום ההזמנה כנגד קבלת ערבות    30%המועצה  תסכים לשלם לספק מקדמה בשיעור   .ב

  3  יהיה  שתוקפה  המקדמה   סכום  בגובה  הספק   מאת  מותנית  ובלתי   אוטונומית בנקאית  

 לפחות מיום הוצאתה.  חודשים

 לי לגרוע מכל סעד אחר לפי דין. לא תסופק ההזמנה במועד, תחולט הערבות מב .ג

המכשירים  .ד למספר  ובהתאם  הספק,  בהצעת  לנקוב  בהתאם  תהיה  שתשולם  התמורה 

 שהוזמנו ממנו בפועל.  

 איסור הסבה והעברת זכויות .5

הספק אינו רשאי להסב, להמחות או להעביר לאחרים את חובותיו ו/או זכויותיו על פי חוזה  

 ובכתב. זה, ללא הסכמת המועצה  מראש 

 אחריות לנזיקין  .6

הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון, ו/או לכל נזק  

כתוצאה    ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד,  מועצה ו/או החברות הכלכליות שלהאחר שייגרם ל 

צרים פגומים או  אספקת מוממעשה או מחדל מצד הספק, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מ

 מקולקלים. 

 שירות ותחזוקה  .7

כוללת   .א הציוד,  עבור  אספקת    3לפחות  התמורה  גמר  במועד  שתחילתן  אחריות,  שנות 

 והתקנת מלא הציוד, וזאת ללא כל תמורה.  

מוסמך  .ב טכנאי  ע"י  והתקנתם  חלפים  אספקת  תקלות,  תיקון  תחזוקה,  כוללת  האחריות 

 הספק. מטעם הספק, כל זאת על חשבונו הבלעדי של  

ה'( מקבלת הודעת המועצה  על   - ימי עבודה )א'  שניהספק מתחייב כי התיקון יבוצע תוך   .ג

 תקלה. 

להבטחת חיובי הספק לשירות ותחזוקה, במעמד מסירת הציוד  לידי  המועצה , וכתנאי   .ד

לביצוע תשלום התמורה,  הוא ימציא לה כתנאי למתן שירותי התחזוקה  ערבות בנקאית  
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כנספח משווי החוזה ללא מע"מ, בנוסח הרצ"ב    5%- מותנית שווה ערך לובלתי   תאוטונומי 

זו תעמוד בתוקפה למשך    2 חודשים ממועד מסירת הציוד.  והמועצה     36לחוזה. ערבות 

תהא רשאית לחלט את הערבות או מקצתה על מנת לשפות את עצמה על כל עלות והוצאה 

 אחריות  ושירות. בגין תיקון הציוד באם הספק לא עמד בחיוביו לעניין

שנות    3שנים נוספות, אשר יחלו בגמר    3הספק יהיה מחוייב ליתן שירותי תחזוקה למשך   .ה

האחריות הראשונות )ללא תמורה(, וזאת בתמורה לתשלום _____ ₪ בתוספת מע"מ לכל  

בתחילת    50%שנת שירות. הסכום ישולם בגין כל שנה בשני תשלומים חצי שנתיים, היינו,  

 במחצית אותה שנה.   50% -ו שנת אחריות  

מובהר בזאת כי במסגרת שירותי האחריות הנקובות לעיל יהיה על הספק ליתן כל פגם או   .ו

קלקול ולהחליף כל חלק המחייב החלפה על חשבונו הבלעדי, אלא אם מדובר בנזק או פגם  

 שנוצר בשל ונדליזם מכוון של משתמש. נטל ההוכחה בעניין זה מוטל על הספק.  

ל יום של איחור בתיקון התקלה החל מהיום השלישי, ישלם הספק למועצה  פיצוי  בגין כ .ז

₪ ליום מבלי לגרוע מכל סעד נוסף שלזכות המועצה    150מוסכם ללא הוכחת נזק בסך של  

על פי כל דין. סעיף זה יחול הן על איחור בתקופת האחריות ללא תמורה נוספת,  והן על  

 עיל.  תקופת האחריות  בתמורה כמפורט ל 

 

 תרופות בשל הפרת חוזה  .8

 .  1970- על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה (, תשל"א  (1

 בקרות כל אחד מן האירועים שלהלן, המועצה  תהא זכאית לבטל חוזה זה  לאלתר:  (2

 הספק הסב את התחייבויותיו בניגוד לחוזה זה;  .א

 הסדר נושים או לפירוק; הספק הגיש בקשה להקפאת הליכים ,  .ב

הוגשה כנגד הספק בקשה למינוי כונס נכסים או בקשת פירוק והיא לא הוסרה   .ג

 יום;   14תוך 
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 ימים מדרישת המועצה;   7הספק  הפר חוזה זה הפרה יסודית ולא תיקן אותה תוך   .ד

יום באספקת המכשירים או חלקם. למעוצה    30  - הסק איחר באיחור של למעלה מ .ה

לבטל את החוזה ביחס לחלק מהמכשירים ולא ביחס לאחרים, לפי  תעמוד הזכות  

 שיקול דעתה; 

 בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים .9

המזמין רשאי )אך לא חייב( לבצע בדיקה פרטנית ו/או מדגמית של המתקנים. מצא   א.       

המזמין כי המתקנים אינם עומדים בדרישות המפרט או הינם פגומים או בלתי  

סיבה אחרת, יהא המזמין רשאי לסרב לקבל לידיו את הפרטיים  ראויים לשימוש מ

הסיבה   ציון  תוך  לספק,  הודעה  כך  על  וימסור  החזרתם  את  ולדרוש  שסופקו 

 לסירובו לקבל את המתקנים.

המזמין לא ישתמש במתקנים שלגביהם הודיע כי אינם עומדים בדרישות המפרט   ב.       

)להלן   ראויים  בלתי  או  פגומים  הפגומים""המת  –או  על  קנים  ידאג  והספק   ,)

חשבונו לפינוי המתקנים הפגומים מיד לאחר הודעת המזמין. בכל מקרה כזה לא  

 תשולם התמורה עבור המתקנים הפגומים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו יגלה המזמין לאחר אספקת המתקנים, כי   ג.      

בטיבם או בתפקודם ביחס    קיים בהם ו/או בחלקם פגם או ליקוי, בייצורם ו/או

לדרישות המפרט, או בשל היותם מוצרים פגומים, מתחייב הספק לספק למזמין  

מתקנים חלופיים, העונים על כלל דרישות המכרז והמפרט, או לי דרישת המזמין  

 לפנות את המתקנים הפגומים, על חשבון הספק, ולבטל את ההתקשרות. 

המזמין, בשל היות המתקנים פגומים כאמור,    במקרה של ביטול ההתקשרות ע"י  ד.       

₪, וזאת כהערכה מצטברת של נזקי    100,000יחוייב הספק בפיצוי מוסכם בסך של  

העומד   לגרוע מכל סעד אחר  ומבלי  תנאי ההתקשרות  כתוצאה מהפרת  המזמין 

 למזמין. 

ולחיי ה.         דעתו  לשיקול  הליקויים בהתאם  הזכות לתקן את  לעצמו  שומר  ב  המזמין 

המזמין   לפצות את  לספק. הספק מתחייב  שיעביר המזמין  חיוב  בהודעת  הספק 
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לגרוע   כדי  בהתאם לאמור בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהודעת החיוב 

 מזכויות המזמין עפ"י הסכם זה ו/או כל דין. 

חודשים ולהמציא אישור תקינות   6 –הספק מתחייב לבצע שירות תקופתי אחת ל  ו.            

לכלל המכשירים בחדר הכושר לאורך כל תקופת האחריות כמפורט בהסכם זה   

 )בין אחריות בתמורה ובין שלא בתמורה(. 

 קיזוז .10

המזמין רשאי לקזז מכל סכום או תמורה שהמזמין יהיה חייב לשלם לספק עפ"י   א.         

מכל  הסכם זה, כל סכום אשר הספק יהיה חייב למזמין, אם בגין הסכם זה ואם  

סיבה אחרת, וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין נגד הספק או  

 למו"מ משפטי כלשהו. 

במידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים שהמזמין יהיה זכאי   ב.          

ו/או   הערבות  חילוט  באמצעות  ההפרש  את  לגבות  רשאי  המזמין  יהיה  להם, 

 כל לפי שיקול הדעת של נציגי המזמין. באמצעות הליכים משפטיים, ה

זה   ג.           בהסכם  לאמור  בהתאם  התחייבויותיו  יבצע  את  לא  שהספק  מקרה  בכל 

זמן   פרק  תוך  המזמין  נציג  מטעם  בכתב  הודעות  אחר  ימלא  לא  ו/או  ובנספחיו 

שנקבע בהודעות, יהיה המזמין רשאי לבצע את השירותים ו/או איזה חלק מהם  

 עות מי מטעמו, וזאת על חשבונו של הספק.בעצמו ו/או באמצ

המזמין ינכה את הסכום ששולם על ידו בהקשר לכך ובצירוף הוצאותיו מהכספים   ד.          

 שיגיעו ממנו לספק. 

ועפ"י שאר סעיפי   ה.           עפ"י החוק  לגרוע מזכויות המזמין  זה בא  אין האמור בסעיף 

 ההסכם הנ"ל. 

 סמכות שיפוט .11

ה  השיפוט  המוסמך  סמכות  המשפט  לבית  תהא  זה,  לחוזה  הנוגע  בכל  הייחודית  מקומית 

 בירושלים.
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 . 1973 - על הוראות  הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בגין הפרת הסכם( תשל"ג  .12

 כתובות הצדדים  .13

 כתובות הצדדים לעניין הסכם זה: 

 

 , אפרת 1022מועצה מקומית אפרת ת.ד.  המזמין:

 _____________________________ הספק: 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 ______________________    ____________________ 

 ה ס פ ק          ה מ ז מ י ן             
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 ביטוח  הוראות ודרישות ה –  ביטוחינספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.   -" המבוטח"
ת  –"  מבקש האישור" ו/או  עירונימועצה מקומית אפרת   ו/או חברות    גופי סמךו/או    ותאגידים 

 . רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
    , כולל כל העבודות הנחוצות לכך._____________הקמת   __________מכרז  –" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 
פי כל דין, על המבוטח  -פי הסכם זה ו/או על -מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן  
האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם  

וטח מאתר העבודות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת  המב
מטעם    7של   מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  ומוחלט  סופי  באופן  העבודות  מסירת  לאחר  שנים 

בסעיף   המפורטים  הביטוחים  את  העבודות,  מאתר  "ביטוחי    14המבוטח  )להלן:  להלן 
 המבוטח"(.

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק  
 המוקדם מבין המועדים.  -כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

ידי   על  ביטוח עבודות קבלניות שנערך  לכלול במסגרת  לדרישת מבקש האישור, על המבוטח 
המבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם 

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. 
פרק .2 ביטוח המכוסה במסגרת  מקרה  בקרות  כי  לביטוח העבודות    מוסכם,  רכוש(  )ביטוח  א' 

להלן, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי    14.1.1הקבלניות כמפורט בסעיף  
 ישמשו לקימום הנזק. פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור  -הביטוח על 

ימים לפני    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3
לכניסת   מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  העבודות/ממועד  תחילת  מועד 
המבוטח לאתר העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות  

הבי  על  וחיסכון  המפקח  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  "  2019-1-6טוח,  ביטוחי  )להלן:  אישור 
 (. 2+ ח'  1נספחים ח' "המבוטח

חבות   ביטוח  בגין  המבוטח  ביטוחי  אישור  את  האישור  למבקש  להמציא  מתחייב  המבוטח 
המוצר, במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש  

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. -עבודות בחלק כלשהו מה 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את  
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות  

 לעיל.   1בסעיף על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל  
או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  

 ועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. יום לפני מ   30עריכת ביטוח חדש, 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח  
זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות  

ויות בדבר לוחות זמנים.  המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייב
מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי  
הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות  
טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה  

שות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא  הר
 אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,   .4
  לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. 

לתביעה   עילה  להוות  אירוע העלול  כל  על  מיד  להודיע למבקש האישור  כן מתחייב המבוטח 
ידי  -ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 מבקש האישור להגישה למבטחים.  
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ובסכומי   הביטוח  דמי  בתשלומי  לשאת  המבוטח  על  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  למען 
ידי   על  לקיזוז  נתונים  יהיו  אלה  סכומים  המבוטח.  בביטוחי  הנקובים  העצמית  ההשתתפות 

 מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח   .5

ות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח  לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבוי 
זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת  
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת  

ר ו/או על מי  ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישו
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה,  
 על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף    מוסכם בזאת, כי .6
דרישה   בבחינת  הינה  זה,  המבוטח  ביטוח  פוטרת את  על המבוטח, שאינה  מזערית המוטלת 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  -פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על
מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות    מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם

 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח. 
ביטוחים   לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  המבוטח  שלדעת  ככל 

הבי את  לערוך  המבוטח  רשאי  המבוטח,  לביטוחי  משלימים  ו/או  ו/או  נוספים  הנוסף  טוח 
על שייערך  משלים  ו/או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל  המבוטח.  חשבון  על  כאמור,  ידי  - המשלים 

המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או  
כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק  

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול  -כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על בזדון. ב
 את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם   .7
מבקש האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים  
לביצוע   הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות  לביצוע 

ל מקביל  פטור  נכלל  כאמור  עלול  העבודות  אשר  לנזק  או  לאבדן  מאחריות  המבוטח(,  טובת 
ידי מי מטעם ו/או  -ו/או על   ויד- לרכוש כלשהו שיובא עללו, לעובדיו ולבאים מטעמו וכן  להיגרם  

ביצוע   לצורך  המבוטח  את  משמש  אשר  ו/או  לסביבתם  ו/או  העבודות  לאתר  המבוטח  עבור 
לי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע  העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כ

כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש  
אלמלא   בגינו  לשיפוי  זכאי  שהיה  )או  זה  ביטוח  בסעיף  כאמור  לערוך  המבוטח  שהתחייב 

וליסות( אולם  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפ
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הביטוח    בכפוף את  לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי  מוסכם  לעיל,  זה  בסעיף  המפורט  לפטור 
 להלן, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.  14.3המפורט בסעיף 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם   .8
מבקש   את  לשפות  מתחייב  המבוטח  כלשהו,  שלישי  צד  ו/או  לעיל,  לאמור  בניגוד  המבוטח, 

לום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות  האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תש
 משפטיות. 

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  
מטעמו   ידי  מי  על  המבוטח  ביטוחי  תנאי  של  הפרה  עקב  מהם  שנמנעו  ביטוח  תגמולי  בגין 

על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור   ו/או  הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה  המבוטח 
הדעת   לשיקול  בהתאם  זאת  וכל  כאמור  הפרה  בגין  האישור  למבקש  שייגרם  נזק  כל  שהיא 

 הבלעדי של מבקש האישור. 
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי   .9

ל פי הסכם זה או על פי דין  המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח ע 
לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם  
בכפוף   אחר,  מקרה  כל  או  נפסק  ו/או  נתבע  ו/או  שנגרם  הנזק  או  הפגיעה  לכסוי  מספיקים 

 להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה. 
מנהלים,   .10 לידיעת  יובאו  לעיל  הביטוח  סעיף  כן  הוראות  המבוטח.  מטעם  וקבלנים  עובדים 

מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  
הביטוחים    נספח את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  כתנאי  לוודא  המבוטח  על  זה, 

והיקף ההתקשרות,   לאופי  בשינויים המחויבים בהתאם  זה,  ביטוח  בסעיף  וזאת  המפורטים 
 למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות,  
המבוטח,   מטעם  משנה  קבלני  באמצעות  בוצעו  אם  ובין  המבוטח  באמצעות  בוצעו  אם  בין 

לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם  והמבוטח ישא באחריות  
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי  - בשל העבודות שבוצעו על

 המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  
הקבלנים ו/או קבלני משנה    מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד

ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור  
 בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם   .11
נזק פגיעה, אבדן או  ביצוע    מניעת  גוף שהוא בקשר עם  ו/או  כל אדם  לרכושו של  ו/או  לגופו 

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות    לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד  העבודות ו
)עבודות בגובה( התשס"ז בנוסף ומבלי לגרוע    .2007  -בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה 

המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק  מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות 
לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח  

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי  בריאות ממלכתי וכל הצווים,  
יו בכל עת ובמשך כל תקופת  לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יה 

 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 
לא   .12 ו/או  חידשם  לא  ו/או  זה  ביטוח  בסעיף  ביטוחי המבוטח כמתחייב  ערך המבוטח את  לא 

קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי    אישורמבקש ה  יום מראש על כוונת   14

 הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.  
עקב הפרת התחייבות המבוטח    כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ר תהא הזכות לנכות את  לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישו
 הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

האישור   מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות    המבוטחמובהר, כי    אחריות כלשהי.  

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב  מתחת לסכום ההשתתפות העצמית  נזקים שהם
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום  
השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו  

 הראשונה בכתב. 
מחברת הביטוח, הוא מסכים    מבקש האישוריר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת  מצה מבוטח  ה .13

מבקש על שם    מבקש האישורומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת  
מיום שהפוליסה    מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על  האישור

בפוליסה או הפוליסות בטלות    מבוטח עברה כל זכויות ה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום הה 
חדל מהעבודה נשוא ההסכם  מבוטח  מותנה בכך שה  מבוטחומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי ה 

לא שילם עבור  מבוטח  הפך לחדל פירעון או שה   מבוטחלפרק זמן העולה על עשרה ימים או שה
הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את    המבוטחהפוליסה או הפוליסות או ש 

פוליסה    מבוטח הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י ה
 ימים כאמור  10אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך 

האישור   מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין 
 י. אחריות כלשה

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל 
התנאים הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח  

אישורי הביטוח  זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 ואינם נוסח מחייב. שצורפו הינם דוגמא בלבד 

 

 ביטוחי המבוטח: .14
 ביטוח העבודות הקבלניות  .14.1

המבוטח האישורשם  מבקש  המבוטח,  מטעמו  :  משנה,  והבאים  קבלני  קבלנים,   ,
מפקח/מנהל הפרויקט )למעט אחריותם המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח(, וכן  
זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל   בעל  גורם או  כל 

 בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.  
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 "(.תקופת התחזוקהחודשים )"  24ת של  הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחב

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים   -נזק לרכוש  -פרק א'  .14.1.1
ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת  

התחזוקה או גילוי נזק לעבודות שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת  
 התחזוקה.  

יטוח: __________________ ₪ כולל/לא כולל מע"מ )לא יפחת מעלות  סכום הב
 ההקמה מחדש על העבודות(.

הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק   הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום
עקיף מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה, פריצה וגניבה והרחבות  

 ן, למקרה ולתקופת ביטוח: נוספות כמפורט להלן על בסיס נזק ראשו

סמוך   .14.1.1.1 ורכוש  עובדים  שעליו  מינימום    10%עד    -רכוש  הביטוח,  מסכום 
1,000,000   .₪ 

  200,000מהנזק, מינימום    15%עד לסך    -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק   .14.1.1.2
.₪ 

נזק   .14.1.1.3 במקרה  אחרים  ומומחים  אדריכלים  מתכננים  מסכום    5%עד    -שכ"ט 
 ₪.  200,000הביטוח, מינימום 

 ₪. 200,000מסכום הביטוח, מינימום  5%עד   -רכוש בהעברה  .14.1.1.4

מסכום    5%עד    -מתקנים כלי עבודה וציוד קל )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(   .14.1.1.5
 ₪(.   40,000הביטוח )מקסימום לפריט בודד: 

 מסכום הביטוח.  5%עד   -מבני עזר זמניים  .14.1.1.6

 מסכום הביטוח.  5%עד   -רכוש מחוץ לחצרים  .14.1.1.7

  20%עד    -נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה   .14.1.1.8
 ₪. 1,000,000, מינימום  ם הביטוחמסכו

 ₪. 500,000מסכום הביטוח, מינימום  5%עד   -פינוי הריסות  .14.1.1.9

הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות   .14.1.1.10
עד    -בעקבות מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח  

 מגובה הנזק.  10%

  - ות, עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות  הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספ  .14.1.1.11
 מסכום הביטוח.  5%עד 

ולקבלת   ומתן  משא  לניהול  הזכות  לעבודות,  הנגרם  נזק  או  אבדן  לעניין  כי  מוסכם 
שמבקש   למי  ו/או  חוזר  בלתי  באופן  בלבד  האישור  למבקש  נתונה  ביטוח  תגמולי 

 האישור יורה על כך. 

פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או  - המבטח חבות על  -  אחריות כלפי צד שלישי  -פרק ב'   .14.1.2
נזק לרכוש צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת  
אחריות   לסעיף  כפוף  יהיה  הפרק  תחזוקה.  עבודות  ביצוע  בעת  התחזוקה  תקופת 

 פיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. -צולבת על 

ען הסר ספק, רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש  למ .14.1.2.1
 המבוטח או שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.

 הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן: .14.1.2.2

 תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.  .14.1.2.3

רכב   .14.1.2.4 כלי  שהינו  הנדסי  מכני  בציוד  משימוש  הנובעים  גוף  נזקי  בגין  חבות 
 מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה. 

 ₪.  4,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך   .14.1.2.5

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות   .14.1.2.6
 ₪.  2,000,000שלא יפחת מסך 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  10,000,000גבול אחריות:   .14.1.2.7
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המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית    -  מעבידיםאחריות    -פרק ג'   .14.1.3
למי מהמועסקים בביצוע העבודות, תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או  

 העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה.  
עבודות  הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 

 בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 
 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  20,000,000 -ו₪ לתובע,   000,0006,:  גבול אחריות

 
מקצועית   .14.2 אחריות  חבות  - ביטוח  את  עלהמבטח  ו/או -המבוטח  תביעה  בשל  דין  פי 

מחדל   ו/או  מעשה  עקב  טעות  בגין  הביטוח,  תקופת  במהלך  לראשונה  שתוגש  דרישה 
 מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות.  

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות. 
את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות  הביטוח יורחב לשפות  

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם 
המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 אחד מיחידי המבוטח. 
ושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן  הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי י

מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, השהייה  
או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה  

 בהליכים פליליים.
תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך חודשים לאחר    12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  

על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול  
 או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח. 

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,000,000:  גבול אחריות
 
 ביטוח חבות המוצר   14.2

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך  -ת המבוטח עלהמבטח את חבו 
תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו  

"( המוצריםו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: " 
 ו/או עקב העבודות. 

 למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.   הביטוח יכלול מועד
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות  
נזק   ו/או  גופנית  פגיעה  ו/או  במוצרים  הקשור  בכל  מהם  מי  על  מוטלת  להיות  שעלולה 

ילו נערך בנפרד לרכוש עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כא 
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך   12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  
על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול  

 או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח. 
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,000,000:גבול אחריות

 
 ביטוח "כל הסיכונים  .14.3

המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא  
ו/או   העבודות  לאתר  המבוטח  עבור  או  המבוטח  מטעם  או  המבוטח  ידי  על  שהובאו 

נפרד המשמשים את המבוטח לצורך   נועד להוות חלק בלתי  לא  )ואשר  ביצוע העבודות 
 מהעבודות(, על בסיס ערך כינון. 

 
 ביטוח כלי רכב  .14.4

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול  - ביטוח חובה כנדרש על .14.4.1
 ₪ בגין נזק אחד.  400,000 -אחריות שלא יפחת מ 

  ו/או הבאים מטעמם קח/מנהל  ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפ
בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח  
ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו  

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
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ראו בכך "ביטוח עצמי"  למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם י
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי   400,000בסך של 

כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט,  
לשפות המפורטים   ביטוח כאמור, על המבוטח  נערך  לו  נזק אשר היה מכוסה  בגין 

 כאמור.לעיל בגין נזק או הוצאה 
ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף   .14.4.2

 לעיל.   7זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע   .14.4.3

מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה,  
בגין   שלישי  לצד  כיסוי  יכלול  בזדון. הביטוח  ונזק  טבע  סיכוני  רעידת אדמה,  שוד, 

₪ בגין כל כלי הנדסי כבד.    400,000ל אחריות של  פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבו
אחריות   בשל  הפרויקט,  מפקח/מנהל  האישור,  מבקש  את  לשפות  יורחב  הביטוח 
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  
מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי  

 לעיל.  7ר, ובלבד שיחול האמור בסעיף כאמו
 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.  .14.4.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי    14.4פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על 
 נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 

 
כי   .15 בזאת,  ומוסכם  האישורמובהר  תגמול  מבקש  לקבלת  הבלעדי  המוטב  בכל  יהא  ביטוח  י 

לשם    מבוטחיועברו ל  מבקש האישור . תגמולי הביטוח שקיבל  מבקש האישורהקשור לרכוש  
 מבקש האישור. קימום הנזק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16
וכי מבטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .16.1

 המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 
יום לאחר   30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .16.2

 השינוי לרעה או הביטול. משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר 
על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור 
או ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף  

 יום מראש.  60לכך שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 
י המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב  הפרת תנאי ביטוח  .16.3

  ו/או מי מטעמו על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. 

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים   .16.4
ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון    ביטוח אחר

ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש 
 האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. 

.  2016היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .16.5
ג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  חרי

 .  1981 -המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
כלפי מבקש האישור   .16.6 חובה(  לביטוח  ביחס  )למעט  זכות התחלוף  על  מוותר  המבטח 

מבקש האישור התחייב  וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף ש
כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו,  

 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  
בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על   .16.7

אישור   המבוטח עבודות  להמציא  ביטוח  פוליסת  עריכת  המשך  על  המבוטח  ממבטח 
קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה  

 הקבלנית תועבר על שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו. 
ולנשיאה בהשתתפ .16.8 דמי הביטוח  מוטלת האחריות לשאת בתשלום  ויות  על המבוטח 

 העצמיות החלות על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .17
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