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 ג'ן-המועצה המקומית בית

 4/2022מכרז מס' 

   לגני ילדיםלאספקת ריהוט וציוד 

 

גני  21 -ציוד וריהוט ל)להלן המועצה ( מזמינה  בזה הצעות מחיר לאספקת ג'ן -המועצה המקומית בית

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  ג'ן, הכל-ר בבעלות המועצה המקומית בית ילדים חובה וטרום חובה אש

 

 תנאים ודרישות:  .1

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

 באמצעות צד ג':  

מוכח של שנתיים לפחות מתוך שלוש השנים שקדמו למועד  המשתתף הינו בעל נסיון .1.1

 הפרסום של המכרז, באספקת ציוד וריהוט לגני ילדים. 

 במידה והמציע הוא חברה או תאגיד, עליו להיות רשום בהתאם לחוק החברות או תאגידים   .1.2

בפריטים הרלוונטיים   1968-המציע הינו בעל רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח .1.3

 .2013 –תאם לצו רישוי עסקים , תשע"ג בה

המציע יגיש את הצעתו על גבי המפרט המצורף כנספח א למסמכי המכרז, אך ורק, כולל  .1.4

 הובלה והתקנה ככל שדרושה התקנה.  

המחירים אשר ינקוב המציע בהצעתו בנספח א', כוללים את כל העבודות, החומרים,   .1.5

ה והובלתם לבתי הספר שעבורם נדרשו  ההוצאות והעלויות הכרוכים באספקת כלי הנגינ 

 הכלים, וכן את מתן שירות התיקונים של כלי הנגינה ע"י הספק בתקופת האחריות.

הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע החל ממועד   .1.6

 חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז. 3הגשתה ועד תום 

מידה ויזכה, לספק את המוצרים לפי הסוג והדגם הרשומים במפרט אך  המציע יתחייב , ב .1.7

 ורק. 

 

 : על המציע לצרף להצעתו  .2

 אישור בר תוקף המעיד שהוא ספק מורשה של  ריהוט וציוד גני ילדים.  .1

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות כחוק בתוקף ואישור על ניכוי מס במקור בתוקף .   .2

 אישור עוסק מורשה.  .3

 . אישור מעו"ד או רו"ח בדבר בעלי זכות החתימה .4

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. .5

ו/או   .6 תשע"ה  הלימודים  שנת  פתיחת  לפני  והריהוט  הציוד  לאספקת  המציע  התחייבות 

 קבע בהסכם בין הצדדים. התאריך שיי

ע"ס   .7 בנקאית  בתוקף    30,000ערבות  הנוסח  יום(  90)  7/2022/16  יוםל₪  עפ"י   ,

 . נספח ב' – שבמסמכי המכרז

 .הצעת המשתתף שבה יפרט המציע את המחיר הדרוש  –נספח א'  .8

 תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף.  -' דנספח  .9

 

 :  התחייבויות המציע כזוכה .3

 מתחייב בזה כי במידה ויזכה : המציע 

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

 במכרז. 

אחריות הספק תהיה אחריות כוללת לטיב הציוד שיסופק על ידו למועצה, במסגרת   .3.2

תקופת האחריות יתקן הספק כל פגם )פגמים בייצור או פגמים אחרים כמפורט  
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בתעודת האחריות מטעם היצרן(, למעט נזקים הנובעים מוונדליזם או מרשלנות או 

הסר ספק, הספק לא יהיה תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש שוטף בכלי.   למען 

זכאי ולא יקבל שום פיצוי, תשלום או שיפוי עבור איסוף כלי הנגינה, בדיקתם, 

 החלפתם ותיקונם .

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

 נשוא אספקת הציוד ונשוא המכרז.

'  יעמדו בכל התקנים הנדרשים וישאו כל הציוד והריהוט לפי הטבלה המצורפת כנספח א .3.4

 תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם. 

הספק יספק ציוד מאיכות מעולה ומהסוגים שנקבעו בפטר בנספח א ו/או עפ"י קביעת   .3.5

 המועצה ולשביעות רצונה. 

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

רנטיבה למוצר המקורי, ואשר יהא שווה ערך מבחינת טיבו  רשאי הספק להציע כאלט

 למוצר המקורי.   

מובהר בזה כי אספקת מוצר שווה ערך, טעון אישור מוקדם בכתב של מנהל מח'    3.6.1

 רכש במועצה.  

   

 התמורה:  .4

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

 ע"י מנהל הרכש.  מאושרת

 

 כללי :   .5

, ושומרת אין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה .5.1

את הזכות לבחון את ההצעה ו/או המציע בפרספקטיבה  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  לעצמה  

 . ג'ן-העבר ככל שהיה עם המועצה המקומית בית של נסיון

 

ילדים .5.2 גני  מח'  מנהל  עם  שיתואם  ובמקום  בזמן  הציוד  את  לספק  יתחייב  הזוכה  המציע 

 במועצה.  

 

ככל  .5.3 התקנה  שינוע,  הובלה,  כולל  הזוכה,  המציע  על  חלות  זה  מכרז  נשוא  ההוצאות  כל 

 וכה באספקת הציוד. שידרש, הוצאות עובדים וביטוחים כחוק, וכל הוצאה אחרת הכר

 

חזרו,  כולל מע"מ , אשר לא יו  ₪ 0002ל ניתן לרכוש תמורת תשלום ש את מסמכי המכרז .5.4

 .במשרדי המועצה במחלקת גביה

 

,   2020 – 2021מקטלוג גן גנית לשנת  הנלקח למען הסר ספק,  רשימת הציוד בנספח א' .5.5

 תולעיין בחוברות לאחר תיאום עם מנהללהגיע למועצה ניתן רה, או ולהלן הקישור לאתר החב

 גני הילדים.

https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99

-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-1327-%D7%9D

-D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F%

-D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99%

D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx%# 

 www.ganganit.co.il או בכתובת האתר:  

https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
http://www.ganganit.co.il/
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 הגשת ההצעה:  .6

שבמסמכי המכרז אך ורק, עם חתימה וחותמת  )נספח א'(  על המציע להגיש את הצעתו על גבי הטבלה  

 על כל דפי ההצעה. 

 

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי  

המציע, יוגשו במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז לתיבת המכרזים במשרד מזכירת המועצה 

 . 0021: שעה  4/2022/71לא יאוחר מיום ,  2קומה 

 

לדיון, והצעה ללא ערבות    להביאלא  תשקול הוועדה  הצעה שלא יצורפו לה האישורים הנדרשים  

 בנקאית תיפסל.  

 

 . 049802220טל'  במחלקת חינוךלפרטים ניתן לפנות לגב' אבתהאג' סלאלחה 

 

 בכבוד  רב        

   עו"ד ראדי נג'ם       

 ראש המועצה המקומית            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/2022מכרז מס'   -ג'ן    - המועצה המקומית בית

 4עמוד אספקת  ציוד וריהוט לגני הילדים    – 4/2022ג'ן  מכרז - מועצה מקומית בית
 

 נספח א' 

 רשימת ציוד וריהוט לגני ילדים

 

 מס' 

 מס' גן   כמות  שם פריט  
יחידה  מחיר 

 כולל מע"מ  

סה"כ כולל 

 מע"מ 

1 
 7 שולחן אור 

3+4+6+13+9+17+1

5   
 

    3+8+1 3 מתקן פוקהונטס  2
 שמינייה על עמודים מתקן קסילפון 3

9 
3+8+1+2+12+6+4+

14+19+20   
 

    3+7+6 3 ארגז חול פלסטיק + כיסוי  4
    3+2+12+21+16 5 היגאים מושבי מתכת  4ג'יפ  5
    7 1 נדנדת קן ציפור  6
    7 1 מתקן משולב רובינסון  7
סנדוויץ'    160שולחן פרסה קוטר  8

   8+11 5 בצבע צהוב 
 

    8 1 שולחן פרסה רגל מתכת עבה סנדוויץ  9
ספסל גן רגל מתכת עם משענת צבע   10

   *14+*8+9 21 בוק 
 

    8+11+17 3 שולחן חול עם כיסוי  11
    8 1 הצרכנית בגן  12
    1 1 מתקן פיטר בן   13
    1+4 2 היגאים מתכת קבריולט  4ג'יפ  14
    1 1 5* 5סככת רשת צל  15
    2 30 גן רגל עץ צבע אטום  כסא 16
    2 1 מתקן מגלשה עם סולם מתכת   17
    2 1 דמות קפיץ מכונות מירוץ  18
    12 1 מתקן משולב סנדרלה 19
    12 1 משפך סל קטן  20
    12 1 ארגז חול דימוי סרטן עם מכסה  21
    12+21 2 7* 5סככת רשת צל  22
    4+13 2 סט ישיבה דגם " אביה"  23
    4+21+22 19 הדום ישיבה עגול ציפוי סקאי  24
    4+6+13+9+67 5 לוח ציור פרוספקט דו צדדי נייד   25
    4 2 סלסלה ניידת לצבע גואש  26
    4+6 2 שולחן נגריה  27
    4+18 2 שולחן נגריה דגם "פינוקיו"  28
    4 2 יוגה גוף מלבני  29
    4 2 כדורים כדורים לבריכת   30
    4 2 משאית פלסטיק ענקית  31
    4 2 טרקטור שופל  32
    4 2 מריצה איכותית מפלסטיק  33
    4 2 טרקטור עם פדלים ונגרר  34
    6 1 מתקן משולב עלי באבא  35
    6+14+19+20 10 ילדים סנדוויץ' שנהב  8שולחן לגן  36
    6 1 1מטבח מפואר עם משטח עבודה כיור  37
    6 1 פינת יופי מלכת החן  38
    6+13+21 3 מתלה כביסה שלד עץ  39
    6 1 סט כלי נגריה  40
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 מס' 
 מס' גן   כמות  שם פריט  

יחידה  מחיר 

 כולל מע"מ  
סה"כ כולל  

 מע"מ 
    6 1 ערכת חיבור והברגה מעץ  41
    6+9 2 סט פעילות גדול  42
    6+13+9 8 סקוטר מעץ  43
    6 1 שולחן תלמיד דגם אבנר  44
    6+21+14+19+20 4 שולחו בוץ/משחקי מים  45
    6 1 מכונות מדרון   46
    6 1 3- נדנדת תנין ל 47
    6 1 נדנדת ג'ירפה ליחיד  48
    6 1 נדנדת פיל ליחיד  49
    6 1 לוח פעילות ג'יגו + מעמד  50
    10 1 מתקן " כוכבן"  51
    10 1 שיפועי כבלים מתקן דו  52
    10+14 2 גבהים  3קורות שיווי משקל  53
    10 1 מתקן מים עגולה  54
    10 1 שולחן חול /מים  55
מנהרת פעילות רכבת עם תחתית   56

   10 1 רצפה
 

 לוח פרספקט דו צדדי  57
 1 10   

 

    10 1 3*3ארגז חול מעץ  58
    10 1 4*3ארגז חול מעץ  59
מטבח משולב עם מקרר דגם   60

   13 1 אולימפיה 
 

    13+21 2 פינת טבע עץ הדעת  61
    13 1 מושבים   4נדנדת עלה ורד מעץ  62
    13 1 מיכלים   16ארון פתוח  63
    13 1 מנהרת זחילה ממתכת  64
מתקן נדנדות כפול ממתכת שטח   65

5.2*7.2 1 13   
 

    13+9 2 פינת מרפאה דגם אמבולנס  66
    13+15 2 נחום תקום חלק  67
    4 1 בקתת החלומות  68
    4 1 צרכנייה בגן  69
    4 1 קלאס "נחש"  70
    *11+14 2 פרגוד רופא  71
    11+22 2 בית בובות מפואר  72
    11 1 נדנדנה מיני עלה ורד  73
    11 1 הגאים משובץ עץ   4ג'יפ  74
    11 1 מתקן כושר חתירה  75
    11 1 אופני כושר  76
    11 1 מיני ג'נגל ג'ים  77
    *5+14 2 מתקן משולב "כוכבן"  78
    5 1 מתקן נדנדות מתכת זוגי  79
 3417כסא פלסטיק נערם בצבעים  80

   5 35 ס"מ 
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 מס' 
 מס' גן   כמות  שם פריט  

יחידה  מחיר 

 כולל מע"מ  
סה"כ כולל  

 מע"מ 
מתכת עבה  שולחן טרפז רגל  81

 5 6 סנדוויץ'
  

   9+22 2 לוח דו צדדי נייד מחיק  82
   9 1 קן ציור כפול מתכת  83
   9 2 שולחן תוכן יצירה  84
פינת לימודית שומרים על איכות   85

 9 1 הסביבה 
  

   9 1 צלחת ויסטובלרית  86
משטחים  4משטח הליכה שיווי משקל  87

 9+17 2 בסיסים  5
  

   9 1 גומי משוננת טבעות  88
   9+21 2 שטיח מסלולי תחושתי   89
   9 1 עגלת חול מפלסטיק  90
   9+18 2 לוח משחק פעיל פאנל קסילופון  91
   9 1 סט שיווי משל קואורדינציה  92
   משותף  9+13 1 מתקן עלי באבא  93
   21 1 ארגז חול סגור/פתוח  94
   21 1 מתקן קפיץ שלישייה   95
   *21+18 2 לוח פרספקט לציור לחצר  96
   21 1 טיל   97
   21 1 תאטרון בובות שולחני   98
   21 1 מיכלים   8- מדף טיפולים ל 99

   21 1 קורקינט איכותי  100
   19+20+*14+17 3 קיר טיפוס מפוליטק  101
   14 1 רב מרחב מעוצב  102
   14 1 פעיל פאנל תופים לוח משחק  103
   16 1 מתקן נינג'ה מעץ  104
   16 1 מתקן מסדרת מטאליק  105
   16 1 סככה דו שיפועית עם ארגז חול   106
   16 1 מתקן קפיצים רודיאו  107
   16 1 נדנדה עלה ורד  108
   16 1 תאטרון לחצר 109
   16 2 שולחן חול/ מים  110
בטיחותי למתקני  משטח דשא  111

 משחק 
5*5 

 16 מ 
  

   16 1 מיכלים  32 - ארון אחסון ל 112
   16 2 עגלת סופר  113
   16 2 מכונית קופה אדומה  114
  14מתקן לייבוש ציורים עץ  115

 16 1 רשתות 
  

   16 1 סולם שווי בודד   116
   16 2 כדור פזיז  117
   14 1 לוח משחק פעיל פאנל חשבונייה  118
   14 4 ס"מ   180ספסל דגם קיפטאון  119
   14 2 שולחן רגל מתכת עבה  120
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 מס' 
 מס' גן   כמות  שם פריט  

יחידה  מחיר 

 כולל מע"מ  
סה"כ כולל  

 מע"מ 
    +*14 1 ארון נעליים דו צדדי מעוצב  121
    17 1 קן מוסיקה גיטרה  122
    17 1 קורות נבובות גדולות  123
    17 2 כדורגל ספוג  124
    17 1 סולמות וחבלים  125
    17 1 לוח משחק פעיל /פניל * עיגול  126
    17 2 ספסל דגם פנמה 127
    18+*17 2 7* 5סככת רשת צל  128
    17 1 מתקן נינג'ה " היפו"  129
    17 1 טרמבולינה אקסטרים לחצר  130
    18 1 ארון אומנות ויצירה  131
    18 1 סט שווי משקל צעדים  132
    *18 1 מתקן " אוהל אינדיאני"  133
    *18 1 מבוך " חפציבה"  134
    *18 1 מתקן דגם " יוסטון"  135
    *18 1 מתקן משולב " מטרופוליס"  136
    *19+20 1 מתקן מירון דלתא  137
    *19+20 1 מסלולי נינג'ה מעץ " רובינייה"  138
    19+20 1 מסתובב תוף   139
    19+20 1 חישוק כדורסל  140
    19+20 1 מ'   4.5*4.5פרגולה רמת השרון  141
    20+2 3 תאים  16ארון לאחסון תיקים  142
    19+20 2 מיכלים דגם " גלית"  12ארגונית   143
    19+20 1 נדנדה קן לציפור לכל הגילאים  144
    19+20 2 שולחן חימר פלסטלינה 145
    19+20 2 פינת תחפושות " הליצן הקטן"  146
    2 1 מיכלים  9ארונית אחסון משופעת   147
    22 1 דמות קפיץ " חיפושית"  148
    22 1 קלאס" אותיות ערבית"  149
    22 1 קלאס " אותיות עברית"  150
    22 1 סולמות וחבלים  151
    22 1 שולחנות דגם " עלי כותרת"  152
    22 5 סנדוויץ  - שולחן עגול מתכת עבה  153
    22 1 עץ בוק   - מגירות  18ארון  154
    22 1 מנהרת זחילה ומגלשה  155
    22 1 מראה לתלייה מסגרת עץ  156
    22 1 מתכת   –נדנדה עלה ורד  157
    22 1 קלאס רצפה  159
    22 1 ווים  35קולב מעילים עגול נייד  160
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 מס' 
 מס' גן   כמות  שם פריט  

יחידה  מחיר 

 כולל מע"מ  
סה"כ כולל  

 מע"מ 
    22 10 עגלת מזרונים עם הפרדה   161
    22 1 מטר   2מטבח מפואר  162
    22 1 סט סירי אלומניום  163
    22 1 סט ירקות/פירות חתוכים מעץ   164
    15 1 מתקן כוושר מטוטלת כפולה  165
    15 1 כבלים   3הליכה מתקן  166
    SURFY 1 15שטיח קפיצי  167
    15 1 מתקן הליכה באוויר כפול  168
    15 1 מתקן דו שיפועי מכבלים  169
    15 1 מראה דגם גלית  170
    15 1 שולחן רגל עץ סנדוויץ שנהב  171
    15 1 לוח ציור פרספקט דו צדדי נייד  172
    15 1 " היפו"  מתקן נינג'ה 173

 

  

  

סה"כ  כולל  

  מע"מ

   

 

 

 

 

בכתובת :     2020 – 2021חשוב לציין כי  רשימת הציוד בנספח א' נלקח מקטלוג גן גנית לשנת 

www.ganganit.co.il   תיאום עם  קישור לאתר החברה, או להגיע למועצה ולעיין בחוברות לאחר ב או

 מנהל גני הילדים.

anit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9https://www.gang

-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-1327-D

-D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F%

-D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99%

D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx%# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ganganit.co.il/
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.ganganit.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-1327-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.aspx
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 נספח ב'           

 

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

  תאריך : __________        

 לכבוד

 ג'ן -מועצה מקומית בית

 

 א.ג.נ.

 

 הנדון: כתב ערבות מס'_____________   

 

על פי בקשת ____________________ ת.ז./ח.פ. _______________ )להלן : "המציע"( אנו  

שר עם ₪ )שלושים אלף ₪ ( וזאת בק 30000 -ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים ולהבטחת מילוי התנאים ודרישות   4/2022השתתפותו במכרז מס' 

 המכרז. 

 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה   14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

, או באופן כלשהו,  בכתב, שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם 

 טענת הגנה כל שהיא, שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

 תייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה  על הסך הכולל הנ"ל . מהן מ

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  

15/3/2022 . 

 

ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום ________________ ועד בכלל ולאחר יום _____________ 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 

__________________     ___________________ 

 בנק        תאריך
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  נספח ג'          

 

 הסכם 

 אספקת ציוד וריהוט לגני ילדים  

 

 2022שנערך ונחתם ביום ____________ לחודש ________ שנת 

 

 ג'ן  - מועצה מקומית בית  :    בין 

 

 )להלן : "המועצה" (         

       

 :  שם ___________________  לבין

 

 ח.פ. ____________________           

 

 כתובת : __________________           

 

 ( )להלן : "הספק "          

       

גני   21  -ריהוט וציוד ללאספקת  4/2022והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'   הואיל

 )להלן : המכרז" (;וטרום חובה   ילדים חובה 

 

 והספק הגיש את הצעתו למכרז זה;  והואיל

 

 והמועצה החליטה לקבל הצעת הספק בהתאם לתנאי המכרז, הסכם זה ונספחיו;  והואיל

 

    וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע   והואיל

 למתן העבודות נשוא המכרז בהסכם זה;                       

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :    

 

 בוא : מ

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

המועצה מוסרת בזאת לספק והספק מקבל בזאת מאת המועצה את אספקת הריהוט והציוד   .2

 בהתאם לתנאי מסמכי המכרז והסכם זה. 

הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע האספקה   .3

 מסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו. וביכולתו לבצע את האספקה כמפורט ב 

 

 הגדרות: 

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן:
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בהתאם לתנאי  הגורם המקבל על עצמו את אספקת הציוד והריהוט לגני הילדים  –הספק  .1

 המכרז, לרבות מורשיו , נציגיו, עובדיו או מי מטעמו. 

פריטים המופיעים בטבלת הציוד המצורפת ואשר תהא המועצה רשאית  -הזמנת רכש   .2

להזמין, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, עבור הגנים כולם ביחד או כל אחד לחוד את כל  

הפריטים המופיעים או חלק מהם, בהתאם לסכומים ולמחירים אשר מילא הספק בהצעתו 

ושר והאפשרויות התקציביות העומדות למכרז, והכל בהתאם לתקציב המאשבנספח א' 

בפני הרשות, לרבות פיצול ההזמנה בין יותר ממציע אחד עפ"י המחירים הזולים 

 והתקניים. 

אספקת ריהוט וציוד גני הילדים למועצה, הרכבתם, הצבתם והתקנתם בגני   -האספקה  .3

 הילדים ובמרכז הטיפולי, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

ל הפריטים והדגמים הכוללת את המחירים של אותם הפריטים, רשימת כ – טבלת ציוד  .4

 במכרז.   נספח א'אותם הגיש הספק בהצעתו 

 עמה אשר יהא אחראי על הזמנת הרכש ע"י הספק. טהמועצה ו/או מי מ –האחראי  .5

 

 תקופת ההסכם: 

הסכם זה הינו מיום ______________ ועד ליום _____________ , או עד אספקת   .1

 .המוקדם מביניהם (  הציוד המבוקש )

המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי   .2

ימים מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  3וזאת ע"י  משלוח הודעה בכתב של 

 . כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות למעט התשלום המוסכם בהסכם זה

 

 הצהרת והתחייבות הספק: 

 הספק מצהיר ומתחייב למלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן:

 . _____________מיום גני הילדים לא יאוחר  21 - לספק את הציוד לכל אחד מ .1

 ימי עבודה ממועד הודעת המועצה.  3 -לבצע תיקונים והחלפת רכש פגום לא יאוחר מ .2

בגנים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והגל בהתאם לדאוג לביצוע האספקה וההצבה  .3

להתחייבויותיו במכרז, וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, לכמות 

 ולוח הזמנים לביצוע האספקה בהתאם להוראות הסכם זה.

להודיע לאחראי על כל איחור או תקלה או על אי יכולתו לעמוד באספקה במועד או   .4

ה  זשל הזמנת הרכש, אך אין בהודעה כאמור כדי לפטור אותו מחו בכמות או בסוג

 להשלים את מלוא הזמנת הרכש ובמועד הקובע. 

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמועצה רשאית לפצל את המכרז/ההזמנה בין יותר ממציע  .5

אחד וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למחירים הזולים ביותר בין המציעים  

 והתקניים. 

 

 ורה: התמ

 התמורה תהא בהתאם להצעת המציע במכרז המצ"ב להסכם זה . .1

הספק יהיה זכאי למחירים שמילא בהצעתו שזכתה במכרז במסגרת נספח א'  )הצעת   .2

 המציע( , המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו. 
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מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצירוף חשבון מפורט  .3

 ומאושר ע"י הגורם האחראי במועצה. 

 הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מעבר למחירים נשוא הצעתו .  .4

יום מיום הגשת החשבון המאושר   30כל חשבון שאושר ישולם לספק לפי שוטף +  .5

 וחשבונית מס כדין, ולאחר קבלת הכספים ממשרד החינוך )הגוף המתקצב(. 

 

 אחריות הספק:  

המועצה כל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או   הספק יהיה אחראי כלפי .1

העקיפים, שייגרמו למועצה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו/או ו/או כתוצאה  

פי  -ממחדלים של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, במהלך ביצוע התחייבויותיו על

או שעליו יוסכם  הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה

 בעתיד , ויפצה את המועצה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור. 

הספק יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא, לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו במישרין ו/או   .2

בעקיפין על ידי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו של הספק בקשר עם ביצוע  

 סכם זה.השירותים והתחייבויותיו על פי ה

 

 פיצויים מוסכמים:

הספק מצהיר כי ידוע לו כי איחור באספקת המוצרים, ככל שהוזמנו ממנו, יזכו את   .1

מסך סכום כל הפריטים שהוזמנו   5%המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

ולא סופקו, לכל יום איחור. הפיצויים כאמור, ישולמו כשהם צמודים למדד האחרון שיהא 

 ועד התשלום. ידוע במ

הפר הספק כל תנאי מתנאי הסכם זה , יפצה הספק את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה  .2

 עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין.

בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את הזמנת הרכש במלואה במועד הקבוע או בכמות   .3

חית הנדרשת בהזמנת הרכש או לא מילא אחר התחייבות כלשהי, המועצה רשאית להפ 

 ו/או לקזז סכומים מהתמורה במקרים ובסכומים כדלקמן:  

 גובה הפיצוי המוסכם  האירוע  מס'

אי אספקת הריהוט והציוד במועד ובכמות   1

 המוזמנת   

מסך סכום הפריטים שלא  5%

 סופקו, לכל יום פיגור. 

אי תיקון, החלפת פריטים שהגלו בהם   2

 ליקויים במהלך תקופת האחריות

פריט מהפריטים ₪ לכל  500

שהתגלו בהם ליקויים לכל יום 

 פיגור

 

ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו אותו מהתחייבויותיו  .4

 על פי הסכם זה.

 

 ערבות  :  

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה יפקיד במועצה לאחר ההכרזה   .1

חודשים   12.הערבות תעמוד לתקופה של  ₪ 30000עליו כזוכה "ערבות טיב" בסך 

 ממועד אספקת הציוד. 
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המועצה תהא רשאית , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית בכל  .2

שעות  24מקרה שמצאה כי הספק הפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך 

 מהשעה בה נמסרה לו דרישת תיקון ההפרה.

 

 שונות  : 

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שלמועצה מונה חשב מלווה, וכי הסכם זה ו/או כל מסמך   .1

שיש בו התחייבות כספית אינם מחייבים את המועצה אלא אם הם חתומים ע"י מורשי 

 החתימה של המועצה : ראש המועצה, גזבר וחשב מלווה בצירוף חותמת המועצה. 

, הינו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא  מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי הספק .2

ווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הספק, לרבות  יי

זכאי לכל תשלום ו/או זכויות   אחריות בגין כל נזק ואו תאונה שיגרמו לו, ואין הספק

 , המגיעים עפ"י כל דין לעובד ממעבידו , מאת המועצה.שהם

ה הינם תנאים יסודיים והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה תנאיו של הסכם ז .3

 את המועצה בסעדים משפטיים על פי דין.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 ________________          ________________          _________________ 

 הספק         חותמת המועצה     ראש המועצה   

 

 

_________________________________        __ 

 חשב מלווה           גזבר המועצה                
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 נספח  ד'                                  

 המציע  –סף התנאי תצהיר עמידה ב

 

 

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

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

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

, עבור  ג'ן-בבית  יהוט לגני הילדיםציוד ורלאספקת _________________ )להלן המציע (, 

 ג'ן .-המועצה המקומית בית

_______________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו ומכוח היותי מורשה אני הח"מ , משמש כ  .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 -הרלוונטי ( כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים , תשל"ו

 

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

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

 

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

 

אך  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, 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(  

   

   

   

 

 נסיון בביצוע עבודות בתחומים נשוא המכרז: .5

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

 .  למוסדות שוניםו לגני ילדים   ריהוטד וציו וסיפק במכרז זה, 

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

 פרטי הלקוח( 
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 אני מצהיר , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.   .6

 

 

 

    _____________        _______________ 

 תאירך        חתימת המצהיר    

 

 אישור עו"ד     

 

, מוסמך   המצהיר __________________ ת.ז. ________________הריני מאשר בחתימתי כי  

 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     

 


