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 הזמנה לקבלת הצעות 

 ציוד והתקנה לחדר כושר

 רא.פתח דב

במועדון הספורט.   ( מזמינה בזאת הצעות לאספקה והתקנה של מתקני כושר"גבעת זאב" –מועצה מקומית גבעת זאב )להלן  1א.

 "המתקנים"(. –)להלן 

  .זאב" "גבעתלהתקין מקסימום עמדות עבודה, עפ"י הצעות שיתקבלו ובכפוף לתקציב  "גבעת זאב"ברצון  2א.

 ב.כללי

שתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות, מפורטים במסמכי המכרז, אותם התנאים המוקדמים לה  1ב.

, אשר ₪000,1 תמורתה', בשעות העבודה,  –בימים א'  זאב, גבעת 17הגיא המועצה רחוב  משרדי הגביה שלניתן לרכוש ב 

רים לעיל. על המציע לצרף למעטפת במועדים האמוהגבייה לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי 

  הצעתו קבלה/או צילום הקבלה על תשלום רכישת המכרז.

במסירה אישית )לא לשלוח בדואר(, בתיבת המכרזים  ,עותקים בכריכה )מקור + העתק( 2 –ב  את ההצעות יש להגיש  2ב.

המסמכים והאישורים המפורטים  , גבעת זאב, בצירוף כל44במשרדי המועצה המקומית גבעת זאב בכתובת רח' המכבים 

הצעה שלא תגיע לתיבה עד למועד ושעה זו , תיפסל ולא  .12:00בשעה _18 / 06/  2018 יוםבבמסמכי המכרז, וזאת 

 . תשתתף במכרז

על המציע להגיש הצעתו למכרז כשכל מסמכי המכרז חתומים כנדרש, למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את כל   3ב.

 ורים כנדרש במפרט מכרז זה.המסמכים והאיש

-02בטלפון:   סגן ראש המועצהמזכירת דוד  פלורהסיור קבלנים אינו חובה. לתאום סיור במקום יש לתאם עם גב'   4ב.

. מציע שלא יסייר במקום ויזכה במכרז לא יוכל להלין או להתלונן על שום נושא הקשור למקום, להגעה, להתקנה, 5360156

לפינוי הפסולת או לכל נושא שבמידה והיה מסייר או שואל שאלות במסגרת השאלות שבמכרז היה לתנאי השטח, למבנה, 

   הנושא ידוע לו.

, באמצעות כתובת הדוא"ל )לכל המאוחר( 12:00בשעה ,  05 / 06/  2018ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד לתאריך   5ב.

. לא ייענו avner@givat-zeev.muni.il  : כתובת מייל  : גזבר המועצה. תפקיד  , הבאה בלבד של מר אבנר דובדבני

תשובות לשאלות שישאלו בע"פ, בטלפון ו/או בכל דרך אחרת. כל השאלות והתשובות יופצו באופן מרוכז בדוא"ל, לכל 

  רוכשי מסמכי המכרז ולהם בלבד.

 תמו ע"י המציע בכל דפיו.מובהר, כי התשובות וההבהרות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייח 6ב.

  תמנה מפקח/יועץ מטעמה לליווי הליכי המכרז. זאב" "גבעת  7ב.

 



 

 

 מסמכי המכרז .ג.

 הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז: .1

 כתב כמויות –  נספח א'  1ג.

 הצעת המציע להסכם שרות שלאחר תקופת האחריות לכלל הציוד שיירכש. –  נספח ב'   2ג.

 פרטי החברה –  נספח ג'   3ג.

 נוסח ערבות להצעה במכרז. –נספח ד'    4ג.

 נוסח ערבות לקיום החוזה. –נספח ה'    5ג.

 הסכם התקשרות. –נספח ו'    6ג.

 הבהרות להזמנה –נספח ז'    7ג.

 מפרט כללי. –נספח ח'    8ג.

  חודשים. 36 –למכרז זה הפועלים פחות מ חדרי כושר לפחות הדומים  5פירוט  -פירוט ניסיון המציע –נספח ט'    9ג.

   אישור על קיום ביטוחים. – נספח יא'  .11ג.נוהל בטיחות. –נספח י'    10ג.

 

 ד.תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז מי שרכש את מסמכי המכרז ואשר עומד, במועד הגשת ההצעות, בכל הדרישות המפורטות במכרז 

  (:הסף" אי"תנ –)לעיל ולהלן   זה

 השנים האחרונות לפחות 3ב_ למציע ניסיון באספקה והתקנת ציוד כושר  1ד.

  השנים האחרונות. 3רשויות לפחות ב  3למציע ניסיון עם   2ד.

מהנדרש במכרז  בהיקף דומה או גדול יותר שנים האחרונות 3חדרי כושר לפחות ב  5המציע סיפק   3ד.

  עצמו.הניסיון צריך שיהיה של המציע  זה.

  למציע אישור מכון התקנים הישראלי למתקנים אשר נדרש עבורם אישור ואשר מוצעים על ידו.  4ד.

 

 ערבות בנקאית להבטחת חתימת חוזה, אף המועמד זכה במכרז )ערבות מכרז( ה.

המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז, אוטונומית ובלתי מותנית, שהוצאה על , בנוסח בנקאית ערבות להצעה במכרז צורפה  1ה.

"מועצה מקומית גבעת לפקודת  ₪,)במילים: עשרת אלפים ש"ח(  10,000 –על סך  ידי בנק בישראל, לבקשת המציע,

 כל זאת להבטחת קיום תנאי המכרז.  15/9/18-בתוקף ל ,זאב"

הערבות, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד באיזה מהתחייבויותיו על פי תנאי  תהא רשאית להגיש לגביה אתזאב"  "גבעת  2ה.

  לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף. "גבעת זאב"מכרז זה ו/או יחזור בו מהצעתו, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של 

 המציע לבדו יישא בהוצאות הכרוכות בהגשת הערבות.  3ה.

 עיל תיפסל על הסף, ולא תידון כלל על ידי וועדת מכרזים.הצעה שלא תצורף אליה ערבות מכרז כנדרש ל 4ה.

  וכן נוסח ערבות ביצוע חתומה בראשי תיבות של המציע אשר תיכנס אם זכה במכרז.       

  ערבותו תושב לו עם ההודעה על כי לא זכה במכרז. –מציע שלא יזכה במכרז   5ה.

מאת בנק ₪ )במילים: עשרים אלף ש״ח(  50,000 -על סך  מציע אשר זכה במכרז יגיש לגבעת זאב ערבות ביצוע  6ה.

החוזה. הערבות תוחתם בתקופת הבדק  -ש״ח להבטחת מילוי מטלותיו על פי ההסכם  50,000בישראל וחתומה גם כן על סך 

 .כפי שיצוין בהמשך. הערבות תהיה בנוסח אשר בנספח ד



 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  ו.

את הצעתו בשני  זאב" "לגבעתבחתימה מקורית מלאה וחותמת החברה את הצעתו, ויגיש כל מציע ימלא ויחתום   1ו.

( שכל אחד מהם יכלול את כל המסמכים והמידע שלהלן, כשהם תקפים נכונים ומאומתים העתק + מקורעותקים כרוכים )

 .)לפי העניין( למועד הגשת ההצעה

בתוספת חותמת החברה, ובצירוף אישור רו"ח/עו"ד שהחתימה כל מסמך ממסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, ו  2ו.

 מחייבת את החברה.

למסמכי המכרז, ישלים בהסכם את פרטי המציע, ויחתום על  נספח ו' המציע יצרף את הסכם ההתקשרות המצורף  3ו.

הפרטים לעיל.  מלבד מילוי יהיה רשאי להכניס כל שינוי או תיקון להסכםלא  ההסכם בראשי תיבות בכל עמוד. המציע

 מובהר כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה הצעה בלתי הדירה שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה.

 מפרט טכני כללי למתקני הכושר וכן מפרט של כל אחד מהמכשירים שברשימה בכתב הכמויות.  4ו.

 בתנאי הסף.  מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הניסיון הנקובים  5ו.

יודגש ויובהר, כי על המציע לציין בנספח  פרטי הניסיון של המציע. -המצורף למסמכי המכרז -נספח ט' מילוי  6ו.

  .10.7חדרי כושר )לפחות( בהיקף דומה או גדולים יותר שהותקנו על ידו כמפורט בסעיף  5 –הנ"ל 

ספח ד' למסמכי המכרז.)ערבות מכרז חתומה ע"י בנק ונוסח ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף נ  7ו.

 ערבות ביצוע עליה חתם בראשי תיבות שתחתם ע"י הבנק עם זכה במכרז.

, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 1976 –על המציע לצרף אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   8ו.

 כשהם תקפים.

 פטור מניכוי מס במקור.אישור מרשויות המס על   9ו.

 לעניין חוק מע"מ. –המציע יצרף תעודה המעידה כי המציע בעל תעודת עוסק מורשה   10ו.

 היה והמציע תאגיד יש לצרף את המסמכים הבאים:  11ו.

  אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה בחברה.

 העתק תעודות רישום החברה ברשם החברות.

 ל מסמכי המכרז נחתמו על ידי החברה.אישור עדכני מרו"ח/עו"ד כי כ

למען הסר ספק מובהר במפורש, כי מציע אשר לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים לעיל, ו/או לא ימלא   12ו.

אחר ההוראות שפורטו לעיל, בדבר אופן הגשת המסמכים, ו/או ינקוב בפרטים אשר יתבררו כלא מדייקים, ו/או שאינם 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעת המציע. אי צירוף ערבות מכרז  זאב" בעת"גאמיתיים, רשאית 

 ונוסח ערבות ביצוע חתומה בראשי תיבות תיפסול את ההצעה.

 כל האישורים יהיו בתוקף ביום הגשתם.  13ו.

 ו. מסמכים שיש לצרף להצעה

 "לגבעת זאב"את הצעתו, ויגיש  כל מציע ימלא ויחתום בחתימה מקורית מלאה וחותמת החברה  1ו.

( שכל אחד מהם יכלול את כל המסמכים והמידע מקור + העתק) כרוכים את הצעתו בשני עותקים

 .שלהלן, כשהם תקפים נכונים ומאומתים )לפי העניין( למועד הגשת ההצעה

ור כל מסמך ממסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, ובתוספת חותמת החברה, ובצירוף איש  2ו.

 רו"ח/עו"ד שהחתימה מחייבת את החברה.

למסמכי המכרז, ישלים בהסכם את פרטי  'נספח והמציע יצרף את הסכם ההתקשרות המצורף   3ו.

לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי או המציע, ויחתום על ההסכם בראשי תיבות בכל עמוד. המציע 

עה וחתימת המציע על גבי ההסכם מלבד מילוי הפרטים לעיל. מובהר כי הגשת ההצ תיקון להסכם

 מהווה הצעה בלתי הדירה שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה.

  .מהמכשירים שברשימה בכתב הכמויות וכן מפרט של כל אחד הכושר טכני כללי למתקני מפרט  4ו.

 מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הניסיון הנקובים  בתנאי הסף.  5ו.



 

יודגש ויובהר, כי על המציע פרטי הניסיון של המציע.  -המצורף למסמכי המכרז -'נספח טמילוי   6ו.

כמפורט  שהותקנו על ידואו גדולים יותר בהיקף דומה )לפחות( חדרי כושר  5 –לציין בנספח הנ"ל 

 . 10.7בסעיף 

רז )ערבות מכלמסמכי המכרז. נספח ד'ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף   7ו.

 חתומה ע"י בנק ונוסח ערבות ביצוע עליה חתם בראשי תיבות שתחתם ע"י הבנק עם זכה במכרז.

, בדבר ניהול פנקסי 1976 –על המציע לצרף אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   8ו.

 חשבונות ורשומות כשהם תקפים.

 אישור מרשויות המס על פטור מניכוי מס במקור.  9ו.

 לעניין חוק מע"מ. –תעודה המעידה כי המציע בעל תעודת עוסק מורשה  מציע יצרףה  10ו.

 היה והמציע תאגיד יש לצרף את המסמכים הבאים:  11ו.

 אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה בחברה. 

 העתק תעודות רישום החברה ברשם החברות.

 ברה.אישור עדכני מרו"ח/עו"ד כי כל מסמכי המכרז נחתמו על ידי הח

למען הסר ספק מובהר במפורש, כי מציע אשר לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים   12ו.

לעיל, ו/או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל, בדבר אופן הגשת המסמכים, ו/או ינקוב בפרטים 

י לפי שיקול דעתה הבלעד "גבעת זאב"אשר יתבררו כלא מדייקים, ו/או שאינם אמיתיים, רשאית 

אי צירוף ערבות מכרז ונוסח ערבות ביצוע חתומה בראשי תיבות  והמוחלט, לפסול את הצעת המציע.

 תיפסול את ההצעה.

 ביום הגשתם.כל האישורים יהיו בתוקף   13ו.

 

 ז.בחינת ההצעות והצהרות המציע

כל הנתונים הרלבנטיים, עם הגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומתחייב, כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת   1ז.

מכל סוג ומין שהוא, בקשר עם המכרז ו/או בקשר עם הצעתו, וכי ביצע את כל הבדיקות הרלוונטיות בקשר לכך, כולל 

ביקור בחדר הכושר והכל באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדית, ומבלי שהסתמך על כל מידע שניתן לו, אם ניתן, 

  מה, וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה.ו/או מי מטע זאב" "גבעתעל ידי 

מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון, כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או   2ז.

 לשירותים המסופקים על ידו.

 תקבע את זאב" "גבעתלמען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז,   3ז.

 הפרשנות המחייבת.

 ."גבעת זאב" אינה חייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר   4ז.

או/ו לרשות מקומית אחרת יש ניסיון  "ולגבעת זאב"זכאית שלא לבחור במציע כזוכה, במקרה  "גבעת זאב"   5ז.

 לט של "גבעת זאב".שלילי קודם עם המציע בפרויקטים קודמים שהמציע ביצע, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוח

תשלם  "שגבעת זאב"על המציע למלא במסמכי המכרז את מחירי יחידת כל מתקן ספורט ללא מע"מ. לסכומים   6ז.

 למציע יתווסף מע"מ כדין.

אינה מתחייבת לרכוש מתקן כלשהו מהמציע, אלא רק מס' מתקנים נבחרים לפי  "גבעת זאב"מובהר במפורש, כי  7ז.

  ולל אפשרות פיצול ההזמנה בין מספר מציעים.שיקול דעתה הבלעדי כ

למען הסר ספק מובהר, כי בקביעת מחיר למתקן מתחייב המציע לספק את המתקן למזמין, מבלי להתנות את ההזמנה  8ז.

 ברכישת מתקן או מתקנים אחרים או כמות זו או כמות אחרת.

אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, בלבד והמציע  "לגבעת זאב"כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  9ז.

 למעט הגשת הצעתו למכרז זה.



תנאי החוזה, או כל  כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המציע במפרט הטכני, בכתב בכמויות, בטופס הצעת הקבלן, או 10ז.

 ו את ההצעה על הסף.יפסל  הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת,

 המזמין שומר לעצמו את הרשות, אך לא חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה. 14ז.

באם תתגלה סתירה או שגיאה, או אי התאמה, או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף מסוים יש להודיע על כך מיד וללא  15ז.

 "גבעת זאב"לשאלות משתתפי המכרז, תשובת  בכתב, הודעה כאמור יש למסור עד גמר המענה "לגבעת זאב"דיחוי 

תימסר בכתב בלבד, למציג השאלות להבהרה, וכן תופץ ליתר משתתפי המכרז, תשובה שקיבל מציע בעל פה מגורם כל 

  ותיחשב כאילו לא נמסרה כלל."גבעת זאב" שהוא לא תחייב את 

לבדוק ולבחון את מלוא הפרטים   טכניים, החובהערבה לדיוק הכמויות, התוכניות או התיאורים ה"גבעת זאב"  אין 16ז.

  מוטלת על המציע.

 בחירת ההצעה הזוכה ח.

 ההצעות יבואו בפני וועדת מכרזים של "גבעת זאב".  1ח.

 המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו על פי אמות המידה והמשקולות כמפורט, להלן:אמות   2ח.

   %60    –א. בגין מחיר 

     שיחולקו ל: %40  –ב. בגין איכות 

'( נק 3) מקצועי ולווי תמיכה '(,נק 3) להתקנה ,לאספקה לקוחות דעת חוות 10%
 '(נק 4) דומים לקוחות עם ותחזוקה שרות,

  ואסתטיקה נראות 5%

 האספקה זמן הקדמת5%                         .ובידול פטנטים ,עדיף טכני מפרט ,בלעדיים יתרונות 10% 15%

 2 שבמכרז הציוד כל אספקת יכולת (,3%) החברה ויציבות חוסן (,5%) הציוד ועמידות איכות :ל יועץ דעת חוות 10%
  '(נק)

 

 שלבים הבאים: 4 –תהליך בחינת ההצעות והערכתן יעשה ב  מתן הניקוד )מחיר + איכות(  3ח.

 .פסל על הסףתי –הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים בפרק ד'  בדיקת תנאי סף. – שלב א'

 חישוב העלות. – שלב ב'

 בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציוני איכות המציע. – שלב ג'

  חישוב הציון המשוקלל )איכות + מחיר( ודירוג ההצעות. – שלב ד'

  עמידה בתנאי סף –שלב א'   4ח.

  בדיקת כל מסמכי ההצעה ונספחיה וצורפותיה, בהתאם לתנאי המכרז.  .א4ח.

ת מכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות המכרז ו/או חלקן ו/או שתהיה וועד  .ב4ח.

  אלא אם החליטה הוועדה אחרת. –חסרה, מוטעית ו/או מבוססת על הנחות בלתי נכונות 

 בחירת הזוכה –שלב ב'   5ח.

עלת הציון המשוקלל הגבוה מבין ההצעות העומדת בכל תנאי המכרז הזוכה שיבחר יהיה זה שהצעתו תהיה ב  .א5ח.

  ביותר.

  כפוף להוראות כל דין לוועדה שיקול דעת מוחלט בבחירת המתקנים והכמות.  .ב5ח.

 



 

 הודעת זכייה ט.

  תמסור לזוכה הודעת בכתב בדבר החלטתה בדבר זכייתו במכרז. "גבעת זאב"  1ט.

ומטעם  "גבעת זאב"מורשה החתימה מטעם ביצוע ההתקשרות עם הזוכה מותנה בחתימת הסכם התקשרות על ידי   2ט.

, הגשת ערבות ביצוע, אישור על קיום ביטוחים כנדרש בהסכם והגשת תרשים העמדה לציוד שבמכרז שיאושר ע"י הזוכה

 "גבעת זאב".

  לבין המציע הזוכה. "גבעת זאב"מובהר בזאת, כי הודעת זכייה אינה מהווה, בשום אופן, התקשרות תקפה בין   3ט.

ערבות ביצוע, אישור על קיום ביטוחים בנוסח הרצוף למכרז  –ימים מיום שנמסר לו על הזכייה  5זוכה ימסור תוך ה  4ט.

 ללא שינויים כלשהם כמפורט וכמצורף להסכם ההתקשרות ואת תרשים העמדת הציוד.

 .ש"ח 50,000 ערבות הביצוע תהיה בגובה  5ט.

  ת ההתקשרות עם הזוכה לתוקף.ביצוע פעולות אלה הנן תנאי מוקדם לכניס  6ט.

המציע בהגשת הצעתו למכרז מאשר כי ידוע לו שאם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, אזי שאר המציעים במכרז יהיו   7ט.

 זכאים לעיין בהצעתו.

 הוראות כלליות  י.

 התקנת המתקנים

  מה ו/או יועץ/מפקח מטעמה.ו/או מי מטע "גבעת זאב"המתקנים שיוצבו בחדר הכושר יבחרו באופן בלעדי ע"פ   1י.

ו/או מי מטעמה ו/או יועץ/מפקח מטעמה תוכנית העמדה, תכנית עבודה והקמה "גבעת זאב" הקבלן יגיש לנציג   2י.

לאישור. רק לאחר אישור כתוב של נציג ""גבעת זאב" ו/או מי מטעמה ו/או יועץ/מפקח מטעמה יתחיל הקבלן בביצוע 

  התקנת מכשירי הכושר.

דה ובסיום התקנת ציוד הכושר יסתבר כי העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות והתקנים הרלבנטיים ו/או במי  3י.

, ו/או לחוטי החשמל בציוד האירובי העמדת הציוד או השלמת התקנה והפעלת כל המכשירים או פתרון בטיחותי ואסטטי

כל הנדרש ע"מ להשלים את חדר הכושר  באופן מידי, את במידה ולא ניתן אישור הפעלה לחדר הכושר יבצע הקבלן,

   ."גבעת זאב" לקבלת אישור הפעלה כנדרש וזאת, ללא כל תמורה נוספת מצד

 יא.תשלום חשבונות ואישור מכון התקנים

כל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון הקבלן בלבד. המזמין רשאי אך לא חייב להזמין ביצוען של הבדיקות   1יא.

 הקבלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו העלויות על הקבלן. בעצמו ולחייב את

ימים )קלאנדרי(,  90תקופה של   הספק על  בהצעת –: העבודה תהיה בהתאם למפורט במסמך א' תקופת ביצוע  2יא.

   מיום החתימה על ההזמנה.

    תנאי תשלום:  3יא.

 ערבות בנקאית. מקדמה בחתימת ההסכם עם הזוכה כנגד - 10%  א.

יום שימסרו לאחר סיום ההתקנה  60בצ'ק דחוי למועד פירעון שוטף +   - 90%ב. 

   המלאה ואישור היועץ כמפורט בהסכם זה.

 חשבונות חלקיים, מקדמות או תשלומים אחרים לא ישולמו.

   מועד גמר ההתקנה יחשב המועד בו מלא הספק את כל מחוייבותיו על פי הסכם זה.

אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה הר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת לעבודה נוספת כלשהי , מוב 4יא.

 בכתב ומראש. –יאושרו פרטנית וספציפית על ידי ""גבעת זאב" 

 יב.אחריות הקבלן באתר העבודה

לחוק. אין באמור לעיל פוגע  לנקוט בכל אמצעי הזהירות באתר העבודה והתשתיות הקיימות במקום, בהתאם  על הספק / הקבלן

 קיום מטלותיו על פי ההתקשרות עימו.טחת הבלש״ח אשר נחתמה על ידי הזוכה במכרז  50,000בערבות ביצוע בסך 

 



 

 ערבות טיב/בדק יג.

)שנים  12ערבות בנקאית לטיב החומרים אשר סיפק למשך  ״לגבעת זאב״בגמר ההתקנה של המתקנים יגיש הספק / הקבלן  1יג. 

   .₪. 50,000( חודשים מיום סיום העבודה ואישורה. גובה הערבות עשר

הקבלן ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש ע"י נציג "גבעת זאב" ו/או המפקח/יועץ מטעמה במהלך   2יג.

  הביצוע ו/או בסיום העבודה.

 אישור קיום ביטוחים והעסקת עובדים  יד.

"גבעת כרז טופסי אישור על קיום ביטוחים של הקבלן. הקבלן הזוכה יחתום על הטפסים בו למסמכי המ כנספח יב' מצ"ב  1יד.

וכן אישורי בטיחות  ותוספות ללא מחיקות היא המוטבת. לא תינתן הזמנת עבודה ללא המצאת טופס קיום ביטוחים כנדרש זאב"

  כנדרש.

  באחריות הקבלן להעסיק עובדים כדין.  2יד.

 דההקטנת היקף העבו טו.

  המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף ההתקשרות האמור לעיל כפוף לדיני המכרזים. 1טו.

מובהר בזאת, כי מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, ובאם קיימת סתירה בין המסמכים למסמך זה, למסמך זה   2טו.

   .עדיפות, וזאת מבלי לפגוע בעדיפות יתר המסמכים

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ותהיה רשאית  "גבעת זאב"כפוף לדיני המכרזים   3טו.

להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולותיו של המציע, ניסיונו, גובה הצעתו הכספית, בתקציב העומד 

  לרשותה ובכל מסמך או פרט אחר.



 

 מסמך ב' 

, כתב כמויות והצעת מחיר לציוד הכושר, הצעת המועמד טופס הצעת
 המציע להסכם שרות שלאחר תקופת האחריות.

 
 

 
 לכבוד

 מועצה מקומית "גבעת זאב"
 
 

 א.ג.נ.,
 מכרז להצעה לאספקת והתקנת ציוד כושרהנדון: 

 
 

התאם למסמכים אנו הח"מ קראנו בעיון והבנו את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות ומסמכי המכרז וב .1

תהינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפי  אלה ולמפורט בהם ביססנו את הצעתנו ואין ולא 

   בקשר לכך. "גבעת זאב"

 

אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה  "גבעת זאב"הננו מצהירים בזה כי ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי  .2

 .או כל הצעה שהיא ביותר, 

 

ימי עסקים מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן אחר שיקבע על  7תקבל, הננו מתחייבים תוך אם הצעתנו ת .3

 ידכם, לבוא ולחתום על הסכם ההתקשרות וכן על כל מסמך נוסף המהווה חלק מההסכם. 

 

אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל אחריות כלפינו 

 זכאים להתקשר עם צד ג', חרף קבלת הצעתנו כמו גם לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה למכרז.  ותהיו

  

 90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו עד תום  .4

לקבלת הודעת או עד  "גבעת זאב"ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות או עד להתקשרות בחוזה עם 

 כי הצעתנו לא התקבלה, לפי העניין. "גבעת זאב"

 

 

ה זו. כן הננו  הננו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצע

מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות 

  ת הזמנה זו.במסגר

 

 

נו מצהירים )אם המציע הינו תאגיד( שאנו זכאים לחתום בשם המציע ושאין קיימות כל הגבלות במסמכי א .5

הייסוד של המציע  המונעות בעדנו לחתום על ההצעה  )מצורף בזאת אישור עו"ד / רו"ח של התאגיד 

  המאשר סמכותו להתקשר בהסכם ואת מוסמכי החתימה טעמו(.

 

 "גבעת זאב"הא תקיום הצעתנו, או אי מילוי התחייבויותינו, כאמור, -ם, כי במקרה של איאנו מסכימי .6
, מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאתנו ומבלי לפנות לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כל רשאית

שהוא, לגבות את מלוא סכום הערבות, וזאת, בתור פיצויים מוסכמים מראש בגין נזקים ו/או הפסדים 

  ."גבעת זאב"וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת המוקנית  ולים להיגרם לו על ידי כךהעל



 

 הנספחים וכל מסמך ממסמכי ההזמנה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. .7

 
 אני/ו מאשר/ים בחתימתי/נו, שקראתי/נו את כל התנאים המצוינים לעיל והנני/ו מסכים/ים להם. .8

 

המהווה חלק בלתי נפרד הכושר,  לחדרציוד אספקת ג כתב כמויות ללהלן הצעת המחיר מטעמנו ע" .9

   .מהצעה זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 נספח א'

 כתב כמויות והצעת מחיר לציוד הכושר

 הערה חשובה במילוי הצעת המחיר:

 המוצע בהצעת המחיר יש לסמן בברור בקטלוג היצרן המקורי המצורף בהצעה את המכשיר
 

  בכתב יד ברורהצעת המחיר יש למלא את 
 יש לציין מחירים בש"ח וללא מע"מ 
 .המחירים הינם קבועים וסופיים ואינם צמודים למדד כלשהו 
 .המחיר בהצעה הינו לאחר ההנחות 

 יש להדגיש כל המקצועי ביותרהחדש ו –מליין אחד בלבד  השעדיפות להג: לציוד האירובי והכוח .

 חריגה !!!
  יצרן מקורי לכל הציוד יש להגיש / לשלוח קטלוג  

 

 1אגף  –ציוד אירובי 

 

 _____________________הערות לציוד האירובי : __________________________________
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 
 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

1.  
 

 מסילת ריצה
 

8      

2.  
 

 אורך צעד קבוע –קרוס טריינר 
 

3      

3.  
 

 אורך צעד משתנה –קרוס טריינר 
 

2      

4.  

 
 עם  –אופני כושר בישיבה נמוכה 

 משענת
 

3      

5.  
 

 אופני כושר בישיבה גבוהה 
 

1      

6.  
 

 מדרגות נעות
 

1      

7.  
 

 אופני ספינינג
 

1      

8.  
  אופני ידיים עם כיסא נשלף

 
1      

 

 סה"כ בש"ח ללא מע"מ                                          

 

 

 הערה חשובה

אין לשנות את מבנה הטופס 

אלא רק למלא פרטים 

 במקומות הנדרשים.



 
 

 

 

 2אגף  –/ פונקציונאלי / עבודה חופשית  אזור בטן
 

 
 

 _______________________________: _לציוד קטן / פונקציונאלי / עבודה חופשיתותוספות הערות 
 

 

 ________ _______________________________________________________________ 
  
 

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 
 בקטלוג

מחיר 
 ליח'

 סה"כ

      1 מקצועית מתכווננת ספת בטן  .9

      1 ספת בטן מקצועית קראנצ'  .10

      1 מעמד לכופפי אגן בתמיכת אמות  .11

      1 מעלות 45מעמד לזוקפי גב ב   .12

ציוד המפורט האחסון למעמד עצמאי   .13
 צמוד קיר מטה

1      

 ציוד עזר קטן   .14
 ס"מ 4עובי . יצוקים –מזרנים מקצועיים  5

 חבל לאימון פונקציונאלי 1
 פיט בול בגדלים שונים 2
 אובר בול 2
 ק"ג 5, ו 3כדורי כוח במשקלים  2
 ק"ג 6, ו 4 קטלבלס משקלים  2
 שונים לשווי משקלמתקנים  2

 קשת מקצועית לתרגול שרירי הבטן
 מקצועית פיתה
TRX + לקירקני חיבור ת מקורי  

 גליל ספוג 
 גומיות שונות עם ידיות 4

 בוסו מקצועי 
 

 
 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

 4 
     1    

     

 

 "מסה"כ בש"ח ללא מע                                               

 

 



 

     3אגף  –ציוד כוח )סלקטורים( 
 

 
 
 
 
 
 

 _______________________________ _________________________ הערות לציוד הכוח :
 

________________________ ______________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 
 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

 מכונת לחיצת רגליים  .15
 

1      

 מכונה לפושטי ברך בישיבה  .16
 

1      

 מכונה לכופפי ברך בישיבה  .17
 

1      

 לחיצת חזה בישיבה  .18
 

1      

 חתירה בישיבה בתמיכת חזה  .19
 

1      

 פרפר חזה  .20
 

1      

 לחיצת כתפיים בישיבה  .21
 

1      

 מתח ומקבילים –גרביטון   .22
  

1      

      1 מקרבי ירך בישיבה  .23

      1 מרחיקי ירך בישיבה  .24

 דאבל פולי –פולי קרוס פינתי   .25
 

1      

 

 סה"כ בש"ח ללא מע"מ                                           

 

 



   4אגף  –משקוליות יד ספות, מעמדים ו, אגף משקלות חופשיים
 

 
 משקוליות היד : ספות, למעמדים ולהערות ל

__________________ _____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________  
 
 
 

 
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 
 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

. סטנד תואם לסט משקוליות היד  .26
 זוגות. 12בכל סטנד לפחות 

הסטנדים יתאימו ויכילו את כל 
 משקוליות היד.

2      

 2 משקוליות יד ציפוי אוריטן מ  .27
 ק"ג  40ק"ג עד 
 וט משקלי הזוגות:לפי פר

4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 , 14 ,
16 ,18 ,20 ,22 ,24 ,26 ,28 ,30 ,
32 ,34 ,36 ,38 ,40  ,42 . 

 סט
24 

 זוגות

     

מעמד לקאטלבלס וסט   .28
, 8, 6, 4במשקלים:  קאטלבלס. 

 ק"ג  24, 20, 16, 12, 10

      סט

משיפוע ספה מקצועית מתכוונת   .29
 משקוליות למעלות  85שלילי ועד 

2      

 ספה מקצועית שטוחה  .30
 

1      

שיפוע שלילי  –ספסל מתכוונן   .31
 כולל תמיכת רגליים 

1      

מתקן סמיט כולל מוט מאוזן,   .32
מעמדי  6קוטר אולימפי, 

משקלות חופשיים, רצפה חלקה 
ופתוחה כולל ספסל מקצועי 

 מתכוונן המותאם לסמיט

1      

 ל:"פאור רק" )שלם( מקצועי כול  .33
 מוט אולימפי לאימון "טורסו"  
 סט מתחים שונים  
 מקבילים מתכווננים  
 מעמדים למשקלות חופשיים  

1      

ספה אולימפית שטוחה כולל   .34
 מעמד למשקלות חופשיים

1      

ספה אולימפית שיפוע עליון כולל   .35
מעמד למשקלות חופשיים ומעמד 

 לתומך מאחור.

1      

ם כולל את סלקטורי 5מולטי פולי   .36
 התחנות הבאות:

 ידיות מתכווננות –פולי קרוס אובר 
 פולי עליון )כבל( ידיות שונות

פולי ידית משיכה מתכווננת  )שתי 
 ידיות שונות(

פולי תחתון / חתירה )כולל מדרך 
 רגלים(

1      

מושב  –ספה לכופפי מרפק   .37
 מתכוונן

1      

  סה"כ בש"ח ללא מע"מ

 

 



  5אגף  – םואביזרים שוני ציוד משלים
 

 

 

 _______________________________________ ד המשלים : ______________הערות לציו
 

______________ ________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 
 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

 איכותיים תקן אולימפימוטות   .38

 קליפס פלסטיקכולל סוגרים 

3      

מוט קצר תקן אולימפי כולל   .39
 קליפס פלסטיקסוגרים 

1      

אולימפי איכותי כולל  Wמוט   .40
 קליפס פלסטיקסוגרים 

1      

 אולימפי כולל סוגרים EZמוט   .41
 קליפס פלסטיק

1      

משקולת חופשית אולימפית ציפוי   .42
 ק"ג 25אוריטן עם ידית משקל 

6      

משקולת חופשית אולימפית ציפוי   .43
 ק"ג 20אוריטן עם ידית משקל 

6      

משקולת חופשית אולימפית ציפוי   .44
 ק"ג 15אוריטן עם ידית משקל 

8      

משקולת חופשית אולימפית ציפוי   .45
 ק"ג 10אוריטן עם ידית משקל 

8      

משקולת חופשית אולימפית ציפוי   .46
 ק"ג 5אוריטן עם ידית משקל 

8      

משקולת חופשית אולימפית ציפוי   .47
 ק"ג 2.5אוריטן עם ידית משקל 

8      

משקולת חופשית אולימפית ציפוי   .48
 ק"ג 1.25אוריטן עם ידית משקל 

8      

מעמד למשקלות חופשיים קוטר   .49
 אולימפי

2      

בקצה לפולי  מוט עם טבעות  .50
 עליון/תחתון

1      

 ידית זוויתית לפולי  לתלת ראשי  .51
 

1      

 ידית מסתובבת קצרה ישרה  .52
 

1      

 חבל לתלת ראשי  .53
 

1      

ידית מתולתלת מסתובבת לדו   .54
 ראשי

1      

 ידית סגורה לפולי  .55
 

1      

 רצועת קרסול לפולי  .56
 

1      

 הערות:     

  סה"כ בש"ח ללא      בתקן אולימפי קליפס פלסטיקים כל המוטות כוללים סוגר
 מע"מ

 כל האביזרים יהיו מתוצרת יצרן הציוד / המכונות          

 

 

   



 
 
 
 

  6אגף  –מתקני תליה ואימון פונקציונאלי 

 

 הערות ותוספות למתקני תליה ואימון פונקציונאלי _____________________________________ 
 

  ______________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 הטבלאות המהוות הצעת מחיר כוללת לציוד הכושר  6כל סה"כ של 

_____________ ₪ ______ 

 )המחיר אינו כולל מע"מ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס'  דגם יצרן כמות פריט 
עמוד 
 בקטלוג

 סה"כ מחיר ליח'

מתקן פינתי בגודל מקסימלי   .57
3X3  מ' לאימונים פונקציונאליים

 הכולל: 
 קטןהמעמדים לציוד 
 מתחים שונים

 מקבילים
 חבל

 שק אגרוף
 TRXרצועות 

 סולם קופים
 סולם טיפוס 

 .ת להחזרת כדורקפצית שיפועי
 כדורי כח משקלים שונים  2

 מוט אולימפי על ציר

1      

58.         

59.         



 
 
 
 
 

 נספח ב'

 
 
 
 

  הצעת מחיר להסכם שירות
 
 

 
, וכולל חלקים מכל סוג, כגון: ריפודיםרוכשת  "שגבעת זאב" הסכם השרות כולל ביטוח מלא לכל ציוד הכושר

חלקים מכאניים ואלקטרוניים ללא כל החרגה או מגבלה, וכולל: נסיעות, אובדן זמן,  קי פלסטיק,כבלים, חל
 עבודה וכו'.

או בכל זמן השנים  5של בלבד בגמר תקופת האחריות  "גבעת זאב"ההתקשרות בהסכם השירות נתון לבחירת 
  שהוא על פי המחירים שבהצעה זו.

 
 
 

 

  % 
השרות 

לציוד 

 האירובי

מחיר 

השרות 

 בש"ח

 רובילאי

% 
השרות 

לשאר 

 הציוד

מחיר 

הציוד 

 בש"ח

לשאר 

 הציוד

מחיר השרות 

 השנתי 

בש"ח לכל 

 הציוד 

 ללא מע"מ

עלות הסכם השרות   .1

 לשנה השישית
     

עלות הסכם השרות   .2

 לשנה השביעית
     

  

 

 הערה: הסכם השרות אינו כולל את הציוד הקטן והאביזרים.

 

 

 

___ חתימה וחותמת: החברה: ___________המציע להלן שם 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 'גנספח 

 
 

 פרטי החברה
 
 
 

 : ___________________חתימה וחותמת: __________________      שם החברה
 

  ________________________________________)באותיות דפוס(:   שם מלא של המציע
  

 
 _________________________  ת / חברה / אחר )נא פרט(: אדם / שותפו אישיות משפטית:

 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

 ____________________________________   מס'  ת.ז.   או   מס' ח.פ.:
 
 

    המוסמכים לחתום בשם המציע: שמות ומספרי זיהוי של האנשים
 

  ______________________________ .   ת. ז  ___________________:  משפחהשם ו .1
 

 _________________________ טלפון:__________________________________   כתובת:
 

 ______________________________:וחותמת חתימה                   ______________ תאריך:
 
 
 

  ______________________________ .   ת. ז  ___________________:  שם ומשפחה .2
 

 _________________________ טלפון:__________________________________   כתובת:
 

 ______________________________:וחותמת חתימה                   ______________ תאריך:
 
 
 
 
 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(שור חתימה  אי
 

 

_ ת.ז. ______אני הח"מ _______________,  עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _______________

______________  ,_______________ ,___________________ 

 ____________________מוסמכים לחתום בשם ___________ 

 תה, וכי הם חתמו על מסמכי מכרז זה בפני.ולחייב או

 

 
 תאריך: _________________חותמת וחתימה:________________________

 

 

 



 

 נספח ד'

 
 

 סח ערבות להצעה במכרזנו
 ערבות למקרה שהזוכה במכרז לא יתקשר עם "גבעת זאב"

 
 

 מועצה מקומית "גבעת זאב": בודלכ
 
 

 נ .,א.ג.

 

 

  ' ' הנדון: ערבות בנקאית מסהנדון: ערבות בנקאית מס

 

 

הרינו ערבים בזה כלפיכם לתשלום ________________________________   .      לפי בקשת 1

ציוד אספקה והתקנת ___ 4-18_מכרז מס' בקשר למכרז  ₪  10,000 כל סכום עד לסכום של

 ."בגבעת זאב"במועדון הספורט כושר 

  

לא יאוחר משלושה ימים ממועד אנו נשלם כל סכום שתידרשו עד לסכום הנ"ל, כאמור לעיל,  .2

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב לכך, וזאת מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת צד אחר כלשהו.

 

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה  2018שנת  09לחודש  15ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  3

 ומבוטלת.בטלה 

 על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. תתקבל פי ערבות זו -כל דרישה על 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 
 בוד רב,בכ
 
 

 בנק : _____________________
 
 

 סניף : _____________________
 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח ה'

 

 

 לקיום החוזהביצוע סח ערבות נו
 
 
 

 ומית גבעת זאבמועצה מק: בודלכ
 
 

 נ .,א.ג.

 

 

  ₪₪  000,05000,05לסכום של לסכום של הנדון: ערבות בנקאית הנדון: ערבות בנקאית 

 

 

הרינו ערבים בזה כלפיכם ________________________________            .      לפי בקשת 1

ציוד אספקה והתקנת ל חוזהבקשר ל לתשלום כל סכום עד לסכום של

 ."בגבעת זאב"במועדון הספורט כושר 

  

ימים ממועד מחמישה כל סכום שתידרשו עד לסכום הנ"ל, כאמור לעיל, לא יאוחר  אנו נשלם .2

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב לכך, וזאת מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת צד אחר כלשהו.

 

ולאחר תאריך זה תהיה  ,)כולל( ון הסופישנה מיום אישור החשבערבות זו תישאר בתוקפה עד  3

 בטלה ומבוטלת.

 פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.-כל דרישה על 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 
 
 

 בוד רב,בכ
 
 

 בנק : _____________________
 
 

 סניף : _____________________
 

 

 

 

 



 

 נספח ו'

 

 התקשרות הסכם

 2018 בשנת__________ בחודש  ביום _________ב ______________ שנערך ונחתם 

 :בין

 מועצה מקומית גבעת זאב

 ("גבעת זאב"" ו/או המזמין)להלן "

 מצד אחד

 לבין:

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 "(הספקו/או  בלןהק)להלן "

 מצד שני

 
ובו הזמינה הצעות מקבלנים לאספקת והתקנת ציוד חדר כושר  4-18פרסמה מכרז מס'  "גבעת זאב"ו הואיל:

 "(. בהתאם למסמכי המכרז המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המתקנים)להלן: "

ק התקבלה, ונקבע כי העבודות ימסרו קבלן הגיש הצעתו ולאחר בחינת ההצעות הצעתו של הספוה :והואיל

 לקבלן במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, ההצעה, המפרט וכמפורט בהסכם זה;

החליטה לקבל את הצעתו של הספק לאספקת הציוד הנדרש ולהתקנתו בתנאים  "גבעת זאב"ו והואיל:

 האמורים בהסכם זה, וברצון הצדיים להעלות הסכמותיהם על הכתב.

 

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמןהוסכם 

 

 מבוא נספחים וכותרות הסעיפים  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרת נוחיות בלבד, ואינן מהוות חלק מההסכם ולא תהא להן  .1.2

 משמעות לפרשנותו.  

 הגדרות   .1.3

נציג המזמין לפקח על ביצוע התחייבויות הקבלן לפי  האדם שנתמנה מטעם המזמין להיות –"המפקח"  .1.3.1

 הסכם זה.

 כל העבודות שיש לבצע בהתאם לחוזה זה. –"העבודות"  .1.3.2

פירושו: הצעתו של הקבלן, תנאי חוזה זה, המפרט הטכני, מפרטים  –או "הסכם"  "החוזה" .1.3.3

תחם חדר מ –"האתר"  אחרים, התוכניות, כתב הכמויות, וכן כל מסמך אחר המצורף לחוזה זה.

   הכושר בו יבוצעו העבודות נשוא הסכם זה. 

 

 



 

  מהות ההסכם: .2

את כל הציוד הנדרש נשוא הסכם זה וכמפורט בתנאי המכרז, ובתנאים  "לגבעת זאב"הספק יספק  .2.1

  המפורטים להלן בהסכם זה.

   והתחייבויות של הספק:הצהרות  .3

השנים  4ספורטיביים במהלך  הספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון וסיפק והתקין בעבר מתקנים .3.1

  .מועדונים לפחות 5 –עבודות הדומות לעבודות נשוא הסכם זה ב  5האחרונות, וביצע לפחות 

 השנים האחרונות לפחות 3ב_ ציוד כושראספקה והתקנת ב הספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון  .3.2

 השנים האחרונות. 3רשויות לפחות ב  3עם  הספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון  .3.3

שנים האחרונות בהיקף דומה או גדול יותר מהנדרש  3חדרי כושר לפחות ב  5סיפק  הספק מצהיר כי .3.4

 המציע עצמו. במכרז זה. הניסיון צריך שיהיה של

למתקנים אשר נדרש עבורם אישור ואשר  אישור מכון התקנים הישראלי בעלהספק מצהיר כי הינו  .3.5

 מוצעים על ידו.

, האמצעים וכוח האדם הדרושים ןוד, המומחיות, הכישורים, הניסיוכי הוא בעל הידע היכולת, הצי .3.6

והמתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובידיו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי 

חוק, לצורך ביצוע העבודות, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון לשם ביצוע העבודות על 

 יצוע אותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר כאמור.חשבונו הוא, וזאת בטרם ב

כי הוא קרא את החוזה על נספחיו והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולבצע את  .3.7

  על פי תנאי החוזה במלואן. –העבודות נשוא הסכם זה 

, המפרטים והכמויות וערך את כל הבדיקות "גבעת זאב"כי הוא ראה ובדק את תנאי ודרישות  .3.8

וכי הם מקובלים עליו וביכולתו לבצעם נחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה ונספחיו, ה

ולשביעות רצונו  ,ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר ,תוך עמידה בלוח הזמנים בהסכם זה

וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה, וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות  "גבעת זאב" המלאה של

   תאם לאמור לעיל.בה

ובהתאם  "גבעת זאב"את הציוד הנדרש בהתאם להוראות  , ולהתקיןמצהיר ומתחייב ספקה .3.9

  לפי הפירוט במסמכי המכרז.ו והחוק ניםקלדרישות מכון הת

כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר הכולל שהוצע על ידו לביצוע כל העבודות  .3.10

 ה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה. נשוא מכרז זה, מהווה תמור

כי הוא קבלן עצמאי וכי כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו קבלן עצמאי  .3.11

 מעביד. –יחסי עובד  "גבעת זאב" וכי אין ולא יהיו בינו לבין

לשלם להם את והוא בלבד ידאג  ,באם ייעזר הקבלן בעובדים, הרי שעובדים אלו יחשבו עובדיו בלבד .3.12

לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או יחסי עבודה עם עובדי  "גבעת זאב" וכי ,המגיע להם ע"פ דין

 הקבלן.

כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים כדין ועל ניכוי מס במקור.  .3.13

רשאית, ע"פ  "גבעת זאב" האישור על ניכוי מס במקור, תהי "לגבעת זאב" היה והקבלן לא ימציא

  שיקול דעתה, לנכות מכל סכום שלדעתה יש להעבירו לרשויות המס.

 

 



 

 

 

כי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או בקשר עם עבודתו  .3.14

בקשר  ,אלמאן דהו ,בגין כל סכום שהיא תידרש לשלם "גבעת זאב" על פי הסכם זה וכי הוא ישפה את

  ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של הקבלן עפ"י ההסכם. 

כי הוא ידאג להיות מבוטח, במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, בין היתר, בביטוח המכסה כל נזק  .3.15

שיגרם לצד שלישי ו/או לרכוש בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של הקבלן. הקבלן הוא 

  תהא מוטבת בפוליסה. "וגבעת זאב" וליסהשישלם את עלות הפ

מצהיר בזאת כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ויבצעו עבודתם  ספקה .3.16

  .שתמש בחומרים ובכמויות מתאימים, וכי ילשביעות רצונו המלאה של המזמין

, שקדנות, מהימנות, הספק מתחייב לבצע את כל העבודות וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות .3.17

 ובדייקנות. 

 הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור מכון התקנים הישראלי לכל אחד מהמתקנים המוצעים על ידו .3.18

 .והנדרש אישור מכון התקנים לגביהם

החומרים, המתקנים, תעודות האחריות, בלן מתחייב לספק את הק/ביצוע המטלות של הספק .3.19

, אספקת המתקנים והשימוש בהםלצורך ללא יוצא מן הכלל,  ,וכל הדרושהאביזרים המכונות, הכלים 

 על חשבונו הוא.

קבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ו/או המפרטים ו/או בהתאם להוראות שיינתנו לו על ידי  .3.20

 המפקח מטעם המזמין, מעת לעת.

בצע , יהמתקניםהספק מתחייב בזה לספק את המתקנים בהתאמה קפדנית למפרט, הספק יספק את  .3.21

משקע החשמל  כולל חיווט חשמלי מסודר בציוד האירובי דרושיםהכל עבודת חיבור והתקנה 

, יפעיל את המתקנים לבדיקת "גבעת זאב"לשביעות רצון )שבאחריות המזמין( ועד למכשיר הכושר 

ו/או מי מטעמה לגבי אופן  "גבעת זאב"תקינותם בצורה יסודית, כמו כן הספק יבצע הדרכה לעובדי 

, הוראות טיפול ותחזוקה כתובות ומפורטות בעברית של כל המתקנים מוש והפעלת המתקניםהשי

  על פי כל חוק והוראות מכרז זה. שסופקו

פינוי הפסולת והאריזות מידי הספק יישא בכל עלויות ייצור הטובים, אריזתם, הובלתם, אספקתם,  .3.22

בייצור המתקנים, מסים ותשלומי הפעלתם לרבות עלויות חומרי הגלם והעבודות המושקעים יום, 

, ובכל הוצאה אחרת הקשורה לות הקשורות בהספקת המתקניםחובה אחרים, לרבות וכל יתר הפעו

 ."לגבעת זאב"ספקתם אב

הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה על  .3.23

מוצרים שבמשלוח, וכן יינקטו על ידי הספק מירב הוראות כל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של ה

האמצעים לשמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן 

 שייגרמו למתקנים, עד לקבלתם על ידי המזמינה.

"(, הספק יספק ויתקין ציוד נלווהנדרש הספק עפ"י המפרט לספק למזמינה ציוד נלווה )להלן: " .3.24

  ."גבעת זאב"ועל חשבונו, את כל הציוד הנלווה בהתאם לדרישת ת זאב" "בגבע

 

 

 



אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט נלווה, שסופק על ידיו בין אם הוא ייצרו ובין  .3.25

ועמידתו  "גבעת זאב"אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות 

 בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה, לבין כל הוראה המצוי בכל מסמך אחר מבין  .3.26

 לגבי ההוראה הקובעת בלבד. "גבעת זאב"המסמכים המהווים את החוזה, יהא כוחה של החלטת 

וזה להוראה אחרת, או שהיה לקבלן ספק בפירוש גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות הח .3.27

תיתן לקבלן הוראה בכתב. "וגבעת זאב" , "לגבעת זאב"נכון של מסמך או הוראה, יפנה הקבלן בכתב 

  תהא סופית ומחייבת. "גבעת זאב"הוראת 

 

 לוחות זמנים .4

ימים  90 בתוך "גבעת זאב" הספק מתחייב לספק למזמינה את המתקנים לשביעות רצונה המלא של .4.1

   ."גבעת זאב")קלנדרי( ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם 

  בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים .5

 רשאית )אך לא חייבת( לבצע בדיקה פרטנית ו/או מדגמית, של המתקנים. מצאה  "גבעת זאב" .5.1

המתקנים אינם עומדים בדרישות המפרט או הינם פגומים או בלתי ראויים לשימוש כי  "גבעת זאב"

רשאית לסרב לקבל לידיה את המשלוח או לדרוש את החזרתו  "גבעת זאב"אחרת, תהא מסיבה 

   ותמסור על כך הודעה לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה לקבל את המתקנים.

לא תשתמש במתקנים שלגביהם הודיעה כי אינם עומדים בדרישות המפרט או פגומים  "גבעת זאב"" .5.2

"(, והספק ידאג על חשבונו, לפינוי המתקנים הפגומים ומיםהמתקנים הפגאו בלתי ראויים )להלן: "

  . בכל מקרה כזה לא תשולם התמורה עבור המתקנים הפגומים."גבעת זאב"ת מיד לאחר הודע

לאחר הספקת המתקנים, כי קיים בהם  "גבעת זאב"בו תגלה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה .5.3

או בתפקודם ביחס לדרישות המפרט, או בשל היותם  ו/או בחלקם פגם או ליקוי, בייצורם ו/או בטיבם

מוצרים פגומים, מתחייב הספק לספק למזמינה מתקנים חלופיים, העונים על כלל דרישות המכרז 

, על חשבון הספק, ולבטל את לפנות את המתקנים הפגומים "גבעת זאב"והמפרט, או לפי דרישת 

  ות.ההתקשר

ינה, בשל היות המתקנים פגומים כאמור, יחויב הספק במקרה של ביטול ההתקשרות על ידי המזמ .5.4

וזאת, כהערכה מצטברת של נזקי המזמינה כתוצאה מהפרת תנאי  ₪ 100,000בפיצוי מוסכם בסך של 

  ."לגבעת זאב"ההתקשרות ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

תרצה  עת זאב""גב, מחויב הספק, אם "גבעת זאב"חרף האמור לעיל, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של  .5.5

, מיד לאחר דרישתה, כמות זהה של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז "לגבעת זאב"בכך, לספק 

  והמפרט שאינם מוצרים פגומים, ללא כל תמורה נוספת.

 

 

 

 



 

  תנאי התשלום –תמורה ה .6

כמפורט בהסכם זה על  יוכנגד מילוי כל התחייבויות ספקשלם לת "שגבעת זאב"התמורה המלאה  .6.1

   ספק.הינה בהתאם להצעת המחיר של ה ,יונספח

 :   :   תנאי תשלום

 מקדמה בחתימת ההסכם עם הזוכה כנגד ערבות בנקאית. - %10א.  

  מגמר ההתקנה המלאה ואישור היועץ כמפורט בהסכם זהיום  90עד שוטף +  %90ב. 

 חשבונות חלקיים, מקדמות או תשלומים אחרים לא ישולמו.

  על פי הסכם זה. וההתקנה יחשב המועד בו מלא הספק את כל מחוייבותי מועד גמר         

 

תמורת ביצוע מלוא העבודות ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה, ישלם המזמין  .6.2

לקבלן את הסכומים הנקובים בהצעת המחיר שהגיש הקבלן במסגרת המכרז בכפוף לאישור החשבון 

אספקה וביצוע התחייבויות הספק בפועל. התמורה תשולם בהתאם למחירי  לפי "גבעת זאב"על ידי 

   למסמכי המכרז.  נספח א'מתקני הכושר הקבועים בכתב הכמויות 

למען הסר ספק מובהר כי המחירים שבכתב הכמויות הנם סופיים ומחייבים ואינם ניתנים לשינוי,  .6.3

ן התייקרויות בשכר עבודה ו/או בחומרים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי על המחירים בגי

 ו/או מכל סיבה אחרת.

בנוסח  "גבעת זאב"על הקבלן יהיה לחתום על טופס היעדר תביעות כנגד  עם הגשת החשבון הסופי .6.4

 למסמכי המכרז יא' נספח המצ"ב

. 

 מובהר, כי המפקח יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו לאישור המזמין והמזמין ישלם לקבלן בתנאי  .6.5

 כמפורט בהסכם זה. תשלום 

מובהר, כי לא תשולם לקבלן כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או לעבודה חריגה  .6.6

 "גבעת זאב"כלשהי, אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על ידי 

 בכתב ומראש.

 

 עוסק מורשה וניהול ספרים .7

אישור בהתאם, מדי  "לגבעת זאב"עוסק מורשה והוא מתחייב למסור  הספק מצהיר בזאת כי הוא .7.1

 שנה בשנה.

, מעת לעת, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק בהתאם "לגבעת זאב" הספק מתחייב למסור .7.2

   .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 

 

 



 

 

 

  :למתקנים ולעבודות אחריותבדק ותקופת  .8

לטיב ואיכות הציוד הנדרש ואופן התקנתם למשך שניים  "גבעת זאב"פי הספק יהיה אחראי כל .8.1

  עשר חודש מיום אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה.

בתום תקופה של שניים עשר חודש מהתקנת כל מתקן יערוך הספק בדיקת שנת בדק יחד עם  .8.2

 ויתקן כל פגם קלקול או אי התאמה שיתגלו במתקן.  "גבעת זאב"מפקח מטעם 

ודיע על כך לקבלן והקבלן תת הקבלן, וליקויים ו/או פגמים בעבודכי קיימים  "גבעת זאב" הצאמ .8.3

מבלי שיהיה זכאי לכל זמין, ו/או לבצע את העבודה מחדש, עפ"י דרישת הממידית מתחייב לתקנם 

  .בגין כך, או תמורה נוספת תמורה

ידי של פגמים או ליקויים אין בקביעת בדיקת שנת בדק כדי למעט מאחריות הספק לתיקון מי .8.4

באופן מיידי עפ"י  הספק ל ידייקונים דחופים יבוצעו עשיתגלו בציוד במהלך תקופת הבדק והאחריות. ת

, "גבעת זאב"לרשותו  ההתיקונים תוך פרק הזמן שהעמיד ספקלא יתקן הבאם . "גבעת זאב"דרישת 

בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם,  ספקת הבשל אי עמיד "לגבעת זאב"בגין כל העלויות שנגרמו  ספקיחויב ה

 עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין. "לגבעת זאב"וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע 

הספק מתחייב לתקן בתוך שלושה ימים מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקן ובאם  .8.5

במידה והמכשיר לא  שעות מקבלת הודעה. 48מדובר בקלקול או פגם הגורמים לסיכון יתוקן הפגם בתוך 

יתוקן ע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק הספק על חשבונו מכשיר חלופי שווה ערך ויפנה את המכשיר התקול 

 על חשבונו.

ולחייב הקבלן  ההזכות לתקן הליקויים בהתאם לשיקול דעת הלעצמ תשומר "גבעת זאב" .8.6

התאם לאמור ב ת זאב""גבעאת לקבלן. הקבלן מתחייב לפצות  "גבעת זאב"עביר תבהודעת חיוב ש

עפ"י הסכם זה  "גבעת זאב"למען הסר ספק, אין בהודעת החיוב כדי לגרוע מזכויות  בהודעת החיוב.

כדי למנוע כל סעד בגין ליקויים שלא נמסרה הודעת חיוב   ו/או כל דין. בנוסף, אין בהודעת החיוב

     בגינם.

ם ו/או בטיב המתקנים ואיכותם תוך בנוסף לכל האמור לעיל נתגלה פגם בעבודות ו/או בחומרי .8.7

, הנובע מכל סיבה שהיא למעט לאחר גמר תקופת הבדק )להלן ביחד: "תקופת האחריות"( חודשים 12

נזק בזדון, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה 

 הקבלן חייב לזכות במלוא מחיר המכשיר הפגום.

 ולהמציא אישור תקינות לכלל המכשירים חודשים 6אחת ל פק מתחייב לבצע שירות תקופתי הס .8.8

  השנים המהווים את תקופת הבדק והאחריות. 5בחדר הכושר לאורך כל 

כל המתקנים וחלקיהם השונים, מובהר במפורש, כי אחריות הקבלן תכלול את טיב ואיכות  .8.9

  לאורך כל תקופת האחריות מיצרן המתקנים.ההתקנה ו

 

 

 

 



 טיב ערבות .9

שתשמש כערבות , ערבות הביצוע תהפוך לערבות טיבבגמר העבודה וכתנאי לקבלת התמורה,  .9.1
 ."גבעת זאב")שנים עשר( חודשים מיום סיום העבודה ואישורה על ידי  12לטיב המתקנים למשך 

ו/או המפקח/יועץ  "גבעת זאב"הקבלן ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש ע"י נציג  .9.2
 הביצוע ו/או בסיום העבודה.מטעמה במהלך 

בהתאמה, באופן שתהיה תקפה למשך כל  הערבות גם תוקף יוארך הבדק,ככל שתוארך תקופת  .9.3
 תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

חדשה בתנאים זהים  היה והערבות תחולט וההסכם לא יבוטל ידאג הקבלן להמציא ערבות .9.4
 לערבות שחולטה.

ארכה  "גבעת זאב"נתנה  שלגביה יסודית לא פרהה ו/או יסודית הפרה זה הקבלן הסכם הפר .9.5
 לחלט את הערבות "גבעת זאב"בכתב לתיקון ההפרה אשר לא תוקנה בתקופת הארכה, תהיה רשאית 

 מהפרת הנזק בגין ומוערך מראש מוסכם כפיצוי הבלעדי, וזאת דעתה שיקול חלקה, לפי או כולה
      .זה במועד אותו צופים שהצדדים הקבלן, כפי התחייבויות

מתן ערבות כאמור אינו פוטר את הקבלן ממילוי מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה, וגבייתה  .9.6

לתבוע  "גבעת זאב"אינו גורע מזכות  "גבעת זאב"ו/או מימושה של הערבות, כולה או חלקה, ע"י 

  מהקבלן את כל הנזקים ו/או ההפסדים וכן סעדים נוספים ואחרים, על פי הסכם ועל פי הדין.

  כל ההוצאות בגין הוצאת הערבות וחידושה יחולו על הקבלן בלבד. .9.7

 

 אחריות פיצוי ושיפוי .10

הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי ונושא באחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה ו/או מחדל הקשור  .10.1

על  ווכן לקיום יתר התחייבויותי "לגבעת זאב"ו/או הנוגע לאיכות המתקנים והשירותים ולהספקתם 

ם ומסמכי המכרז וכן בגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מהכלל, שיגרמו פי ההסכ

ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או  "לגבעת זאב"

לרכוש, בשל מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע 

שרין או בעקיפין מביצוע השירותים ו/או מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ידוע לספק כי במי

ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא, בעקיפין ו/או במישרין, לאספקת  "גבעת זאב"

המתקנים ו/או העבודות ו/או השירותים ו/או לכל פעולה אחרת שבאחריותו של הספק. הספק יפצה 

  ו/או את הניזוקים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם. עת זאב""גבאת 

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא  .10.2

בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע השירותים ו/או ממעשה או מחדל הקשור, 

 התחייבויות הספק על פי חוזה זה. במישרין או בעקיפין, בביצוע

הספק יהיה אחראי כלפי המזמין באחריות בלעדית, מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או  .10.3

אובדן ו/או חבלה ו/או נזק איזה שהוא שיגרמו לעובדיו בזמן ו/או בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה 

  זה.

 

 

 

 



על כל נזק וכנגד כל תביעה או  עת זאב""גבהספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  .10.4

דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדן ו/או נגד מי מעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או כל 

לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות במכרז מי שבא מטעמם, בגין כל תאונה חבלה או נזק שמפורט 

 עה על תביעה ו/או דרישה כאמור.ההוצאות המשפטיות שיגרמו להן. לספק תנתן הוד

הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים והיעילים להבטיח מניעת נזק ו/או אובדן ויהא מנוע  .10.5

 או לפי הוראותיה. "גבעת זאב"מלטעון כל טענה לגבי נזק או אבדן, שנגרמו בהסכמת 

י מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על עבודתו לפ ספקה .10.6

 הסכם זה, וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על העבודה.

למועדון מכל אחריות לרכוש המובא על ידי הספק  "גבעת זאב"הספק מצהיר כי הוא פוטר את  .10.7

ו/או עבורו במסגרת מילוי התחייבויותיו, לרבות אך לא רק כלים וציוד אשר ישמשו את  הספורט

  טיפולים תקופתיים. ובביצוע והספק במילוי התחייבויותי

 

 ביטוח .11

רת ביטוח מוכרת בלהבטחת התחייבויות הספק, ומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, יערוך הספק בח .11.1

, ביטוחים בקשר לכל "גבעת זאב"ובעל מוניטין, על מנת להגן על עצמו, על אדם בשירותו וכן על 

   לות להיות לו חבויות., על חשבונו, במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד עלווהתחייבויותי

מיד לפי  "לגבעת זאב"ביחד ולחוד, הפוליסות יומצאו  "וגבעת זאב"המוטבים בפוליסות יהיו הספק  .11.2

 דרישתה.

הקבלן מתחייב לבטח עצמו בביטוח כמפורט בנספח הביטוחים המצ"ב למסמכי המכרז. על הקבלן  .11.3

תוספות אשר יהוו חלק בלתי אישורי ביטוח נדרשים תקפים ללא מחיקות ו "לגבעת זאב"להמציא 

נפרד מהסכם זה. האמור בסעיף זה הוא תנאי מתלה ומקדמי להתחלת העבודות נשוא ההסכם. הפרה 

  של סעיף הביטוח תהווה הפרה של תנאי מהותי בחוזה.

 

 קיזוז .12

פי חוזה זה, כל -תהיה חייבת לספק על "גבעת זאב"רשאית לקזז מכל סכום או תמורה  "גבעת זאב" .12.1

אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה אחרת וזאת מבלי  ,"לגבעת זאב" הספק יהיה חייב סכום אשר

  נגד הספק או למו"מ משפטי כלשהו.  להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין

 תהיה זכאית להם, תהיה "שגבעת זאב"במידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים   .12.2

מצעות חילוט הערבות ו/או באמצעות הליכים משפטיים, רשאית לגבות את ההפרש בא "גבעת זאב"

  ."גבעת זאב"הכל לפי שיקול הדעת של נציגי 

 

 

 



בכל מקרה שהספק לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו ו/או לא ימלא אחר  .12.3

 רשאית "גבעת זאב"תוך פרק זמן שנקבע בהודעות, תהיה  "גבעת זאב"הודעות בכתב מטעם נציג 

על חשבונו של  לבצע את השירותים ו/או איזה חלק מהם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, וזאת 

   הספק.

תנכה את הסכום ששולם על ידה בהקשר לכך ובצירוף הוצאותיה מהכספים שיגיעו ממנה  "גבעת זאב" .12.4

   לספק.

 י החוזה הנ"ל.עפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפ "גבעת זאב"אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות  .12.5

 אי הסבה .13

לאחר את ההסכם או את ביצוע העבודות בכל ו/או להמחות מוסכם בזאת, כי הקבלן אינו רשאי להסב   .13.1

  אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין בכתב.,  דרך שהיא

 , סיום חוזה או ביטולוהפרות וסעדים .14

וזה זה והפרת כל אחד של חכל תנאי חוזה זה הם תנאים עיקרים ויסודייםמוסכם בין הצדדים כי  .14.1

 מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא עמד הספק התחייבויותיו לפי הסכם זה, במועדים הקבועים  .14.2

לבצע טיפולי תחזוקה שוטפים בעצמה או באמצעות אחר מטעמה,  "גבעת זאב"בהסכם, רשאית 

"גבעת מהעלות, בהערכה מצטברת של עלויות  20% והספק יחוייב בעלות ביצוע הטיפול בתוספת של

   תהיה רשאית לקזז את הפיצוי מכל סכום שהיא חייבת לספק. "גבעת זאב". זאב"

מכל תשלום  זה בסעיףאת סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים לנקות תהיה זכאית  "גבעת זאב" .14.3

  לעדי.הבה שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעת

ניכויים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מחילוט הפיצויים המוסכמים  .14.4

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

תהיה רשאית לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה, כולו או חלקו, על פי שיקול דעתה  "גבעת זאב" .14.5

ולספק לא תהיה כל טענה ו/או  יום מראש, 30הבלעדי בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של 

 בכל הקשור לכך ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של ההסכם לידי סיום. "גבעת זאב"תביעה נגד 

להביא חוזה זה לידי סיומו, תהא למזמינה הזכות להביא חוזה זה  "גבעת זאב"מבלי לגרוע מזכות  .14.6

  לידי סיום, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

 .15.1הספק יפר את החוזה הפרה יסודית כהגדרתה בס"ק במקרה ש .14.6.1

  .השירותיםניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן  .14.6.2

 

 

 

 



נכסי הספק, כולם  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי .14.6.3

ימים ממועד  7תוך או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין 

 ביצועם.

גבי נכסיו, כולם או חלקם, או להוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים  .14.6.4

הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

ע לפשרה או סידור עם מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגי

נושיו כולם, או חלקם, או  שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי 

 .1983לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג   233סעיף 

 כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. "גבעת זאב"הוכח להנחת דעתה של  .14.6.5

ק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע הוכחות, להנחת דעתה, כי הספ "גבעת זאב"כשיש בידי  .14.6.6

שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או 

   ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה  .14.6.7

, היה בה כדי ת זאב""גבעעובדה מהותית אשר, לדעת  "לגבעת זאב"נכונה, או שהספק לא גילה 

 להשפיע על ההתקשרות עמו.

וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  "גבעת זאב"ספרי  .14.6.8

  ומועדיהם.

"גבעת בזכויותיה על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי  "גבעת זאב"לא יראו בשימוש  .14.6.9

ש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל הודיעה על כך לספק במפור "גבעת זאב"אלא אם  זאב"

    נתנה לו הודעה על ביטול החוזה. אהתחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד ל

יום לא יהווה  30מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על  .14.6.10

ן איחור, זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגיהסכם הפרה של 

 כאמור.

 הסכם התוצאות סיום  .15

, או מיד עם ביטולו, המלא או החלקי, מכל סיבה שהיא, לפי המוקדם, ההסכם בתום תקופת .15.1

 יחולו בין היתר הוראות אלה:

בגין אובדן רווחים או טובות  "מגבעת זאב"הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו  .15.1.1

 "גבעת זאב", והספק פוטר בזה את ההסכם טולו שלהנאה מסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או בי

  בכל חבות כאמור.

במועד מוקדם יותר, לפי ההסכם , או ביטולו של תוקפו  זה בתום תקופתהסכם סיומו של  .15.1.2

לפני תום תקופת החוזה או ביטולו כאמור, ההסכם העניין, לא יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי 

 הסכם זה.יו למלאו על פי הוראו והצד החייב ימלא את חיוביו במועד שעל

 

 

 



הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק, לפני תום תקופת האחריות, תהיה זכאית  .15.2

  .אשר הוזמנו מספק אחרממחיר המתקנים.  10%המזמינה לפיצוי מוסכם בשיעור של 

   היה הביטול ביטול חלקי, יחולו ההוראות שלעיל לגבי החלק שבוטל. .15.3

 פיצוי מוסכם .16

השלים הקבלן את העבודות במועד בהתחשב בהארכה או בקיצור כאמור בהסכם זה, ישלם לא  .16.1

לכל יום ₪( )אלף ₪,  1,000 –פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל  "לגבעת זאב"הקבלן 

 איחור, החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודות ועד להשלמתם בפועל.

 שיגיע לקבלן. ם המוסכמים מכל סכוםהמזמין יהיה ראשי לקזז את סכום הפיצוי .16.2

תשלום הפיצוי אין בו כשלעצמו שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות, או מכל  .16.3

 התחייבות אחרת לפי הסכם זה.

ומבלי לפגוע  –הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין על פי כל דין לרבות  .16.4

  ם ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר.פיצויים בגין נזקי –בכלליות האמור 

  יחסי הצדדים .17

על פי חוזה זה הם יחסים של  "גבעת זאב"מוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין  .17.1

פועליו ומי שפועל ואין ולא יהיו בין הקבלן או זה בהסכם קבלן עצמאי ומזמין, בהתאמה, וכי אין 

 .יחסי עובד ומעביד לבין המועצה –מטעמו 

 "לגבעת זאב"בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו  "גבעת זאב"הספק מתחייב לשפות ולפצות את  .17.2

לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק שררו  "גבעת זאב"עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין 

מעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים השוטפים וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של  -יחסי עובד 

  .בעת זאב""ג

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליו על פי כל דין כלפי עובדיו,  .17.3

לרבות תשלום שכר, זכויות סוציאליות, תשלומי מסים, ותשלומי חובה אחרים בגינם, הבטחת תנאי 

יו, בטיחות בעבודה ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי למסירת מידע מלא והדרכה לעובד

וביצוע טיפולים  "לגבעת זאב"לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור המוצרים הספקתם 

  שוטפים, אם וככל שהם קיימים וידועים לו, ולנקיטת כל אמצעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה.

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה לטיב ואיכות החמרים המותקנים והכלים שסיפק למועצה   .17.4

 . פי הסכם זהעל 

 

 ויתור או ארכה .18

שום ויתור, ארכה או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי חוזה זה, או 

על פי חוזה זה, בין בכלל ובין במועדה, לא יהיו בני תוקף אלא  ומדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותי

  של אותו צד על פי חוזה זה או על פי דין. ועל זכויותיאם נעשו במפורש ובכתב, ולא יחשבו כויתור 

 

 סמכות שיפוט ייחודית .19

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה, ביצועו, פירושו, וכל תביעה בקשר להסכם זה תובא להכרעת בתי 

 לפי הסמכות הנתונה להם לפי דיני יהודה ושומרון.  ירושליםהמשפט אך ורק במחוז 



 

 שונות .20

דדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה בניהם במלואו, וכי מוסכם בין הצ .20.1

לא תהה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב  "גבעת זאב"

זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או  בהסכם או בעל פה, שאינם נכללים 

אות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא שינוי מהור

  מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  .20.2

 לאחר שהנמען אישור קבלתה.או בפקסימיליה  הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה

 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל. 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  .20.3

 הקבלן ישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים מחוזה זה. .20.4

 
 
 
 

  ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:
 
 
 

 
_______________________                ________________________ 

   ספקה                                                 "גבעת זאב"       
 
 

 
___________________________________ 

 תאריך

 

 



 

 

 

 נספח ז'

 

 הבהרות להזמנה

 

 ובתוספת מע"מ. ₪ סך כל ההזמנה _________________  –ההזמנה  .1

 סוכם בין הצדדים על תנאי התשלום והביטחונות הבאים:  - תנאי תשלום  .2

 
 _________________________________________________________   .א

 _________________________________________________________  .ב

 _________________________________________________________    .ג

תשלום נוסף ____ללא ____________________________יהיה כולו בצבע ______כל הציוד למועדון  -צבע  .3
 וכולל את שלד המכשירים והריפודים למעט במכשירים הבאים שאין אפשרות לשנות את הצבע: 

 
 _________________________________________________________   .א

 _________________________________________________________  .ב

 _________________________________________________________    .ג

 _________________________________________________________   .ד

 _________________________________________________________   .ה

  _________________________________________________________    .ו

 
עם גמר ההתקנה לאתר מידי יום והקבלן יפנה את כל הפסולת, האריזות וכו'  - פינוי פסולת / אריזות בהתקנה  .4

 פינוי פסולת רשמי.
 
 הקבלן יספק ללא תשלום נוסף חומרי הדרכה כתובים בעברית הכוללים: –חומרי הדרכה כתובים   .5

 .הוראות הפעלה מלאים לכל הציוד שסופק  .א

 . קריאת שרות וטיפולים הוראות תחזוקה, נהלי .ב

 
 
האחזקה כולל מבחן  הקבלן יעביר ללא תשלום נוסף הכשרות לצוות המדריכים, לצוות -השתלמויות והדרכות   .6

 ."גבעת זאב"והכול עד לשביעות רצונה המלאה של והסמכה בתעודת השתתפות 

 
כמקובל וביניהם:  ""לגבעת זאבהקבלן יספק ללא תשלום נוסף אמצעי שיווק ופרסום  -אמצעי שיווק   .7

ועוד כמפורט: אימיג'ים, לוגואים, הדמיות הציוד והחדר 

________________________________________________ 

 
 _____________  בכפוף להסכם זה. תאריך  עדזמן אספקה והתקנה:  .8
 
.  שנות אחריות מלאות(  5)סה"כ  מלאות אחריותשנות  4 שנת בדק ועודמשך האחריות:  .9
  תווסף לאחריות:י

 

 א.______________________________________________________

 

 ב. ________________________________________________________

 

 ג. ________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יבת: הקבלן בנוסף וכהבהרה לנאמר בהסכם הרכישה מתחי –שרות   .10

 מיום הקריאה.  שני ימי עבודהבמקרה השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה עד  .א

 מיום הקריאה.   עד חמישה ימי עבודהבמקרה ואין השבתת מכשיר זמן הגעת טכנאי ופתרון התקלה  .ב

 לפתרון התקלה.  שלושה ימיםעוד  ינתנובמידה והתקלה לא נפתרה  .ג

 
יפנה הקבלן את המכשיר התקול  ימים נוספים אלו )שלושה ימים( במידה והתקלה לא נפתרה גם לאחר .ד

 על חשבונה ותספק מכשיר שווה ערך / זהה.

 ש"ח 500בגין כל יום איחור או הפרה של כל סעיף בנושא השרות ישלם הקבלן  סך קבוע ומוסכם של  .ה
 לכל יום איחור. לסכום יתווסף מע"מ כחוק.

 חודשים 6לפחות פעם אחת בכל  ומתן אישור תקינות ת הציוד לבדיק, הקבלן מתחייב לביקורים יזומים .ו
 במהלך כל תקופת האחריות.

 האחריות.   הבדק ו הקבלן מתחייב להעניק אישור תקינות הציוד כמתחייב על פי חוק למשך כל תקופת  .ז
  

 ת תהא רשאית להחלפ "גבעת זאב"מוסכם על הצדדים כי אפשרות החלפה ו/או החזרת ציוד לאחר אספקה:  .11
מההזמנה. בהחלפת הציוד לציוד אחר,  5%חודשים מיום התקנתו ומכל סיבה עד לשווי של  3ציוד שסופק והותקן עד 

תישמר ההנחה הגורפת שנתנה במכרז למכשיר / לציוד החדש שיוזמן. במידה ולא ימצא או יוסכם עם הספק על מכשיר 
שילמה "שגבעת זאב"כל הסכום  את"לגבעת זאב"יר מוסכם על הצדדים כי הספק יחז ,מעוניינת "שגבעת זאב"אחר 

 מסכום הציוד שיוחזר. 20%בניכוי 
 

מובטחים המחירים שהוצעו  "גבעת זאב" לשהקבלן מתחייב כי ברכישות נוספות   -הבטחת מחיר הציוד  .12
 .יציגבמחירים זהים הצמודים לשער דולר אמריקאי  קדימה מיום ההתקנה שנים 3בהסכם זה למשך 

   
להתקשר עם הקבלן בהסכם שירות.  שנות הבדק והאחריות 5המזמין יהיה רשאי בתום  –אחריות  ביטוח  .13

 .בהצעה שהגיש והמצורף להסכם זההתקשרות זו נתונה לבחירת המזמין בלבד על פי המפתח המפורט 
 
 
 
 
 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל

 

________________________  _________________________ 

 הקבלן                                   "גבעת זאב"                               

 

 תאריך: __________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ח'

 

 והוראות הפעלתו ואחזקתו מפרט כללי לציוד הכושר
 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו
 

. בבחירת ציוד הכושר אנו המועצהשל מהווה מרכז פעילות חשוב  "בגבעת זאב"מועדון הספורט בחדר הכושר 
עבורנו תוך שימת לב לאיכות ביותר יחס העלות תמורה הגבוה  הציוד הטוב ביותר תוך מקפידים לקבל את

 .כל הדרישות במפרט ציוד הכושר הינן דרישות חובהולכן  ולאסתטיקההמכשירים, למקצועיות 
 
 כשירים אירובייםמ
 

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

 מותאם לחשמל ולשקעים רגילים בישראל. .2

 כל הציוד המחובר לחשמל עומד באישור מכון התקנים .3

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

 ק"ג לפחות. 200של  מקסימלייכולת עבודה למשקל מתאמן  .5

 חובה. –נתוני הצג האלקטרוני: מהירות, קצב, שיפוע / התנגדות / הספק, זמן, דופק, הוצאה קלורית  .6
 .ומעצור בטחון בכל המכשירים כפתור להפעלה מהירה .7

 משדר. -אפשרות מדידת דופק ידנית ועל ידי רצועת חזה  .8

 טלוויזיה הבנויים במכשירמגע וכללו צגי י (הספינינג)למעט  : כל המכשירים האירובייםואינטרנט טלוויזיות .9
 .ועם תקשורת לאינטרנט

 
 . מסילת הריצה1

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

 ס"מ לכל הפחות. 152/52מידות משטח הריצה:  .ב

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

 חובה. )יש לציין הסבר ולהוסיף תמונה( –בולמי זעזועים  .ד

 ומעלה  15" םמסכי .ה

 עדיפות – USBחיבור לסלולאריים / איפוד וכניסת  .ו

  :תוכניות אימון .ז

 .תוכניות מונחות דופק 

 .תוכניות בשינוי שיפוע 

  .)מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר 
 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן. .ח
 מעצור חירום לעצירה מהירה. .ט
 כ"ס לפחות. AC 4מנוע  .י

 עדיפות לשיפוע שלילי. .במקסימום 0.5%חובה בקפיצות של  15% עד 0%שיפוע  .יא
עדיפות למהירויות  קמ"ש. 0.1קמ"ש ומעלה. בקפיצות של  25קמ"ש )אפשר פחות( ועד  3 -מהירות: מ .יב

 גבוהות יותר.
 

 
 קרוס טריינר / קרוס טריינר אורך צעד משתנה. 2 

 פעולת המכשיר: עבודה משולבת ידיים + רגליים. .א

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

 " ומעלה.15מסכי מגע  .ג

 עדיפות – USBחיבור לסלולאריים / איפד וכניסת  .ד

  תוכניות אימון: .ה

 .תוכניות מונחות דופק 

 .תוכניות בשינוי התנגדות 

 .)מבחן יכולת אירובית )מבחן כושר 
 יים.מדידה ידנ יוחיישנמדידת דופק באמצעות משדר חזה  .ו
 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן. .ז
 דרגות לפחות  20התנגדות :  .ח

 למכשירים בעלי אפשרות שינוי השיפועעדיפות  .ט
 



 
 
 
 
 
 
 

 עם משענת  –אופני כושר גבוהים ואופני כושר ישיבה נמוכה .  3
 תוך ישיבה.ומשענת הגב כיוון המכשיר: יכולת התאמת המושב  .א

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

 " ומעלה .15מסכי מגע  .ג

 עדיפות -  USBחיבור לסלולאריים / איפד וכניסת  .ד

 תוכניות אימון: .ה

 . תוכניות מונחות דופק 

 .תוכניות בשינוי התנגדות 

  .)יש לציין הסברמבחן יכולת אירובית )מבחן כושר. 
 הוהבאופניים עם המשענת כניסה ויציאה נוחים מהמכשיר ללא הרמת רגל גב .ו

 אפשרות לתכנות הצג להגבלת זמן שימוש למתאמן. .ז
 דרגות לפחות. 16ת :  יוהתנגדו .ח

 
 
 

  ואופני ידיים מדרגות נעות.  4
 מ'. 2.00מ' ועד  1.45התאמה למתאמנים מגובה  .א

 גדול וברורומעלה  15מגע "מסך  .ב

 חובה -תוכניות אימון  .ג

 .חובה –מדידת דופק באמצעות משדר חזה  .ד

  ות לפחות.דרג 12ת :  יוהתנגדו .ה
 

 
 
 

 מכשירי כוח וחיזוק
 

 מפרט כללי 
לשימוש מקצועי כבד !!!  שעות פעילות רצופות ביום.  18כל הציוד מותאם לשימוש מסחרי כבד של  .1

Heavy Duty 
 . ואחיד מידות: עדיפות למכשירים בעלי שטח רצפה קטן וגובה נמוך .2

 סידרה ובאחידות של צבעים ומבנה. מאותהעדיפות תינתן לציוד על המכשירים להיות מאותו יצרן,  .3

 על משקלות וחלקים נעים אחרים. מלא מיגון: נדרש מיגון  .4

 רגלי מכשירים: נדרש גומי הגנה על רגלי מכשירים למניעת החלקה, פילוס, מניעת שריטות וכו' .5

 .פין משקלות או שווה ערך: נדרש פין בטיחותי ללא סכנת שליפה בזמן עבודה .6

 לכלול משקלות ביניים בכיוון מהיר ללא אביזרים נשלפים.על מכשירי הסלקטורים  .7

 כבלים מגלגלות: מאובטחים מנפילת כבל מהגלגלת ומחופים בכיסוי בטיחותי. .8

 וללא מאמץ. , ללא יציאה מהמכשירכיוון והתאמת מכשיר למתאמן: מעמדת המתאמן .9

 מקצועיות וכו'גובה, יל, , יכולת התאמה למגוון המתאמנים: מין, גהנדסת אנוש: כניסה ויציאה נוחים .10

 אחידות: ויזואלית ותפקודית .11

 ומותאמותמונעות החלקת ידיים, ידיות מקובעות למכשיר ידיות ארגונומיות מותאמות לתנועה, ידיות:  .12
 לכלל המתאמנים.  

 ק"ג 2.5משקלות: ללא רעשי טריקה,  קפיצת משקל מרבי של  .13

 ה. יות בין יד/רגל אחת לשניתנועה ומנופים: תנועה חלקה, ללא קפיצות, ללא גמיש .14

 מ'.  2.00מ' ועד  1.45המכשירים צריכים להתאים למתאמנים מגובה  .15

 חובה. –ק"ג לפחות  150יכולת עבודה למשקל מתאמן מכסימאלי של  .16

והפרדת ידיים במכונות  " )הצרה או הרחבת המרווח בין הידיים(D3" ביומכניקה מתקדמת: נדרשת תנועת .17
 פלג גוף עליון.

 להוראות הפעילות במכשיר. QRמדבקת סימון  .18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הסעיפים המפורטים  8בברור את כל ציין ולפרט הוסיף נספח למכרז ולנך נדרש לה

 : מטה
 

? אם הציוד לא מאותה סידרה, יש לציין הבדלים  מיצרן אחד ? מאותה סידרההאם כל ציוד הכוח  .א
 'בין הסדרות בנקודות כגון: סוג פרופיל, צבע, מבנה ריפוד, צבעי ריפוד, שינויים ויזואליים וכו

 : סוג הפרופיל, מידות, עובי דופן, צורת חיבורים, סוג ריתוכים.שלדת מכשירי הכוח .ב

: התייחסות לבטיחות, מניעת "בריחת" הכבל או הרצועה, אורך שיטת השינוע במכשירים המוצעים .ג
 חיי הכבל או הרצועה, תחזוקה וכו'.

ב, כיוון המשקלות : הנדסת האנוש, שינוי גובה או מרחק המוששיטת התאמת המכשיר למתאמן .ד
 וכו'

: התייחסות לבידוד השרירים הפועלים, שינויי ההתנגדות תוך יתרונות ביומכניים של המכשיר .ה
 העבודה וכו'

: מה המשקל המינימאלי ? מה המכסימאלי ? ומה קפיצת המשקל המינימאלית בעלית התנגדות .ו
 ההתנגדות ?

ים בטיחותיים ואסטטיים, גובה : חיפוייתרונות ותכונות בגימור המכשירים בנקודות כגון .ז
 מכשירים, אחידות בנראות הציוד וכו'

 המפרטת את הוראות העבודה בכל מכשיר כנדרש בחוק הספורט. תמונהיש לצרף  .ח
 
 
 
 

 אישור וחתימת המציע
 

 הנני לאשר כי פרטתי את כל תכונות הציוד כמפורט וכנדרש ממני בנספח זה.
 

מטעם זה בלבד  לא צרף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל רשאית גבעת זאב
 ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפסול את הצעתו של המציע.

 
 
 

___________________ ___________________ ___________________ 
 חתימה/חותמת שם החותם תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 נספח ט'

 

 השנים האחרונות 3של המציע במשך  פירוט ניסיון
  בלתי נפרד מהצעה זוחלק המהווה 

 
 

 מספר

 סידורי

איש קשר  לקוחשם ה
פרטי 
 תוהתקשר

היקף כספי 
של מכירת 

 מתקנים

תאריך 
 הקמה

 ותהער

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

4   

 

   

5   

 

   

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

10     

 

 

 
 
 
 

___________________ ___________________ ___________________ 
 חותמתו / חתימה שם החותם תאריך

 



 

 

 

 

 נספח י'

 נוהל בטיחות

 ושרהנחיות בטיחות לאספקה והתקנת ציוד לחדר הכ
 בגבעת זאבבמועדון הספורט 

 כללי.

 .  "בגבעת זאב"חלים כל החובות באשר לכללי התנהגותם בתחום   "בגבעת זאב"על כל קבלן אשר עובד 

 הגדרות.

מסוג: בינוי, ציוד שהם  "גבעת זאב"נו אדם המועסק/מעסיק עובדים לצורך ביצוע עבודות בתחום יקבלן ה

 ושירותים.

 הנחיות כלליות.

הבטיחות ע"פ כל דין לרבות פקודות הבטיחות בעבודה)נוסח חדש( תהא אחריות למילוי הנחיות  על הספק .1

 .1970 -תש"ל

 כמו כן על הקבלן לקיים תקנות הבטיחות והבריאות שהוצאו מכוח פקודת הבטיחות בעבודה פרק ה', סימן ט'. .2

 ו את הוראות הבטיחות.מבלי לפגוע בכלליות, הקבלן אחראי לכך, שכל עובדיו וקבלני המשנה יקיימ .3

 בעלי אישור של בודק מוסמך. -כל המכונות, ציוד רכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק .4

 בכל עבודה יש לנהוג בכל אמצעי הזהירות ולהשתמש בכל ציוד מגן הנדרש. .5

חולצה אשר שוליה בתוך המכנסיים, נעלי בטיחות, כובע מגן  - על העובדים לבצע את העבודה בלבוש מלא .6

 .הכל לפי תקנות הבטיחות המקובלות ומשקפי מגן

 ביצוע העבודה.כל יום בהעבודה ולאסוף את כל כלי העבודה והפסולת בגמר  אזור יש לשמור על ניקיון .7

 - אין לטפל במערכת נעה או כלי נע לפני שאספקת החשמל נותקה וחדר החשמל ננעל ושולט בשילוט מתאים .8

 בתאום עם ממונה הבטיחות.

 ללא רשות מנהל התפעול, מנהל האחזקה. "גבעת זאב"מש ללא רשות בציוד אין להשת .9

 ללא אישור מנהל האחזקה.המקום אין להשתמש בחשמל ובמים של  .10

 .18אין להעסיק אדם שגילו מתחת לגיל  .11

 יש לדווח לממונה הבטיחות. "גבעת זאב"בכל מקרה שבו נגרם נזק לציוד, או מתקן של  .12

 , רעילים נפוצים ללא אישור מראש של ממונה הבטיחות.אין להשתמש בחומרים מסוכנים .13

  אין להבעיר אש גלויה. .14

 עבודות ריתוך יתבצעו על פי הפרוט הבא: .15

 באישור ממונה בטיחות או מי שהוסמך על ידו. .א

 יש לבצע הריתוך רק לאחר הצבת מטף כיבוי אש באזור העבודה וצופה אש למקרה שריפה. .ב

 20עת התלקחות ושריפה כתוצאה מפעולת הריתוך והמתנה של בגמר עבודות הריתוך יש לוודא מני .ג

 דקות על מנת לוודא שגצים לא יגרמו לשריפה.

 נאותים על פי חוק.הארקה יש לוודא סידורי  .ד

לקבלת תדרוך בנושא  "גבעת זאב"לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לפנות לממונה הבטיחות מטעם  .16

   ן יקבל תדרוך ע"י ממונה הבטיחות לפחות פעמיים בחודש.בטיחות ולקבל את אישורו בכתב, כל קבל

 יש לפנות לממונה הבטיחות בכל שאלה שמתעוררת בקשר ליישום הנחיות הבטיחות. .17

  להפסיק עבודת הקבלן במקרה חריגה/או אי הקפדה על כללי הבטיחות. "גבעת זאב"בסמכות  .18

 ירום על פי הפרוט הבא:על הקבלן לוודא שברשותו רשימה הכוללת טלפונים בכל מקרה ח .19

 טל. סלולארי: _______________  ________ממונה הבטיחות מר  .א

 מר _____________  טל. סלולארי , או נציג מטעמו "מועצה מקומית גבעת זאב"ראש  .ב

__________________. 

 101 –מגן דוד אדום  .ג

  102   -כיבוי אש        .ד

 100    -משטרה          .ה
 

 תאריך ___________



 שם, חתימת הקבלן וחותמת:____________________________________

 :______________________________________ "גבעת זאב"שם וחתימת נציג 

 

 

 נספח יא'

 טופס היעדר תביעות

 עדר תביעותיהצהרת ה

 
 המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה ז

 

 

___ אשר ביצעתי עבודות עבור _________________ ח.פ. /אני הח"מ ___________ ת.ז.

 עפ"י הצעת מחיר מס' _______ מיום _________ מאשר בזה כי עם קבלת הסך "גבעת זאב"

___ ( ____________)במילים : _______________________________₪ ________של 

בגין ביצוע העבודות בהתאם להזמנת העבודה כמפורט  ,"מועצה מקומית גבעת זאב"מאת 

הנני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או טענות , ן מס' _____________בחשבו

ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי  "גבעת זאב"נגד , כמכל סוג או מין שהוא ,ו/או דרישות נוספות

  צוע הזמנת עבודה זו על נספחיה.יבכל הקשור והנוגע לתשלום ולב, מטעמה

וע בכלליות האמור לעיל, הנני מאשר כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה למען הסדר הטוב ומבלי לפג

        בנוגע לביצוע הזמנת העבודה על נספחיה. ,"גבעת זאב" את כל המגיע לי מאת

 

  ולראיה באתי על החתום

_________________                             _________________ 

 רהמצהי                         תאריך                              

 

 

 אישור עד לחתימה

 

 הנני מאשר כי ביום ___________ חתם מר/גב' _______________ בפני.

 

 
 

_________________                 _________________________                  _________________ 
 חתימה                                                        תאריך         שם                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 נספח יב'
 

 למכרז אספקת ציוד לחדר הכושר
 םאישור עריכת ביטוחי

 
 לכבוד

 מועצה מקומית גבעת זאב
 (  "גבעת זאב")  להלן :  

 ---------------------------------הנדון: אישור עריכת ביטוח על שם 
 ואו קבלנים ואו קבלני משנה ) להלן "המבוטח"(          

 
 -------------הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פרוייקט הקמה

 -------------חלקה -------גוש
)בתוספת תקופת בדק בת ----------ועד יום --------------------למשך תקופת בניה  המוערכת החל מיום 

 חודשים( 24
 
. פוליסה לביטוח כל הסיכונים )לעבודות קבלניות( הכוללות את  פרקי הביטוח המפורטים בהמשך , 1

סה כאמור אינו נופל מהיקף הכסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כאשר היקף הכסוי הניתן על פי הפולי
 2013ביט -כ
 

 -ביטוח עבודות ההקמה לרבות ערכם של חומרים המסופקים לשם הקמת הפרוייקט )להלן -1פרק 
"עבודות ההקמה( במלוא ערכן, מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי עקב הסיכונים המקובלים בביטוח כל 

קבלנים במשך תקופת ביצוע עבודות ההקמה וכן מפני אבדן או נזק הנגרם במשך תקופת  הבדק הסיכונים 
 ואו גילוי נזק במשך תקופת הבדק עקב סיבה  הנעוצה בתקופת  ביצוע עבודות ההקמה.

 --------------------סה"כ ערך העבודות המבוטחות 
 

 הפרק כאמור יורחב לכסות:
ים, ואמצעי ביצוע שהובאו לאתר על ידי הקבלן ואו קבלני המשנה במלוא אבדן או נזק הנגרם לציוד , כל

 מסכום הפרוייקט( 10%ערכם.) לפחות 
 

הוצאות הדרושות לשם פירוק והריסה, פינוי הריסות, תמיכה או חיזוק , תשלום רשוי ואגרות  מחדש וכן 
על פי פרק זה לפוליסה  שכרם של מודדים, אדריכלים, מהנדסים ויועצים אחרים , עקב  נזק המבוטח 

 מערך העבודות המבוטחות כאמור  10% -בגבול אחריות שאינו נופל מסכום השווה ל
 $   500.000 -רכוש שעובדים עליו ורכוש סמוך שלא יפחת מ

 
 רעידת אדמה , נזקי טבע, גניבה ופריצה 
 $  500.000 -נזק לרכוש שעובדים עליו שלא יופחת מ

 $  500.000 -מ נזק לרכוש סמוך שלא יופחת
 

ביטוח חבות כלפי צד שלישי עקב ביצוע העבודות הן במשך תקופת הביצוע והן במשך תקופת  -2פרק 
 $ לאירוע  ולתקופה   2.000.000 -הבדק, בגבול אחריות שלא יפחת מסכום השווה ל

 
 

 פרק זה יורחב ויכלול סעיפים :
 

 מערך הפרוייקט 10% -נזק עקיף וישיר שלא יופחת מ
 

 ודה לקוייה, חומרים לקויים , תכנון לקוי עב
 

 יום עבור ציוד ומתקנים 30 -סעיף הרצה



 
 כסוי לנזק כתוצאה מרעד והחלשה והסרת תומכות 

 
 נזק לכבלים תת קרקעיים , צינורות ומתקנים

  
 תביעות שיבוב מביטוח לאומי  –לבטל חריג 

 
המבטח חבות בגין כל פגיעה גופנית הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע עבודות  -. ביטוח חבות מעבידים3

ההקמה במשך תקופת הביצוע ובמשך תקופת הבדק, למי מהמועסקים בביצוע עבודות  ההקמה. הביטוח 
ובה כאמור אינו כולל כל הגבלה בדבר העסקת נוער , קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם , עבודות  בג

 ובעומק  ושעות עבודה.
 

 $   5.000.000-לתקופה  למקרה ו-גבול האחריות שאינו פוחת מ
 

 כולל עובדי שטחים בשטחים 
 
 למהנדסים ומתכננים  –ביטוח אחריות מקצועית  -.4

 $   250.000 גבול אחריות למקרה  ולתקופה      
 חודשים  6תקופת גילוי      

 
 ביטוח אחריות המוצר  -.5

 $   250.000 גבול אחריות למקרה ולתקופה      
 תנאי ביט      

 
 1פרק---------------ביטוח רכוש , צד שלישי נזקי גוף ורכוש פוליסה מס. –ביטוח ציוד מכני הנדסי  -.6

 ביטוח ציוד מכני הנדסי 
 ח חובה ( ביטוח אחריות לנזקי רכוש וכגוף כלפי צד שלישי )לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בבטו 2פרק --
 ביטוח אחריות לנזקי רכוש צד שלישי  3פרק --
 

 תנאים כלליים 
 
-------------הפוליסות הנ'ל יכללו תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך או יערך על ידי   -.1

 וכי המבטח מוותר על כל טענה בדבר כפל ביטוח או שיתוף ביטוחים  --------
---תנאי מפורש על פיו לא יבוטל ולא יצומצם אלא אם כן נמסרה על כך הודעה בכתב להפוליסות יכללו  -.2

 יום מראש  60לפחות  --------------
 
 
 ---------------------שם המבוטח יכלול ואו  -.3
 
 הפוליסה על כל הפרקים תכלול אחריות צולבת וסעיף ויתור זכות שיבוב. -.4
 
סות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  האמור אישור זה כפוף לתנאי הפולי -.5

 באישור זה.
 
הקבלן לבדו אחראי  לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות , לתשלום השתתפויות העצמיות  ומילוי  -.6

 החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות. 
 
ו מגבילים הכסוי בפוליסות כאשר התביעה מעוגנת בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה המפקיעים א -.7

בנזק לבנינים, למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה , חפירות צינורות, מתקנים או כבלים תת 
קרקעיים, קבלני משנה ועובדיהם עבודות נוער, זיהום תאונתי וכל חריג בפוליסת האחריות המקצועית 

 אי יושר עובדים-מכים , הזמנת חומרים, איחור והמתייחס לתכנון ופקוח לאבדן מס
 
 

 בכבוד רב,
 
 

---------------------   ---------------------- ------------------------- 
 תפקיד החותם  שם החותם    חותמת המבטח
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 מבנים  שיפוץמפרט לאישורים דרושים בגמר  -  מפעל הפיס
                          חדר כושר במתנ"סשיפוץ  : המבנה יעוד 
 2019/17מענק:             התאנהרחוב  כתובת:     גבעת זאברשות:  

קיים/לא  בגמר בניהאישורים נדרשים  
 קיים

 הערות

1 
לפי התכנון שאושר ע"י אישור מהנדס הרשות והמפקח לביצוע 

ועמידה  מפעל הפיס, כולל השינויים שבוצעו בכל המערכות
 בתקנים כדין ואישור שהמבנה מוכן לאכלוס

  

   למבנה  אישור יועץ בטיחות לסיום העבודה  2

לרבות אישור  מורשה נגישות לסיום העבודה למבנה  3
 התייחסות לכל מתקני הכושר.

  

4 
ון מול ביצוע למבנה ועמידה אישור מתכנן החשמל תכנ

 בדרישות התקן והחוק
  

5 
 אישור בודק חשמל מוסמך ו/או חברת החשמל לחיבור .1

2.  

  

 אישור שחרור טובין מהמכס לכל ציוד הכושר הרלבנטי. .3 6
  

   ערבות בדק  .4 7

8 
השלמת דרישות לפי פרוטוקול בקורת מהנדס בודק מטעם 

 מפעל הפיס
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