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 02/2021מס' מכרז פומבי 

   בית שאן הפעלת מכון כושר "דרים" 
 –נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -

 
הצעות .1 להציע  שאן:  הזמנה  בית  בזאת    עיריית  לב להציע  מזמינה  מחיר  הצטיידות  יצוע  הצעות 

מ  ג שדרווהתקנה,   "דרים"    ועדוןוהפעלת  ,  "המכרז"  -ו   "  ייה עירה"  :(להלן  שאן.בבית  כושר 
   מה).התאב

ונוסח  :  המכרזמסמכי    רכישת .2 תנאיו  על  המכרז  מסמכי  ההתקשרואת  הזוכה  ת  הסכם  אשר 
עבור    תשלוםה   הסדרת    אינטרנט של העירייה,להוריד דרך אתר הבמכרז יידרש לחתום עליו ניתן  

לא  שר  מע"מ), א  בצירוף(  )₪ בלבדאלפיים  לים:  ₪ (במ ש"ח    2000  של בסך    השתתפות במכרז  
,יוחזרו,   בכ"א  ,  ניתן לבצע טלפונית  בימוזא  04-6489420בטלפון שמספרו  במחלקת הגביה  ים  ת 

 . 03.03.2021 החל מיום  09:00-12:00ין השעות ה ב-א

לא   באמצעות פנייה בכתב בלבדפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל  שאלות ו:  שאלות הבהרה .3
מיום   דוא"ל   ,16.03.2021יאוחר  יש    lrg.iean.osh-@betsagit  לכתובת  הדוא"ל  .  קבלת  לוודא 

 . 04-6489481שמספרו טלפון ב

בנקאית .4 של:  ערבות  בסכום  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע     ₪  20,000  על 
ב ,  ₪)  ש"ח עשרים אלף    (במילים: ג ל לפי הנוסח המופיע  עד ליום    בתוקףמכרז,  י המכמסנספח 

 .י ועדת המכרזיםל ידעל לדיון תובא כל  אלתב הערבות הצעה בה לא יצורף כ 21.05.2021

  ן.בית שא   18ארבעה  במתחם הכושר "דרים", שד ה  -. 11:00שעה    10.03.2021ביום    יתקיים:    סיור .5
 ינו חובה. ההסיור  

כל  העירייהאין   .6 או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  שה  מתחייבת  רשאית    העירייהיא.  הצעה 
בין ה ונייתרלהתחשב,  בכושרו  של המצ ,  נשו סיונו  העבודות  את  לבצע  לאוא המכרז,  יע  ר  לרבות 

 עם המציע.    העירייהניסיונה הקודם של 

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו    ישותמציע שהוא   .7
ת  ו/או בעל מניושל הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים    מיחידיו  משפטית נפרדת, במידה ואחד  ישות

שו ו/או  משרה  נושא  ו/או  מנהל  המצ ו/או  של  שהוא    יע.תף  מנוע    ישותמציע  מאוגדת,  משפטית 
ו/או   מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  (בעלים  המציע  של  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש 

 ז. נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכר

 מכרז בעצמה.  רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא ה יההעירי  .8

הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו)    יה (לרבות יה ואישורההצעה על מסמכיה, נספח  .9
תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר  

 המציע.ידי -היא ממולאת וחתומה על

המכהה לתיבת  ותשולשל  בלבד  ידנית  במסירה  תימסר  ראשונה  רזים  צעה  קומה  מנכ"ל  בלשכת 
הצעה אשר לא    .בדיוק  13:00בשעה    21.03.2021ליום  עד    ,1לים הבירה  רח ירוש  ת בית שאןבעירי

תתקבל לא  במועד,  למציע.  תוגש  שמספרו    ותוחזר  לטלפון  להתקשר  לצורך    050-6519300יש 
 יה. נין העיר פתיחת דלת ב

ואישורים)  .10 נספחים  (לרבות מסמכים,  הנקוב   חלקים מההצעה  והשעה  היום  לאחר  יוגשו    ים אשר 
 . העירייהידי  -ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על  לופסייעיל,  ל
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שכתובתו   .11 העיריה  באתר  יפורסם  המלא  המכרז  הלשונית    www.bet-shean.org.ilנוסח  תחת 
 . "םישור ד"מכרזים ו

   
 
 
 
 

   בכבוד רב,                     
 ,  ז'קי לוי       

 שאן יריית ביתראש ע                                
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 02/2021מכרז פומבי מס' 
 בית שאן ב  מכון הכושר דרים  הפעלת

 מהות העבודות המכרז  .1
שא  בית  (להלןעיריית  ספק  :  ן  לבחור  מבקשת  והתהל"העיריה"),  והפק צטיידות  שדרוג    עלת נה, 

"דרים"  חםמת כושר")"   (להלן:  הכושר  מופנה.  חדר  חדרי    קים לספ  המכרז  בהפעלת  העוסקים 
 .כושר 

היתר .2 בין  יכללו  הספק  והתקנתו    שירותי  כושר  לחדר  ציוד  הכושר    ,אספקת  מתחם  שדרוג 
 . הכושרהפעלת חדר  ו, ע"פ תוכניות שיינתנו ע"י העיריהומתקניו 

 תקופת ההתקשרות:   .3
 נים נוספות. ש 5קופת אופציה של ם , ותשני 5 הינה לת . תקופת ההתקשרו3.1
תקופ.מימ3.2 האופציה  וש  תקופת  על  העירייה.  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  ע"פ  הינה  האופציה  ת 

 יו. י המכרז על נספח ומש יחולו הוראות ותנאשתמ
 ם ומקצועיים:יכללי   -להשתתפות במכרזסף  תנאי . 4

במכרז   להשתתף  העומדז רשאים  הב  יםה,  ההמועד  בתנאיצעגשת  למכרז,   המצטבריםם  ה 
   –המפורטים להלן 

הרשו 4.1 תאגיד  או  בישראל  רשומה  שותפות  או  ישראל  תושב  יחיד  שהינו  ישראלי  ם  מציע 
 בישראל. 

 יש לצרפו.  –בתוקף  אישור ניהול ספרים  מציע בעל 4.2
 . קףבתואחריות מקצועית מציע בעל ביטוח  4.3
 יש לצרפו.  –מציע בעל רישיון עסק  4.4
   שנתיים האחרונות.ושר בדר כ יל חהמפעע מצי 4.5
תן  במ ,השנים האחרונות  2במהלך המוכח באסמכתאות של מקבלי השירות,  בעל ניסיוןמציע  4.6

כח במתן  כתב על ניסיון קודם ומועל המציע לצרף המלצות ב.  כוני כושרותי הפעלת משיר
ר  מעב. מה) (ו/או בנוסח דו ' למכרזאבנספח  בהתאם לנוסף הקבוע  הפעלת מכון כושרשירותי  

רשימת מקבלי השירות,   -  במלואו ' למכרזאנספח צירוף ההמלצות ימלא המציע גם את  ל
 ממליצים ונתונים. 

 כרזים לפסלם.ועדת המבסמכות ף לעיל, אי הסנם עומדים בתנו הצעה אשר אימציע ו/א

 - מכון הכושר  להפעלתהצעת מחיר  .5
ם החודשי אותו  את הסכון הספק  ייצי  'בכנספח  המחירים של המכרז המצורף    עתהצבטופס   5.1

 (לא כולל מע"מ).  .כות להפעילוגין השכרת המקום וקבלת הזישלם לעירית בית שאן ב

הספק גם  יישא על חשבונו    פק לשלם לעירייה,רש הסדידשי אותו י יובהר כי מלבד הסכום החו 5.2
: חשמל, מים,   כגון  לבעלויות תפעול חודשיות  נונה  הארצו  שיעור  פי  ארנונה בשיעור שנקבע 

   מתעדכן.ה

כי   5.3 כמופיעים  יובהר  והתקנתו  הציוד  אספקת  כמפורט  שדרוג  ועלות    בנספח  עלות  המבנה 
 לויות אלה. תף בעא תשת, והעיריה ליהיו כלולות בתחשיב המציע              פחבנס

השעבוד  5.4 שיות  מורשה  קבלן  ע"י  תתבצענה  ע"ידרוג  לעיריזוכה  ה    ועסק  הזכות  ,  שמורה  ה 
   היו במידה ולא י ליפו להח זוכהלדרוש מה

 

 מכרז ערבות  .6
בהתאם   .6.1 התחייבויותיו  מלוא  קיום  להבטחת  להצעתו  יצרף  זה  למכרז  הצעה  המגיש  מציע 

  20,000  בסך של  ,דלבב   שם המציע-על    ירייהע המותנית לטובת  קאית בלתי  להצעתו, ערבות בנ 
ראל,  ידי בנק ביש-לואשר הוצאה ע   ,צמודה למדד המחירים לצרכן₪)    עשרים אלף  (במילים:  ₪

 . ' למכרזגכנספח רף והכל בהתאם לנוסח המצו

מראש .6.2 ומוסכמים  קבועים  פיצויים  ישמש  הערבות  וכן    ,סכום  ההצעה,  תנאי  מילוי  אי  בגין 
  6.4, כאמור בסעיף  העירייהם לדרישת  תאבהאת תוקף הערבות  ה אם המציע לא יאריך  במיד
 להלן. 
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ימל .6.3 לא  בו  מקרה  בכל  תחולט,  להצעה  הזוכההערבות  המציע  המפורטות    א  מהחובות  חובה 
חילוט הערבות הבנקאית לא    ,ברם  .צוי מוסכם וידוע מראש במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פי

של   בזכותה  נוספים  תל   יההעירייפגע  פיצויים  נזבוע  בגין  נוספים  ם  קימהמציע,  ו/או  אחרים 
 ידו עקב אי קיום ההצעה. -על יה ריעילאשר יגרמו  

להא .6.4 מתחייב  חשבונוהמציע  על  על  ריך  הערבות  תוקף  דרישת  -את  לאחר  העירייהפי  עד   ,
עם   חוזה קבלנות  על  יחתום  שנבחר  וזהות  העירייהשהזוכה  הליכים משפטיים  יתנהלו  אם   .

יים  רבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטהעף  יך המציע את תוקה לא תהיה ברורה, יאר הזוכ
 . העירייהפי דרישת  -על

מציע   .6.5 לכל  תוחזר  תתקהערבות  לא  ארבעהשהצעתו  תוך  במכרז,  (-בל  ל14עשר  ימים  אחר  ) 
שיהי (ככל  משפטיים  הליכים  סיום  לאחר  ו/או  במכרז,  הזוכה  עם  קבלנות  חוזה  ו  שייחתם 

 .חראו ) יום, לפי המ14( עשר-הים) ועוד ארבע מכרזהליכים 

חוזה הקבלנות המצולזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאח .6.6 על   ' למכרז דכנספח  רף  ר שיחתום 
אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת    העירייהר שיפקיד בידי  אחול  העירייהעם  

המפורט   ובנוסח  כנדרש  הקבלנות  1דבנספח  ביטוחים  ביוערבו  ,לחוזה  בשיעות    5%ר  צוע 
 . ' להסכם ההתקשרות2ד בנספח כאמור ו מזכיית

 יע. ורות במתן הערבות, לרבות ביולה, יהיו על חשבון המצאות הקשכל ההוצ .6.7

 גשת המכרז מסמכים להאישורים ו .7
  דין -העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו    מקור   –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  

   – ף)י עמידה בתנאי סידה בהם כמוה כאאי עמאשר  (כמפורט להלן 

 .במקור בלבד - ' למכרזגכנספח ם לנוסח המצורף להגשת הצעה, בהתא ערבות בנקאית .7.1

פי חוק עסקאות גופים  -שבונות ורשומות על הצעה על ניהול פנקסי חגשת הף ליום האישור תק .7.2
 . 1976-נות ותשלום חובת מס) תשל"ווציבוריים (אכיפת ניהול חשב 

 . ורמקס בה על ניכוי מום הגשת ההצעף ליר תקאישו .7.3

 ה לצרכי מס ערך מוסף.ישור על היות המציע עוסק מורשא .7.4

 שם המציע. -על  עסקהעתק רישיון  .7.5

צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם    –ד  ע שהוא תאגיצילמ .7.6
רישום   על  מפאגהת השותפויות  בו  המכרז,  פרסום  למועד  נכון  המניות  ורטייד  בעלי  ם 

 ים של התאגיד. והמנהל
לצרף   יש  כן  עורךכמו  התא  דין-אישור  על  של  מנהליו  גיד  בתאגיד,  המניות  בעלי  זהות 

ומנהל  וכןהרשומים  בפועל,  ההצעה    יו  כי  ואישור  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  זהות 
 די מורשה החתימה.י-נחתמה על

 . צילום תעודת זהות –יחיד  ואשה למציע 

. מעבר לצירוף  ' למכרזאבנספח  הקבוע    ח נוסכח בהתאם לן קודם ומו ב על ניסיו בכת  המלצות  .7.7
, ממליצים  מקבלי השירות  רשימת   -במלואו    ' למכרזאנספח  יע גם את  המלצות ימלא המצה

 ונתונים. 

הבטחת תנאים  ו   יןתצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כד  .7.8
 . ' למכרזהכנספח ף ידי בנוסח המצור-ם עלחתו   1991-הוגנים), התשנ"א

  –ה במציע כדלקמן  תצהירים בכתב, שלו ושל בעלי השליט .7.9
בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת    לי השליטה בו,המציע יצרף להצעתו תצהיר שלו ושל בע 

ע  עובדים  ההרחב זכויות  צווי  העבודה,  עבודה  דיני  פי  על  והה  ל  החלים  הקיבוציים  הסכמים 
. בתצהיר יפורט בין  כנספח ו' למכרזתים בנוסח הקבוע  יק לצורך הספקת השירו כמעסהמציע  

 יתר המידע הבא:  ה

 ההרשעות הפליליות של המציע;  )א(

 עלי שליטה במציע; של ב הפליליותההרשעות  )ב(

 ; ת)ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה (אם קיימו )ג(

 פסקי דין חלוטים. )ד(
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 . למכרז 1נספח ו'צורף כדין בנוסח המעל ידי עורך ומאושרת ומה צהרת המציע חתה .7.10

 חתומות על ידי המציע. הרה, אם פורסמו,  תשובות לשאלות הב .7.11

 המכרז. המציע בצירוף קבלה על רכישת שם -המכרז על   אישור על רכישת  .7.12

 מסמכים להוכחת תנאי הסף כאמור לעיל.  .7.13
 י המכרז. ל המציע וכל יתר מסמכתו שהמסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצע אוו/כל האישורים 

 חלקם) תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה. הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור (כולם או  

  ישות לעיל, חייבים להתייחס ל רש המציע לצרף להצעתו כאמור  מסמכים אשר נדכל האישורים וה
ההצעה את  מגישה  אשר  א  ירייהעה  .המשפטית  אישורים  לקבל  לא  רשאית  מסתהא  אשר  ו  מכים 

 משפטית אחרת. ותשימתייחסים ל 

  ), העירייהידי  -עו עלמכים, התוספות והשינויים (אשר התבצחוברת המכרז, וכן כל האישורים, המס
 ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.-להבהרות ייחתמו עופרוטוקולי ה

 

 הערות להגשת ההצעות  .8
גבוהה בלבד, כמ .8.1 לגבי סוג הציוד ברמה מקצועית  ופיע במפרט, או על המציע להגיש הצעות 

ירוף מסמכים המעידים על כך כי הציוד שווה ערך,  ציוד שווה ערך לציוד המופיע במפרט בצ
שהמוסמך  הציוד. המציע מקבל על עצמו מראש בעצם הגשת הצעה זו  ף קטלוגים של  ובצירו

ה מסוים  ציוד  האם  בוצעה  לקבוע  ההתקנה  עבודת  והאם  במפרט  לנדרש  ערך  שווה  וא 
הל רצון  וסופ לשביעות  מחייבת  תהיה  וקביעתו  הלקוח  מטעם  היועץ  הוא  היועץ   קוח,  ית. 

 סבירות. יפעיל את סמכויותיו ב עיריית בית שאן מטעם 
 וולט.  220-240תקין ציוד אשר כולו עובד במתח רשת תקני  פק להעל הס .8.2
ות הכרוכות בהבאת הציוד ובהשארתו בתקופת האחריות במצב על הספק לשאת בכל ההוצא  .8.3

 ינה.  של הפעלה תק 
מט  .8.4 היועץ   של  ההוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  הציוד  הספק  כי  היועץ  אישור  הלקוח.  עם 

 תשלום לספק.  ות טובה, יהוו תנאי לובאיכ ש במפרטפי הנדרסופק והותקן כ
בית  עיריית  מועד הוצאת הזמנה ע"י  יום מ   90הספק ישלים את אספקת והתקנת הציוד בתוך   .8.5

 .שאן
מפרט זה ועל יתר הדרישות  אות הספק ותבוסס על האמור בהצעת המחיר תכלול את כל הוצ .8.6

 במכרז.
של רכישת ציוד אחר והן  וע תוספות הן  את הזכות לבקש ביצ   הלעצמ  תשומר  בית שאןעיריית   .8.7

עבודו הסבשל  בסיס  על  מחיר  הצעת  לתת  כזה  במקרה  יידרש  הספק  בשוק  ת.  והמקובל  יר 
מטעם   לגבי היועץ   שאןעיריית  התוספות.  הצעת יבדוק    בית  השוואה     את  פי  על  המחיר 

ע  ן יודיקבע על ידי היועץ  יהיה המחיר לגבי התוספות, אלא אם כ למחירי השוק והמחיר שיי
 מעוניין לספק את הציוד או העבודות במחיר שנקבע.     כי אינוהספק 

תהיה אופציה במשך   הלמזמינ  –לגבי פריטים שלגביהם הוגשה הצעת מחיר במסגרת המכרז   .8.8
וב בהצעה ובתנאים  ממועד האספקה לרכוש פריטים נוספים במחיר הנק  נוספים  חודשים  12

 ד ההזמנה. ום ממועי  90וך היה בתהמפורטים ללא תוספת כלשהי. האספקה ת 
שאןעיריית  אין   .8.9 הצעה    תמתחייב  בית  כל  או  ביותר  הזולה  או  הנמוכה  ההצעה  את  לקבל 

שאןעיריית  שהיא.   המצי  תרשאי  בית  עם  מו"מ  שהצלנהל  מתאימות,  עותיהם  עים  נמצאו 
 ים גדול יותר ואף לבטל את המכרז. לפצל את העבודה בין מספר מציע

שאןעיריית   .8.10 מדורג    ,זוכהעל ה  נוסף  ,לקבוע  תרשאי  בית  ומציע  שני  במקום  מדורג  מציע 
במקום שלישי. אם מסיבה כלשהי ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל, בין שהדבר יקרה  

ובי ההתקשרות  תחילת  חודשלפני  של  זמן  בפרק  אחריה  שיקרה  על  ן  ההודעה  מיום  יים 
עיריית  ה תהיה  שאןזכייה,  של    תרשאי  בית  מוקדמת  להתקשר    15בהודעה  המציע  יום  עם 
שדורג  ש המציע  עם  גם  הצורך,  במידת  ייעשה,  כך  הצעתו.  תנאי  פי  על  השני,  במקום  דורג 

יהיו מחויבים לספק את  במקום השלישי. המציעים שדורגו במקום השני או במקום השלישי  
 הציוד ואת השירות כפי הצעתם. 

 
 הוצאות המכרז  .9
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מי מכל  ההוצאות  הוצאוסן  כל  אשר  שהוא  עלוג  לצורך  היד -ו  לצורך    מציעי  מטעמו  מי  ו/או 
או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד  /השתתפות במכרז ו 

 ועל חשבונו. 

 בעניין.   העירייהתביעה כנגד ילה ו/או זכות ו/או למציע לא תעמוד כל ע 

 בין מסמכים  פותעדי .10
סתיר  של  מקרה  דו    אוה  בכל  או  התאמה  תנאי  בין  הקבלנות  המכראי  משמעות  חוזה  להוראות  ז 

 ה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו. ונספחיו תכרענ 

 זהות בין הצעות כשירות  .11
ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטוב וכשירות,  במידה  זהות בסכומיהן  ביותר שהן  ות 

ביני ת תיערך  ל הן  יתבקשו המציעים  שבה  נוספת  תוך  ישהגחרות  (  הצעה משופרת  ימ3שלושה  ים  ) 
 .תיקבע ההצעה הזוכה ומבניהןקבלת הודעה על כך,  מיום

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש  
מש  (הצעה  תוך  וזאת  בשנית  י3ופרת  כ)  על  ההודעה  קבלת  מיום  ומבמים  ההצעה  ינ ך,  תיקבע  הן 

 ר. עה הטובה ביותלאה עד לקבלת ההצה כךהזוכה, ו

 שינויים ות והבהר .12
שד הארבעה    במועדון הכושר "דרים"    11:00בשעה    10.03.2021ביום  ייערך סיור קבלנים   .12.1

 חובה. הינוהסיור  –בית שאן.   18

 ,מכרזבדבר הבשאלות  רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  ,  14:00ה  בשע  16.03.2021  עד ליום .12.2
בלבד,   בכתב  פנייה  לוודא  sagit@bet-shean.org.ilלדוא"ל  באמצעות  המציע  באחריות   .

 . 046489481שמספרו טלפון קבלת הדוא"ל ב

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .12.3
 .העירייהתחייבנה את  –בכתב 

ת  בות לשאלו ליתן תשו  עד האחרון להגשת ההצעות,מול  דםתהא רשאית, בכל עת, קו  העירייה .12.4
וכן הרהב לשאלות    ה  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  ותיקונים  שינויים  להכניס 

השהמשתתפים ויובאו  .  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  והתיקונים  ינויים 
רו המכרז  לידיעת  מסמכי  בכת כשי  העיריה  של  האינטרנט  באתר  -www.betת  ובבפרסום 

shean.org.il  " פרסומים. . באחריות המציעים לעקוב אחר הם"שימכרזים ודרותחת הלשונית  
 יש לצרף את התשובות חתומות על ידי המציע יחד עם הצעתו. 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה  .13
מציע הס .13.1 לדרוש מכל  רשאית  להצעתוהעירייה  ניתוח  ו/או  למסור    .בר  יסרב  אם המציע 

וועדת  בע,  יקימוע במועד שי ח כאמור ו/או יסרב להתייצב לש תו ניו  הסבר ו/א  רשאית תהא 
 יניה ואף לפסול את ההצעה. המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות ע

וחוזה   .13.2 המכרז  נשוא  העבודות  את  לחלק  ו/או  לפצל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 
 התאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה בפועל.  הקבלנות ב

 ו כדלקמן:המרכיבים אשר ישפיעו על בחירת הזוכה יהי .13.2.1
(נוחות,דה  עמי .13.2.1.1 גבוהה  ברמה  האיכות  עמידות   בדרישות  אסתטיקה,    בטיחות, 

 וכדומה).  
על   .13.2.1.2 המבוסס  באופן  הסף  בתנאי  עומדות  אשר  ההצעות  לקריטריון    75%שקלול 

 יכות.  לקריטריון הא 25%-המחיר ו
או   .13.2.1.3 תכונות  בעלי  והיותם  המוצעים  המוצרים  איכות  לציוד  נלווים  מוספים  ערכים 

 נדרש במפרט.  מאשרם טובים יותר מאפייני
 היקף ואופי דומה לנדרש. ניסיונו של המציע בפרויקטים דומים, בעלי  .13.2.1.4
בעיקר   .13.2.1.5 לקוחות  של  רצון  ושביעות  מהמציע,  דומה  שירות  מקבלי  של  המלצות 

 צועית, רמת שירות ועמידה בלוחות זמנים. מההיבט של רמה מק
מי  3 .13.2.1.6 את  נותנת  ואשר  הסף  בתנאי  עומדות  אשר  ל ההצעות  היתרונות  על  רב  לקוח 

 .  בסיס של שקלול עלות איכות יועלו לדיון בוועדת המכרזים
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היתרונות    .13.2.1.7 מכילה את מירב  שתעמוד בתנאי הסף ואשר  זו  ההצעה שתיבחר תהיה 
  25%  ת והאיכות. למרכיב האיכות יינתן משקל שללמזמינה על בסיס של שקלול העלו

 .75%ולמרכיב העלות יינתן משקל של 
 

   יותללכ ותהורא.14

לוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ן מיאי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעו .14.1
בגוף    תאליהם, בין באמצעות שינוי או תוספ  י המכרז ו/או כל הסתייגות ביחסייעשו במסמכ

 מצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז. ז ובין באהמכר

אחר,  וגד  וע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מא מנ   דת,וגמאת  טישפמ  ישותמציע שהוא   .14.2
משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או    ישותשהינו  

משרה ו/או שותף של המציע. אדם מנוע מלהגיש הצעה/ות    בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא
 מטעם כל גוף משפטי אחר. 

שהוא   .14.3 מי וגדמא  ית פטמש  ותש ימציע  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש  מנוע  של  חידי ת,  ו 
ו/או מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  (בעלים  הצעתו    המציע  את  הגיש  שותף)  ו/או  משרה  נושא 

ו/או  למכרז. אדם מנוע מלהגיש את הצעתו   ו/או כבעל מניות  במקרה שהוא משמש כבעלים 
מכרז. אדם מנוע מלהגיש  ו לצעתה  ישהג אשר  או כשותף בתאגיד  כמנהל ו/או כנושא משרה ו/ 

ם עצמו ובין  ב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אוקרואת הצעתו במקרה  
ניות ו/או כמנהל ו/או  אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או כבעל מ

 כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצעתו למכרז. 

 תובא בחשבון. לא  ל ופסתי –מור  הצעה שתוגש בניגוד לא

  –ציעים  או יותר במשותף  ד בשם מציעים נוספים או שני מע אחהצעה אשר תוגש על ידי מצי  .14.4
 תיפסל ולא תובא בחשבון. 

 כזוכה במכרז. ,ביותר, או כל הצעה שהיא מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה העירייה אין .14.5

רשאית   .14.6 המכרזים  שיקוליהוועדת  בחשבון  בבחירלקחת  הה,  בבחינת  ו/  וכההזה  צע ת  או 
 המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. וכושרו של   נוו יסי, נאת אמינותוההצעות למכרז, 

באמינות    העירייה  .14.7 בעיות  ו/או  טוב  לא  ניסיון  שיקוליה  במסגרת  להביא  היו  רשאית  אשר 
להימנע  עירייה  ל ו/או  הצעתו  את  אלה  לשיקולים  בהתאם  לפסול  ואף  במכרז,  משתתף  עם 

 ר משתתף אחר תחתיו.לבחוהקבלנות (באם הצעתו היא הזולה ביותר) ו זה  בחוו ימע  תקשרלה

הבהרות    העירייה  .14.8 ו/או  נוספות  השלמות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית 
דע לשיקול  בהתאם  פתיחת  נוספות  לאחר  גם  זאת  כל  רצונה,  שביעות  ולשם  הבלעדי  תה 

 ה.ולי שיקת גרמסתו בההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצע

רז לרבות  כרז תחשיבים לביצוע העבודות במכ ם במרשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפי העירייה  .14.9
 עמידת של הצעת המחיר בתשלום כל זכויות עובדיו של המשתתף.

 תיפסל.  –עת בזכויות עובדים הצעה גירעונית אשר פוג 

)  העירייה   דעתל  קושיאם לבמידה וההצעה תהיה נמוכה באופן חריג (בהתמובהר למציעים כי,   .14.10
ת המכרזים ליתן הסבר מפורט באשר שימוע בפני וועדיע ל, יזומן המצהעירייהביחס לאומדן  

ציע יועבר  להצעתו ועלויותיו, לרבות שכר עובדים וכל עלות אחרת. ההסבר והתחשיב של המ
רואה ובאישור  בכתב  מפורטת  בצורה  המכרזים  טרם  -לוועדת  וזאת  המציע,  של  חשבון 

ויות העובדים ובשכרם בזכ   ים לשימוע המציע, וזאת על מנת לא לפגועכרז המ  דתועו  נסותהתכ
 פי חוק. -על

  בצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ל  העירייה  .14.11
 . ה כל טענות או תביעות בגין כךלא תהיינ ולמציעים

 ההצעה . 15

על .15.1 המוגשת  ע-הצעה  תיחתם  יחיד  המציע  ידי  ידי  תעודת  ציך  ות ל  מספר  המלא,  שמו  ון 
 ובתו וחתימתו. , כתשלו או מספר תאגיד  הזהות

על  .15.2 המוגשת  על  ישותידי  -הצעה  תיחתם  משפטי)  (תאגיד  מאוגדת  מורשי  -משפטית  ידי 
ב התאגיד  של  שמם  החתימה  נמנים  בה  התאגיד  חותמת  הרשום  צירוף  מספרו  התאגיד, 

דות הזהות של מורשי החתימה  עות  רפ שמם המלא ומס עה תכלול פרטים בדבר  צוכתובתו. הה
וכתוב התאגיד  החותמים  תם,  מטעם  זהות  את  המאשר  התאגיד  של  דין  עורך  אישור  וכן 
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חיה ואישוריה (לרבות  ההצעה על מסמכיה, נספ  .והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד
ו  שגציע, ואלה יוהצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) יחתמו במלואם על ידי המ

( בע אחד  המכר1ותק  רכישת  בעת  סגורה  מעטפה  בתוך  וע )  בלבד,  ז  המכרז  מספר  יצוין  ליה 
 ידי המציע. -מה עלכאשר היא ממולאת וחתו

   העירייה משרדי  בהמכרזים הממוקמת    ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת .15.3
 ד, לא תתקבל. הצעה אשר לא תוגש במוע .14:00בשעה   21.03.2021עד יום 

 ה על זכייה עדוה. 16
הוד  .16.1 לזוכה  תימסר  במכרז  הזוכה  קביעת  עעם  באמצעות  עה  בכתב  כך  דואר    דוארל  או 

 אלקטרוני. 

את כל המסמכים    יהעירי להמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור   .16.2
 ) ימים ממועד ההודעה כאמור. 7בעה (וזאת בתוך ש  הנדרשים במכרז

י  ) ימים מיום החתימה על הסכם הקבלנות ומילו 10(  רהעשך  ו בת   יהאודה  לת העבצו תחי  .16.3
 לעיל.  13.2ראות  סעיף הו

באמצעות   .16.4 בכתב  הודעה  תינתן  תתקבל  לא  הצעתו  אשר  דואר למציע  או  פקסימיליה 
 . אלקטרוני

תהא  והמצ היה   .16.5 בהתחייבויותיו,  יעמוד  לא  במכרז   העירייה יע  הזכייה  את  לבטל  רשאית 
התק את  וזו/או  עימו  בשרותה  לאחר  בכה  דעהואת  למציע  תישלח  זו  הודעה  למציע.  תב 

לשביעות  למצ  שניתנה תיקון  הטען  את  לתקן  הוא  נדרש  לפיה  הודעה  ,  העירייה רצון  יע 
בהתא תיקון  הטעון  את  תיקן  לא  שהמציע  להודעת  ולאחר  הזמן      העירייהם  פרק  ובתוך 

 אשר נקצב בעניין. 

ו/או   .16.6 במכרז  הזכייה  ובוטלה  של  במידה  רשאית  הזועם    יהיריע ההתקשרותה  תהיה  כה, 
ביצוע  העירייה דבר  את  שיהעב  למסור  למי  המכרז  נשוא  עלודות  זאת  -קבע  כל  ידה, 

 כה המקורי.רעון הפרש המחיר מהזויהערבות הבנקאית של המציע, ולפבמקביל לחילוט 
 הליכים משפטיים.17

ב יבוא  לא  כזוכה,  הוכרז  מציע אשר  כי  בזאת  ומודגש  ב מובהר  ו/או  ותביעות  שות  ריבדו  א/טענות 
אם יגרמו, כתוצאה   דה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו,עבו , בגין כל עיכוב ו/או הפסקת העירייהכלפי  

 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-מהליכים משפטיים שיינקטו על

 
 בכבוד רב,          

 ז'קי לוי                    
 יריית בית שאןראש ע         
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 ' למכרז נספח א
 
 צה מלכתב ה
 

 לכבוד  
 שאן   בית עיריית

 
 

   אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון: 
 

 

 שם הגוף הממליץ: _________________. 

פ./ת.ז./מס תאגיד _________________  לבקשת __________________________,ח.צ./ח.

המצהמציע  –ן  (להל כי  בזאת  מאשרים  הרינו  מחו ,  רכוש  מכון יל  הפעיע  )  _____  _  דשהחל 

 ____________ (חודש/שנה). דש _(חודש/שנה) ועד לחו

 

 

 חוות דעתנו על השירות: __________________________________________________ 

______________________ ______________________________________________

__________________________________________ ________________ __________

 ________________ ____ ________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ______ ______________________________________________________________

 _____________ __ 

 

 

 

 __ ______________ תאריך: 

 שם: __________________ 

 ___________ _____ ד:קיתפ

חתימה:      

 _____________ 
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים 
 

 
 

 נתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע. ה על
 
 

 
 

 בכבוד רב, 
 

 _________________ 
  חתימה וחותמת המציע           

 

תקופת ביצוע העבודות   שם מקבל השירות
עד   בשנת  מחודש 

 לחודש בשנת

הקשר  איש  שם 
 אצל מקבל השירות

הקשר  איש  טלפון 
 רותאצל מקבל השי
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 טופס הצעת מחיר –ב' נספח 
 
 
 

 טופס הגשת הצעה
 

 לכבוד
 שאן ת בי עיריית 

 
 א.נ., 

 
 בית שאן ב"דרים"  כושר  למועדוןמכרז לאספקה והתקנה של ציוד הנדון: 

 
 

את שירותי   .1 בזה  מציע  הנ"ל להספקה  אני החתום מטה  למכרז  הציוד בהתאם  והתקנה של 
 .במעטפה סגורה נפרדת במחירים המפורטים בהצעת המחיר המצורפת בזה 

לכל היותר    ם קלנדריים מיי  90תוך  ב  ים""דרר  ושבמועדון הכאני מצהיר כי הציוד יסופק ויותקן   .2
יתכנו שינויים בהתאם   הנציג.בהתאם להודעת  ;  בית שאןעיריית  בידי    חתימת ההסכם ממועד  

 . כל שינוי מכל סיבה שהיא לא יגרור שינוי בעלות כלשהיא. בית שאןעיריית לדרישות 
הבנתי .3 נספחיו,  על  המכרז  את  רב  בעיון  שקראתי  ומאשר  מצהיר  ואת התנ ת  א  הנני   אים 

ואני מסכים להם. אם הצעתי תזכה בין בשלמותה ובין בחלקה, אני     בית שאןעיריית  דרישות  
 בית שאןודה לשביעות רצונה המלא של עיריית  מתחייב בזה לספק את הציוד ולבצע את העב

. ידוע לי  נספח ו'בסכומים המפורטים בהצעת המחיר המפורטת  המוסמכים תמורת ה   הונציגי
ה שאןית  ריעי  טת חלכי  להצעתי   בית  קיבול  הודעת  תהווה  יוחלט,  כך  אם  כזוכה,  בי  לבחור 

למכרז ולא יהיה צורך בחתימה על הסכם נפרד. כל התנאים ההתחייבויות והמצגים שנעשו  
בית עיריית  נאי ההתקשרות ביני לבין  על ידי בהצעתי כולם כאחד מהווים חלק בלתי נפרד מת 

 ז. כרבקשר לפרויקט נשוא המ שאן
מצהיר בזה כי בהגשת הצעתי למכרז ובהתקשרות לפיה, אם תיבחר הצעתי, אין משום י  אנ  .4

ניגוד עניינים עם פעולות אחרות שאני עוסק בהן או עם התחייבויותיי כלפי גופים אחרים ואני 
בו משום   דבר שיש  אעשה  (אם מתחייב שלא  פי המכרז  על  עניינים עם התחייבויותיי  ניגוד 

 . תזכה הצעתי)
 עתי את כל הנדרש בהתאם לאמור במכרז.רף להצי מצנ א .5

 
 
 

     _________ __________________                                            _______________ 
 חתימה                      חתימה וחותמת המציע                                            
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 ' למכרז גנספח 
 

 תבנקאי בות  ער כתב
 ) נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז(

 
 לכבוד  

    עיריית בית שאן
 

 )  העירייה  –(להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ______ __הנדון: ערבות בנקאית מספר _______
  

_-על .1 בקשת  שאןפי  בית  ת.ז./ח  –(להלן  __עיריית  מס  _________הנערב)  מרחוב  __ .פ./ח.צ.   ____
(כתובת כ  ___________________  מ מלאה  בקשר  יולל  חוזר  בלתי  באופן  בזאת  ערבים  אנו  קוד), 
בית  ב  מתחם הכושר דריםהפעלת   1/2021  למכרז פומביבהתאם  למילוי כל מחויבויותיו של הנערב  

ילים  (במ 20000₪ום כולל של , לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכ המכרז) –(להלן   שאן
אלף– הצמדה  עשרים  הפרשי  בתוספת  עליית₪)  (המדד    בגין  (כללי)  לצרכן  מדד  מחירים  של  תוספת 

) בין המדד שהיה  המדד   –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  -), כפי שמתפרסם עלחיובי בלבד
ההצעות   הגשת  ביום  הערבות בידוע  חילוט  במועד  ידוע  שיהיה  המדד  לבין  סכום   –(להלן    מכרז 

 ).הערבות
 

את .2 מאיתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  של  אתם  בסעיף    םהסכו  תשלומו  או    1המפורט  אחת  בפעם  דלעיל 
דרישותיכם לא  ך  שסשכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי    במספר דרישות

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות. 
 

) ימים  7לעיל, תוך שבעה (  1  עד לסך המפורט בסעיף  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים .3
ד    העירייה ו/או מנכ"ל      העירייהידי ראש  -כתב שתגיע אלינו חתומה עלבשונה  רישתכם הראמקבלת 
בלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם  ומי  , וזאת ללא כל תנא  העירייהו/או גזבר  

ה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז  טעון כלפיכם טענת הגנבתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי ל 
לחיוב  ב המציע    כלשהוקשר  מאת  הערבות  סכום  את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  כלפיכם 

 הנערב. 
 

 כתב ערבות זה.  רףלצלדרישתכם כאמור לעיל עליכם  .4
 

 (כולל).21/05/2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
 

ל  .6 ניתן  זו  ערבות  של  שלתוקף  בכתב  בהודעה  מנכ"ל    העירייהראש    הארכה  גזבר    העירייהו/או  ו/או 
) יום נוספים  90באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים (  ייהירהע

 דלעיל.  5ף עיבסמהמועד הנקוב 
 

וב בסעיף  כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנק  .7
ופה הנוספת (באם הוארכה)  קחר התוקף הערבות לאלא יאוחר מחלוף המועד האחרון לת  לעיל ו/או  5

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 
 

 זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  ותרבע .8
 

 בכבוד רב, 
 

 ________________ 
 שם הבנק          
 
 
 

 _________ וחותמת הסניף. ______ של ה"ה ________ יב בחתימה + חותמת אישית זה חי טופס 
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 נספח ד'
 

 התקשרות   הסכם
 

 2021דש_____ חול  יום _____בית שאן בשנערך ונחתם ב
 
 

 500292008עיריית בית שאן ח.פ.    בין:
 בית שאן  1ת.ד.  1מרח ירושלים הבירה     
 ) "עירייהה" להלן:(   
 מצד אחד                         
 

 __________________ ח.פ.  _________________________ __   לבין:
  
 בכתובת _____________________    
 
 ________________________ : טל   
 ) "הזוכה"(להלן:    
 מצד שני            
 

 

שר  הפעלת מתחם הכול  )"מכרז"הן:  (להל   01/2021עירייה פנתה במכרז שמספרו  וה :הואיל

כ שאן  ית בב  "דרים"   (להלן    םגדרתה,  זה  השירות"  –בהסכם  או  עבודות   "

 "); השירות"

 

 וכרזה כזוכה במכרז; ה  הזוכהוהצעתו של  והואיל:

 

  ל ידע מקצועי, יכולת ביצוע, אמצעים טכניים וארגוניים וכי עמצהיר כי הוא ב  הזוכהו   :והואיל

ל את  באפשרותו  זה    םרתכהגד  השירותיםבצע  במיומנ בהסכם  ות,  במומחיות, 

 אמור בהסכם זה;כול כות והר ובמהי

 

בהם יתבצעו עבודות השירות, ובדק את והמבנה    סייר ובדק את כל השטחים  הזוכהו    :והואיל

הפיזי,   שאלה  המתקניםמצב  לרבות  מצבם  בכל  דעתו  להנחת  תשובות  וקיבל  חקר   ,

  הסכם גין טעות או הטעיה בקשר ל תר על כל  טענה בומוורות  יהקשורה לביצוע הש

 שלהלן; 

 

בהסכם זה,   עבודות השירות כהגדרתםאת    היבצע עבור   הזוכהכי    וניינתמעה  והעיריי   יל:ואהו

 ;העירייה את עבודות השירות כהגדרתם בהסכם זהלבצע עבור   ןמעוניי הזוכהו

 

 הזוכהע"י    רותאספקת עבודות השינאי  והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את כל ת   והואיל:

 ותיהם ההדדיות;וי יבהתחייתר   , וכלההעיריי "י ותשלום התמורה ע

 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 המבוא והנספח  .1

       במכרז ותנאי  הזוכהוכן הצעתו של   המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו,             

 .להסכם  1נספח את והמכרז יהוו  הזוכההצעת   ימנו.וה חלק בלתי נפרד ה הומ המכרז,            
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 להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו. ם חיהנספ 

 

 

 מונחים  .2

   בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  

 פירוש אחר.           

  

שר ו חם הכלמת  השייכיםתקנים, המבנים,  חים, המכל השט  –" חי השרותטש" 

   המצויים באחזקת העירייה; ו " יםר"ד

 

 להסכם זה;   3כל שירות כפי שיפורט בסעיף   –" עבודות השרות או השרות"

 

   תקנים שפורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי ו/או תקנים                      -" תקנים"           

 ים  רלוונטיים;מיאולבינ                                                            

       

מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח על השירות      -  "יועץ/המפקח"

מר רן  הינו    יועץהמסופק לפי הסכם זה. במועד החתימה ה

הודעה בכתב   לזוכהובהמשך כל מי שהעירייה נתנה    תמרי  

 יו. לגב

 

המת     –" מדד"  הכללי  לצרכן  המחירים  שכה הל י  ע" ם  רספמדד 

 לסטטיסטיקה. כזית המר

 

 

 ת היקף השרו  .3

 מקצועי ויסודי. שירותי יבצע את כל עבודות השרות באופן  הזוכה .3.1

 ץ יה / יועי ע"פ מפרט שיקבל מהעיר ירכוש את המתקניםת שדרוג למכון ו עבודויבצע מתחייב כי   הזוכה.    3.2

 –(להלן נציג העיריה.    ץ/  "י היועלו ע יתקבות שי מכון הכושר בהתאם להנח ויפעיל את    מטעמה , 

 ").ג שדרו"עבודות 

 הזוכה יישא בעלות יועץ מקצועי שממונה מטעם העיריה.         .3.3

 ום.להתאמן במק  יאפשר לבעלי מנויים, ויפעיל את מתחם "דרים"  הזוכהעבודות השדרוג ,  נוסף על  .3.4

 לשמור על  הזוכה ובנוסף יתבקש  ל עת שיתבקש , כבריה לבקר במקום ייאפשר לנציג הע  הזוכה     .3.5

 המקום ומתקניו. 

 +ח+ט ז  בנספחיםאת האמור   לעיל, יכללו גם  2השירותים, על פי הגדרתם בסעיף  .3.6

 

 השירותים:   מתןאופן . 4

   למסמכי המכרז, וכן כל פעולה  בנספח ז השירותים יכללו את כלל רכיבי השירות המפורטים   .4.1
 ה. ו/או מי מטעמ   בית שאןעיריית ל ידי ע השירותים שתידרש ערת לשם ביצו ת אחנדרש       
 אספקת הציוד כוללת גם התקנתו ו/או הרכבתו  ו/או הצבתו   –בכל מקום בו הדבר נדרש . 4.2

 לשימוש.        
    מותנה בקבלת הזמנת עבודה  הכושר "דרים"דון  במועהגדתם במכרז, אספקת השירותים, כ. 4.3
   . הזמנת העבודה תכלול כל מידע נדרש למתן  מטעם העירייהממונה  תומה על ידי הח      

 ועל הזוכה לנהוג בהתאם להזמנה.   השירותים        
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 השירותים יבוצעו על ידי הזוכה בלבד. . 4.4
 נת העבודה אלא באישור הממונה ו/או מי  הזוכה לא יחרוג מהיקף ההזמנה שנקבעה בהזמ . 4.5

 מראש ובכתב תהא על   העירייהכה ללא אישור ה שנעשתה על ידי הזובד. כל חריגו בלמטעמ        
 חשבון הזוכה בלבד ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.        

 

 חומרים וציוד   .5

 

, חומרים והציוד הנדרשים לביצוע השרותחשבונו את כל ה   יספק בעצמו ועל  הזוכה             5.1

  ובמועד הדרוש.בכמות מספיקה  

כל פגם בשרות מחמת מחסור בחומרים או ציוד יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה                       

 . זוכהע"י ה

 

 

שמשתמש והמתקנים  ומרים והציוד  בכל עת לבדוק את טיב וסוג החהמפקח רשאי   5.2 

שות  לאפשר לו לע  הוכהז ואת הסידורים הכרוכים בעבודות השרות ועל    הזוכהם  בה

או   הזוכההמפקח כי הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם    זאת. קבע

 לא   הזוכהסופית והמסופקים על ידו, או כל חלק מהם, אינם תקינים, תהא קביעתו  

י ולא  ובחומרים  בציוד  שנפסל ישתמש  הסידורים  את  ציוד  פעיל  וירכוש  כאמור  ו 

 פקח. ומרים ברמה אשר תידרש ע"י המוח

 

  הזוכה ו/או החומרים בהם נעשה שימוש על ידי  י לבדוק, כי כל הציוד  ח רשאהמפק 5.4 

בהתאם לכל    וכי יש לו אישור הפעלה וביטוח   בטיחותיים ונשמרים במצב תקין  הינם

ו/או לא בטי ו/או לא תקיניאישור    ורחס  ושימצא  ו/או חומרים  ציוד  דין. חותיים ם 

ו הדין  בדרישות  עומדים  לא  התקנים/ ו/או  להורות  המפק  רשאי   או  על   לזוכהח 

 . םבגינ עירייהלא יהיה זכאי לכל פיצוי מה הזוכהו הםהפסקת השימוש ב 

 

י כולי עלמא, לחומרים או  , כלפהעירייהעל  אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות   5.5 

 . הזוכהוד אשר בשימוש לצי

 

 שמירה על הניקיון  . 6

 

 תו. ניקיון בסביבת מקום עבודור על ה בזאת לשמ מתחייב  זוכהה   6.1         

 

לסלק מאתר העבודה    זוכה  לעיל, מתחייב ה   6.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .6.2 

 עבודתו במקום. כל פסולת שתיווצר בגין 

  

 

 עובדים ובטיחות  .7

 

ביצוע התחייבויותי לצ 7.1  יעסיורך  זה,  פי הסכם  על  הו  לשם   זוכהק  עובדים מתאימים 

השב עבודות  פי    תוך .  וגרדיצוע  על  ולביצוע העבודה   בטוחות  עבודה  שיטות  הנהגת 

 .ו/או התקנים  כללי הבטיחות שיחולו על פי הוראת כל דין
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לו או לעובדיו, יפצה את    ל פגיעה או נזק שיגרםכאחריות מוחלטת לאחראי ב  זוכהה 7.2 

ק שיגרם  בגין כל נזקריה את מבו/או את תושביה ו/או ו/או את עובדיה ו/או   ייה עירה

 או ע"י עובדיו.   הזוכהכל מעשה או מחדל שנגרם על ידי  להם כתוצאה מ

 

בס"ק          7.3 באמור  לפגוע  ה   7.1מבלי  תהיה  להורות  רשא  עירייהלעיל  בכתב   לזוכהית 

יהא חייב להפסיק    הזוכהעובדיו וביצוע עבודות השרות כל עובד מ לחדול מלהעסיק ב

 לעשות כן.עירייה  ה  ור מיד עם דרישתאת עבודת העובד, כאמ

 

 

 אי ביצוע העבודה כיאות  8

 

את   8.1  המפקח  יזהיר  רצונו,  לשביעות  אינו  השרות  מצב  כי  המפקח,  בכתב    זוכה קבע 

ש לא  שלואם  תוך  המצב  אזוופר  מתן  לאחר  ימים  רשאית  שה  זו,    העירייה הרה 

השרות ולשלם    ו קבלנים עצמאיים מטעמה אשר יבצעו את עבודת עובדים אלהעסיק  

מתוך הכספים המגיעים  עב עבודות השרות  בצוע  כן תהיה    לזוכהור  קיזוז.  דרך  על 

נוס   הזוכהרשאית לגבות מ  העירייה יגרם  ו/או מהערבויות, כל הפרש עלות  פת אשר 

 ובדים וקבלנים אחרים. כתוצאה מהעסקת ע ייהרעיל

 

ית של  יהווה הפרה יסודלוי הוראת המפקח, באופן מיידי לאחר מתן האזהרה,  מי  אי 8.2 

 ההסכם.  

 

 

 

 התמורה .    9

 

(להלן     בסך   חודשית תמורה  לזוכהבגין שירותיו תשולם  9.1 מע"מ   +–  

 "). התמורה"

 

בסעיף   9.2 הי  9.1התמורה  חודשיתלעיל  תמורה  עבור    נה  וכוללת,  שכירות  קבועה 

המתחם ללא    והפעלת  בסוג  וזאת  השירותים  תלות  היקף  ו/או  שהזוכה  השירותים 

 / בכלל.  ודשלבצע באותו חנדרש 

 

 . זוכהתשלום התמורה מותנה בביצוע מדויק ומלא של השירותים שנדרשו מה 9.3
 

 . נה קבועה ומוחלטת מוצהר  ומוסכם כי התמורה, הי 9.4 

 

תשולם תוך    העירייה עבור שירות שבוצעו בחודש מסוים,מ   לזוכהעה  י התמורה המג 9.5 

  ף לאישור החשבונות על כפוי העירייה, ב לאישור על ידיום מיום שהוגשו חשבונות    45

המפקח עד   .ידי  יעוכב  מאושרים  לא  חשבונות  חלקי  ו/או  חשבונות  בגין  תשלום 
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כב את ביצוע עבודות  עאינו רשאי ל  וכההז לבירורם הסופי ואישורם על ידי המפקח.  

 .השרות כתוצאה מעיכוב כאמור

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .01

 

כי  הזוכה 10.1  בהסכם  מצהיר,  א  אין  לזה  כדי  מתנאיו  בתנאי  בין  ו  מי    הזוכהיצור  או 

ה לבין  מטעם    עירייהמטעמו  שיועסקו  העובדים  כל  וכן  מעביד,  עובד   הזוכה יחסי 

ע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו וה להם לצורך ביצבמבנים ו/או מחוצ

 עביד. עובד ומ כל יחסי  עירייהבלבד ולא יהיו בינם לבין ה  הזוכהם של כעובדי

 

עבוד 10.2  הוצאות  לעובדי  כל  התשלומים  השירות,  מס    הזוכהות  עבודה,  שכר  (לרבות 

תשלום וכל הכנסה,  מלווה  או  היטל  או  מס  וכל  לאומי  סוציאלי  לביטוח   תשלום 

 האחריות בקשר עם ביצוע  חר), תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים וא

 

לא תהיה אחראית להם    עירייהעל ידו, והוישולמו    הזוכהלו על  השירות, יחו דותעבו                       

 בכל צורה ואופן. 

 

 אחריות לנזקים  .  11

 

 

 

,  עירייהאו אבדן שייגרמו לרכוש ה  יות בגין כל נזק מקבל על עצמו את האחר  הזוכה 11.1 

של   , עקב מעשה או מחדלעירייהעובדי הכל אדם אחר, לרבות    או לגופו/רכושו של 

בגין    עירייההסכם זה וכן הוא מתחייב לפצות את התוך כדי ביצוע  בדיו,  או עו  הזוכה

 כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. 

 

ולהשלמת  הזוכה  11.2  לתקן  לאחר יחייב  מיד  לעיל,  כאמור  שנגרמו  אבדן  או  נזק  כל  ם 

  תם.קרו

 

צעם תוך  יב  לא  הזוכהבמידה ותהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים    עירייהה 

סביר   הזמן  את  וי מעת  לחייב  רשאית  ותהא  הנ"ל    הזוכהצרם,  התיקונים  במחיר 

 כאשר הם צמודים למדד. 

 

  הזוכה לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות  השלמת העבודות    סיומו של הסכם זה ו/או 11.3 

מהציוד או  נם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או  ילת התביעה בגילגבי נזקים שע

 אליהם.   קשורה

  

מיד בגין    עירייהיהיה אחראי ולשפות את ה   הזוכהבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  מ  11.4 

 של בביצוע השירות.  ה ממעשה או מחדלכל פיצוי או קנס אשר תאלץ לשלם כתוצא
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זה,    וכהז הבכל מקרה בו לא יעמוד     11.5  באיכות הביצוע הנדרשת על פי הוראות הסכם 

מוסיו קנס  עליו  של  טל  בשיעור  מאיכויות  ש"   300כם  חריגה  תהיה  בו  יום  לכל  ח 

 הביצוע. 

 

 ביטוח  .  12

 

ההסכ  הזוכה 12.1  תקופת  לכל  ביטוח  פוליסת  בידו  כי  אותו,  מצהיר,  המכסה  ואת  ם, 

יהיה אחראי לו עפ"י הסכם זה.    הוכהזעובדיו בגין כל נזק או הפסד , ישיר או עקיף ש

 האמורה. יסה מוטבים בפולתהיה אחד ה עירייהה

 

,  עירייהעל חשבונו את עצמו, את ה  הזוכהאוחר ממועד חתימת הסכם זה יבטח  לא י 12.2 

פסד, לרכוש או לגוף  גין כל נזק או הוכל אדם ב   עירייה כל עובד שלו, כל עובד של ה 

ז הסכם  עפ"י  לו  אחראי  יהיה  ששהוא  או  וזאת    העירייהה  בגינו,  להיתבע  עלולה 

ביטוח שתנאי  בחברת  רצוןובפוליסה  לשביעות  יהיו  לא  עירייה  ה  ה  סכומה  ואשר 

 מליון ש"ח.    1 –יפחת מ 

 

  ד חתימת הסכם זה ימים ממוע  10  –, לא יאוחר מ  עירייהמתחייב להמציא ל   הזוכה 12.3 

כי   שיבטיח  באופן  הפרמיה  לתשלום  דעתה  להנחת  בר הוכחות  יהיה  הנ"ל  הביטוח 

ל הסכם שך כל תקופת תוקפו שם לפעם, במם מפעלגרו  הזוכהתוקף. כמו כן מתחייב  

ה דעת  להנחת  אחר  לביטוח  או  הנ"ל  הביטוח  תוקף  להארכת  ולהמציא    עירייה זה, 

ום תוקפו של הביטוח הנ"ל,  ימים לפני ת   30  -מדי פעם בפעם ולא יאוחר מ  עירייהל

ה  של  דרישתה  לפי  ולתשלום  עירייוכן  הביטוח  לחידוש  דעתה,  להנחת  הוכחות  ה 

 . ימשיך להיות בר תוקףאופן שיבטיח כי פרמיה ב

 

, שלא לדרוש  העירייהמתחייב לשעבד את כל זכויותיו עפ"י הפוליסה לטובת    הזוכה 12.4 

הסכמת   ללא  הפוליסה  ביטול  כי  ולגרום    עירייההאת  תאשר  הביטוח  שחברת  לכך 

 אכן עשה כן.  

 

את   12.5              לשחרר  כדי  זה  בסעיף  בגי   הזוכהאין  כלשמאחריות  נזק  כל  או  הו  ן  המכוסה 

 סה ע"י פוליסת הביטוח. שאינו מכו

 

חתום על ידי המבטח. תנאי    1דנספח  נספח ביטוח,    הזוכהלהבטחת סעיף זה ימציא     12.6 

הינו אישור נספח הביטוח החתום על ידי יועץ הביטוח   וקפו של הסכם זהלתחילת ת

 של העיריה. 

 

 הסבת ההסכם  .  13

 

 ו  ו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן אאו לאחרים את זכויותיהסב לאחר רשאי לאינו  הזוכה        

   ע עבודות השירותמקצתן, וכן מתחייב לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו, בביצו         

 העירייה בכתב ומראש. לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת        
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 שינוי ההסכם  . 14

 

 כתב ונחתם ע"י שני הצדדים. היה תקף רק אם נערך בזה י בתנאי הסכםכל שינוי  

 

 תקופת ההסכם .15

   

ליום     החל מיום   חמש שניםתקופת ביצועו של הסכם זה הינה ל 15.1 ועד 

__ .____ 
 

ההסכם  העירייה   15.2 את  להאריך  זכאית  תהיה  נובלבד  אחת  חספת  לתקופה  מש בת 

 ם זה.. הארכת החוזה תהיה בתנאים הקבועים בהסכשנים
 

 ות ערב .  16

 

, על  הזוכהכל התחייבויותיו של  להבטחת קיום  עפ"י הסכם    הזוכהבטחת כל התחייבויות  . לה16.1

ימציא   זה,  חוזה  החוז  הזוכהפי  חתימת  במעמד  לטובת  ,  אוטונומית  בנקאית  ערבות  ה, 

"ערבות ע"פ הנוסח המצ"ב כנספח ז לחוזה זה (להלן:    ש"ח,  _______ של  העירייה, ע"ס  

הבנקאביצוע" הערבות  עד  ).  בתוקפה  תעמוד  ההתקש  60ית  סיום  ממועד  ע"פ  ימים  רות 

 משוויה השנתי של ההצעה.   10%היה בשיעור  ות החוזה 

 

ה16.2 הארכת  על  העיריה  עד  .החליטה  בהתאמה  הביצוע  ערבות  תוארך  מתום    60הסכם,  יום 

 המועד המוארך. 

 

ייבויותיו על פי  לא יקיים התח   כההזומקרים בהם  .העיריה תוכל להיפרע מערבות הביצוע ב16.3

 . הסכם זה, על פי החלטת העיריה

 

  ביטול ההסכם .17
 

 כל דין, הרי בכל אחד   מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לעירייה, לפי חוזה זה ולפי .17.1

 מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת התראה,  

 דרך  אחר ו/או בכל  זוכהמביצוע העבודות באמצעות  ההזוכ או לסלק את את חוזה זה ו/ לבטל 

 אחרת:

 פי חוזה זה.-הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על  הזוכהאם  .א

 או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל (זמני או קבוע),  /ו  לזוכהאם ימונה  .ב

 מנהל כאמור:או אם הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או 

 ניתן נגדו צו כינוס   ת הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשיפשוט א  הזוכהם א .ג

ע לרכושו או לחלק  נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבו 

ידו החלטה על פירוק מרצון, או  -מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
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פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני,   ו שניתן נגדו צוקשה לפירוק, אכשהוגשה נגדו ב 

וא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען  או שה

-שרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"גקבלת ארכה או פ

1983 . 

 רד  ה כלשהי מטעם משאם בוצעה פעול , או הזוכהבמקרה והוטל עיקול על רכושו של  .ד

 תו. או מקצ הזוכה ההוצאה לפועל לגבי רכושו של 

 ) ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה 3הפסיק את העבודה למשך שלושה (  הזוכהבמקרה ו .ה

 הסתלק מביצוע חוזה זה.  הזוכה יה, או אם  של העירי
 

מה  הזוכה כשאין   .ו את  מפסיק  שהוא  או  חלקה,  ו/או  העבודה  בביצוע  ביצועה  מתחיל  לך 

ח הזמנים שנקבע  ו שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוו ביצוע חלקה, או/א

מתן  ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשל -ואושר על

פי חוזה  -פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על-על

(  זה ואינו מציית תוך ו/או פרק זמן) ימ3שלושה  ידי המנהל בהודעה  -אחר שנקבע על  ים 

בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או    לזוכהשנמסרה  

 וש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות. לבצעה ברציפות בקצב הדר
 

בו   .ז יסודית, או ש  הזוכהבכל מקרה  רה לא  פר חוזה זה הפה   הזוכההפר חוזה זה בהפרה 

יידרש לעשות כן או תוך פרק    הזוכה) ימים מיום ש 10ו לא תוקנה בתוך עשרה (יסודית וז 

 .לזוכהידי המנהל בהודעה שנמסרה -זמן אחר כפי שנקבע על
 

תג .ח ממנה    לזוכהרם  אם  כתוצאה  אשר  ממושכת  מחלה  או  תמידית  נכות  וחלילה)  (חס 

תפקיד  במילוי  להמשיך  היכולת  ממנו  של  תישלל  ובמקרה  החבו;  לבעלי  ו/או  תאגיד  רה 

 מנהליה. 
 

כולו  הזוכהכש .ט החוזה,  את  העסיק    הסב  או  לאחר,  מקצתו,  בביצוע    זוכהאו  משנה 

 העבודות בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב. 
 

אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר    הזוכה .י

 ה.די נותן ההורא י-ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על
 

 שיש עימה קלון.  או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו בעבירה זוכההאם הורשעה  .יא
 

ונה, או  שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכ  הזוכההתברר כי הצהרה כלשהי של   .יב

לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות    הזוכהש

 . הזוכהעם 

-לות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת חוזה, ע, כדי לגרוע מזכהמנויים לעיל  אין במקרים .17.2

 פי כל דין. -פי כל דין וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על

המפורטות    הזוכההפר   .17.3 כל אחת מהפעולות  לעשות  העירייה  רשאית  הוראה מהוראות החוזה, 

   –להלן  
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ומילוי חוזה זה  לה לשם ביצוע  לחלט את הערבות אשר ניתנה   .א

 . הזוכהידי -על

את   .ב ו/  הזוכהלתבוע  נזק  כל  ו/או  בגין  שיפוי  ו/או  הוצאה  או 

 פיצוי. 

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות (או חלקן)   .ג

על  הזוכהש בביצועם  את  -חייב  ולחייב  זה  חוזה    הזוכה פי 

בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין  

 זוז מחשבונותיו. אם באמצעות קי

 

 חובות וחיובים כספיים . 18

   על פי הסכם זה יהיו ניתנים לקיזוז  לזוכהוחיובים כספיים אשר העירייה חייבת חובות            

 לנזקים ו/או קנסות כמפורט בהסכם. הזוכהכנגד חובות            

 

 ויתור על זכויות  .  19

 

ויתור על  ו מצד העירייה לא ייחשבו כמפעולה במועדה    חה או הימנעותשום ויתור, ארכה, הנ           

 רייה על פי הסכם זה או על פי כל דין. זכויות העי

 

 הודעות  .  20

    הן כמפורט במבוא להסכם זה, כל הודעה שתשלח בדואר כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה        

   ה שעות מעת שיגור 72דתה עם תום  רשום על ידי צד למשנהו תחשב כאילו נמסרה לתעו       

 תה. בדואר רשום ואם נמסרה ביד, בעת מסיר      

 

 מקום שיפוט .     21

תהיה לפועל,  הוצאה  הליכי  לרבות  זה,  מהסכם  הנובע  משפטי  סכסוך  הסמכות    בכל 

 המקומית נתונה לבתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל בעיר בית שאן בלבד. 

 

 

 הנקובים לעיל: במקום ובמועד ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 
 
 
 

 _______________________    _____________ ___________ 
 העיריה       הזוכה
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 1נספח ד

 אישור קיום ביטוחים 
 נשוא הביטוח:  

הנפקת   תאריך 
 )DD/MM/YYYYהאישור(

שור זה אינו כולל את כל המפורט באי  מידעהמפורט בה. ה   אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע
הפוליסה  הק  תנאי  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של  במקרה  זאת,  עם  יחד  האמור  וחריגיה.  יגבר  הביטוח  בפוליסת  בועים 

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

 האישור מעמד מבקש  עסקה אופי ה המבוטח מבקש האישור

 שם:

 ה,  ומי מטעמ עיריית בית שאן 

וגופים עירוניים שלובים 

 ("המזמין"/"הרשות") 

 שם

 ........... 

 ו/או המזמין

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

אספקת  ☒
 מוצרים

 אחר: ______ ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 קומית אחר: רשות מ☒

 

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ. ת.ז./

 מען: 
 בית שאן  1ירושלים הבירה 

 ןמע
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צוין תאים כפי המת המאת קוד השירו  (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לצייןפירוט השירותים  

 הדברות  ביצוע 111, 086, 033בנספח ג):  

יום    60בקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מביטול/שינוי הפוליסה:   
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת המבטח:

 

 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

ח נוס
ומהדורת 
 הפוליסה 
בסיס  
תמליל  

"ביט" או  
 שקול

גבול האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה
 סכום ביטוח

השתתפו
 ת עצמית

נוספים כיסויים 
 בתוקף 

 מטבע  סכום 
 ש"ח 

מ סכום 
ט
ב 
 ע

יש לציין קוד כיסוי 
 התאם לנספח ד ב

 רכוש 
באתרי   ומלאי  ציוד 

 עבודה 

שבוב              309          ויתור 
מבוטח,     318  המבקש 
 "ראשוניות" 328

סייג    333   ביטול 
 רשלנות רבתי          

צולבת,    302    20,000,000     צד ג  אח 
 קבלני,    307
      שבוב        יתורו  309
 המבקש מבוטח,    318
כ  322 ג, המבקש   צד 
 "ראשוניות",   328
  רכוש המבקש צד ג,329
סייג    333  ביטול 

רבתי             רשלנות 
 ביטול סייגי אח    334

ומקצועית           מוצר 
 רכוש שעובדים      337
 בו       

מעבידים  אחריות 
 ) ככל שמעסיק(

שבוב     ויתו  309    20,000,000            ר 
 מל"ל,   315
נוסף   319  מבוטח 
נוסף    321  מבוטח 

המבקש,          בגין 
 "ראשוניות",    328
סייג    333  ביטול 

ר             בתי רשלנות 
חתימת     אחריות מקצועית מועד 

החוזה או תחילת  
בפועל     -פעילות 

 המוקדם 

 מסמכים,    301    8,000,000 
 דיבה,   303
שיפוי,    304  הרחב 
 קבלני,    307
שבוב,              309 ויתור 
מ  318  בוטח,   המבקש 
 מרמה,  325
 פרטיות,   326
עיכוב,   327
 "ראשוניות",   328
 ח, 12גילוי    332
סייג  ביט  333  ול 

 רשלנות רבתי         
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 ע ביצו ערבות – 2דפח נס
 לכבוד:

 ריית בית שאן עי
 1רח ירושלים הבירה  

 ת שאן בי
 
 

 ערבות בנקאית מספר                          . הנדון: 
 
 

") אנו ערבים בזה  המבקשיםמס מזהה ____________ (להלן: "  ית שאןעיריית ב על פי בקשת  
לסילו ₪)  קכלפיכם  בלבד   ₪ (במילים:   ₪ לסך   עד  סכום  הפרשי  כל  למדד  הצמד  בתוספת  ה 

להל הנוב כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  "עים  (להלן:  הצמדה ן  מכרז  הפרשי  עם  בקשר   ,("
"דרים"הפעלת    –  02/2021מס שאב  מתחם  פי  בית  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  להבטחת  ן, 

 מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  
 

סכומים או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  הנ"ל    אנו  לסך  הצמתוספבעד  הפרשי  תוך  ת    14דה 
אשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  ימים מיום קבלת דרישתכם הר

כלשה  בתהליך  המבקשים  דרישתכם  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  ו 
כל הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  לעבתביעה  שיכולה  וד  משהי 

 לחיוב כלשהו כלפיכם.  מבקשים בקשרל
 

ם לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  אתם תהיו רשאי
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  שכל אחת מהן  

 הכולל הנ"ל. 
 

 במכתבנו זה:
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  רסם על ידי  המתפ  ם לצרכן כללי,משמעו מדד המחירי  –"  מדד"

 לי. ולמחקר כלכ
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד  שלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל ת
/החדש חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי   ("2020  / ביום  היינו    2020שפורסם 

וה להכפלת המדד  ") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השו היסודיהמדד הלן: "ת (ל ו________ נקוד __
 סכום הקרן המקורי.  החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 בכלל.  ועד____________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. _____ אלינו אחרי תגיעשדרישה 
 ו זו בטלה ומבוטלת. ערבותנ  ________לאחר 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות  דרישה בפקסימיליה ו/או באמ צעי אלקטרוני 

 זה.
   

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________ 
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 למכרז  'הנספח 

 
עסקה שלא כדין  עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור ה בדבר העדר  צהירתנוסח 

 )חוק העסקת עובדים זרים –(להלן במסמך זה  1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 
 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר    "מ ______________ הנושא ת.ז. מס _______________אני הח 
   –אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן בחוק אם לא עים וי לעונשים הקבאת האמת וכי אהיה צפו

 
מכרז .1 ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  עושה  הכ  02/2021  הנני  מתחם  שאן    ושרהפעלת  בבית  "דרים" 

אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה    ע במכרז.כמורשה מטעם המצי
 בשם המציע. 

 
יש להקיף בעיגול את הנקודה  במכרז (ו/או למציע  אלי    וכל בעל זיקה  הנני מצהיר בזאת כי אנוכי .2

   –) תאימההמ
 

לפי חוק העסקת עובדים    2002בינואר    1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר  -לא הורשעו בפסק •
 בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז. זרים 

 
יותר שנעברו אחרי   • או  ה   2002בינואר    1הורשעו בשתי עבירות  זלפי חוק  עובדים  ים  רעסקת 

חל-פסקיב שדין  שלוש  חלפו  זה  תצהיר  במועד  אך  ההרשעה  וטים,  ממועד  לפחות,  נים, 
 האחרונה. 

 
   –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 
גם בעל השליטה    –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם  -על  , מי שנשלט'בעל זיקה'

 ליטה בו. טת בעל שיבו או חבר בני אדם אחר שבשל
 

 . 1968-וק ניירות ערך, התשכ"ח כהגדרתה בח ,טה'י'של
 

 י, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת זהו שמ .3
 
 
 
 

 _______________ 
 המצהיר         

 
 

 
 

 דין -אישור עורך
 

מאשר היום  הנני  הופיע _________________  כי  מס    ,  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה 
בפנ___________________ עוה"ד  ,  מרחו_______________ י  ולאחר   ____________________ב  ,    ,

הרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את  שהז
 ות תצהירו וחתם עליה בפני. נכונ 

 
 
 
          __________________ 
 דין  -עורך                       

 תימה וחותמת) (ח       
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 למכרז נספח ו' 

 

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה  ים על פי נוסח תצהיר קיום זכויות העובד
התעסוקה ממונה  ששר התעשייה המסחר ו  1969-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

   1995-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה ועל ביצועם,  
 

ת.ז.    __________ הח"מ  לא _ _____________אני  שהוזהרתי_  צפוי    חר  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

מכרז .1 ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  עושה  בהפעלת    02/2021  הנני  "דרים"  הכושר  שאןמתחם  כמורשה  בית   ,
 ע. זה בשם המציהיר צמוסמך/ת לתת תמטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני 

 
הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,    ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה  .2

כי במהלך כלפי    מתחייב המציע  כל תקופת התקשרות מוארכת) לקיים  (לרבות  תקופת הסכם ההתקשרות 
הא את  המכרז,  נשוא  השירותים  בביצוע  מטעמו  ההמועסקים  בהסכמים  הרלבנטייבוצק מור  לענף  יים  ים 

האמו את  המכרז,  נשוא  הבאים       העבודות  החוקים  בכל  האמור  ואת  לענף  הרלבנטיים  ההרחבה  בצווי  ר 
העבוד  –(להלן   תשי"טהחוקי  התעסוקה,  שירות  חוק  תשי"א1959-):  ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק   ;-1951  ;

תשל"ו מחלה,  דמי  שנתית1976-חוק;  חופשה  חוק  תשי"א;  נשים,חוק    ;1951-,  חוק  1954-תשי"ד  עבודת   ;
; חוק  1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-עובד, תשנ"ושכר שווה לעובדת ול

תש"טחייל  לעבודה),  (החזרה  משוחררים  תשכ"ח1949-ים  השכר,  הגנת  חוק  פיטורים,  1958-;  פיצויי  חוק   ;
הלא1963-תשכ"ג הביטוח  חוק  משו ;  [נוסח  תשמ"ז  ;1995-תשנ"הב],  לומי  מינימום,  שכר  חוק  1987-חוק   ;

; חוק  2002-; חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב2001-ודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א ה
, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים  2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"א

 ;  2011-דיני העבודה השתע"אכיפה של הא גברתה;החוק ל 1957-זקיבוציים, התשי"
 

 . זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת זהו שמי, .3
 
 
 

 _______________ 
 המצהיר         

 דין -אישור עורך
 

היום ה כי  מאשר  הופיע _________________  נני  מס    ,  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה 
עוה"___________________ בפני  ולאחר   ____________________ מרחוב    ,_______________ד  ,    ,

אישרשהזהרתיו   כן,   יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים   לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  את    כי 
     נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. 

 
 
 

                    __________________ 
 דין -עורך                    

 מת)(חתימה וחות                          
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 למכרז  1נספח ו'
 ע הצהרת מצי     

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה 

__________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכים  אני הח"מ ___

 ומתחייב זה כדלקמן: 

ב .1 מצהיר  בעיוןהנני  קראתי  כי  מסמכי    זאת  כל  דהיינו: שבנ  02/2021  כרזמאת  דון, 

ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים    ההוראות למשתתפים ונוסח 

זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי    והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז

 להשפיע על קביעת מחיר הצעתי, לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה. 

 מתחייב:הנני מצהיר מסכים ו .2

  במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.ת כל האמור תי אנכי הב 
 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.   
נה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עו 

היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה 

 מי. ההתקשרות עיאת   ללבט  העירייה רשאית

 סמכי המכרז. למלא אחר כל ההוראות המפורטות במ 
 כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.   

3.        

 .  כנספח ב' מורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפתבת 3.1

בהוראות   3.2 המפורטים  המסמכים  את  להצעתי  מצרף  לרבוהנני    ת למשתתפים 

 קיום הצעתי. וטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחתות בנקאית א ערב
 

חתומים  .4 ועותקים  הנדרשים  המסמכים  כל  את  אמציא  כי  ומסכים  מצהיר  הנני 

דרישת  נוס עפ"י  מההסכם  בתוך    העירייהפים  זכייתי    7,  על  לי  שיודע  מיום  ימים 

 במכרז, כולו או חלקו. 
ומסי היה  כי  מצהיר  א הנני  לא  כלשהי  כי   בהתחייבויות מוד  עבה  מסכים  אני  תהא      העירייהיי 

ו/או    רשאית הודעה  כל  לי  ליתן  מבלי  וזאת  ידי,  על  לה  שנמסרה  הבנקאית  הערבות  את  לחלט 

נגרם  התראה מ כיס אשר  חיסרון  או  נזק  כל  להוכיח  ו/או  עמידתי      עירייה  לראש  מאי  כתוצאה 

 בתנאי המכרז וההסכם. 
 

 חתום:ולראיה באתי על ה

 

 _______ _______________ ____   _____________  ___________ 

 ח.פ./מס                      כתובת המציע          חתימת המציע       

 

 ______ הח"מ  (אני   _____________ של  עו"ד  "המציע____  ביום  להלן:  כי  בזאת  מאשר   ("

ע  כי אצל המצי יע,  צ ____ , בשם המ_____ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________ , _____

רושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין  התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הד

 ימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.      לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חת

                                                                         

                                                                                                                        ________________ 

 ,עו"ד                                                          
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שירותים נספח ז' מפרט   
 

 מפרט השירותים
 
 

 כללי  .1
תנאים כושר והכל על פי ה בזה הצעות מחיר לאספקת ציוד חדר נהמזמי בית שאן עיריית 

 .להלן: "השירותים" ו/או "הציוד")המפורטים במסמכי המכרז ( 

אספקת הציוד כוללת גם התקנתו ו/או הרכבתו  ו/או הצבתו  –נדרש בכל מקום בו הדבר 
 כשהוא מוכן לשימוש.

 התחייבויות הספק  .2
הישראלים הרלוונטיים  האיכות  בתקני יספק יעמדו  אותם  ד הנדרש  הציוהספק מתחייב כי   .2.1

ובדרישות משרד התעשייה המסחר   מכון התקנים הישראלי) ככל  (על פי שאלה קיימים, 
ויעמוד  הציוד  המתחייבים, בתקני והתעסוקה.  דרושים  ככל הבטיחות   לאותם  שאלה 

 או "תקנים"). /"תקן" ו –להלן  ( לרכיב מרכיביהם  ו/או מתקנים  ו/או פריטים 
והמקצועי .2.2 הכלכליים  האמצעים  כל  את  להעמיד  מתחייב  לביצוע הספק  הדרושים  ים 

 האספקה באופן הטוב ביותר ובהתאם להוראות החברה ו/או מי מטעמה.
 להלן (לוח זמנים).  3הספק מתחייב לספק את הציוד תוך המועדים המצוינים בסעיף  .2.3
בביצוע האספקה נשוא   סיבות הקשורים הספק מתחייב לבחון ולבדוק את כל התנאים והנ  .2.4

 מים ומתאימים לכך. המכרז, ולהעמיד אמצעים וציוד הול
הספק מתחייב לבצע את הנדרש ממנו תוך ציות לכל דין ובכל זה חוקים, תקנות, הוראות,  .2.5

צווים וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל, וכן לבצע כל 
חוקית, שי ו/או שתצאהוראה  הכרוך בה,   צאה  וכל  מוסמכת בנוגע לאספקה  מכל רשות 

דין בולמלא א כל  רישיונות חר הוראות  תשלום מיסים, תשלום    \דבר מתן הודעות, קבלת 
 אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.

הדרושים   .2.6 והאישורים  הרישיונות  כל  את  חשבונו  על  ולקבל  להוציא  מתחייב  הספק 
 לאספקה.

הואהספק   .2.7 כי  להיש  מצהיר,  מתחייב  והוא  האספקה  את  לבצע  דין  כל  פי  על  אר  מורשה 
זמן ביצוע האספקה הנדרשים על ידי החברה על פי מפרט זה והסכם  מורשה כאמור כל  

 ההתקשרות. 
המציע מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים  .2.8

ושל כל אדם אחר במהלך    אמנים המת בדים ו/או  בהסכם לשם שמירה על שלומם של העו 
 ביצוע העבודה. 

 

 בהאספקה והצ  .3
מתן   .3.1 הבמסגרת  לאספקת  הדרושות  הפעולות  מכלול  את  הספק  יבצע   מיכוןהשירותים 

והרכבתו, או התקנתו, על פי העניין, לרבות כל האביזרים הדרושים    למועדון הכושרוהציוד  
ושימושם   הפעלתם  "ד להצבתם,  הכושר  "  רים"במועדון  בכמות ציוד (להלן:  וזאת   ,("

 (להלן: "האספקה"). קום עליו תורה ובמי העירייהובמועדים אותם תדרוש 
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בית  מטעם עיריית  או מנהל      מנהל מועדון הכושרעל הספק יהא לתאם מבעוד מועד מול   .3.2
ה  שאן הצבת  העובדים,  כניסת  סדרי  והבטיחות   ציוד את  הביטחון  וסדרי  מטעמו  המובא 

 המתחייבים. 

ה של אי ציוד, לרבות הצבתם או התקנתו תבוצע בשלמותה. בכל במקרוה  ציוד ספקת הא .3.3
יש להודיע לממונה  ו/או שבר  ו/או בפריטים  ו/או פגם במוצרים  אי בהירות  ו/או  התאמה 

 . ציוד ו/או למי מטעמה טרם תחילת הצבת ה

להזמין   העירייה .3.4 הבלעדי,  דעתה  שיקול  וע"פ  ותקציבה  לצרכיה  בהתאם  רשאית  תהא 
כל למחיפר  מהזוכים  בהתאם  בקטלוג  ו/או  בטבלאות  המפורטים  מהפריטים  רים יט 

ה את  לספק  יידרש  הספק  תורה   ציוד הנקובים.  עליהם  ובמקום  במועד  בכמות,  והציוד, 
 . העירייה

 לוח זמנים .4
אספקת "חבילה כוללת" אחת הכוללת את כל הפריטים והמוצרים המפורטים בחבילה  .4.1

 לת הזמנת העבודה. קב ימים ממועד  90תבוצע עד לא יאוחר מיום 

ימי עסקים ממועד הודעת  3 -פגומים לא יאוחר מ תיקונים והחלפת מוצרים ו/או פריטים  .4.2
 . העירייה

 והציוד ותקופת אחריות ציודאיכות ה  .5

 כל הציוד בהצעה יהיה חדש. .5.1

 כל הפריטים בהצעה הצורכים חשמל יהיו בעלי תקע חשמלי סטנדרטי התואם  .5.2

 הישראלי.לתקן             

 ק"ג לפחות.  180פריטים בהצעה יתאימו לעומס משתמש של כל ה .5.3

  שעות  18צעה יהיו לשימוש מסחרי ויתאימו לחדר כושר הפועל כל הפריטים בה .5.4

 ביום.              

 התצוגה האלקטרונית במכשירים תהיה בשיטה המטרית ובקילוגרמים.  .5.5

 בהתאם נים לפחות או ש 3היבואן יעניק אחריות מלאה על כל הציוד למשך  .5.6

 לתנאים המופיעים באתר/קטלוג היצרן המקורי, הגבוה מבניהם. האחריות תכלול             

 חודשים).   6 -אחריות ל –ושירות (למעט ריפוד  חלפים              

 

 ניהול ופיקוח .6

 "הממונה"). -ו/או מי מטעמה (להלן  בית שאןעיריית הפיקוח יעשה ע"י  .6.1

 במלואם. השגחת הספק יקיים את תנאי המכרז יקוח להבטיח שמטרת הניהול והפ .6.2

 הממונה אינה מקטינה מאחריות הספק בכל אופן שהוא.             

 ביטוח ואחריות   .7

לאדם ו/או לרכוש כתוצאה   –צאות, אמצעי הזהירות והביטוחים לכל נזק שהוא כל ההו.7.1
ות מוסכמת, יחלו הוראה מצד רש מביצוע מכרז זה, וכן כל הוצאה הנדרשת לפי דין או לפי

 על הספק בלבד. 
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 בטח את עצמו, את עובדיו ואת כל הבאים מכוחו והמועסקים על הספק מתחייב ל .7.1

 מועדון הכושר כמו כן הביטוח יורחב לכלול גם את ידו בביטוח מעבידים וצד ג'.             

 . "דרים"                           

 ים, לכל גוף שהוא, אשר יגרמו על ידו עבור כל הנזק הספק יישא במלוא האחריות  .7.2

 ו/או על ידי כל הבאים מטעמו.              

 הספק יהא אחראי על בעלי המקצוע השונים שהוא מעסיק, כמו לצד שלישי,  .7.3

 ביעה שהיא.לא תהיה כל אחריות כלפיהם בכל ת  ולעירייה             

 שנים לפחות או  3 כל הציוד למשךהמציע מתחייב בזאת לספק אחריות מלאה על  .7.4

 בהתאם לתנאים המופיעים באתר/קטלוג היצרן המקורי, הגבוה מבניהם.             

 חודשים).  6 -אחריות ל –חלפים ושירות (למעט ריפוד  האחריות תכלול            

 חודשים ללא  6המציע יהיה אחראי לטיב ההתקנה שבוצעה על ידו לתקופה של  .7.5

 תשלום נוסף.             

 חומרים וציוד .8

 לא ישאיר הספק חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן ביצוע העבודה בין   .8.1

 ונות היום וסביבתם.  אם זו פסולת ו/או חומר חדש, ויהא אחראי לפנותו ממע            

 כל חומר וכלי עבודה של הספק ו/או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל   .8.2

 רכוש. מוסכם בזאת, כי דרישה כאמור לא תזכה את הספק בפיצוי  ול נזק לכל אדם             

 ו/או סעד כלשהו.              

   לא תיבדק התכולה אשר סופקה וככל  ציוד ידוע לספק כי במועד אספקת ה .8.3

 לשהן בין הזמנת הרכש לבין התכולה אשר סופקה בפועל שתהיינה אי התאמות כ             

חסרים תוך דרש לשאלת החבות, מתחייב הספק לספק את הפריטים הומבלי להי             
 שעות.  48

 כוח אדם .9

 הספק יעסיק מטעמו בעלי מקצוע בהיקף ובהכשרה מתאימים לשם עמידה בדרישות   .9.1

לחבילה ולמחוז אליהם הגיש מכרז זה, לרבות בדרישות מפרט השירותים, והכל בהתאם 
 הצעתו. 

נו האחראי הבלעדי למתן השירותים, על כל לעיל, הספק הימבלי לגרוע מן האמור  .9.2
 ך וכן לעמידה בכל דרישות מכרז זה, לרבות המפרט הטכני.המשתמע מכ

 

  רשימת ציוד .10

 הפריטים) בכמות(ייתכנו שינויים  להלן רשימת פריטי הציוד הנדרשים
   לציוד הנדרשמפרט טכני  .10.1

 מכשירים לאימון אירובי .10.2
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10.2.1.        

 ילות ביום. שעות פע 18של מותאם לעומס מסחרי  .א
 . V220י  מותאם למתח חשמלי ישראל .ב
 ק"ג ומעלה.  180שקל משתמש מ .ג
 )TV ,YouTube,Googleאינטש ומעלה עם חיבור לאינטרנט ( 15מסך מגע הכולל טלוויזיה בגודל  .ד 
(דקות/ק"מ , צעדים/דקה), שיפוע/התנגדות, זמן חולף, זמן נותר, דופק, נתוני צג: מהירות, קצב  .ה

 ק. קלוריות, הספ צריכת 
 שפת הנתונים: אנגלית (חובה).  .ו
 מונחות דופק, שיפוע משתנה.   ןתוכניות אימו .ז
 )Quick Startהפעלה מהירה ( .ח
 ) Pauseלחצן השהיה ( .ט
 אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר.   .י

 מדידת דופק: באמצעות חישני מדידה ידניים + משדר חזה. .יא
 קול של מסך הטלוויזיה דרך צג המכשיר .יטה בערוצים ושל .יב
 ללא רעידות, ניתן לאיזון על גבי הרצפה. יציב,  .יג

 
 ברשימת הציוד) 1-6(מכשירם מפרט ספציפי  .7.7.1

 מסלול ריצה   )1
 כ"ס ומעלה;   AC4 מנוע: מנוע  .א
 חשמל: מותאם לסטנדרט הישראלי (ללא שנאי);  .ב
 ס"מ לכל הפחות;  150/50מידות משטח ריצה:   .ג
 י זעזועים. בולמ .ד 
 קמ"ש לפחות.  23רבית ירות ממה .ה
 ה מהירה מעצור חירום לעציר .ו
 תוספת מפרט אופציונאלית המהווה יתרון:  .ז

מזהה כאשר מתאמן עוזב את המכשיר ועוצר חגורת הריצה    -חיישן צעידה   .01
 נקודות איכות.  3ערך יתרון זה =  עצמאית.

 
 קרוס טריינר/מדרגה אליפטית אדפטיבית   )2

 לבחירתהצעד ו/או מסלולו בהתאם שנות את גודל מכשיר המאפשר ל
 המתאמן. 

 ת המכשיר: משולבת = דוושות לעבודת רגליים + ידיות לעבודת ידיים. פעול  .א
 מקור אנרגיה: מכשיר נטען עצמית. .ב
 דרגות קושי ומעלה 20 .ג

 
 קרוס טריינר / מדרגה אליפטית במסלול קבוע  )3

 ידיים. ידיות לעבודת דוושות לעבודת רגליים + פעולת המכשיר: משולבת =  .א
 מקור אנרגיה: מכשיר נטען עצמית. .ב
 דרגות קושי ומעלה. 20 .ג

 
 אופני כושר בישיבה גבוהה  )4

 מקור אנרגיה: מכשיר נטען עצמית. .א
 דרגות קושי ומעלה. 20 .ב
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 התנגדות רציפה/תגובה מהירה גם לאחר השהיית דיווש.  .ג
 מושב מתכוונן  .ד 

 
 בישיבה נמוכה אופני כושר  )5

 .חיבור לחשמל מנוע: נטען מעצמו ללא .א
 דרגות קושי ומעלה 20 .ב
 מהירה גם לאחר השהיית דיווש. התנגדות רציפה/תגובה  .ג
 משענת מתכווננת .ד 
 תוספת מפרט אופציונאלי המהווה יתרון:  .ה 

 נקודות איכות. 2ערך יתרון זה =  גוף מכשיר חצוי באמצע. .01
 נקודות איכות. 2ערך יתרון זה =  משענת מושב מתכווננת. .02

 
 מדרגות נעות: )6

 שני צדדיםה לכל האורך ממעק .א
 מדרכי עליה וירידת חירום  .ב
 ומעלהמהירות /ות קושי דרג 20 .ג
 משטח מדרגה מוגן גומי ומונע החלקה .ד 
 מעצור חירום לעצירה מהירה  .ה

 
 ברשימת הציוד)  32-7(מכשירים    חיזוקכוח / מכשירי  .7.7.2

 מפרט כללי  .7.7.2.1

 הציוד: מכשירי חיזוק בהתנגדות משקולות; סוג  .א
 ; שטח רצפה קטןמידות:  .ב
 ; י הגנה למערכת משקולות כיסו  -מיגון  .ג
גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על    –  חיפוי רגלי מכשירים .ד

 הרצפה; 
משקולות   .ה  שווה    –מערכת  בטיחות  אלמנט  או  בטיחות  קפיץ  עם  משקל  בורר  פין 

 ; ערך
במערכת   –ביניים  משקלי   .ו ביניים  בטווח  מופחת  משקל  להוספת  אפשרות 

 ; המשקולות 
 ;ציפוי גומי קשיח מוגן תזוזה –ידיות אחיזה  .ז
 ;מנט למניעת בריחת כבלאל  –גלגלות  .ח
 ; , החלפת מצבים קלה במעבר בין תרגילים מתכווננים תוך כדי ישיבה – מושבים .ט
 ם "חופש" / תנועת סרקטווח תנועה רחב ומינימו תנועת זרועות/מדרכי דחיקה:  .י

 .וונון והפעלהכניסה ויציאה קלה מהמכשיר, קל לכארגונומיה:  .יא
 

 מפרט ספציפי:  .7.7.2.2

 ידית עצירת חירום למדרך הלחיצה. מכשיר לחיצת רגליים בישיבה: )7
(מדרכי   )8 המכשיר  זרועות  של  ונעילה  כוונון  מנגנון  בישיבה:  ירך  מקרבי  מכשיר 

 הרגליים). 
ירך   )9 מרחיקי  (מדרכי מכשיר  המכשיר  זרועות  של  ונעילה  כוונון  מנגנון  בישיבה: 

 הרגליים). 
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 משענת מתכוונת, כרית דחיקה מתכווננת. ברך בישיבה:  מכשיר כופפי )10
 פושטי ברך בישיבה: משענת מתכוונת, כרית דחיקה מתכווננת.  מכשיר )11
 מצבי  עם ידיות מקבילים , ידיות במספר צורות אחיזה הכוללמתח  גרביטון: )12

 .מדרכי רגלים לעליה נוחה למכשיר. ן זרועות בי מרחק     
כבל:   )13 עם  עליונה  משיכה  מתכוונן  מכשיר  ירכיים  מושב  תמיכת  כרית  או 

 מתכווננת. 
: מושב מתכוונן או כרית תמיכת ירכיים  ידיות קבועות נה עם  מכשיר משיכה עליו )14

 מתכווננת. 
   מכשיר חתירה בישיבה: מושב וכרית תמיכת חזה מתכווננים, ידיות אחיזה  )15

 אנכיות + אופקיות.      
מתכווננ  )16 דחיקה/משיכה  זרועות  שכמות:  חזה/  וכריפרפר  מושב  תמיכה ות,  ת 

 מתכווננים, ידיות אחיזה אנכיות + אופקיות 
 אופקיות לחיצת חזה בישיבה: מושב מתכוונן, ידיות אחיזה אנכיות +  מכשיר )17
 מושב מתכוונן, ידיות אחיזה אנכיות + אופקיות  מכשיר לחיצת כתפיים בישיבה: )18
 ת + אופקיות מושב מתכוונן, ידיות אחיזה אנכיו כתפיים בישיבה: הרחקת מכשיר  )19
 כשיר מקבילים /פושטי מרפק: מושב מתכוונן. מ )20
 רפק: מושב מתכוונן.  מכשיר כופפי מ )21
 ת, מכלול חיבור ידיות מתכוונן לגבהים מכשיר פולי כפול: שתי מערכות משקולו )22

 שונים, כולל מתח מובנה.     
 מכונת בטן בישיבה: ראה מפרט כללי )23

 
ברשימת    24-29  מכשירים(  Plate Loadedמכשירי כוח בהעמסת צלחות משקלות   .7.7.3

 הציוד) 

 מפרט כללי   .7.7.3.1

 . סת צלחות משקלותבהעמסוג הציוד: מכשירי כוח  .א
 גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה.   –חיפוי רגלי מכשירים  .ב
 בקוטר אולימפי -מוטות/קרניים להעמסת משקולות  .ג
 צלחות משקולות. מכשיר לתליית קרניים בכל   4לפחות  - אחסון צלחות משקולות .ד
 מתכווננים תוך כדי ישיבה.  - מושבים .ה
 ו שו"ע, קשיח מוגן תזוזה. ציפוי גומי א –יזה ידיות אח .ו
 כניסה ויציאה קלה מהמכשיר, קל לכוונון והפעלה. ארגונומיה:  .ז

 

 מפרט ספציפי  .7.7.3.2

 לחיצת רגליים: ידית עצירת חירום למדרך הלחיצה.  )24
 נן, הפרדה בין זרוע ימין ושמאל ה :מושב מתכוו לחיצת חזה בשיפוע עליון בישיב )25
 ליים מתכווננת, הפרדה בין זרוע ימין ושמאל                     משיכה עליונה: כרית תמיכת רג )26
 חתירה בישיבה: כרית תמיכת חזה מתכווננת, הפרדה בין זרוע ימין ושמאל        )27
                 ן ושמאל, מתכוונן, הפרדה בין זרוע ימי לחיצת כתפיים בישיבה: מושב )28
29( Smith Machineוט הדחיקה, משקל מוט  : מעצורי בטיחות מתכווננים בגובה למ

 " (מנגנון איזון). 0"
 
 

 ברשימת הציוד) 30-43ספות וסטנדים (מכשירים  .7.7.4
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 מפרט כללי   .7.7.4.1

 : ספות אימון ומעמדים למשקולות. סוג הציוד .א
 סימנים על הרצפה.  ניעת שריטות וגומי הגנה על רגלי המכשירים למ –חיפוי רגלי מכשירים  .ב
 בקוטר אולימפי - מוטות/קרניים להעמסת מוטות דחיקה ומשקולות .ג
 מושבים מתכווננים תוך כדי ישיבה.   .ד
 חזקים ויציבים מאוד.  .ה

 
 מפרט ספציפי  .7.7.4.2

ך רק במידה ולא קיים מתקן מתח, מקבילים, בטן תחתונה: מגוון צורות אחיזה (א )30
 . אצל היצרן, ניתן להציע ללא מתח)

חופשי   )31 סגור,  :  Power Stationכלוב  בטיחות כלוב  מעצורי  מתח,  מתקן  כולל 
הדחיקה. מתכ למוט  מתכווננים  זיזים/תושבות   + הדחיקה  למוט  בגובה  ווננים 

 קרניים לתלייה/אחסון משקולות.  4לפחות 
אולימפית:   )32 חזה  לחיצת  לפחות  ספת  יותר,  או  גבהים  בשני   4זיזים/תושבות 

 משקולות. קרניים לתלייה/אחסון 
מתכוונן, ספת   )33 מושב  למשגיח,  עמידה  מדרך  חיובי:  בשיפוע  חזה  לחיצת 

 קרניים לתלייה/אחסון משקולות. 4יזים/תושבות בשני גבהים או יותר, לפחות ז
 ספת כופפי מרפק: מושב מתכוונן או כרית תמיכה מתכווננת.   )34
 וננת. פת זוקפי גו: כרית תמיכת אגן מתכווננת או כרית תמיכת קרסול מתכוס )35
בטן )36 ב    ספת  שוקיים  תמיכת  ואפשרות    90מתכווננת:  התחלתית  זווית  מעלות 

 מעלות (= באלכסון לרצפה). 135הגדילה עד ל
 מעלות: כוונון נפרד למושב ולמשענת, גלגלים לשינוע קל.  0-90ספסל מתכוונן  )37
 גלגלים לשינוע קל. * קבוע: 90ספסל  )38
 ספסל שטוח: גלגלים לשינוע קל. )39
 זוגות, יציב.   10-: לק"ג  1-10ולות מעמד אנכי למשק )40
 זוגות, יציב. 15-ק"ג: ל 12.5-45מעמד אופקי למשקולות  )41
 קרניים, יציב.  6עץ לצלחות משקולות: קוטר אולימפי, לפחות  )42
 מכשיר גמישות אישי: מגוון תרגילים רחב. )43

 
 

(מכשירים  מוטות,   .7.7.5 אימון  וידיות  יד  ומשקוליות  משקולות  ברשימת    44-83צלחות 
 ) הציוד

 ק"ג: ניקל כרום או גומי.  10עד משקוליות יד  53-44
   ק"ג: מצופות גומי עם ידית ארגונומית (קמורה  12.5-45משקוליות יד     54-67

 במרכזה).             
   10צלחות ל -מצופות גומי כולל ידית אחיזה קוטר אולימפי, צלחות משקולות:    68-72       

 ק"ג ומעלה.                     
 משקולות: קוטר אולימפי עם שרוול העמסת משקולות   מוטות לצלחות  73-75
 מסתובב.           
 לחיבור לכבל קפיציות כולל טבעות אגסיות ידיות אימון לפולי כפול: ניקל כרום  76-85

 



 ____חתימת המציע _____________           
 

36 

 הערות כלליות למפרט  .8

ניתן   .8.7 שבעקבותיו  אחר  לתקן  או  ישראלי  לתקן  ותואם  חדש  יהיה  בהצעה  הציוד  כל 
 יון יבוא.למכשיר ריש

 הפריטים בהצעה הצורכים חשמל יהיו בעלי תקע חשמלי סטנדרטי. כל  .8.8

 ק"ג לפחות.  180הפריטים יתאימו לעומס משתמש של כל  .8.9

 צוגה האלקטרונית במכשירים תהיה בשיטה המטרית ובקילוגרמים. הת  .8.10

 במכשירים האירוביים תהיה אפשרות להפעלה מהירה ללא תכנות.  .8.11

כ .8.12 את  יתאמו  המוצעים  המוהמוצרים  מאפייני  שלא  ל  הצעה  במפרט.  שמנויים  צר 
מסוים עלולה להיפסל אלא אם כן המדובר בעניין לא תעמוד בכל הדרישות לגבי מוצר  

 . )העירייה (לשיקול דעת  מהותי

הגשת ההצעה הינה כהצהרה מצד היבואן כי במחסניו מלאי חלפים המאפשר טיפול   .8.13
 .ירע פעילות המכשואשר יש בה למנו ותיקון בכל תקלה שאותרה במכשיר

 .ואשר יש בה למנוע פעילות המכשיר בכל תקלה שאותרה במכשיר .8.14

 אחריות ושירות .9

במסגרת הספק   .9.7 לעשות  מתחייב  שהש  הזוכה  למכשירים  יירות  אשר    ינתן  תיקון  כל 
נציג   לרבות החלפת חלקים של הציוד, בציוד   ,ללא תוספת תשלום ,    המועדוןידרוש 

ויתקין במסגרת המכרז במשך חיי המכשי  שיספק  אצל  או לתקופה המקובלת  ,  רכל 
ציוד  אותו  לקוחותיו שרוכשים ממנו  לגבי  לא פחות מ  הספק  אחריות    10  -אך  שנות 

ולמנלש ולרכיבים אלקטרוניים, שלוש שנות אחריות   3ועים,  לדה  שנות אחריות לצג 
 . חודשים  6. על אף האמור כאן תהא תקופת האחריות לחלקי ריפוד לחלקים נעים 

 תהיה , מידי יצרנים,  בית שאןעיריית  לגבי הציוד שירכוש עבור  זוכה ידאג כי  הספק ה .9.8
ציוד. כת   בית שאןעיריית   יומצאו  המוטב לאחריות היצרן לאותו    לעירייה בי האחריות 

 בטרם ההתקנה. 

של   .9.9 לתקופה  ידו  על  שבוצעה  ההתקנה  לטיב  אחראי  יהיה  הזוכה  מיום  הספק  שנה 
 ללא תשלום נוסף.  ההתקנה

שאןבעיריית   .9.10 מ  ית  מטעמהתמנה  תואם   פקח  הנרכש  הציוד  אם  לאשר  שבסמכותו 
 מנה. את דרישות ההז

רז באיכות גבוהה בלבד, או לגבי  על המציע להגיש הצעת מחיר לגבי ציוד כאמור במכ .9.11
ציוד שווה ערך לנתונים המופיעים במכרז בצירוף מסמכים המעידים על כך כי הציוד 

ע מקבל על עצמו מראש בעצם  ל הציוד. המציהמוצע שווה ערך, ובצירוף קטלוגים ש
ס לקבוע האם  זו שהמוסמך  לנדרש הגשת הצעה  ערך  הוא שווה  ציוד  וג מסוים של 

, הוא המפקח בית שאןעיריית  ודת ההתקנה בוצעה לשביעות רצון  במפרט והאם עב
שאןעיריית  " מטעם   מטעם  "  בית  המפקח  וסופית.  מחייבת  תהיה  עיריית  " וקביעתו 

 יו בסבירות. יל את סמכויות יפע" בית שאן

, בהתקנתו, למועדוןעל הספק הזוכה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהובלת הציוד   .9.12
 קה והשירות בתקופת האחריות במצב של הפעלה תקינה. וכן בגין כל הוצאות התחזו

.  בית שאן עיריית  הספק הזוכה מתחייב למלא אחר כל ההוראות של המפקח מטעם   .9.13
ם את דרישות המכרז והותקן  ות טובה, תואסופק הוא באיכאישור המפקח כי הציוד ש

לתשלום.   תנאי  יהווה  המקובלים,  המקצועיים  שאןעיריית  בסטנדרטים   ודיע ת   בית 
 לספק הזוכה לפני תחילת העבודה את שמו של המפקח.
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כי במחסניו   -מלאי חלפים אצל המציע   .9.14 הגשת ההצעה הינה כהצהרה מצד המציע 
אשר יש בה למנוע פעילות  קלה שאותרה ו ותיקון בכל ת   מלאי חלפים המאפשר טיפול

 המכשיר.

 המציע מצהיר כי הוא מפעיל מערך טכנאי שירות זמינים.  .9.15

 : כמפורט  בית שאןעיריית חייב לתת מענה על פי דרישות הספק הזוכה ית .9.16

פועל   .9.16.1.1 שאינו  במכשיר  לתקלה  תגובה  את    –זמן  להתחיל  יתחייב  הזוכה  הספק 
 הקריאה אצלו. דה ממועד קבלת ימי עבו שני תוך ב הטיפול 

פועל   .9.16.1.2 אך  תקין  שאינו  במכשיר  לתקלה  תגובה  יתחייב    –זמן  הזוכה  הספק 
 י עבודה ממועד קבלת הקריאה אצלו.ימארבעה תוך בלהתחיל את הטיפול 

שעה   .9.16.1.3 אחרי  מסוים  ביום  הספק  אצל  שהתקבלה  כאילו    14:00קריאה  תיחשב 
יף זה: ימים ודה לעניין סעביום העבודה שאחריו. יום עב  08:00נתקבלה בשעה  

 למעט חגים וערבי חג.  17:00 -  08:00א' עד ה', בין השעות 

 אספקה והתקנה .10

אספקת   .10.7.1.1 את  ישלים  הזוכה  בתוך  הספק  הציוד  קלנדריימי  90והתקנת   םים 
 .  בית שאןעיריית ממועד הוצאת הזמנה בידי 

ק להביא . על הספבית שאןעיריית  מועדי אספקת הציוד יתואמו עם נציג  כאמור,   .10.7.1.2
תכנו מועדי אספקה שונים  ין כי ייתכנו שינויים במועדי אספקת הציוד וכי יבחשבו

והספק מתחייב לאחסן   ועל חשבונו את הציוד עד עבור פריטים שונים,  בחצרו 
 . במועדוןלהתקנתו 

 את הציוד לפי תקנים מקצועיים גבוהים.  במועדוןהספק הזוכה יספק ויתקין  .10.7.1.3
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מכשירים מפרט  – נספח ח  
 
 

     מכשירים אירוביים  -פרק א  
 כמות    Aerobic Machines with 15 inch    מסך מגע  מכשירים אירובים עם

   Touch Screen אינטש ומעלה  15 
 Treadmill - Touch Consule 10 מסלול ריצה

 TB   Adaptive Cross Trainer Total Body  2קרוס טריינר אדפטיבי כולל ידיים 
 TB Crosstrainer Total Body  4קרוס טריינר כולל ידיים 

 Up Right Bike  2 אופניים גבוהות 
 Recumbent Bike  0 וכות  אופניים נמ

 Climbmill 0 מדרגות נעות 
 18   סה"כ

      

   
מכשירי כוח, משקולות, ספות   -פרק ב' 

     ומעמדים
 כמות  Strength Selectors רת משקל  ברי-מכונות כוח 

 Leg Press 1 לחיצת רגליים 
 Adductor 1 מקרבי ירך   

 Abductor 1 מרחיקי ירך   
 Lying Leg Curl 1 ך בשכיבהכפיפת בר

 Leg Extension 1 פשיטת ברך בישיבה
 Chin/Dip Assist 1 גרביטון 

 Lat Pulldown (Cable) 2 משיכה עליונה (כבל) 
 Lat Pulldown (Handle) 1 ת) עליונה (ידיו  משיכה

 Seated Row 1 חתירה בישיבה 
פרפר חזה   -חזה/שכמות (במידה ואין פרפר 
 Rear Delt / Fly 1 בלבד) 

 Chest Press 1 לחיצת חזה בישיבה 
 Shoulder Press 1 לחיצת כתפיים

 Lateral Raise 1 הרחקת כתפיים 
 Arm Extension 1 מקבילים בישיבה 

 Arm Curl 1 כופפי מרפק 
 Dual Pulley 2 פולי כפול 
 Abdominal Crunch  1 מכונת בטן 
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 19   סה"כ

    Free Weight משקולות חופשיים 
 כמות  PL Plate Loadedמכשירי כוח בהעמסת משקולות 

 Leg Press 45 Degrees 1 מעלות    45לחיצת רגליים בשכיבה/*
 Seated Chest incline Press 1 בה לחיצת חזה בשיפוע בישי 

 Lat Pulldown 1 משיכה עליונה  
 Row 1 חתירה  

 Shoulder Press 1 לחיצת כתפיים 
 Smith Machine 1 ן סמיט מאשי

      
 6   סה"כ  

      
 כמות  Benches & Racks ספות וסטנדים  

 Leg Raise 1 מתקן בטן תחתונה 
 Power Cage 1 כלוב חופשי 

 Olympic Bench Press 1 אולימפית  ספת לחיצת חזה
 Olympic Incline Bench Press 1 ספת לחיצת חזה בשיפוע חיובי 

 Preacher Curl / Arm Curl 1 ספת כופפי מרפק 
 Back Extension / Roman Chair 1 ספת זוקפי גו  

 Abdominal Adjustable Bench   2 ספת בטן מתכווננת   
 Multi Adjustable Bench 0-90 4 0-90 ספסל מתכוונן

 Utility Bench 1 קבוע  90ספסל 
 Flat Bench 1 ספסל שטוח

 Vertical Dumbbell Rack  1 ות זוג 10מעמד אנכי למשקולות יד 
 Horizontal Dumbbell Rack  3 זוגות  15מעמד אופקי למשקולות יד 

 Weight Tree 2 עץ לצלחות משקולות
 Flexibility Machine 1  מכשיר גמישות 

    21 
     סה"כ

 כמות  Dumbbells משקוליות יד 
   Rubber/Chrome Dumbbells 1-10 Kg   1-10משקולות יד ניקל כרום/גומי 

 Dumbbell  1 kg 2 ק"ג 1משקולת יד 
 Dumbbell  2 kg 2 ק"ג 2משקולת יד 
 Dumbbell  3 kg 2 ק"ג 3משקולת יד 
 Dumbbell  4 kg 2 גק" 4משקולת יד 
 Dumbbell  5 kg 2 ק"ג 5משקולת יד 
 Dumbbell  6 kg 2 ק"ג 6משקולת יד 
 Dumbbell  7 kg 2 ק"ג 7משקולת יד 
 Dumbbell  8 kg 2 ק"ג 8משקולת יד 
 Dumbbell  9 kg 2 ק"ג 9משקולת יד 
 Dumbbell  10 kg 2 ק"ג 10משקולת יד 

 20   ק"ג  220סה"כ   
 כמות  Rubber Dumbbells 12-40 Kg 12.5-30או   12-30ד משקולות י

 Dumbbell  12.5 kg 4 ק"ג  12.5משקולת יד 
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 Dumbbell  15 kg 4 ק"ג 15משקולת יד 
 Dumbbell  17.5 kg 4 ק"ג  17.5משקולת יד 
 Dumbbell  20 kg 4 ק"ג 20משקולת יד 
 Dumbbell  22.5 kg 4 ק"ג  22.5משקולת יד 
 Dumbbell  25 kg 4 ק"ג 25משקולת יד 
 Dumbbell  27.5 kg 2 ק"ג  27.5משקולת יד 
 Dumbbell  30 kg 2 ק"ג 30משקולת יד 
 Dumbbell  32.5 kg 2 ק"ג  32.5משקולת יד 
 Dumbbell  35 kg 2 ק"ג 35משקולת יד 
 Dumbbell  37.5 kg 2 ק"ג  37.5משקולת יד 
 Dumbbell  40 kg 2 ק"ג 40משקולת יד 

 Dumbbell  42.5 kg 2 ג ק" 42.5לת יד משקו
 Dumbbell  45 kg 2 ק"ג 45משקולת יד 

 40   ק"ג  805סה"כ   
 כמות   Plates וי גומימשקל בק"ג צלחות משקולות ציפ

 1.25 1.25 24 
2.5 2.5 24 
5 5 24 

10 10 24 
20 20 24 

 120   ק"ג  930סה"כ 
 כמות  Bars מוטות 

 Olympic Bar  4 ס"מ   220מוט אולימפי 
 Strait Bar  2 ס"מ   140/150מוט קצר  

 W Angeld Bar 2  -ס"מ   140מוט מטולטל 
 8   סה"כ

 כמות  Accessories  ומשיכה עליונה  אביזרים לדואל פולי 
 Rings Bar 1 ידית טבעות לפולי עליון/תחתון 

 Triceps Bar Ʌ 2 לתלת ראשי   Ʌידית קצרה מכופפת 
 Horizontal Rotating Bar for Triceps 2 ת ראשי קצרה ישרה לתל ידית מסתובבת 

 Triceps Rope 2 חבל לתלת ראשי 
 Biceps Rotating W Bar 2 ו ראשי ידית מתולתלת מסתובבת קצרה לד 

 ω Double Handle Bar ω 2ידית צרה למשיכה עליונה אחיזה צידית 
 Ring Handle 4 ידית סגורה לפולי  

 Ankle Strap  4 לפולי  רצועת קרסול

 עם חורים בקצוות לחיבור לדואל פולי מוט 
Dual Pulley Spring Rings Connecting 
Bar 1 

 Olympic Springs Collars 20 למוטות אולימפיים סוגרים קפיציים 
 40   סה"כ

 
 

 
 
 

שדרוג ושיפוץ מפרט  –נספח ט   
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