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 ג'ן - המועצה המקומית בית  

 4/2021מכרז מס' 

 

קה עבור זימוהצעות מחיר לאספקת ציוד   מזמינה בזאת לקבלג'ן  -המועצה המקומית בית

 .ובנספח א' , כמפורט במסמכי המכרז בכפר יםבתי ספר יסודי

  

וזאת בימי ושעות  ₪ שלא יוחזרו,   500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממח' גביה , תמורת  

 .15:30עד  8:00העבודה הרגילות של המועצה מיום א' עד ה' משעה 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה אשר כתובתו 

  jann.muni.il-www.beit 

 

ה , במסירה ידנית , לתיבת  את ההצעות בצירוף כל המסמכים יש למסור בתוך מעטפה סגור

 " 4/2021המכרזים בלשכת מזכירת המועצה , כאשר על המעטפה יצוין " מכרז פומבי מס' 

 .  14:00שעה  14/3/2021עד לא יאוחר מיום 

 

 תנאים ודרישות:  .1

, יחידים או תאגידים, העומדים בכל התנאים שלהלן, רשאי להגיש הצעות למכרז זה ספקים

 בעצמם ולא באמצעות צד ג': 

המשתתף הינו בעל נסיון מוכח של שנתיים לפחות מתוך שלוש השנים   .1.2

שקדמו למועד הפרסום של המכרז, באספקת כלי נגינה בקבוצת כלי הנגינה  

 שבמפרט. 

ם לחוק  במידה והמציע הוא חברה או תאגיד, עליו להיות רשום בהתא .1.3

 החברות או תאגידים  

  1968-המציע הינו בעל רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח  .1.4

 . 2013 –בפריטים הרלוונטיים בהתאם לצו רישוי עסקים , תשע"ג 

המציע יגיש את הצעתו על גבי המפרט המצורף כנספח א למסמכי המכרז,   .1.5

 אך ורק, כולל הובלה והתקנה ככל שדרושה התקנה. 

המחירים אשר ינקוב המציע בהצעתו בנספח א', כוללים את כל העבודות,  .1.6

החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים באספקת כלי הנגינה והובלתם 

ים, וכן את מתן שירות התיקונים של כלי  לבתי הספר שעבורם נדרשו הכל

 הנגינה ע"י הספק בתקופת האחריות. 

הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע   .1.7

חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת   3החל ממועד הגשתה ועד תום 

 ההצעות למכרז. 

והדגם   המציע יתחייב , במידה ויזכה, לספק את המוצרים לפי הסוג .1.8

 הרשומים במפרט אך ורק. 

http://www.beit-jann.muni.il/


 

 __________________________________חתימה וחותמת  _ 2

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להכריז על יותר מזוכה ולהתקשר עם  .1.9

 יותר מספק אחד.

המציע יתמחר את כל הסעיפים שבמפרט נספח א', במידה ויהיו תיקונים נא   .1.10

 לחתום ליד. 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.  .1.11

ג'ן , בתנאים -ת תיתן העדפה למציעים מקומיים מביתהמועצה המקומי  .1.12

 שווים וככל שהם עומדים בתנאים ובדרישות המכרז.

על המציע לחתום על כל המסמכים כולל המפרט בכל הדפים, בחתימה   .1.13

 וחותמת. 

 

 : על המציע לצרף להצעתו  .2

כל פי הנוסח  ₪ ,  5000ערבות בנקאית אוטונומית על שמו בלבד בסך   .2.1

ואשר תהיה בלתי מותנית , ובלתי מוגבלת, המצ"ב כנספח ב' למסמכים ,  

וניתנת למימוש תוך שלושה ימי עסקים עפ"י דרישת המועצה ללא צורך  

 לבסס את הדרישה לחילוט הערבות ע"י המועצה.  

וקבוע מראש במקרה שלא  סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם .2.1.1

יעמוד המציע אחר הצעתו במכרז, או במקרה שיחזור בו בכל צורה  

שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו, או במקרה שיסרב המציע לשתף 

 פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה עפ"י תנאי המכרז.

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה,   90 -הערבות תהיה בתוקף עד ל .2.2

 .12/6/2021 –דהיינו עד ל  

 .1975 -תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו  .2.3

אישור ניהול פנקסים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   .2.4

– 1976 . 

 .  לעיל.1.2פירוט בדבר נסיון קודם המעיד על עמידת המציע בסעיף  .2.5

 אישור ניכוי מס במקור לפי חוק. .2.6

 המכרז העתק שובר  רכישת מסמכי  .2.7

שבה יפרט המציע את המחיר הדרוש , סוג ושם הצעת המשתתף  –נספח א'  .2.8

 יצרן ודגם שווה ערך במידה וברשות המציע אין הדגם הדרוש.

 תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף.   -נספח ג'  .2.9

 

 :  התחייבויות המציע כזוכה .3

 המציע מתחייב בזה כי במידה ויזכה : 

ימי עסקים מיום הודעת המועצה לו בכתב  7יספק את הציוד הדורש תוך  .3.1

 על זכייתו במכרז. 

אחריות הספק תהיה אחריות כוללת לטיב כלי הנגינה שסופקו על ידו   .3.2

למועצה, במסגרת תקופת האחריות יתקן הספק כל פגם )פגמים בייצור או  
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פגמים אחרים כמפורט בתעודת האחריות מטעם היצרן(, למעט נזקים 

רשלנות או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש  הנובעים מוונדליזם או מ

.   למען הסר ספק, הספק לא יהיה זכאי ולא יקבל שום פיצוי, שוטף בכלי

 תשלום או שיפוי עבור איסוף כלי הנגינה, בדיקתם, החלפתם ותיקונם .

הספק ישמור על כל הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל   .3.3

 וד ונשוא המכרז.מחויבויותיו נשוא אספקת הצי

כלי הנגינה יעמדו בכל התקנים הנדרשים וישאו תו תקן ישראלי ככל שקיים  .3.4

 לגביהם.

הספק יספק ציוד מאיכות מעולה ומהסוגים שנקבעו בפטר בנספח א ו/או   .3.5

 עפ"י קביעת המועצה ולשביעות רצונה.  

ככל שתוגש הצעה עבור  מוצר שווה ערך, משמעו של המנוח "שווה ערך":   .3.6

מוצר אותו רשאי הספק להציע כאלטרנטיבה למוצר המקורי, ואשר יהא 

   שווה ערך מבחינת טיבו למוצר המקורי. 

מובהר בזה כי אספקת מוצר שווה ערך, טעון אישור מוקדם בכתב   3.6.1

 של מנהל מח' רכש במועצה.  

   

 התמורה:  .4

יום מיום  60המועצה מתחייבת לשלם לספק , את התמורה עבור אספקת הציוד תוך  

 הגשת חשבונית מאושרת ע"י מנהל הרכש.  

 

/    Mhmd18575@gmail.com:לבירורים : ניתן לפנות בכתב למנהל מח' רכש במייל 
jann.muni.il-rehesh@beit    

  

 

 בכבוד  רב        

  עו"ד ראדי נג'ם                 

 ראש המועצה המקומית              
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 ג'ן -המקומית ביתהמועצה 

 4/2021מכרז 

 

 נספח א' 

 קה לבתי ספר יסודי זילאספקת ציוד מומפרט כמויות 

 

סיווג  

 ראשי
 דגם

דגם חלופי 

"שווה  

 ערך" 

 כמות

 מבוקשת

מחיר יחידה  

 כולל מע"מ  
 סה''כ   

 ציוד נלווה

 פגניני כינור 
 

  יח'   50
תיק נשיאה  

 עם רצועות

 מצרית  דרבוקה  

 

  יח'   54

נשיאה תיק  

 עם רצועות

 ברוק/אנגל חלילית  

 

  יח'   40

תיק  

נשיאה, 

חוטר  

ומטלית  

 ניקוי

 זריאב  עוד 

 

  יח'   39

תיק נשיאה  

 עם רצועות 

  סה"כ כולל מע"מ 

  

  מע"מ 

  

 

 

 _________________________                             תאריך : __________

 חתימה וחותמת 

 לגבי כל הפריטים עלול לפסול את ההצעה.  יש להציע מחיר עבור כל הכלים,  אי מילוי נספח זה  •

 המציע מתחייב לחתום בחתימת ידו ליד כל מחיקה/תיקונים  •
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 נספח ב'          

 ג'ן -המועצה המקומית בית    

 4/2021מכרז 

 

 לקיום הצעהמכרז נוסח ערבות 

 לכבוד

 המועצה המקומית  

 ג'ן -בית

 

 א.ג.נ.

 

 הנדון: ערבות מס' ________________________    

 

לבקשת ______________________ )להלן : "החייב"( , אני הח"מ בנק ________________ 

ף חמשת אלפים  )במלים   ₪  5000סניף ________ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

לביצוע עבודות קבלניות בהיקפים    4/2021ת החייב בקשר עם מכרז מסגרת פומבי מס'  ( שתדרשו מא₪ 

קטנים, עבור המועצה . סכום הערבות יהא צמוד למדד כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 )להלן : "המדד"( באופן הבא:

 או בסמוך ליום זה(  15/2/2021)שפורסם ביום  2021היינו מדד חודש ינואר  -"המדד הבסיסי "  

 יהיה המדד הידוע במועד התשלום בפועל על פי ערבות זו.   –"המדד החדש" 

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומד המדד הבסיסי. 

 

הפרשי אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצירוף 

הצמדה בתוך חמישה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 

את דרישתכם זאת.  למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא 

 במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

 

ע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגר

 חולט. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 

 12/6/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 

 בכבוד  רב         

 

        ___________________ 

 חתימת הבנק וחותמת         
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 ג'ן -המקומית ביתהמועצה                  

 4/2021מכרז 

 

 נספח ג'         

 המציע  –סף התנאי תצהיר עמידה ב

 

 

אני הח"מ __________, בעל ת.ז. מס' ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

מטעם     4/2021אני הח"מ , עושה תצהירי זה במסגרת הצעה למכרז מס'  .1

,  ג'ן- לאספקת כלי נגינה לבתי הספר היסודיים בבית_________________ )להלן המציע (, 

 ג'ן .-עבור המועצה המקומית בית

אני הח"מ , משמש כ _______________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו ומכוח היותי מורשה  .2

 לחתום על הצהרה זו בשם המציע.

 פרטי המציע : .3

 שם המציע : _________________________________________ .3.1

 כתובת רשומה: ________________________________________ .3.2

 מספר תעודת הרישום של המציע: ____________________________ .3.3

 __________ שמות מורשי החתימה של המציע : __________________.3.4

 ____________________________________________________ 

 פרטי איש קשר מטעם המציע: _______________________________.3.5

 

 עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים :  .4

אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, המציע ובעל הזיקה אליו )לסמן במקום  .4.1

 : 1976 -כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים , תשל"והרלוונטי ( 

 

)להלן "חוק עובדים  1991-______  לא הורשעו בעבירות לפי חוק עובדים זרים , תשנ"א 

 )להלן : "חוק שכר מינימום"(  1987 -זרים"( וחוק שכר מינימום , התשמ"ז

 

 ם , וחוק שכר מינימום ( עבירות לפי חוק עובדים זרי 2______  לא הורשעו ביותר משתי )

 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך  2_____  הורשעו ביותר משתי )

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1נכון למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי  2_____ הורשעו ביותר משתי )

( לפחות  1הפירוט להלן , ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 ממועד ההרשעה האחרונה :

 פירוט העבירה   מס' 

 )מספר סעיף ושם חוק(

 תאריך ההרשעה  

 )חודש ושנה(  
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 נסיון בביצוע עבודות בתחומים נשוא המכרז: .5

השנים האחרונות , בתחומי העבודות הדרושים   3במהלך עסק אני מצהיר בזאת כי המציע .5.1

 .  וסיפק מוצרי כלי נגינה למוסדות שוניםבמכרז זה, 

)לצורך הוכחת תנאי סף זה, נא לצרף טבלת פרויקטים וההיקף הכספי של כל פרויקט, כולל  

 פרטי הלקוח( 

 

 . אני מצהיר , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת  .6

 

 

 

    _____________        _______________ 

 תאירך        חתימת המצהיר    

 

 אישור עו"ד     

 

, מוסמך   הריני מאשר בחתימתי כי  המצהיר __________________ ת.ז. ________________

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.  

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת אחרת יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תהיר זה. 

 

 

____________________      ______________ 

 תאירך        חתימת וחותמת עו"ד     

 


