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  36/2020מכרז פומבי מס' 

 מערכתשל  אספקהו התקנה, רכישהתכנון, ל
  לגילוי אש ועשן

 שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן ומתן
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 36/2020מכרז פומבי מס'          

 גילוי אש למבנים המשמשים כבתי ספר בעיר דימונהלתכנון, רכישה, התקנה ואספקה של מערכות 
 

עיריית דימונה מזמינה גופים להציע הצעותיהם למתן שירותי תכנון התקנה ואספקה של מערכות גילוי אש במבנים  .1
 , בהתאמה(.המכרז -והעירייה  –המשמשים כבתי ספר בעיר דימונה וכן מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש )להלן

 

)כולל מע"מ( ₪  500את מסמכי המכרז על נספחיהם ניתן לרכוש אצל הגברת יפה מרציאנו, וזאת תמורת תשלום בסך  .2
. רכישת מסמכי המכרז 12:00עד לשעה  8.11.20ועד ליום  09:00מהשעה  18.10.20וזאת החל מיום אשר לא יוחזרו, 

פק לאחר המועד הקבוע בסעיף זה לא ימכרו מסמכי למען הסר ס. 0522715322 -תבוצע באופן טלפוני בלבד דרך טלפון
  המכרז.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר האינטרנט של עיריית דימונה, תחת "מכרזים". לאחר רכישתם יש להוריד  .3
 את מסמכי המכרז מאתר העירייה ולצרף קבלה המעידה על רכישתם למסמכי ההצעה.

 

לקבל אצל מר עידו טסיני, מנהל אדמיניסטרטיבי באגף החינוך, באמצעות פנייה בכתב פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן  .4
 .  ido@Dimona.muni.ilלכתובת מייל , 12:00עד לשעה  28.10.20ועד ליום  18.10.20בלבד, החל מיום 

 

אשר לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, ₪,  25,000סכום של על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ב .5
 הצעה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון ע"י ועדת המכרזים. 8.2.21תהיה בתוקף עד לתאריך 

 

בשל הגבלות משרד הבריאות באשר לנגיף הקורונה, לא ניתן יהיה לערוך מפגש מציעים קבוצתי. יחד עם זאת, מציע  .6
. המועד 0529402966יור פרטני להכרת אזור ביצוע העבודות יפנה למר עידו טסיני לקביעת מועד בטלפון: שברצונו בס

. מציע שיוותר על קיום סיור לא תעמודנה לו טענות בגין אי הבנת ביצוע העבודות 28.10.20האחרון לקיום סיור יהיה ביום 
 והשירותים נשוא המכרז.

 

קבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית להתחשב, בין השאר, מובהר כי אין העירייה מתחייבת ל .7
 בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע.

 

ינו אישיות משפטית מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שה .8
נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף 

 של המציע.
 

העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. העירייה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את  .9
 נים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.הזכייה בין קבלנים שו

 

בתוך  בשני עותקיםההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש  .10
 ידי המציע.-מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על

 
ותשולשל לתיבת  בבניין העירייה 303לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה ג' חדר ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד 

הצעה)או חלקים ממנה(  .052-6085170בתאום מראש בלבד דרך מס' טלפון  14:00עד השעה   8.11.20עד ליום המכרזים 
 אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 
)או בסמוך לכך( בלשכת היועמ"ש קומה ג', בבניין העירייה 14:15בשעה  8.11.20ל האפשר ביום תיבת המכרזים תיפתח ככ

מרכז מסחרי חדש, דימונה. וכל משתתף יהיה רשאי להיות נוכח בעת פתיחת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. 
 ()והכל בכפוף להגבלות משרד הבריאות בעניין נגיף הקורונה

 
 בכבוד רב,                       

 
 מר בני ביטון                     

 ראש עיריית דימונה              

mailto:ido@Dimona.muni.il
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 א' פרק

 מבוא

 הזמנה להציע הצעות .1

בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה  העומדים )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת גופים ת דימונהעיריי

הנמצאים  לבתי ספרשנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ועשן  ומתן שירות גילוי אש  מערכות והתקנת לרכישה

 במכרז זה. כמפורט הכול, .העירייהשיפוטה של תחום ב

 

 500 תמורת תשלום בסך בשעות העבודה הרגילות גב' יפה מרציאנוהאצל ש ניתן לרכו מכרזאת מסמכי ה

  .0522715322 טלפוןדרך  טלפונית בלבד שה תתבצעכיהר .מכל טעם שהוא שלא יוחזר, ₪

 

הצעה שלא תצורף לה קבלה המעידה  להוריד מאתר האינטרנט של עיריית דימונה.מסמכי המכרז יש את 

 על רכישת מסמכי המכרז לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

 רקע ומהות ההתקשרות .2

, ולקבל עבורן  דימונהבבתי הספר בעיר העירייה מבקשת לרכוש מערכות לגילוי אש ועשן, שיותקנו  .2.1

 שירות התקנה, תמיכה ותיקונים. 

בתחום שיפוטה  ספר בתי 14 -בועשן אש  גילוימערכות למבקשת להתקין בהתאם למכרז זה  עירייהה .2.2

  .כפי שמפורט בחוברת המכרזשל העיר דימונה. 

אחריות לוחות, שנת  ,חיבורים ,רכזות ,סוללות ,המציעים ידרשו להתקין את המערכות )גלאים .2.3

ו/או מספר הרכזות יהיו כאשר מספר הגלאים בכל בית ספר  (״מערכות"-)להלן (אחת וכיוצ"ב

מכון התקנים על לעירייה אישור מ ולהמציא ולאישור מכון התקנים הישראליבהתאם לתקנים 

  . ג בנספח במפרטהכל כמובא תאם לכל דין. עמידת המערכות בה

 והתקנה של המערכות כולל שנת אחריות אחת ואישור מכוןמרבי עבור אספקה המחיר מובהר כי ה .2.4

מחיר ידרשו לתת הנחה על ההמציעים  כולל מע"מ. ש"ח 000700,יהיה  התקנים כאמור לעיל 

מציע שלא יציין את שיעור ההנחה יחשב הדבר כאילו בחר שלא לתת הנחה כלל והצעתו  המרבי.

 תעמוד על המחיר המרבי הנ"ל. 

מיום קבלת אישור  שנהלמשך  )כולל חלפים(שירות תמיכה ותיקוניםהתקנה,  מחיר המערכת יכלול .2.5

וכן קבלת אישור מכון התקנים, כי המערכת עומדת  כמפורט בהסכם מעבדה מוסמכת עבור כל אתר

  .סטנדרטים הנדרשיםהבתקנים ו

 , לוח וסוללה. הצעתוהתקנת גלאי, רכזתת עבור אספקה בנוסף ידרשו המציעים לתת הצעה כספי .2.6

על המופיעות  מערכות גילוי אש ועשן נוספותהעירייה תחליט להתקין נה למקרה שמחיר זו הי

 העירייה לא תתחשב הצעת מחיר זו לצורך מכרז זה.. במכרז 

הצעת מחיר לגבי שנות אחריות נוספות מעבר לשנה לגבי כלל המציעים לתת ידרשו  ,כמו כן .2.7
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עירייה בחשבון את מבחינת המחיר תביא ה לותבמקרה של הצעות שקו. המערכות המופיעות במכרז

העיריה אינה מחויבת להמשיך המשך התקשרות מעבר לשנת . מובהר כי האחריותמחיר עבור שנת ה

 האחריות הראשונה.

ש"ח כולל  700כמו כן ידרשו המציעים לתת הנחה המחיר המרבי שקבעה העירייה והעומד על  .2.8

 לפי הזמנת העירייה.  מערכת,עבור בדיקת תקינות שנתית של כל מע"מ 

כדי להטיל על העירייה כל חובה שהיא. העירייה תחליט האם לרכוש את לעיל מובהר כי אין באמור  .2.9

 המערכות מהספק בהתאם לצרכיה, בשים לב למחירי המערכות ובכפוף לשיקולי תקציב.

 העירייה. בתחום שיפוטה של בבתי הספרהספק יוביל את המערכות ויתקין אותן  .2.10

לרבות  ,ויעמוד בכל התחייבויותיו בבתי הספרויתקינן הספק יספק את המערכות שפורטו בהזמנה  .2.11

 .מהמועד בו התקבלה ההזמנה אצל הספק ארבעה חודשיםתוך  מסירת אישור ממכון התקנים,

 ., ידאג הספק להכנת התשתית הראויה טרם התקנת המערכתעם אספקת המערכות .2.12

 נספח ב' למכרז.בהתאם לאמור בהסכם, שירות התמיכה והתיקונים יסופק  .2.13

בעבור המערכות, שירות התמיכה והתיקונים  המלאההסופית ו תמורהאת ה העירייה תשלם לספק .2.14

 .רק לאחר קבלת אישור מכון התקנים בהתאם להצעתו במכרז

לעשות תהיה היא רשאית  אם תחליט העירייה לרכוש שירות תחזוקה ותיקונים לתקופה נוספת,  .2.15

 הכול, בכפוף לאמור בהסכם. המפורטים בהסכם זאת בתנאים

 לחוזה, שעיקרם :  18.6כמפורט בסעיף  בשלושה שלבים התשלום יהיה .2.16

מהתמורה הכוללת.  50%מכלל העבודות תועבר לקבלן תמורה השווה ל 40%עם סיום ביצוע  .א

 )להלן: "התשלום הראשון"(   

מהתמורה שנותרה.)להלן:  20%עם סיום ביצוע כלל העבודות תועבר לקבלן תמורה השווה ל  .ב

   "התשלום השני"( 

כל בתי הספר האתרים ולאחר שבוצעה מסירה ב עם קבלת אישור מעבדה תקני באשר לכל  .ג

)להלן:"התשלום  הנותרים( 30%לשביעות רצון המנהל תועבר לקבלן התמורה הסופית )

  השלישי"(

מיום אישור החשבונות לתשלום  ימים 20תוך בכל אחד מהשלבים, תועבר התמורה לקבלן  –

 על ידי העיריה. 

 הגדרות .3

 לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

 ׳ למכרז.ג כנספחהנספח המצורף  -״מפרט טכני״  .3.1

 אש ועשן. מערכות גילוי -"מערכות" .3.2

 ההסכם המצורף כנספח ב׳ למכרז. -״ההסכם״  .3.3
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 .בתחום שיפוטה של העירייה בבתי ספרבאמצעות מחלקת החינוך  –״המזמין״, ״העירייה״  .3.4

  .עירייההועדת המכרזים של  -״ועדת מכרזים״  .3.5

 טופס ההצעה המצורף כנספח א׳ למכרז. -״טופס ההצעה״  .3.6

הרשומה ברשימת המעבדות המאושרות מכוח חוק התקנים,  -"מעבדה מאושרת ישראלית" .3.7

 .1953-התשי״ג

 פת ההתקשרותתקו .4

 מהמועד שנקבע לכך בהסכם )להלן: "ההתקשרות המקורית"(. תקופת ההתקשרות הינה לשנה .4.1

לעירייה עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ארבע פעמים לפרק זמן נוסף של עד שנה  .4.2

 .סך הכול )כולל ההתקשרות המקורית(בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש שנים ב

 שנים. 5חלקי חילוף למערכת המוצעת לתקופה של לפחות  מלאי שלומתחייב להחזיק בהספק  .4.3

במידה ויחליט הספק להחליף את המערכת או המערכות הקיימות, יבצע את ההחלפה רק לאחר  .4.4

ההתקנה, הפעלת המערכת החדשה ואישור מעבדה מאושרת, רק לאחר מכן יורשה לפרק את 

 המערכת הישנה.

 מסמכי המכרז .5

 הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .5.1

 הנספחים למכרז הם כמפורט להלן: .5.2

 טופס ההצעה למכרז; -נספח א׳  .5.2.1

 ;הכולל שני נספחים: ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוחים -הסכם –נספח ב׳  .5.2.2

 מפרט טכני; -נספח ג׳  .5.2.3

 תצהיר; -נספח ד׳  .5.2.4

 אישור רו״ח בדבר המחזור הכספי של המציע; -נספח ה׳  .5.2.5

 אישור רו״ח בדבר היקף ביצוע עבודות על ידי המציע. -נספח ו׳  .5.2.6

 ;להשתתפות במכרז נוסח הערבות הבנקאית -נספח ז׳  .5.2.7

 והציוד הנדרש בתי ספררשימת  -נספח ח' .5.2.8

 לוחות הזמנים לעריכת המכרז .6

  ido@Dimona.muni.ilאת השגות או בקשה להבהרות לשלוח להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .6.1
 מר עידו טסיני, מנהל אדמניסטרטיבי באגף החינוך.ל

6.2.  

  .12:00ולא יאוחר מהשעה  28/10/2020המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: .6.2.1

 . 14:00עד לשעה  8/11/2020המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:  .6.2.2

 בלשכת היועמ"ש 14:15)או בסמוך לכך(בשעה: 8/11/2020תיבת המכרזיםמועד פתיחת  .6.2.3

העירייה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון  .6.3

mailto:ido@Dimona.muni.il
mailto:ido@Dimona.muni.il
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 ה כאמור תפורסם באתר האינטרנט.ילהגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחי

 פרק ב׳

 תנאי הסף

 כללי .7

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בסעיפים  .7.1

 יובהר כי הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל. .17-8

 תקיים במציע עצמו, אלא אם נאמר במפורש אחרת.על תנאי הסף לה .7.2

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים, לא ניתן לעשות שימוש בקבלני משנה וזאת בכפוף  .7.3

 לתנאי המכרז וההסכם.

מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר, עוסק מורשה אחר או כל  .7.4

 פורש.גורם אחר, אלא אם הדבר הותר במ

כאמור בנספח ח' ,  דימונההנ"ל בעיר  בתי הספרעל המציע חלה האחריות הבלעדית לבקר במבני  .7.5

בטרם יגיש הצעתו ובחתימתו על טופס ההצעה, מאשר המציע, כי בחן ובדק את היקף  ,למכרז זה

ובחן את המערכות והגלאים שיש  ,ביצוע העבודות, סייר במבני בתי הספר םוהעבודה ואת מק

מציע שיוותר על קיום סיור לא . נת לקבל אישור ממכון תקנים מאושרלהציבן בכל מבנה על מ

 עמודנה לו טענות בגין אי הבנת העבודות והשירותים נשוא המכרז.

 מעמדו המשפטי של המציע .8

 כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים: .8.1

חוקי בפני או יחיד המנהל פנקסיו באופן  פי כל דיןהמציע הנו תאגיד שהתאגד בישראל על  .8.1.1

 .רשויות המס

אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום  .8.1.2

 כאמור.

 להשתתפות במכרז ערבות בנקאית .9

נק אוטונומית )מב בנקאיתתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע יצרף להצעתו ערבות  .9.1

עד ליום שתהיה בתוקף (, ₪ )עשרים וחמש אלף ₪  25,000בסכום של  (, על שם המציע,בישראל

   פי הנוסח המצורף כנספח ז׳ למכרז ובנוסח זה בלבד.-וזאת על 8/2/21

 לתשומת לב המציעים: .9.2

 יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות כפי שצורף כנספח ז' למכרז; .9.3

 הערבות יהיה כנדרש לעיל;יש להקפיד על כך שסכום הערבות ותוקף  .9.4
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 .פי הנוסח המצורף, נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין המציע-על .9.4.1

יש לצרף את כתב הערבות המקורי לעותק המקור של הצעה; ליתר העותקים יצורפו צילומי כתב  .9.5

 הערבות.

בנסיבות של התארכות הליך המכרז, מכל סיבה שהיא, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש  .9.6

 ציעים להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת, כפי שתמצא לנכון.מהמ

 הארכת תוקף הערבות בנסיבות מעין אלה, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.-אי .9.7

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בנסיבות המפורטות בתקנות חובת  .9.8

 ., ובכפוף להן1993-המכרזים, תשנ״ג

 מורשהספק  .10

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו אישור מטעם יצרן או יצרני המערכות המתיר 

 למציע לספק את המערכות המוצעות ולהציען במסגרת הצעתו.

 מחזור כספי .11

)לא   מיליון ש״ח 1כתנאי מוקדם להתמודדות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות  .11.1

 .2019, 2018כולל מע״מ( בכל אחת מהשנים 

על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה החשבון הקבוע של המציע, בנוסח המפורט בנספח ה׳  .11.2

 למכרז. האישור יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

 ניסיון באספקה והתקנת מערכות .12

לקוחות   3 -קנה בפועל לפחות לתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע ביצע אספקה והת .12.1

אשר לא יפחת  עד למועד הגשת ההצעות בהיקף כספי, 2016שונים מערכות גילוי אש ועשן בין השנים 

 לכל לקוח.₪  100,000-מ

על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה החשבון הקבוע של המציע, בנוסח המפורט בנספח ו׳  .12.2

 משרד רואי החשבון.למכרז. האישור יודפס על נייר לוגו של 

ביצוע עבודות המתוארות במכרז זה או תקן מקביל  ת לגביהמציע צריך לעמוד בכל הדרישות החוקיו .12.3

 )בהתאם לאמור בנספח ג'(ידוע ומאושר בישראל .

 וותק המציע .13

שנים לפחות במתן שירותי אספקה, התקנה,  5כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע בעל וותק של 

 חזוקה של מערכות לגילוי וכיבוי אש.תמיכה ות

 מספר עובדי המציע .14

עובדים מקצועיים לפחות במשכורת חודשית  שלושהתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע מעסיק 

במשך שנה לפחות עד למועד הגשת ההצעה וכי כל אחד מהעובדים בעל ניסיון במתן השירותים הנדרשים 
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 במכרז זה.

 דרישות סף טכנולוגיות .15

אש, דגמים מיצרנים שונים, ובלבד  גילוייובהר כי אין מניעה מלהציע סוגים שונים של מערכות  .15.1

 10 שהמציע יהיה מורשה מטעם כל אחד מהיצרנים של המערכות המוצעות על ידו, כנדרש בסעיף

 לעיל.

גלאים, לחצני איפוס )לחצני אש(, סוללות, חייגן. בבתי הספר תכלול המערכת תכלול בין היתר רכזת  .15.2

 מטף כיבוי אוטומטי וניתוק ללוח.  גם בנוסף המערכת

אחרות מורשות לפחות לשתי חברות  נגישה לביקורת השנתיתרכזת גילוי האש והעשן שתותקן תהיה  .15.3

 .אין להתקין מערכת נעולה וייעודית עבור חברה מסוימתבישראל. 

 .ULר ציוד אישו .15.4

 .אישור מעבדה מוסמכת .15.5

 .מספרי טלפון 5 -חיוג לכל הפחות לישנה חובה להתקין חייגן אוטומטי, המאפשר  .15.6

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שכל אחת מהמערכות המוצעות תעמוד בכל דרישות הסף  .15.7

 הטכנולוגיות המפורטות בנספח המפרט הטכני )נספח ג׳ למכרז(.

 ההצעה את שם היצרן והדגם של המערכות המוצעות על ידו.על המציע לציין בטופס  .15.8

ועדת המכרזים תבחן את מידת התאמתו של המוצר המוצע לדרישות הטכנולוגיות מהמערכות  .15.9

 תיפסל. -המוצעות על ידו לא תעמוד בדרישות הטכנולוגיות 

 אישורים שחובה לצרף להצעה .16

 .1976 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל״ו .16.1

   2020נסח רישום תאגיד עדכני לשנת  .16.2

 אישור עו״ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע. .16.3

 כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: .16.4

בעניין שמירה על זכויות עובדים ובעניין העסקת עובדים זרים, המציע מקיים את חובותיו  .16.4.1

 כמפורט בתצהיר, נספח ד׳ למכרז.

 בלבד. רשותהמציע משתמש בתוכנות מחשב מו .16.4.2

למציע או למורשי החתימה שבו, לא ידוע על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב  .16.4.3

 של חשש לניגוד עניינים במסגרת אספקת המוצר מושא מכרז זה.

שיש בה כדי  למיטב ידיעתו של המציע, לא קיימת מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, .16.4.4

פי -פי המכרז, על-להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה, על

 פי דין.-ההסכם המצורף למכרז או על

חתום בפני עו״ד, בהתאם לנוסח המפורט בנספח ד׳ למכרז.  ,תצהירלהצעתו על המציע לצרף  .16.5
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 במסגרת התצהיר יציין המציע את פרטיהם של שני מורשי חתימה מטעמו.

המאשרת מתן שירות והתקנה למערכות  -על המצהיר לצרף אישור תקף ממעבדה מאושרת ישראלית .16.6

 גילוי אש ועשן.

התקנת מערכות ובאספקת  שנים 5לפחות של מטעם עו״ד כי הינו בעל וותק  תצהירעל המציע לצרף  .16.7

 .אלה ובמתן שירות למערכותלגילוי אש 

מקצועיים לפחות במשכורת  עובדים שלושהמטעם עו״ד כי הינו מעסיק תצהיר על המציע לצרף  .16.8

חודשית במשך שנה לפחות כל אחד המבצעים את מתן התקנה והשירות לציוד גילוי וכיבוי אש לפי 

 התקן.

לפחות המאייש  אחד המורכב מעובדמוקד טלפוני מטעם עו״ד כי קיים אצלו  תצהיר על המציע לצרף .16.9

 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. 24את המוקד 

 .מסמכי המכרז קבלה על רכישת .16.10

 עירייהשיקולי ה .17

 הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא: .17.1

מציעים תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז ותפסול  .17.1.1

שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים כאלה. המציעים שיעמדו בתנאי הסף 

 יוכרזו כ״מציעים כשירים".

בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו טעויות סופר או טעויות  וצורפותיהבדיקת כל מסמכי ההצעה  .17.1.2

דת לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע. וע עירייהחשבוניות, רשאית ועדת המכרזים של ה

המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או 

שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם החליטה הוועדה 

 אחרת מטעמים שירשמו.

 בדיקת ההצעה תעשה על פי המשקולות הבאות: .17.1.3

 .10% –איכות  .17.1.3.1

 .90% -עלות .17.1.3.2

 כולל מע"מ.₪  700,000עומד על סך  אומדן לביצוע כל העבודות  .17.1.3.3

 הנחה שיעור , על המציע לתת17.1.3.3כום המוערך המופיע בס"ק מהס .17.1.3.4

 -ההנחה הגבוה ביותר תזכה את המציע ברכיב זה ב. הנחה או אפס באחוזים

נקודות, כאשר המציע הבא אחריו ינוקד באופן יחסי לשיעור ההנחה שנתן  100

 . המציע הראשון

 כמפורט להלן:למציע יינתן  (10%של  )משקלציון האיכות  .17.1.4

 100 -המציע שקיבל את מספר הנקודות המרבי בסעיף זה וינוקד ב -ותאיכ .17.1.4.1

ההצעות יקבלו ניקוד עבור ותק ושנת אחריות מעבר לקבוע בתנאי  נקודות, 

מספר שנות  Xנקודות  60הניקוד יחושב בהתאם לנוסחה הבאה:  .הסף

   הניסיון שיציג המציע חלקי מספר שנות הניסיון המירבי שהוצג מביןהמציעים.
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 נקודות(: 6שנות וותק של המציע )עד  .17.1.5

 11-נקודות ל 6עד למקסימום של  נקודהשנות וותק של המציע יינתנו  5-על כל שנה מעבר ל

   שנות וותק.

 נקודות(: 4)עד  שנות אחריות נוספות מעבר לשנת האחריות .17.1.6

שנות אחריות מעבר לשנת האחריות הראשונה הכלולה יעניק מציע שבמסגרת הצעתו, 

במכרז, ללא תוספת תשלום, תזכה בניקוד, עבור כל שנת אחריות נוספת כלולה במחיר 

  .נקודות 2

את הזכות לבחור בעד שני מציעים כזוכים במכרז ולהחליט על אופן חלוקת  הלעצמ תשומר העירייה .17.2

 העבודה בין הזוכים.

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ביותר מספק אחד. .17.3

 העירייה לא מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר. .17.4
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 פרק ג׳

 טופס הצעת המחיר

 המחיר המוצע .18

במעטפה סגורה. על מעטפת הצעת המחיר יש לרשום ״הצעת  ולהגיש את ההצעה  את טופסלמלא יש 

בבתי הספר אש ועשן  ומתן שירות שנתי למערכות גילויהתקנה ולרכישה  36/2020מחיר למכרז מס׳ 

 ולציין את שם המציע.בתחום שיפוטה של העירייה 

 יש למלא את הפרטים הבאים: .18.1

 .____________________שם המציע: .18.2

 .__________________ח.פ.(: ת.ז./ מס׳ –מזהה של המציע )לדוג׳ מס׳  .18.3

המפורטים להלן )ללא  יכלול, בנוסף למוצר עצמו, את כל השירותים והרכיבים המחיר למערכת .18.4

 תשלום נוסף(:

 מעבדה מאושרת לגבי כל אתר  קבלת האישור על ידי שירות תמיכה ותיקונים כולל ממועד  .18.4.1

 האישור.קבלת ועד תום שנה ממועד 

פי מכרז זה -כל העלויות )הישירות והעקיפות( הדרושות לשם אספקת המוצר הנדרש על .18.4.2

לרבות כל המיסים,  ,והתקנתו פי דרישת המזמין(-מחצרי המציע ועד לאתרי העירייה )על

ההיטלים הנדרשים )מיסי יבוא, מכס ומיסי קנייה וכו׳(, הוצאות שינוע, אחסנה )עד לאתרי 

הנמל, הובלה ואחסנה בישראל )שלא באתרי המזמין(, ערבויות וביטוחים המזמין( ושחרור מ

 למיניהם.

 כל השירותים המפורטים בהסכם, לגביהם לא נקבע במפורש כי ישולם בגינם תשלום נפרד. .18.4.3

כאמור במסמכי המכרז אנו  אישור מכון התקניםו עבור התקנת כל המערכות כולל שנת אחריות .18.5

מציעים לתת ההנחה בשיעור של ________ מהסכום המרבי שנקבע ע"י העירייה והעומד על   

 כולל מע"מ.  ₪  700,000

המחיר המוצע על ידינו בשקלול ההנחה המוצעת על ידינו הינו: _____________)במספרים( 

  לל מע"מ. כו ובמילים:________________________________________

 .וכל הוצאה אחרת מע״מ כוללהמחיר המוצע  .18.6

 כמו כן אנו מציעים: .18.7

 . כולל מע"מ___ו העירייה סך של ______כי עבור אספקה והתקנת גלאי אחד תשלם לנ 

 עבור אספקה והתקנה של רכזת  תשלם לנו העירייה סך של ___________כולל מע"מ.

 העירייה סך של ___________כולל מע"מ.עבור אספקה והתקנה של לוח  תשלם לנו 
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 כמו כן אנו מציעים : .18.8

הצעתנו עבור שנת אחריות נוספת מעבר לשנת האחריות הכלולה במחיר עבור כל המערכות נשוא 

ניתן לכלול  -. )הערהעבור כל המערכות המותקנותז  היא סך __________,כולל מע"מ המכר

במסגרת הצעת המחיר ששנה נוספת אחת או יותר יכללו במסגרת הצעת המחיר ותזכה את הספק 

 (17.1.6בניקוד כאמור בסעיף 

בדיקת תקינות שנתית של המערכות וכן,  , חלפיםתיקוניםשנת האחריות תכלול שירות, תמיכה,  .18.9

ר וקבלה אישור מטעם קת האישומטעם רשות הכבאות ו/או כל רשות אחרת מוסמכת עד להפ

 הגורם הדורש.

 פי שיקול דעתה הבלעדי, שירות-לרכוש מהמציע, עלאך לא חייבת  מובהר, כי העירייה רשאית .18.10

 .וכפי שתוארו בסעיף הקודם תמיכה ותיקונים לתקופה נוספת, בתנאים המפורטים בהסכם

 הבהרות: .18.11

, הכנת התשתית מערכת חדשה"עלות התקנת תיקח בחשבון העלות שתצוין על ידי הספק   .18.11.1

בלוחות  אש ועשן כולל כיבוי בגזי יישור קו בכל נושא מערכות גילודהיינו, להתקנת המערכת.

בלוח הזמנים האמור בהסכם לאישור בכתב ממעבדה ישראלית  לאתר וחשמל עד להבאת

 מאושרת.

סמכת חודשים מיום קבלת אישור מעבדה מו 12 -ל תקופת האחריות לציוד המותקן תהיה  .18.11.2

התשלום עבור המשך שירות/תחזוקת מערכת בכל מתקן מעבר לשנת . ואתר מערכתעבור כל 

 .. לעיל18.8כפי שתואר בסעיף האחריות המובנת יחושב 

תבוצע על ידי מעבדה מאושרת מובהר בזאת כי עבור הציוד וזמן העבודה עד לקבלת אישור   .18.11.3

המאושרת או  אישור מהמעבדהרק לאחר קבלת הסופית והוא יקבל את התמורה  ספקה

 .המוסמכת

להזמין עבודה כלשהי. ביצוע כל עבודה מותנה בקבלת  תלא מתחייב עירייההיובהר כי   .18.11.4

 מורשים מטעם העירייה. הזמנה מפורטת חתומה ע״י

יובהר כי ההתקשרות עם הספק הזוכה תהיה לשנה אחת בלבד מיום חתימת ההסכם ע״י   .18.11.5

המשך שירות/תחזוקת המערכות שיותקנו נתונה בידי מורשי החתימה וכי ההחלטה בדבר 

  בלבד בהתאם לאמור בהסכם. עיריהה

ותוגש הצעת מחיר על ידי מציע אחד  ידהמבשמורה הזכות לפסול את המכרז  עירייהל .18.11.6

 .למכרז 20זאת לפי סעיף בלבד וכל 
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 פרק ד'

 אופן התנהלות המכרז

 קבלת מסמכי המכרז .19

ניתן לרכוש . את מסמכי המכרז אתר האינטרנט של עיריית דימונההמכרז מ ין ולהוריד את מסמכילעיניתן 

מכי המכרז רכישת מס קבלה המעידה עללהצעתו מציע שלא יצרף  .טלפונית בלבד בהתאם לאמור לעיל

 הצעתו לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

 הליך הבהרות .20

רשאי כל אדם לפנות   6.1 בסעיףהחל מיום פרסום המכרז בעיתון ובאינטרנט ועד ליום המפורט  .20.1

באמצעות דואר  12:00 ועד לשעה 28/10/2020 עד ליוםבלבד  בכתבלעירייה 

בקשה להבהרה או  , ולהעלות כלעידו טסיני מאגף החינוךמר ל  ido@Dimona.muni.ilיאלקטרונ

אישור על  -שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא כי הפניה התקבלה 

 כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

על הפונה לציין בפנייתו את מס׳ המכרז, שמו, כתובת וטלפון ליצירת קשר עימו, מס׳ פקס  .20.1.1

 וכתובת דואר אלקטרוני.

( ; את השאלות יש לסדר בטבלה doc)סיומת  wordקובץ על הפנייה להיעשות באמצעות  .20.1.2

 כדלקמן:

 

 .6.1 העירייה אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט בסעיף .20.2

. החובה פקס ובאתר האינטרנט של העיריה/באמצעות הדוא"לההתייחסות לפניות תפורסם  .20.3

 להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים עצמם.

 התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .20.4

 ההצעות.ועדת המכרזים רשאית לשנות את תנאי המכרז עד למועד האחרון להגשת  .20.5

 מבנה ההצעה והגשתה .21

המציע יפרט בטופס ההצעה את כל  ׳ למכרז.גכנספח ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה, המצורף  .21.1

 פירוט השאלה
 מס׳ הסעיף במכרז אליו

 מתייחסת השאלה )אם

 השאלה מתייחסת לאחד

 יש לציין -הנספחים למכרז 

 גם את שם הנספח(

 מס״ד

   

   

 

mailto:ido@Dimona.muni.il
mailto:ido@Dimona.muni.il
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 המידע הנדרש באופן מלא ומדויק )בשפה העברית(.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח טופס ההצעה שיוגש ע״י המציע לבין הנוסח שפורסם ע״י  .21.1.1

 העירייה, יגבר האחרון.

הצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהווה השלמה של הקבוע במכרז. טופס ה .21.1.2

 עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור בגוף המכרז.

 . העל המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים המפורטים בטופס ההצע .21.2

מצגות וכד׳, שאינם  חוברות, דיסקטים,יובהר, כי ועדת המכרזים אינה מחויבת להתחשב בדפים,  .21.3

 נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש.

ותוכנס למעטפה נפרדת, סגורה  פרק ג׳ למכרז,הצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר בלבד,  .21.4

  וחתומה.

 הגשת ההצעה .22

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר פרסום התשובות לפניות  .22.1

אצל רכזת הוועדות, הגב' בתיבת המכרזים הנמצאת  המפורט לעיל, עדמהמולהבהרות, ולא יאוחר 

ה יש הקורונמשרד הבריאות באשר לנגיף גבלות , בשל היפה עזריה בקומה השלישית בבניין העירייה

 .  052-6085170 הגעה למסירה בטלפון לתאם

ה ואספקה של מערכות לגילוי , התקנלרכישה 36/2020יצוין ״מכרז פומבי מס׳ על המעטפה  .22.1.1

 ".בתי ספר בעיר דימונהומתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן באש ועשן 

מועד ן לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש לאחר הגשת ההצעה במועד המצוי .22.1.2

 זה לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

 מעטפת ההצעה תכיל: .22.2

בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס ההצעה  -עותק מקור של ההצעה, ללא הצעת המחיר  .22.2.1

ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע ובחתימתו. לעותק זה תצורף הערבות 

 המקורית.

ם אלה יכללו את טופס ההצעה וכל העתקי -שני העתקים של ההצעה, ללא הצעת המחיר  .22.2.2

המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם. יש לחתום בעמוד הראשון של כל אחד מהעותקים 

 בחותמת מקורית )לא צילום( של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( של המציע.

הצעת המחיר תוגש על גבי טופס  -אחת המכילה את טופס הצעת המחיר  מעטפה נפרדת .22.2.3

הצעת המחיר, פרק ג׳ למכרז. הטופס יוגש בעותק אחד, במעטפה נפרדת, סגורה וחתומה 

)שתכלול את הצעת המחיר בלבד(. יש לציין על המעטפה את פרטי המציע, וכן כי מדובר 

   ".36/2020ב״הצעת המחיר למכרז מס׳ 

 של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור.בכל מקרה  .22.3

של המציע.  יש לצרף לעותק המקורי של ההצעה נוסח של ההסכם חתום בראשי תיבות ובחותמת .22.4

במסמכי המכרז וההסכם  הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור
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 כמתו הבלתי מסויגת.הס המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את

 הצעה אחת .23

 כל מציע רשאי להציע הצעה אחת בלבד. .23.1

 ייפסל. -מציע שיגיש יותר מהצעה אחת  .23.2

 מסמכים שיש לצרף להצעה .24

מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז, על המציע לצרף להצעתו את  .24.1

 המסמכים הבאים:

 .1976 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל״ו .24.1.1

 נסח תאגיד עדכני. .24.1.2

 אישור עו״ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע. .24.1.3

 בנספח ד׳ למכרז.תצהיר בנוסח המפורט  .24.1.4

 אישורים מטעם יצרני המערכות בדבר היותו של המציע ספק מורשה. .24.1.5

 נספח ה׳ למכרז. -המחזור הכספי של המציע אישור רו״ח בדבר  .24.1.6

 נספח ו׳ למכרז. -אישור רו״ח בדבר ניסיון המציע  .24.1.7

 תיעוד של כל אחת מהמערכות המוצעות. .24.1.8

 נספח ז ׳ למכרז. - ערבות בנקאית  .24.1.9

 פרק ג׳ למכרז. -)עותק אחד במעטפה נפרדת( טופס הצעת המחיר  .24.1.10

ב׳ לחוק חובת המכרזים, 2מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  .24.1.11

 , יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.1992-תשנ״ב

מציע המציע מוצר מתוצרת הארץ, כמשמעות הדבר בתקנות חובת המכרזים )העדפת  .24.1.12

, יצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור 1995 -תוצרת הארץ(, תשנ״ה 

 המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

המוגשים  המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס׳ ח״פ( בכל המסמכים : עללתשומת לב .24.2

מטעמו )לרבות נסח התאגיד, אישורי רשויות המס וכד׳( יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר 

 ההתאמה.-המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי

מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם  ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע .24.3

 סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 תוקף ההצעה .25

ההצעה תעמוד בתוקפה למשך שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. אם וכאשר  .25.1

ה של יתמשך ההליך המכרזי מעבר לתקופה האמורה לעיל רשאית ועדת המכרזים להאריך את תוקפ

 ההצעה בעוד שלושה חודשים ועל המציעים להאריך בהתאם לכך את תוקף ערבויות ההגשה.

במקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם  .25.2

זמנה מכל סיבה שהיא, תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה 
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לט בהתאם את ערבות ההגשה של המציע שחזר בו מהצעתו ובלבד שבמועד קבלת כזוכה במכרז, ולח

הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. זאת, כל  חלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאיהה

 עוד ההצעה בתוקף.

 9ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר תשעה חודשים ) .25.3

לעיל מהמועד האחרון להגשת  27.1ניתנה הודעת הארכה בהתאם לסעיף  חודשים( אם וכאשר

 ההצעות למכרז, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.

 עיון במסמכי המכרז .26

)ה( 21לעיין במסמכי המכרז בהתאם לקבוע בתקנה  שלא זכה במכרזועדת המכרזים תאפשר למציע  .26.1

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1993 -לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג 

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )"חלקים סודיים"(,  .26.2

שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, יציין במפורש בטופס 

ע כאמור משמעי. על מצי-ההצעה מהם החלקים הסודיים ויסמנם בטופס ההצעה באופן ברור וחד

 .לעיל 24.2 לצרף להצעתו עותק לעיון המתחרים כמפורט בסעיף

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ולא צירף עותק לעיון המתחרים יראוהו  .26.2.1

 במכרז.אם יוכרז כזוכה  כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים,

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .26.2.2

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים 

 אלה של הצעות המציעים האחרים.

ועדת  יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל .26.3

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון ולאמות המידה 

 .מנהלית רשותהמחייבות 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם  .26.3.1

 ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה,

 פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה  .26.3.2

 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, מספר המערכות שסיפק, שם יצרן  .26.4

המחיר המוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. המערכות המוצעות, הדגמים המוצעים ו

 מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 מימוש ההתקשרות  .27

כתנאי למימוש ההתקשרות וכתנאי לחתימת ההסכם יידרש הזוכה במכרז להמציא לעירייה את כל  .27.1

( יום מיום שנמסרה 14ארבעה עשר )המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם בתוך 

 לו הודעת הזכייה.



 חתימה וחותמת המציע
17 

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ימסור הזוכה במכרז לעירייה: .27.2

 אישור על עריכת ביטוחים, בנוסח המופיע בהסכם. .27.2.1

 ם.ערבות ביצוע, בנוסח המופיע בהסכ .27.2.2

 פרק ה

 כללי

 פרשנות .28

תהא להם המשמעות שיש להם בחוק חובת המכרזים,  ,3 מילים וביטויים, ככל שלא הוגדרו בסעיף .28.1

, בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, 1993 -, בתקנות חובת המכרזים, תשנ״ג 1993 -תשנ״ב 

 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981 -התשמ״א 

ה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז ביטול או קביע .28.2

 או של תנאי אחר מתנאיו.

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את  .28.3

 המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה.

בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני  בכל מקרה של סתירה .28.3.1

 הנוסחים.

 בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם. .28.3.2

לשון נקבה במשמע,  -לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר  -כל האמור בלשון יחיד  .28.4

 ולהיפך.

 ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.כותרות הסעיפים במכרז  .28.5

 דרישה למידע נוסף, הדגמה והבהרות .29

פה להצעה,  -ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל .29.1

כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון 

 הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.-בלתי

לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או אישורים המתייחסים  .29.2

בתנאי המכרז. בכלל זה רשאית ועדת  לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע

אחת או יותר מהמערכות המוצעות על ידו לבחינה  ל חשבונו,המכרזים לדרוש מהמציע להביא, ע

 בעירייה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין  .29.3

בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת 

 תכליתו של מכרז זה.
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 תכסיסניתהצעה  .30

כלכלי ברור ומוצק  בסיס סדית שמניתוח שלה עולה כי אין להלב או הצעה הפ-הצעה תכססנית, חסרת תום

 תיפסל. -שניתן להסבירו 

 הצעה מסויגת או מותנית .31

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז.  .31.1

הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים ועדת המכרזים רשאית לפסול 

 שיירשמו.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את  .31.2

 הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והעירייה תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיף

 לעיל. 22

 הוצאות השתתפות במכרז .32

המכרז. עצם  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע, וזאת ללא קשר לתוצאות

הכרוכות בהשתתפותו במכרז הינן  ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרה של המציע כי ידוע לו שכל ההוצאות

כספים או כל פיצוי אחר מהעירייה בגין הוצאותיו  תהיה לו כל דרישה או טענה להחזרעל חשבונו, וכי לא 

 כאמור.

 ביטול ודחייה .33

 לדרוש את אכיפתו ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות

 .או לדרוש השבת כספים שהוצאו בקשר עם עריכת המכרז או כל פיצוי אחר

 יפוטסמכות ש .34

בדימונה או  סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך

 .לפי העניין באר שבעב
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 טופס הצעה -נספח א' למכרז 

 כללי .1

 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז. .1.1

במפורש "לא רלוונטי" ולא אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין  -יש להתייחס לכל הסעיפים  .1.2

 להשאיר מקום ריק.

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט  .1.3

 המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.

 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע .1.4

 .למציע עצמו לפי העניין, ככל שמדובר במציע פרטי או

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר,  .1.5

 תפקידו ופרטי התקשרות עימו )כתובת, טלפון, פקס ודואל(.
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 למכרז( 8 מעמדו המשפטי של המציע )סעיף .3

 ____המעמד המשפטי של המציע )חברה/עמותה/אחר( _ .3.1

  _______ מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( .3.2

 המציע:מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל  .3.3

 

 

 פרטי המציע. 2
 שם המציע כתובת המציע

 טלפון פקס דוא״ל

 המציעפרטי איש הקשר מטעם 

 שם איש הקשר תפקיד דוא״ל

 

 תפקיד אצל דוגמת חתימה

 המציע

 מס״ד שם ת.ז.

    

    

1 

    

2 

    

3 

    

4 

 מסמכים נדרשים בחלק זה: .3.4
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 (17, 9ערבות בנקאית, תצהירים ואישורים )סעיפים  .4

 המסמכים הבאים צורפו לטופס ההצעה: .4.1

 המסמך אם צורף Vסמן 

 תצהיר בנוסח המפורט כנספח ד׳ למכרז. □

 המערכות בדבר היותאישורים מיצרני  □
 המציע ספק מורשה. 

 ערבות בנקאית, בנוסח המצורף כנספח ז׳ □
 למכרז. 

 למכרז( 11 מחזור כספי )סעיף .5

 הינו כדלקמן: 2019-2018המחזור הכספי של המציע בשנים  .5.1

 

 האם צורף אישור רו״ח בנוסח המפורט בנספח ה׳ למכרז )כן / לא(? .5.2

 למכרז( 12 ניסיון באספקת מערכות )סעיף .6

 למכרז: 12 על המציע לפרט בטבלה שלהלן את מספר הלקוחות שסיפק להם מערכות כנדרש בסעיף .6.1

 המסמך אם צורף Vסמן 

□ 
 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות

 ורשומות לפי חוק עסקאות גופים

 .1976 -ציבוריים, התשל״ו 

   2013-2014נים נסח תאגיד עדכני לש □

□ 
 אישור מאומת על ידי עו״ד בדבר זהות

 מורשי החתימה אצל המציע וסמכותם

 לחייב את התאגיד בחתימתם.
 

 שנה מחזור כספי )ללא מע״מ(

 

2018 

 

2019 
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 האם צורף אישור רו״ח בנוסח המפורט בנספח ו׳ למכרז )כן / לא(? .6.2

 למכרז( 13וותק המציע )סעיף  .7

 של מערכות גילוי  אספקה/התקנה/תמיכה ותחזוקהשנים במתן שירותי ________  המציע בעל וותק של

 אש.

 נספח ג' למכרז( ,17 דרישות סף טכנולוגיות מהמערכות המוצעות )סעיף .8

 ביחס לכל תתי הסעיפים בו. 16יש לצרף את כל האישורים הנדרשים והמפורטים בסעיף 

 הערות
 עלות

 הפרויקט

 שנת

 אספקה

 שם

 החברה/לקוח
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 פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה .9

 

 שם המציע:

 בעלי זכויות החתימה:

 חתימה וחותמת:

 תאריך:

 

 

 

 

 

 צורף / לא צורף

 אם צורף(• S)סמן 

 סעיף

 במכרז

 מס״ד המסמך

 

8 
 1. .2019-2020לשנים נסח תאגיד עדכני 

 

 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות. 17.1.1
.2 

 

8 
 3. מורשי החתימה אצל המציע.אישור עו״ד בדבר 

 4. נספח ד׳ למכרז. -תצהיר  17.1.4 

 

 5. ערבות בנקאית. 9

 

10 
 אישורים מיצרני המערכות המוצעים בדבר היותו

 מורשה.של המציע ספק 

.6 

 

11 
 7. אישור רו״ח בדבר המחזור הכספי של המציע.

 

12 
 אישור רו״ח בדבר היקף המערכות שסופקו על ידי

 המציע.

.8 

 9. תיעוד של כל אחת מהמערכות המוצעות. 17 
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 הסכם -נספח ב' למכרז 

 ______________________ביום  בדימונהשנערך ונחתם 

 -בין  -

 ;עיריית דימונה רשות מקומית באמצעות מח' החינוך בעירייה 

 )להלן: ""העירייה"(

 מצד אחד;

 -לבין  -

  _______________ שכתובתו

 ______________ הרשום ברשם ה

  _______________ שמספרו/ה

 ______________על ידי מורשי חתימה

 )להלן: "הספק"(

 שני;מצד 

 והעירייה מעוניינת ברכישת מערכות גילוי אש ועשן, התקנתן ומתן שירות תמיכה הואיל:

 ;בתחום שיפוטה של העירייה בתי הספרב ותיקונים עבורן

 ומתן שירות והתקנת לרכישה  36/2020והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס׳  והואיל:

"(, בו פירטה את הדרישות המכרז" -)להלן בתי הספר אש ועשן בשנתי למערכות גילוי 

 שבהן על הספק והמערכות לעמוד;

 והספק זכה במכרז האמור; והואיל:

 והספק הסכים לספק את המערכות לעירייה, ולהעניק לה שירות תמיכה ותיקונים, והואיל:

 והוא רשאי להתקשר בהסכם זה על פי כל דין או הסכם;

 

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 הנספחים והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים בו. .1.2

 הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן: .1.3

 ערבות ביצוע; -( 1נספח ) .1.3.1

 אישור על עריכת ביטוחים; -( 2נספח ) .1.3.2
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 הצעתו של הספק למכרז. -( 3נספח ) .1.3.3

 הגדרות .2

 בהסכם זה, תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם:

 .עיריית דימונה באמצעות מח' החינוך בעירייה –״העירייה״ או ״המזמין״  .2.1

לרבות ייצור, עיבוד או רכישה, אריזה, אחסנה, הובלה ואספקה, וכל פעולה  -״אספקה״ או ״לספק״  .2.2

 נלווית הקשורה בכך;

 .תות הגן בישוב דימונהגני הילדים וכי –״אתרי האספקה״  .2.3

 .מח' החינוך בעירייה מנהל –״נציג המזמין״  .2.4

 ימים קלנדריים, למעט אם צוין אחרת במפורש. -״ימים״  .2.5

 הצעת הספק למכרז. -״ההצעה״  .2.6

 .1970 -כמשמעו של מונח זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל״א  -״הפרה יסודית״  .2.7

מכלול השירותים המפורטים פרק א׳ סעיף  -״השירותים״ או ״שירות תמיכה ותיקונים למערכות״  .2.8

 למכרז. 2

אחת או יותר מהמערכות שהציע הספק במסגרת הצעתו וכן כל הרכיבים הנלווים  -"מערכת" .2.9

 למערכת, על פי הוראות ההסכם.

המערכות שהוזמנו המועד שבו השלים הספק את אספקת  -״מועד סיום האספקה הראשונה"  .2.10

 להסכם זה. 6.3-ו 6.1 בהתאם לאמור בסעיפים

 תקופת ההתקשרות .3

ראש הגזבר ו תקופת ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה לשנה, החל ממועד חתימת .3.1

 )להלן: "ההתקשרות המקורית"(.הרשות המקומית 

 זמן נוסף של  על אף האמור לעיל, לעירייה עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרק .3.2

( שנים בסך הכל )כולל ההתקשרות 5עד שנה בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש )

 המקורית(.

פי הסכם זה, ושמטבען אינן -נטלו על עצמם עלמובהר ומוסכם בזאת כי התחייבויות שהצדדים  .3.3

מוגבלות לתקופת ההתקשרות, יהיו בתוקף גם לאחר תקופת ההתקשרות. למען הסר ספק, לא יהיה 

בסיום ההתקשרות כדי לגרוע ממחויבויותיו של הספק לספק לעירייה שירות תמיכה ותיקונים 

 למערכות לתקופה הקבועה בהסכם זה.

 הצהרות הספק .4

 מצהיר בזאת כי:הספק 

 הוא מורשה על פי כל דין לספק את המוצר מושא הסכם זה. .4.1

יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לשם אספקת המוצר ומתן  .4.2

ויכולת מתאימים  כל האמצעים הדרושים לכך, וכי הוא בעל כושר רשותוהשירותים, כי עומדים ל

 במלואן ובמועדן; התחייבויותיו על פי הסכם זה,מכל הבחינות למילוי 

הוא הבין את צרכי העירייה ודרישותיה הקשורים לביצוע הסכם זה, וכי כל הצרכים והדרישות האלו  .4.3

 ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו;

ין הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הב .4.4

אותם, קיבל מנציגי העירייה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לצורך גיבוש הצעתו 
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והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו כל טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי 

 חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים באספקת המוצר;

ה עמו על בסיס הצעתו, ועל סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ידוע לו שהעירייה התקשר .4.5

 ובהסכם זה, לעיל ולהלן.

 המוצר .5

 הספק מתחייב לספק לעירייה מערכות בהתאם להוראות הסכם זה והוראות הדין. .5.1

מערכות שהציע בהצעתו למכרז, אלא אם העירייה אישרה לו לספק ההספק יספק לעירייה את  .5.2

 זהים או משופרים, במחיר זהה.מערכות בטיב ובאיכות 

מערכות שיסופקו יהיו חדשות, באיכות מעולה, תקינות, ראויות לשימוש ויתאימו לדרישות תקן  .5.3

 בהתאם לאמור בנספח ג.ישראלי 

הספק יספק יחד עם כל מערכת תעודת אחריות )בהתאם לאחריות היצרן כנדרש על פי חוק( וכן  .5.4

 הוראות הפעלה בעברית.

 המוצרתקנת המערכות/וה אספקת לו"ז ל .6

יובהר כי עסקינן בהסכם מסגרת וכי המזמין אינו מחויב להזמין ו/או לרכוש מערכות או שירותים  .6.1

 כלשהם או בכמות כלשהיא.

הזמנה בפועל של המערכות והשירותים תבוצע ע״י העברת הזמנה עבודה חתומה ע״י מורשי חתימה  .6.2

 הבאים:של העירייה לידי הספק, בהזמנה יפורטו הפרטים 

 שם האתר, כתובתו, עלות העבודה ואופי העבודה המבוקש באתר. .6.2.1

מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לרכוש מערכות מכל הסוגים שאותם הציע הספק בהצעתו וכי  .6.3

 החלוקה לסוגי המערכות שיסופקו תעשה בהתאם לצרכי העירייה, כפי שיפורטו בהזמנה.

 

לרבות  ,בבתי הספר ויעמוד בכל התחייבויותיותקינן ויהספק יספק את המערכות שפורטו בהזמנה  .6.4

 .מהמועד בו התקבלה ההזמנה אצל הספק ארבעה חודשיםתוך  מסירת אישור ממכון התקנים,

 

שמירה על הוראות הדין ועל  הספק יוביל ויספק את המוצרים אל אתרי האספקה באופן המבטיח .6.5

 המוצרים ותקינותם, תוך שמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. איכות

 

הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שיגרמו למוצרים במקום או במהלך הייצור, העיבוד, הרכישה,  .6.6

 האריזה, האחסנה, ההובלה, והאספקה, עד לקבלתם על ידי המזמין באתרי האספקה.

 

תאימים לאמור בהצעת הספק למכרז או לדרישות מצא המזמין כי המוצרים שסופקו אינם מ .6.7

ההסכם, רשאי הוא לסרב לקבלם ולדרוש מהספק לסלקם מחצריו או לספק טובין אחרים במקומם. 

עשה כן המזמין, יפעל הספק, על חשבונו, לפי הוראות המזמין. קיבל המזמין את המוצרים, תעבור 

 צד שלישי.הבעלות בהם מהספק למזמין כשהיא נקייה מכל זכות של 

 

מובהר כי קבלת המוצרים על ידי המזמין או תשלום תמורתם, לא יהיו ראיה לגבי טיבם, ולא יהוו  .6.8

 ויתור מצד המזמין, לרבות לעניין טענות בדבר איכותם או הפרה שנעשתה מצד הספק.
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מבלי לגרוע ממחויבותו של הספק לספק את המערכות במועדים ובכמויות שיפורטו בהזמנה  .6.9

, מתחייב הספק להודיע למזמין בכל מקרה של איחור באספקת המוצרים, מוקדם ככל הראשונה

האפשר. לבקשת הספק, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד האספקה, 

 ויראו את המועד החדש שקבע המזמין כמועד ההזמנה.

או מכל סעד אחר הנתון למזמין, מוסכם כי במקרה של איחור  6.10 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .6.10

באספקת המוצר )לרבות אספקת מספר יחידות הקטן מהנדרש(, יקזז המזמין מהתשלום המגיע 

 כדלקמן: לספק בגין אספקת המוצרים, וזאת עקב איחור באספקה,

המזמין  6.4 ( ימים מהמועד המפורט בסעיף14עשר )-( לארבעה7של בין שבעה ) בגין איחור .6.10.1

 ( מערך המוצרים שהוזמנו;10%יקזז מחשבון הספק עשרה אחוזים )

 6.4 ( ימים מהמועד המפורט בסעיף30( ימים עד שלושים )15בגין איחור של חמישה עשר ) .6.10.2

 ( מערך המוצרים שהוזמנו;15%המזמין יקזז מחשבון הספק חמישה עשר אחוזים )

 ( מהמועד המפורט בסעיף45( ימים עד ארבעים וחמישה )30בגין איחור העולה על שלושים ) .6.10.3

 ( מערך המוצרים שהוזמנו.20%המזמין יקזז מחשבון הספק עשרים אחוזים ) 6.4

( ימים מהמועד הנקוב בהזמנה מהווה הפרה יסודית 45מוסכם כי איחור העולה על ארבעים וחמישה ) .6.11

 של ההסכם.

 אספקת מערכות נוספות .7

בהזמנה בכתב,  במשך תקופת ההתקשרות, יהיה המזמין רשאי להזמין מהספק מערכות נוספות, .7.1

 תוך ציון כמות המערכות המבוקשת, אתרי האספקה ומועד האספקה.

 ( ימים ממועד ההזמנה.30מועד האספקה המצוין בהזמנה יהיה לפחות שלושים ) .7.1.1

הספק מתחייב לספק את המוצר במועדים ובכמויות שצוינו בהזמנה, לאתרי האספקה שצוינו  .7.2

 בהזמנה.

ני המועד הנקוב בהזמנה, רק אם יינתן לכך אישור הספק יהיה רשאי לספק את המוצר לפ .7.2.1

 המזמין מראש ובכתב.

 יחולו, בשינויים המחויבים, על אספקת מוצרים לפי סעיף זה. 6.12-6.6הוראות סעיפים  .7.3

 להלן. 8 יעניק שירות תמיכה ותיקונים למערכות נוספות שיסופקו על ידו, בהתאם לתנאי סעיף הספק .7.4

 שירות תמיכה ותיקונים .8

הספק יספק לעירייה, ללא תוספת תשלום, שירות תמיכה ותיקונים, במסגרת אחריות היצרן  .8.1

הספק לעירייה אחריות כוללת ובלתי מוגבלת לתיקון תקלות בכל חלקי למערכת שבה יעניק 

המערכת )לרבות תקלות שנגרמו עקב שימוש לקוי או שימוש שאינו בהתאם להוראות השימוש(. 

לגבי כל אחת מהמערכות שסופקו  ,8.9 - 8.2 שירות זה יוענק על ידי הספק בהתאם לאמור בסעיפים

לעירייה על ידי הספק, וזאת החל מהמועד בו סיפק את המערכת ועד תום שנה ממועד סיום 

 האספקה הראשונה.

 שעות ביממה באמצעות מוקד טלפוני בבעלותו 24הספק יעניק לעירייה שירות תמיכה טלפונית,  .8.2

. התמיכה הטלפונית תוענק בידי מי שהוא בעל ידע וניסיון מספקים 16.4כמפורט בפרק א׳ סעיף 

 לצורך מתן שירות איכותי ויעיל לעירייה.

במקרה של תקלה שאינה ניתנת לתיקון באמצעות תמיכה טלפונית, יגיע נציג הספק למקום בו  .8.3
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יספק מערכת תקינה וזהה לה )או נמצאת המערכת שלגביה נדרש השירות, ויתקן את המערכת, או 

טובה ממנה( במקומה, וזאת תוך חמישה ימים מהמועד שבו בוצעה השיחה הטלפונית בה נמסר 

 לספק על קיום התקלה.

 הספק לא יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאות נסיעה או עבור ביטול זמן. .8.4

מכל התשלום המגיע  הספק ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת נזק, אשר יקוזזו .8.5

 לספק, במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

ישלם הספק  בגין איחור בתיקון תקלה במערכת )מבלי שהמערכת המקולקלת תוחלף(, .8.5.1

( ש״ח עבור כל יום איחור ביומיים הראשונים לאיחור וחמש מאות 200לעירייה מאתיים )

 ( ש״ח עבור כל יום איחור מעבר לכך.500)

או חלקן  -וגע לזמינות המוקד הטלפוני, והעירייה מצאה כי תלונות אלה הצטברו תלונות בנ .8.5.2

 עבור כל תלונה שנמצאה מוצדקת.   ( ש״ח500מוצדקות, ישלם הספק לעירייה חמש מאות ) -

אין בפיצויים המפורטים לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לעירייה, לרבות חילוט הערבות או  .8.6

 לעיל. 8.4 שנגרם לה עולה על האמור בסעיף דרישה לפיצויים במקרה שהנזק

 להלן. 21 יהיו ניתנים לקיזוז בהתאם לסעיף 8.4 פיצויים מוסכמים לפי סעיף .8.7

 הספק ידווח לעירייה בכתב, על פי דרישתה ולפחות פעם בשנה, בדבר: .8.8

מספר הפניות הטלפוניות שהגיעו לתמיכה הטלפונית בנוגע למערכות מקולקלות בתקופת  .8.8.1

 הדיווח;

 מספר הפניות הטלפוניות שלגביהן נדרש שירות תיקונים במקום המצאה של המערכת. .8.8.2

שראל מערכות חליפיות, תקינות וראויות לשימוש, וכן חלפים למערכות הספק מתחייב להחזיק בי .8.9

 שיספק לעירייה, בכמות שתאפשר עמידה בזמני התגובה שפורטו לעיל.

החליטה העירייה להאריך את ההסכם מעבר לתקופת ההתקשרות המקורית, תהיה היא רשאית  .8.10

שנתי מעבר לשנת האחריות  לבחור האם לרכוש מהספק שירות תמיכה ותיקונים למערכות על בסיס

 - 8.2 להלן. הוראות סעיפים 18.3 הראשונה. התשלום עבור שירות זה ייעשה בהתאם לאמור בסעיף

יחולו, בשינויים המחויבים, על השירות שתרכוש העירייה בתקופה שלאחר תקופת ההתקשרות  8.9

 המקורית.

 נציג מטעם הספק .9

אדם שיהיה אחראי לקשר עם  -הספק מתחייב למנות בעל סמכות מבין עובדיו, מנהליו, או בעליו  .9.1

 "הנציג"(.ל נושא הנובע והכרוך בביצוע של הסכם זה )להלן:העירייה בכ

הספק יודיע לעירייה, במועד חתימת ההסכם, את שמו של הנציג וכן יודיע לעירייה על החלפתו או  .9.2

 הפסקת פעולתו של הנציג, מיד עם כל שינוי כאמור.

 

 נציג מטעם העירייה 

עיריה ביום חתימת ההסכם הנו מר עידו טסיני, העירייה תמנה נציג מטעמה שיהיה בקשר עם הספק. נציג ה

ואומנם העיריה תהיה רשאית להחליף את הנציג בהודעה בכתב מיניסטרטיבי של אגף החינוך, המנהל האד

 לספק. 

 

 



 חתימה וחותמת המציע
29 

 

 ניגוד עניינים .10

הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא הסכם זה, וכי יודיע 

דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו, בעל שליטה בו או מורשי חתימה בו במצב של לעירייה ללא 

 ניגוד עניינים כאמור.

 

 חידוש אישורים ורישיונות; עמידה בתקינה .11

על הספק חלה חובה להחזיק ולחדש כל אישור או רישיון, שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או בסיס  .11.1

-ההתקשרות. אי החזקה או אי וקף למשך כל תקופתלהערכת הצעתו במכרז, כך שאלה יהיו בת

 חידוש האישור או הרישיון כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

הספק מתחייב לעמוד בתנאי הדין והתקינה שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או בסיס להערכת הצעתו  .11.2

כאמור תהווה הפרה במכרז וכן לעמוד בתנאי התקינה הנדרשים ממנו על פי דין. אי העמידה בתקינה 

 יסודית של ההסכם.

 במקרה של עדכון התקינה או הדין מתחייב הספק לעמוד בהוראות התקן או הדין המעודכן. .11.2.1

 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .12

לרכוש או לגוף,  הספק יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד, שנגרמו לכל אדם, .12.1

של הספק או של מי מטעמו, לרבות עובדיו, שלוחיו,  באופן ישיר או עקיף, עקב מעשה או מחדל

מועסקיו וקבלני המשנה שלו, במסגרת פעולתם על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות 

 הספק על פי ההסכם או על פי דין.

נזק, הוצאה  הספק יפצה את המזמין או מי מטעמו, מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אובדן, .12.2

ק אחראי להם כאמור, וכן ישפה את המזמין או מי מטעמו, מיד עם דרישה ראשונה, או הפסד שהספ

בעקבות דרישה או תביעה שהוגשה נגדם ואשר  בגין כל סכום ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם,

 האחריות בגינה מוטלת על הספק כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכ״ט עו״ד.

. הספק יהיה רשאי ליטול על עצמו את הטיפול העירייה תודיע לספק עם קבלת תביעה .12.2.1

והעירייה תסייע לספק ותמסור  בתביעה )מבלי לגרוע מחובתו להסכים לצירופו כצד שלישי(

 לו מידע נדרש שבידה, ככל שהיא אינה מנועה מלעשות זאת על פי דין.

העירייה לא תתפשר עם צד שלישי בתביעה או דרישה שעילתה באחריות הספק, מבלי  .12.2.2

שקיבלה לכך את הסכמת הספק מראש ובכתב. זאת, למעט במקרים שבהם היועץ המשפטי 

של העירייה יחווה את דעתו כי פשרה כאמור מתחייבת גם ללא הסכמת הספק, בשל מעמדה 

 של העירייה כגוף ציבורי.

 ביטוחים .13

  דימונהעיריית הספק מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת 

הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר כמוטב נוסף וכן לקיים את 

 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן.

 ביטוח חבות המעבידים .13.1

ל תחומי מדינת כהספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים ב .13.1.1
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 ישראל והשטחים המוחזקים;

 לעובד, למקרה ולשנה; ₪  1,000,000לא יפחת מסך גבול האחריות  .13.1.2

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלת  עיריית דימונההביטוח יורחב לשפות את  .13.1.3

 מקצוע כלשהם כי היא נושאת בחבות מעביד כלשם כלפי מי מעובדי הספק.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .13.2

מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני  .13.2.1

 גוף ורכוש בגין פעילותו;

 .למקרה ולשנה ₪  1,000,000 –גבולות האחריות לא יפחתו מ  .13.2.2

 (;CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .13.2.3

 שהספק או כל עיריית דימונההמתייחס לרכוש  -כל סייג/חריג לגבי רכוש  .13.2.4

 פועלים או פעלו בו, יבוטל; רשותואיש שב .13.2.5

 ייחשב רכוש צד שלישי;העירייה רכוש  .13.2.6

ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק  עיריית דימונה,הביטוח יורחב לשפות את  .13.2.7

 וכל הפועלים מטעמו.

 PRODUCTS LIABILITY-ביטוח חבות המוצר  .13.3

יסופקו על ידו הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות מוצר, לגבי ציוד וחלקי חילוף אשר  .13.3.1

 במסגרת הרכישה ושירותי תחזוקה כולל עבודות התקנה, טיפול ושירות.

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים  -הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין .13.3.2

 .1980 -פגומים

 בגין נזק לגוף ולרכוש.₪  500,000 -גבולות האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ .13.3.3

 .BILITYCROSS LIA -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .13.3.4

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .13.3.5

הביטוח יורחב לשפות את עיריית דימונה ככול שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק  .13.3.6

 וכל הפועלים מטעמו.

 כללי .13.4

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

 דימונה בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.לשם המבוטח תתווסף עיריית  .13.4.1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם  .13.4.2

 יום לפחות במכתב רשום לגזברות עיריית דימונה. 60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

עיריית דימונה המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .13.4.3

 ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  .13.4.4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

 הספק;ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על  .13.4.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר  .13.4.6
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והוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  עיריית דימונהקיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

טוחים העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע״י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הבי .13.4.7

 עד למועד חתימת ההסכם. לעירייהכאמור לעיל, יומצאו 

יחזיק בתוקף את פוליסות  ,עירייהההספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  .13.4.8

הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד 

הפוליסות המחודשות ה בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי העירייההסכם עם 

לכל המאוחר  לעירייהמאושרות וחתומות ע״י המבטח או אישור חתום על ידו על חידושן 

 שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל  .13.4.9

כל זכות או סעד המוקנים להם ל עעירייה הפי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של 

 על פי דין ועל פי הסכם זה.

 איסור הסבה .14

הספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה לצד שלישי,  .14.1

המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו  אלא אם כן ניתן על כך אישור העירייה מראש ובכתב.

 תוקף מחייב, ללא אישור, יהיו חסרי

יהוו הפרה יסודית של ההסכם, והעירייה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין מוצרים שסופקו  .14.2

 פיהם.-על

 ספקי משנה .15

ללא הסכמת העירייה  פי הסכם זה, להתקשר עם ספקי משנה-הספק אינו רשאי, לשם קיום התחייבויותיו על

 .בכתב ומראש ובכפוף לכך כי כל התחייבויות הספק בהסכם ימולאו בהתאם לאמור במכרז ובהסכם

 ערבות ביצוע .16

פי הסכם זה, מתחייב הספק להפקיד בידי נציג העירייה, בטרם -להבטחת כל התחייבויותיו על .16.1

₪  25,000ך העירייה, על סלפקודת  החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית/ביטוחית בלתי מותנית,

בתוקף מיום מסירתה ועד לחלוף שלושה חודשים ממועד סיום ההתקשרות, ₪(, אלף  עשרים וחמש)

 ( להסכם.1בנוסח הקבוע בנספח )

היה והחליט המזמין להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספות ואו כל תקופה אחרת, הספק  .16.2

שתוקפה יעמוד עד לחלוף שלושה חודשים ממועד מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע כך 

 סיום כל תקופת ההארכה.

 מסירתה של ערבות הביצוע לידי העירייה מהווה תנאי מוקדם לכניסת ההסכם לתוקף. .16.3

העירייה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם, אם הספק יפר  .16.4

ת העירייה על פי ההסכם לגבות תשלום, פיצוי או שיפוי תנאי יסודי בהסכם, וכן בכל מקרה בו רשאי

מהספק, וזאת לאחר מתן הודעה מראש של ארבעה עשר יום לצורך תיקון הפגם, ולשם מתן אפשרות 

 לספק להביא את טענותיו בכתב בפני נציגה.

בחילוט הערבות אין כדי למנוע מהעירייה לתבוע מהספק את מלוא נזקיה, במידה שאלה עולים על  .16.5

 הסכום שחולט.

עם חילוט הערבות, כולה או חלקה, יפקיד הספק בידי המזמין ערבות חדשה, בנוסח המפורט בנספח  .16.6
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 ( להסכם, שיהיה בה כדי להשלים את סכום הערבות לסכום הערבות טרם החילוט.1)

פי -למען הסר ספק, אין בחילוט הערבות כדי לשחרר את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו על .16.7

 בהתאם למפורט בהצעתו או על פי דין.ההסכם, 

 

 התחייבויות העירייה .17

 להלן. 18 העירייה תשלם לספק תמורת מוצרים ושירותים שהזמינה כמפורט בסעיף .17.1

 מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לרכוש מהספק מערכות או שירותים כלשהם. .17.2

 

 התמורה .18

( 3התמורה שהעירייה תשלם עבור אספקת המערכות הינה כמפורט בהצעת הספק למכרז, נספח ) .18.1

 להסכם.

המחיר למערכת בודדת יכלול, נוסף למוצר עצמו, את כל השירותים והרכיבים המפורטים להלן )ללא  .18.2

 תשלום נוסף(:

תום שנה  שירות תמיכה ותיקונים במסגרת אחריות היצרן ממועד אספקת המערכת ועד .18.2.1

 מהמועד שבו סופקה הערכת וקיבלה אישור של מעבדה.

פי מכרז זה -כל העלויות )הישירות והעקיפות( הדרושות לשם אספקת המוצר הנדרש על .18.2.2

פי דרישת המזמין(, לרבות כל המיסים, ההיטלים -מחצרי הספק ועד לאתרי האספקה )על

נוע, אחסנה )עד אתרי האספקה( הנדרשים )מיסי יבוא, מכס ומיסי קנייה וכוי(, הוצאות שי

 ושחרור מהנמל,

 הובלה ואחסנה בישראל )שלא באתרי האספקה(, ערבויות וביטוחים למיניהם. .18.2.3

 כל השירותים המפורטים בהסכם, לגביהם לא נקבע במפורש כי ישולם בגינם תשלום נפרד. .18.2.4

העירייה לתקופה הכלולה במחיר המערכת, תשלם  מעברעבור שירות תמיכה ותיקונים למערכת  .18.3

 ( :3לספק בהתאם להצעת המחיר שבנספח )

 סך __________. עבור שירות תמיכה ותיקונים לתקופה של שנה תשלם העירייה .18.3.1

מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיה זכאי, בשום מקרה לקבל תמורה או טובת הנאה  .18.4

ישרין ובין בעקיפין. כלשהי מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים מושא הסכם זה, וזאת בין במ

 היה ותתקבל טובת הנאה כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם.

מוסכם כי המערכות שיסופקו על ידי הספק יכללו בין היתר רכזת גלאים, לחצני איפוס )לחצני אש(,  .18.5

 100סוללות, חייגן. בבתי הספר תכלול המערכת  מטף כיבוי אוטומטי וניתוק ללוח)ללוחות מעל 

 אמפר(. 

לפחות "נגישה" לביצוע הביקורת השנתית ותיקונים רכזת גילוי האש והעשן שתותקן תהיה 

אחרות בישראל. אין להתקין מערכת נעולה וייעודית עבור חברה מורשות לשתי חברות 

  מסוימת.

 התמורה תשולם לספק כדלקמן: .18.6

, מכון התקניםהתשלום עבור המערכות ישולם לאחר התקנת המערכת וקבלת אישור  .18.6.1

 .רטתשבונית מס מפוובכפוף לאישור מטעם נציג המזמין כי המוצר שסופק תקין ולקבלת ח
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 התשלום יהיה בשלושה שלבים, שעיקרם :   

מהתמורה הכוללת.  50%מכלל העבודות תועבר לקבלן תמורה השווה ל 40%עם סיום ביצוע  .ד

 )להלן: "התשלום הראשון"(   

מהתמורה שנותרה.)להלן:  20%עם סיום ביצוע כלל העבודות תועבר לקבלן תמורה השווה ל  .ה

 "התשלום השני"(   

עם קבלת אישור מעבדה תקני באשר לכל האתרים ולאחר שבוצעה מסירה בכל בתי הספר   .ו

 הנותרים(  30%לשביעות רצון המנהל תועבר לקבלן התמורה הסופית )

ימים מיום אישור החשבונות לתשלום  20בכל אחד מהשלבים, תועבר התמורה לקבלן תוך –

 על ידי העיריה. 

התשלום עבור שירות התמיכה והתיקונים בתקופה שאינה כלולה במחיר המערכת )מעבר  .18.6.2

לתקופת אחריות היצרן( ייעשה אחת לרבעון, בתום כל שלושה חודשי תמיכה ותיקונים, 

בכפוף לאישור מטעם נציג המזמין כי השירות סופק ולקבלת חשבונית מס מפורטת, וזאת 

 החשבונית במשרדי העירייה. ממועד קבלת ימים 45שוטף פלוס תוך 

 

הספק יצרף לחשבונית המס דו״ח מפורט של המערכות שסיפק, תוך פירוט מספר המערכות שסופקו;  .18.7

 אתר האספקה ומועד האספקה. הדו״ח טעון אישור נציג המזמין.

 

הספק לא יגדיל את היקף המוצרים או השירותים שיינתנו או יערוך שינויים נוספים על המוסכם  .18.8

בהסכם זה ובנספחיו, אלא אם כן קיבל מראש ובכתב הוראה לעשות כן, ממי שהוסמך לכך  במפורש

. כל שינוי שלא אושר מראש ובכתב גזבר העירייהכמורשי חתימה מטעמה, ובכלל זה  עירייהעל ידי ה

על ידי מורשי החתימה מטעם המשרד לא יזכה את הספק בכל תשלום שהוא ויהיה על אחריותו 

 המלאה.

צהיר בזאת כי וידא מיהם מורשי החתימה לעניין ביצוע ההסכם וכי הוא יודע שלא יהיה כל הספק מ .18.9

לכל אספקה חורגת או נוספת או שינוי שיעשה ואשר לא קיבל את  עירייהתוקף מחייב כלפי ה

 אישורם המפורש בכתב ומראש.

 הספק לא יהא זכאי לתשלום סכומים נוספים על הקבוע בסעיף זה. .18.10

 

 ודההעדר יחסי עב .19

קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא ניתן לפרש -הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין .19.1

הסכם זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הספק, עובדי הספק או הפועלים מטעמו. 

 במקרה שתוגש נגד העירייה תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד, ישפה הספק את העירייה בגין כל

שיפסקו נגד העירייה, אם ייפסקו, מיד עם דרישת העירייה  תשלום כספי, חיוב או חבות אחרת,

 והצגת הפסק המחייב.

הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות, חבות  .19.2

בדיו וזכויות ביטוח עו או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר,
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 סוציאליות מכל מין וסוג.

כל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין הספק לבין עובדיו אינו מעניינה של העירייה והוא לא ישמש  .19.3

 עילה לשינוי ההסכם, אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של העירייה.

 קיזוז .20

פי הסכם -על הספק מסכים ומצהיר בזאת כי העירייה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לו .20.1

 פי דין.-פי כל הסכם אחר או על-פי הסכם זה, על-זה, כל סכום המגיע לה מהספק על

הודעה על סכומים שקיזזה העירייה כאמור, תינתן לספק בתכוף למועד הקיזוז ותכלול פירוט  .20.2

 הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.

מור או על תשלומים שלא הספק יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני נציג העירייה על קיזוז כא .20.3

 שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.

( יום מיום קבלת התשלום החסר או מיום 90השגה כאמור תועבר לעירייה לא יאוחר מתשעים ) .20.4

 קבלת הודעת הקיזוז, לפי העניין.

 העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.-אי .20.5

 

 עיכבון .21

תהיה זכות עיכבון כלפי המזמין או מי מטעמו, לרבות לגבי המערכות, וכן לגבי לספק או מי מטעמו לא 

 מסמכים או נכסים אחרים הקשורים לשירותי הספק או השייכים למזמין או למי מטעמו.

 

 הפרות, תרופות וסיום ההתקשרות .22

 .1970 -על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל״א  .22.1

 כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם: .22.2

אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי ההסכם, וכי  .22.2.1

 הפרתה תהווה הפרה יסודית.

 ,10 ,8 ,7.4-7.2, 6.7-6.3 ,5 אלה הם הסעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם:

11, 13, 14, 15, 16, 17.1 ,17.6. 

אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אף אם לא נקבע לגביה שהינה מעיקרי ההסכם,  .22.2.2

 -ן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שמסר המזמין לספק ואם לא נקבע זמן אשר לא תוק

 ( יום מיום שהודיע המזמין לספק על דבר ההפרה.14לאחר שחלפו ארבעה עשר )

 קרות אחד מאלה: .22.2.3

הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על פירוקו מרצון  .22.2.3.1

צו הכרזת פשיטת רגל  ,זמני או קבוע או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס

, או הוגשה נגדו או על ידיו בקשה להסדר נושים או ניתן צו למינוי נאמן 

 ימים ממועד הינתנו; (90לספק, והצו לא הוסר בתוך תשעים )

הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על רוב נכסי הספק  .22.2.3.2

י הספק, או נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים לצורך ביצוע שירות

 ( יום מהטלתו.90והעיקול לא הוסר בתוך תשעים )

 הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה. .22.2.3.3
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הפר או צפוי להפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל  .22.3

 זכות או סעד אחר הנתונים לו:

 לבטל את ההזמנה נושא ההפרה; .22.3.1

שלא סופקו על ידי הספק מספק אחר, ולחייב את הספק בעלות ההפרש לרכוש את הטובין  .22.3.2

בין מחיר הטובין אצל הספק האחר לבין מחיר הטובין על פי ההסכם בתוספת הוצאות 

 ( מערך הטובין שנרכשו אצל ספק אחר.15%תקורה בשיעור של חמישה עשר אחוזים )

ים לעיל, נקבע על ידיהם הצדדים מצהירים ומאשרים, כי סך הפיצויים המוסכמים האמור .22.3.3

לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם למזמין כתוצאה מהפרת 

התחייבויות הספק, וכי אין בדרישתם על ידי המזמין או בתשלומם על ידי הספק כדי לגרוע 

 מהתחייבויות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים למזמין, על פי הסכם זה ועל פי דין.

להסכם זה את ההסכם הפרה יסודית, יהיה הצד השני זכאי לבטל את ההסכם לאלתר  הפר צד .22.4

 בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו.

זכות זו לביטול ההסכם תעמוד למזמין גם בכל מקרה שבו ימנע מהספק לספק את הטובין בנסיבות 

 שאינן בשליטת המזמין.

הספק לעירייה כל דבר המהווה קניין העירייה, ויחזיר לעירייה כל סכום  עם סיום ההתקשרות ימסור .22.5

 שהעירייה לא קיבלה תמורה עבורו.

 כללי .23

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה בהסכם  .23.1

 זה, והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בהסכם זה במפורש.

מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של ההסכם, אלא אם כן התקבל עליה אישור כל חריגה של הספק  .23.2

 העירייה מראש ובכתב.

פי כל דין אלא אם נעשה -צד להסכם לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי הסכם זה או על .23.3

 הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.

 מוסכם כי הדין החל על ההסכם הוא הדין הישראלי. .23.4

סכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מוצהר ומו .23.5

 מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 פרשנות .24

חלוקת ההסכם ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ואין לתת להם כל משמעות  .23.6

 פרשנית.

 חות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנו .23.7

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר,  .23.8

 משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 -היררכיה בין המכרז ההסכם  .23.9

 המכרז וההסכם המצורף לו )על נספחיו( מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה. .23.9.1

בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני בכל מקרה של סתירה  .23.9.2

 הנוסחים.

 בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם. .23.9.3
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 במקרה של סתירה בין האמור בהסכם לבין האמור בנספחים להסכם, יגבר האמור בהסכם. .23.10

 סמכות השיפוט .25

השלום בדימונה ובית המשפט המחוזי באר שבע ם זה הינה בית המשפט סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכ

 .לפי העניין בלבד

 

 הודעות .26

כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה, בכפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה  .26.1

 לצד האחר בדרך המפורטת בהסכם זה.

 כאילו הגיעה לתעודתה:כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו האמורה יראוה  .26.2

( שעות מעת מסירתה במשרד דואר 72כעבור שבעים ושתיים ) -אם נשלחה בדואר רשום  .26.2.1

 בישראל;

ביום העסקים שלאחר יום משלוחה, באם קיים בידי השולח  -אם נשלחה בפקסימיליה  .26.2.2

 אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה;

 מסירתה כאמור.בעת  -אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד  .26.2.3

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נציג הספק  עיריית דימונה
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 ערבות ביצוע -( להסכם 1נספח )

 

 

  עיריית דימונה לכבוד :

 

   ____________ הנדון: ערבותנו מס׳

 

 ) להלן: ״המבקש״ ( הננו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הכולל ____________ לבקשת

 צמוד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים ₪ (עשרים וחמש אלף )במילים:  ₪  25,000 של

 המפורטים מטה שתדרשו מאת המבקש, בכל הקשור להסכם לרכישה/ התקנה/ השמשת מערכת

 קיימת ומתן שירות שנתי למערכות גילוי  אש ועשן במבני העירייה.

יום מתאריך  15הבאים, תוך אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הנ״ל, בכפיפות לתנאי ההצמדה 

דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם 

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

שהינו המדד הנכון  "המדד"( בהתאם למדד הבסיס, -חירים לצרכן )להלן הסכום הנ״ל יהיה צמוד למדד המ

 ( לפי התנאים דלהלן: לחודש החתימה על ההסכם )מדד חודש

ידינו )להלן  אם יתברר ביום התשלום על ידינו כי המדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל על

"המדד היסודי"( יוגדל הסכום : )להלן __/__/ -נקודות שהתפרסם ב ״המדד החדש״( גבוה מהמדד של

ואולם אם יתברר כי המדד החדש זהה למדד  הנ״ל באופן יחסי לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי,

 היסודי, או נמוך ממנו, ישולם הסכום הנ״ל ללא הפחתה.

תגיע במועד ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __/__/__ ועד לתאריך __/__/__ ועד בכלל. כל דרישה ש

 מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

 :להפנות לסניף הבנק דרישה על פי ערבות זו יש

  ____________________________________________ :שם הבנק 

  ___________________________________ מס׳ הבנק ומס׳ הסניף:

  ______________________________________ :כתובת סניף הבנק 

 ערבותנו זו איננה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

 

  בכבוד רב,                                                                                                            

 )חתימה וחותמת(                                                                                                           
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 אישור על עריכת ביטוחים -להסכם ( 2נספח )

 

 לכבוד

   עיריית דימונה 

   א.ג.נ., 

 הנדון: אישור קיום ביטוחים

 )להלן "הספק"( ______________________________ הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו

 בקשר לרכישה/ התקנה/ __________________ עד יום ___________ לתקופת הביטוח מיום

העירייה את השמשת מערכת קיימת ומתן שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ועשן במבני 

 הביטוחים המפורטים להלן:

 ביטוח חבות המעבידים

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. .1

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  1,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .2

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע  עיריית דימונההביטוח יורחב לשפות את  .3

 כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי הספק.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  .4

 ם.תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקי

 למקרה ולתקופת הביטוח, )שנה(., ₪ 1,000,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך של  .5

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .6

שהספק או כל איש שבשרותו פועלים או  עיריית דימונההמתייחס לרכוש  -כל סייג/חריג לגבי רכוש  .7

 פעלו בו, יבוטל;

 ייחשב רכוש צד שלישי; עיריית דימונהרכוש  .8

ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל  עיריית דימונההביטוח הורחב לשפות את  .9

 הפועלים מטעמו.

  LIABILITYPRODUCTS-ביטוח חבות המוצר 

ביטוח חבותו בביטוח חבות המוצר לגבי ציוד וחלקי חילוף אשר יסופקו על ידו במסגרת הרכישה  .10

 לל עבודות התקנה, טיפול ושרות .ושירותי תחזוקה כו

 -נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים  -הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין  .11

1980. 
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 בגין נזק לגוף ולרכוש. ₪  500,000 -גבולות האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ  .12

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .13

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .14

ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל  עיריית דימונההביטוח הורחב לשפות את  .15

 הפועלים מטעמו.

 כללי

 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 כמפורט לעיל.בכפוף להרחבי השיפוי עיריית דימונה לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .16

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע״י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  .17

 .לגזבר עיריית דימונהיום לפחות במכתב רשום  60ידינו הודעה מוקדמת של 

משרד הפנים  -אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל .18

אוכלוסין וההגירה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך עירייה ה

 כוונת זדון.

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות  .19

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 בלעדית על הספק. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה .20

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  .21

ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 

 הזכויות על פי הביטוח.

 במפורש על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 בכבוד רב,

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

 

 

 תאריך
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 מפרט טכני -נספח ג' למכרז 

 הקבלן הצהרת

 לביצוע הצעתו את מבטאים והמחירים הכמויות וכתב הטכני המפרט את קרא כי מצהיר הקבלן     
 העבודות.

לביצוע הצעתו את מבטאים והמחירים הכמויות וכתב הטכני המפרט את קרא כי מצהיר הקבלן. 1  

.העבודות  

 וכי העבודות ביצוע מקום את מכיר הוא כי וכן הטכני למפרט למסמכים מסכים הוא כי מצהיר הקבלן. 2

.הצעתו את הגיש זו ידיעתו סמך על  

בלתי חלק יהיו הכמויות וכתב תכניותה, הטכני מפרט, שהצעתו מסכים הוא כי מצהיר הקבלן. 3  

.איתו ייחתם אשר מההסכם נפרד  

. בכל סתירה בין האמור במפרט לבין האמור במסמכי המכרז האחרים, יגבור האמור במפרט.4  

 

 

 

 

 

 

: _____________תאריך: _______________ הקבלן וחותמת חתימת  
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 כללי .1

-אש ועשן אותן מזמינה העירייה עבור כמפרט זה דן באספקה, התקנה ושירות של מערכת גילוי וכיבוי  1.1

 בתי ספר ומוסד ציבורי נוסף בתחום שיפוטה של עיריית דימונה. 14

המערכת תכלול בין היתר רכזת גלאים, לחצני איפוס)לחצני אש(, סוללות, חייגן. גני הילדים המצויים  1.2

 אמפר כמחויב(. 100 בבתי ספר תכלול המערכת בנוסף מטף כיבוי אוטומטי וניתוק ללוח ) בלוחות מעל

 במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לאמור במפרט זה, יגבר האמור במפרט. 1.3

 

 הכנה לביצוע ומהלך העבודה

המציע מצהיר כי ביקר בכל בתי ספר כמפורט בנספח ח' וערך את כל הבדיקות המתחייבות לביצוע  1.4

 עבודה.

 הסדרת כניסת העובדים. על המציע יהיה לתאם מראש עם נציג העירייה במקום את 1.5

 באחריות הקבלן לבצע מיפוי קווי הטלפון ולעדכן את המנהל באם יש צורך בהתקנת קו נוסף. 1.6

 פיקוח

 הפיקוח יבוצע ע"י נציג מטעם העירייה. 1.7

 אין לפרש את הוראת הנציג, כנטילת אחריות. הספק נשאר אחראי בגין טיב החומרים וטיב העבודה. 1.8

יקיים את תנאי המכרז במלואו. השגחת הנציג אינה מקטינה את מטרת הפיקוח להבטיח שהספק  1.9

 אחריות הספק.

הנציג רשאי להורות על כל שינוי שהוא בצורה, באופי, בסגנון או בכמות והספק מתחייב למלא את  1.10

 הוראות הנציג.

 תיאור העבודה

ספר ובמוסד "מערכות"( בבתי ה -העבודה הנדרשת הינה התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש ועשן)להלן 1.1

 ציבורי "בית יד לבנים" בהתאם לטבלאות המפורטות בנספח ח'.

בין בכך משום אין יודגש, הטבלאות מפרטות את הערכת הרשות באשר לציוד הנדרש, ויחד עם זאת  1.2

 התחייבות של הרשות לרכוש את כל המערכות או הציוד המפורטים בהן.

 שהמערכות יהיו תקינות. דרישת העירייה להביא ליישור קו בכל בתי הספר כך 1.3

דרישת העירייה הינה קבלת אישורי מכון תקנים בסיום האספקה וההתקנה כתנאי בסיס להתחייבות  1.4

 הקבלן לביצוע דרישת העירייה וכתנאי לקבלת התמורה הסופית על ידי העירייה.

 ההסכם.הקבלן הזוכה אשר יתקין המערכות בבתי ספר יהיה זה הנותן שירות שנתי על פי תנאי  1.5

הדרישה הינה לאספקת והתקנת לוח פיקוד ובקרה אנלוגי, כתובתי וחיבורו, דרך חייגן אוטומטי ודרך  1.6

מערכת הביטחון של העירייה, למוקד הביטחון של העירייה, לשירותי כבאות האש ולגורמים 

 הרלוונטיים אשר פרטיהם יינתנו בהמשך.

 ל בלוחות חשמל ראשיים ומשניים.אספקה והתקנת כל מערך גילוי אש ועשן במבנים כול 1.7

 

 מבוא .2

 מפרט זה מתייחס לאספקה והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן. 2.1
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הנתונים, הכמויות וסוגי הציוד המפורטים להלן הינם מסגרת, אך אינם סופיים ואינם מחייבים את  2.2

ם הכלולים המזמין. המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להזמין או לספק חלק או את כל החומרי

 במסגרת העבודה.

במקרים בהם נדרש תכנון מפורט מעבר לתכניות המצורפות, על הקבלן הזוכה להגישן לאישור המתכנן  2.3

 לפני הביצוע.

 המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני: 2.4

  :על כל חלקיו. 1220תקן ישראלי 

  :תקנים אמריקאיםNFPA-72, NFPA-2001  . 

  אמריקאים : אישור מכוניםUNDERWRITERS LABORATORIES )UL(, FACTORY 

MUTUAL)FM(. 

 
 תיאור עבודה: .3

 פירוק מערכת גילוי אש ועשן קיימת, לרבות כל חלקיה ואביזריה ופינויה לאתר פסולת מוכר. .3.1

 אספקה והתקנת מערכת גילוי אש ועשן במבני בתי ספר הספר בעיר דימונה. .3.2

 ואילך, על מנת לצמצם למינימום פגיעה בשגרת העבודה במבנה.העבודה תבוצע משעות הצהריים  .3.3

ביצוע כל החיווט הנדרש ברכזת הגילוי )יחידת הבקרה( עבור מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים  .3.4

 ספרינקלרים(, מערכות מיזוג אוויר, מערכות שחרור עשן וכדומה.)

אמפר   100 –מל ראשיים מ אמפר, בארונות חש 63אספקה והתקנת מערכות גילוי בלוחות חשמל  .3.5

 בהתאם למפורט במפרט הטכני וכתב הכמויות.

 אספקה והתקנת יחידת בקרה. .3.6

חיבור רכזת גילוי משנית שתותקן במוקד העירוני במסגרת פרויקט הרחבתו, לרכזת הגילוי  .3.7

הראשית של המבנה, כך שיתקבלו דיווחי התרעת אש מרכזת הגילוי של המוקד העירוני לרכזת 

 הראשית.

יצוע כל עבודות האינטגרציה בין מערכות הגילוי והכיבוי האוטומטיות במבנה בהתאם למשטר ב .3.8

 הפעלות שיוכן ע"י המזמין.

 ביצוע כל העבודות הדרושות לאבטחת פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכות. .3.9

 אספקת ספרות טכנית והוראות הפעלה בעברית עבור כל מרכיבי המערכות. .3.10

 ותיקון פגיעות שנגרמו מהתקנת המערכות.ביצוע עבודות גמר  .3.11

השתתפות ט הטכני ע"י המעבדה המאושרת כולל ביצוע כל הבדיקות הנדרשות במפר .3.12

 במסירת המערכות.

 העברת קורסים של הדרכה לאנשי התפעול והאחזקה של העירייה. .3.13

 תקופתיות מתן אחריות לפעולה תקינה של כל מרכיבי המערכות, לרבות בדיקות תחזוקה  .3.14

,למשך תקופה של שלוש שנים מיום קבלת  2001-11NFPAחלק ותקן  1220בהתאם לת"י 

 המערכות.

 -AutoCADעד שבועיים ימים מסיום העבודות בפורמט תוכנת  MADE-ASהכנת תכניות  .3.15

(DWG, PLT, PDF.) 

 קבלת אישור מעבדה מאושרת לביצוע המערכת. .3.16
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 תנאי ודרישות כלליות:

 :כללי 3.13

המתוארות במפרט זה מתייחסות לאספקה, התקנה והפעלת מערכות גילוי אש ,עשן ועבור העבודות  3.13.1

 לוחות חשמל וחדרים כמפורט בתכניות, מפרט הטכני וכתב הכמויות.

 

 הגדרות 3.14

 עיריית דימונה –" מזמין"  3.14.1

מנהל הפרויקט מטעם מזמין העבודה והמפקח על העבודה המתוארת במפרט טכני זה  –" מפקח"  3.14.2

 המצורפות.ובתכניות 

הזוכה במכרז, קבלן העוסק בכל עבודה הקשורה במערכות המתוארות במפרט טכני זה  –"קבלן"  3.14.3

 ובתכניות המצורפות.

 

 תכניות להגשת הצעות 3.15

תכניות להגשת הצעות כולל תרשימים, תיאור המערכות ופרטים אופייניים, אינן מראות בהכרח  3.15.1

נוספות ע"י המתכנן עם התקדמות העבודה  את כל פרטי העבודה. במידת הצורך, יוצאו תכניות

 בצורת "תכניות משלימות" למטרות הסברה בלבד.

 

 רישיונות ואישורים: 3.16

הקבלן אשר יזכה בהצעה חייב להגיש לאישור המזמין והמפקח, לוח זמנים מפורט של ביצוע  3.16.1

 העבודות , ע"ח המזמין וזאת לא יאוחר משבועיים לאחר ההודעה כי זכה בהצעה.

יספק וישלם עבור כל האישורים הדרושים, כנדרש בנספחים הטכניים ויספק למזמין את הקבלן  3.16.2

 כל התעודות הדרושות שעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות והתקנים החלים על עבודתו.

על הקבלן לזמן ולדאוג לקבלת אישור מעבדה מאושרת/מוסמכת )עפ"י בחירת המזמין( על  3.16.3

שונה יחול על המזמין. תשלום עבור כל בדיקה חוזרת במידת ההתקנה. התשלום עבור הבדיקה הרא

 הצורך, יחול על הקבלן.

 

 תאום מועדי ושלבי ביצוע 3.17

הקבלן מצהיר כי בדק היטב את תנאי השטח באתר העבודה לצורך תיאום מועדי עבודתו ושלבי  3.17.1

דתו עשויות הביצוע הנדרשים במסגרת הצעה/חוזה זה וכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבו

 להתבצע עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח הזמנים של  3.17.2

הפרויקט כולו ובתאום עם הקבלנים האחרים העובדים באתר, בהתחשב עם צרכיהם וזאת בהתאם 

 לצורך.

ת והן מבחינת התארכות תקופת הביצוע עקב אי הבנות לא תוכרנה כל תביעות, הן מבחינה כספי 3.17.3

 או חוסר תיאום בקשר לדברים אלה.
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לאחר קבלת צו התחלת עבודה וטרם תחילת העבודה, יגיש הקבלן עד שבועיים ימים דפי קטלוג  3.17.4

אוריגינלים )לא יתקבלו צילומים או בפקס או סריקה( של היצרן המתארים את כל אחד מאביזרי 

 א מציע. המערכת אותם הו

 

 שילוט 3.18

הקבלן יספק ויתקין שילוט הנחיה חרוט בעברית לכל מרכיבי המערכת )כגון רכזות גילוי אש ועשן,  3.18.1

 פנלים משניים, מערכת כיבוי אוטומטית בגז, נוריות סימון, לחצנים וכדומה).

 

 ביקורת עבודה 3.19

אשר לא בוצעה המזמין או המפקח יהיו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק של עבודה  3.19.1

בהתאם לתכניות או הוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המזמין או המפקח או המתכנן 

תוך תקופה שתקבע על ידי המזמין או המפקח וכל ההוצאות הכרוכות כתוצאה מכך יהיו על חשבון 

 הקבלן בלבד.

ם כבלתי מתאימים המזמין או המפקח יהיו רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לה 3.19.2

לעבודה במבנה וכמו כן יהיו רשאים לדרוש בדיקה ובחינת כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות 

 בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

 בדיקות קבלה 3.20

 .3חלק  1220המערכות תוכננו לפי התקן הישראלי  3.20.1

 רטים המפורטים בתקנים הרלוונטיים.ביקורת קבלת המערכות תעשה עפ"י הסטנד 3.20.2

 כל שינוי ו/או חריגה מהמפורט ע"ג התכניות והמפרטים הנ"ל מחייבים אישור בכתב מהמזמין. 3.20.3

במסגרת ביקורת הקבלה יבדקו פעולת כל מרכיבי המערכות בהתאמת כל האביזרים שיהיו בשימוש  3.20.4

 לסטנדרט הנדרש.

 

 (MADE-ASתכניות לאחר ביצוע ) 3.21

על הקבלן להכין על חשבונו בסיום העבודות תכניות המראות את העבודות הגלויות  והנסתרות  3.21.1

   DWG, PLT, PDF –AutoCADבפורמט.

התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש את הקבלן כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים  3.21.2

 בעבודות, אשר לא אושרו בכתב ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

א יינתן לקבלן אישור על סיום העבודות בטרם השלים תכניות אלה וקיבל אישור עליהן מהמפקח ל 3.21.3

 ומסר לו שלושה עותקים מתכניות אלה.

 

 בטיחות 3.22

לא יינתן לקבלן אישור על סיום העבודות בטרם השלים תכניות אלה וקיבל אישור עליהן מהמפקח  3.22.1

 ומסר לו שלושה עותקים מתכניות אלה.

יחולו כל הוראות הבטיחות מטעם המזמין וכן כל ההוראות החלות על פי כל דין כדוגמת על הקבלן,  3.22.2

 הדינים הבאים:

  ותקנותיו. 1924תשי"ד  –חוק ארגון הפיקוח על העבודה 
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  )2002תשס"ז,  –תקנות הבטיחות בעבודה)עבודה בגובה. 

  1961 –צו בטיחות בעבודה )עבודות בניה הנדסית(, תשכ"ב. 

 1920 –ודה )פנקס כללי(, תש"ך צו בטיחות בעב. 

  1988 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח. 

 

על פי חוק החשמל ותקנותיו, פקודת הבטיחות ותקנותיה, תקנים ישראליים וכל  –עבודה בחשמל  3.22.3

אחזקת הבניין תחיקה ותקינה רלוואנטית אחרת. כל עבודות החשמל יבוצעו בליווי צמוד של מנהל 

 או מי מטעמו. אין לבצע כל עבודת חשמל ללא ליווי של המזמין.

 

 תקופת הביצוע 3.23

. הקבלן המציע יפרט בהצעתו חודשים 4-ולא יותר מ בפרק זמן הקצר ביותר תתבצענההעבודות  3.23.1

 לו"ז לביצוע העבודות המתוארות בהזמנה. 

 

 הוצאות כלליות לעבודות נוספות 3.24

ייחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות של עבודות נוספות סכום כתב הכמויות שלהלן  3.24.1

 כלשהן אשר המתכנן, המפקח או המזמין רשאים להזמינו בתוקף זכותם למתן "הנחיות שינוי".

 

 הגדלת או הקטנת היקף עבודה 3.25

 המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודה, לבטל סעיפים או עבודות כראות עיניו.  3.25.1

 

 תנאי עבודה 3.26

הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה ומכיר היטב את דרכי הגישה אליו, מיקומם של מתקנים  3.26.1

 שכנים, הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע עבודתו.

הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בורים את התנאים, המפרטים, התכניות וכתבי הכמויות  3.26.2

 בודתו עפ"י דרישותיהם.המצורפים וכי יבצע את ע

הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים ותקנות בני תוקף  3.26.3

 מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

ביעות הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה הללו ולא תוכרנה כל ת 3.26.4

 אשר תנומקנה באי הכרתם.

 

 הנחיות להתקנת מערכות גילוי אש .4

 כללי 4.1

 הקבלן יבקר באתר ויתאם את עבודתו כך שלא תופרע הפעילות השוטפת בבניין. 4.1.1

 הקבלן ישמור בשלבי התקנת המערכת על הניקיון בשטח, כפי שידרוש מנהל האחזקה של הבניין. 4.1.2

הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים, בגמר כל יום הקבלן ידאג לניקיון ויפנה מהאתר את כל  4.1.3

 עבודה וכן באופן יסודי לפני מסירת המערכת.
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על הקבלן לבצע את קדיחותיו וחציבותיו תוך שימוש בשרוול גומי המותקן על המקדחה וכן יכסה  4.1.4

 .ביריעות פלסטיות את הציוד, הכל כדי למנוע פיזור אבק, לשביעות רצון מנהל האחזקה של הבניין

קיימא , -כל מעבר וחציבה דרך קירות, מחיצות וכד', יאטמו מחדש עם חומר איטום מתאים ובר 4.1.5

 בצורה טובה ונאותה, ויצבעו בצבע ובגוון הרקע, הכל לשביעות רצון מנהל האחזקה של הבניין.

כל שינוי שיעשה על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודותיו, יוחזר לקדמותו מיד לאחר סיום התקנת  4.1.6

 כת ולפני מסירתה.המער

 

 טיב ביצוע ומיומנות 4.2

על הקבלן המספק את הציוד והמתקין אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד, או מורשה מטעם  4.2.1

 סוכן מקומי.

הקבלן מתחייב שכל העבודות, לרבות חיווט והתקנה יבוצעו על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה  4.2.2

 .הנאותה

תותקן בצורה ישרה ונאה. צנרת תותקן  C.V.P-ה תעלת –על הקבלן לבצע גימור טוב ונאה  4.2.3

מילימטר  2באמצעות טפסי מתכת מגולוונת. קצה הצינור ו/או התעלה יותקנו במרחק שלא יעלה על 

או צנרת תותקן על  C.V.Pמכל אביזר במערכת הגילוי. החיווט הגלוי יצופה בשרוול בידוד. תעלת 

 קו הסימטריה מכל פריט מפריטי המערכת.

 יוודא שמידות הציוד על כל פרטיו מתאימים למקום המיועד להם במתקן.הקבלן  4.2.4

 
 מפרט טכני למערכת גילוי אש ממוענת)כתובתית( .5

 כללי 5.1

 (ADDRESSABLE ANALOGמערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען ) 5.1.1

 100-ממערכות גילוי וכיבוי האש יהיו מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על ידי לא פחות  5.1.2

 חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים העובדות בפריסה ארצית.

אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה שתאפשר -המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו 5.1.3

התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה האינטגרלית של 

 .360יה של הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית רא

ערוצי אשר יכללו ממשק לגלאים -ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חד 5.1.4

קונבנציונאליים, מפסקים, אמצעי התראה, הפעלה ולוחות סינופטיים. המעגלים יוזנו באמצעות 

 (ובמרחב כתובות זהה. SLCקו בקרת הגלאים )

ר מעבדה מוסמכת לעמידה בתקן הישראלי תקן ישראלי / אישו-המערכת המוצעת תישא תו 5.1.5

 .EN-54או  ULותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת 

המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חירום  5.1.6

 ודואר אלקטרוני. SMSאינטגראלית, הודעות 

 

 לוח הפיקוד והבקרה 5.2

 מ מהרצפה ובסיס הלוח.ס" 120לוח הבקרה יותקן בגובה של  5.2.1
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תווים בשפה  40שורות ושל מינימום  4נומרי המכיל לפחות -המערכת תהיה מצוידת בצג אלפא 5.2.2

 תווים מינימום למסכי המערכת. 160עברית או אנגלית, סה"כ 

 אלקטריים וחום מסוג אנלוגי.-המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו 5.2.3

 ים כגון אזעקה, תקלה והשתקה.לתצוגת אירועים ראשי LEDהמערכת תצויד במנורות  5.2.4

 כתובות של התקני מבוא ומוצא. 1,016מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד  5.2.5

(  כל SLCלולאות בקרה  .) 8-1מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש  5.2.6

 התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא ומוצא. 122לולאה תאפשר בקרה של עד 

 הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:לוח  5.2.7

 .פעולת המערכת במצב תקין 

 .הצגת אירועי אזעקה 

  הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה)אבחון אוטומטי ע"י מעבדי

 המערכת).

  ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או

 לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.  המחוברים

 אזעקה נפרד לכל גלאי. -קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם 

 .הכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים 

 .קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים מכך 

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-בין קדם אבחנה 

  (עדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתניםDrift Compensation.) 

  (ביצוע אימות אזעקהAlarm Verification.) 

  שניות כולל אימות אזעקה. 3 –תגובה מהירה לאזעקה 

 .המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד או ברמת האזור 

  בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי הבקרה ובנוסף ניתן יהיה

 ".Walk testלהפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת, או על ידי מפסק מגנטי עבור    "

  המערכת תישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוספת אישור מעבדה מוסמכת

 .1220תקן ישראלי  להתקנה ועמידה של המערכת בדרישות

 גלאים  5.3

אלקטריים וגלאי חום יהיו בעלי תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי -גלאים פוטו 5.3.1

 הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה.

 .360°נורית ההתראה האינטגרלית של הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של  5.3.2

סגור אחר, וכן בחדרי מדרגות יותקנו כך שתתאפשר התקנת גלאים בלוחות החשמל, או בכל חלל  5.3.3

גישה נוחה אליהם לצורך מתן שירות אחזקה או לצורך טיפול בתקלה. יש לתאם עם מפקח העבודה 

 ונציג המזמין, במידה ונוצר קושי בהתקנה או במיקום.

 התקנת הגלאים תהיה במרכז המכסה העליון של ארון החשמל, ככל שניתן. 5.3.4
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הגלאי יבוצע באמצעות מקדח "כוס". יש להכין לפני הקידוח יריעה או לוח קידוח החור עבור  5.3.5

מ"מ מקוטר הגלאי.  3-קרטון, כדי לאסוף את השבבים. קוטר הקדח עבור הגלאי לא יהיה גדול מ

 הגלאי ייתמך על ידי פח בפרופיל "ח".

ובכתב, בגובה גלאים מתחת לרצפה צפה יתמכו על ידי פרופיל יציב בצורת "אומגה" באישור מראש  5.3.6

 ס"מ מתחת לרצפה הצפה. 2-שלא יעלה ולא יפחת מ

 

 צופרים 5.4

 ס"מ מהתקרה, אלא אם נאמר וצוין אחרת. 20-כל הצופרים יותקנו במרחק של כ 5.4.1

צליל התראה מקוטע  –הצופרים נועדו להתקנה פנימית וניתנים להפעלה בשני אופנים: האחד  5.4.2

 צליל התראה קבוע. –והשני 

 אשר דולקת במקביל לצופר ומאפשרת סימון ויזואלי. EDLהצופר יכלול נורית  5.4.3

יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת אש, נורית סימון בעלת  5.4.4

 עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.

פעולת הצופר תתאפיין בעוצמת שמע גבוהה ובזרם פעולה נמוך שיאפשר חיבור מספר צופרים על  5.4.5

הפעלה בודד, יותנה במגבלות מוצא הצופרים ברכזת הרלוונטית. חיבורי הצופר יהיו מקוטבים  קו

 ומוגנים בפני היפוך קוטביות.

 הצופר יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה). 5.4.6

 

 לחצנים 5.5

 ס"מ מפני הרצפה. 160גובה התקנת לחצני היד יהיה  5.5.1

 על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק או קצר. לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה 5.5.2

הפעלת אזורי גילוי/כיבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת חיווי ויזואלי בלוח הגילוי/כיבוי שיציין  5.5.3

 את אזור ההפעלה והגילוי.

לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום, לחצן להפעלת כיבוי יהיה מדגם הבולט לעין  5.5.4

ותקן מכסה שקוף אשר יש צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי בצבע צהוב. ללחצן י

 למנוע את הפעלתו בשוגג, ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית.

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה. 5.5.5

 החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך. 5.5.6

 וי )לוח הבקרה(.הלחצן יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגיל 5.5.7

 

 מנורת סימון 5.6

מנורת הסימון תאפשר אינדיקציה משנית לגלאי עשן כאשר התקנת הגלאים מבוצעת בחדרים  5.6.1

סגורים מעל תקרות אקוסטיות, או מקומות אחרים אשר הגישה אליהם אינה ישירה כדוגמת 

 לוחות חשמל, חלל רצפה צפה וכד'.

דת להתקנה על/או תחת הטיח, או מותאמת מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיוע 5.6.2

 לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל.

 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרה הלוח ובחזיתו. 5.6.3
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 מנורת הסימון תופעל ישירות מגלאי העשן ללא צורך במקורות מתח חיצוניים אחרים. 5.6.4

 הבהובים בשנייה. 3.1-בשעת הספקת מתח ההפעלה, תהבהב נורית הסימון בקצב של כ 5.6.5

 מנורת הסימון תהיה מאושרת ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 5.6.6

 

 יחידת מבוא ממוענת 5.7

יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים למערכת גילוי האש כגון גלאי גז, גלאי כבל, רגש  5.7.1

 ך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי וחיבורם למעגל הגילוי הממוען..( מגע יבש וכF.Sזרימה )

 

 יחידת הפעלה ממוענת 5.8

יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון הפעלת כיבוי אש אוטומטי  5.8.1

 בגז, ניתוקי חשמל, ניתוקי מז"א וכדומה.

 

 ספק כח כתובתי אנלוגי 5.8.2

 בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנת נתיכים.מגובה סוללות, כולל  V24מאפשר הפצת  5.8.3

 

 חיווט תעלות וצנרת  5.9

 אלא אם נאמר במפורש אחרת. C.V.Pכל החיווט יעבור בתעלות  5.9.1

החיווט, התעלות והצנרות יועברו בדרך הקצרה ביותר, במינימום קשתות, זוויות וקופסאות  5.9.2

 חיבורים.

 בצמוד לתקרה.כל התעלות והצנרות המותקנות על קיר יותקנו על הקיר  5.9.3

 כל החיווט כולל הכבלים בין כל פריט ופריט שבמערכת יהיה רציף ללא חיבורים חשמליים. 5.9.4

 צנרת הפלסטיק תוצמד אל התקרה הקונסטרוקטיבית ובכל מקרה לא תונח על תקרה תלויה. 5.9.5

 התעלות, הצנרת והחיווט יישאו תו תקן ישראלי. 5.9.6

כד' יותקנו בצורה ישרה אסתטית וחזקה ללא כל קופסאות החיבורים, נוריות הסימון, הלחיצים ו 5.9.7

שימוש בתעלה או בצנרת נוספת. מכסי קופסאות החיבורים יהיו מכוסים במדבקה בצבע אדום בת 

קיימא, או יצבעו בצורה אסתטית בצבע אדום ויוחזקו בסרט משונן על קופסאות החיבורים. 

 קופסאות החיבורים יאטמו בפקק מיועד.

לצנרת הפלסטיק יעשה דרך קופסאות הסתעפות. פתחים וסדקים   P.V.C -החיבור בין תעלות ה 5.9.8

 יאטמו על ידי חומר סיליקון.

או הצנרת שהותקנה ע"י אחרים,   P.V.C -הקבלן יבדוק לפני ההתקנה את ההתאמה של תעלת ה 5.9.9

 לתכניות הביצוע שבידו.

ע"י אחרים לתכניות  הקבלן יבדוק לפני ההתקנה את האפשרות של השחלת חוטים ו/או הצנרת שהותקנה 5.9.10

 הביצוע שבידו.

הקבלן יעיר את תשומת לבו של המזמין לכל סטייה או סתימה של צנרת קיימת לאחר הבדיקה שיבצע  5.9.11

 ולפני התחלת ההשחלה, כדי לאפשר את תיקון התכניות במועד מוקדם ככל האפשר.

 .3חלק  1220כל פעולות החיווט יעשו בהתאם להוראות חוק החשמל ותקן ישראלי  5.9.12
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 בדיקה, קבלת ומסירת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית  5.10

על הקבלן להודיע על סיום מלא של עבודות ההתקנה. ההודעה תימסר לאחר שהמערכת נבדקה  5.10.1

על ידי מבקר איכות מטעם הקבלן ונמצאה במצב תקין ללא דופי וללא צורך בתיקון כלשהו, 

לות ו/או אזעקות שווא, ובתנאי תפעול ימים לפחות, ללא תק 2הופעלה לתקופת ניסיון של 

 רגילים, מושלמת ומוכנה למסירה.

 על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת לאחר ביצוע ההתקנה ולפני קבלתה הסופית. 5.10.2

הקבלן יערוך רשימת ציוד שהותקן עם ספירת כמויות הציוד כגון גלאים, לחיצים, צופרים,  5.10.3

על פי הזמנת העבודה. צוות זה יאשר ויחתום על  חיווט, תעלות, צנרת וכל פריט אחר שהוזמן

גבי הטבלה של הציוד אשר מופיע בטבלה אכן הותקן. בעת ספירת מלאי זו תיערך גם בדיקת 

 תפקוד מקצועית של כל פריטי המערכת.

המערכת תימסר כשהיא גמורה, מושלמת ופועלת כנדרש לפי המפרט והתכניות המאושרות.  5.10.4

בלן תיעוד טכני מושלם כמפורט להלן. הבדיקה תעשה עם מסירת המערכת ימסור הק

בהתאמה להוראות היצרן, כל גלאי ייבדק בנפרד וכל מרכיב אחר במערכת והמערכת כיחידה 

 שלמה.

 לא תתקבל מערכת אם נמצא שיש פריטים וחלקים בה שאינם פועלים כנדרש. 5.10.5

 השוטף. עם המסירה תיערך הדרכת צוות המזמין על אופן פעולת המערכת ותפעולה 5.10.6

 

 תיעוד טכני למסירה עם המערכת 5.11

עם מסירת המערכת לידי המזמין, ימסור הקבלן חמישה עותקים )אוגדנים( כאשר בכל עותק  5.11.1

 (אוגדן( יהיה החומר התיעודי כמפורט להלן:

 .קובץ שרטוטים מעודכנים של כל מרכיבי המערכת כפי שהותקנו בפועל 

  המערכת.הוראות הפעלה, בדיקה וניסוי של כל מרכיבי 

  הוראות בדק ואחזקה תקופתית לכל פריטי המערכת וציוד העזר כולל מצברי החירום

עם ציון מרווחי הזמן המומלצים בין פעולה, הוראות פעולה אחזקה יומית, שבועית, 

חודשית או שנתית לפעולה לצד כל פעולות האחזקה, יצוינו דרכי הביצוע )מקומי או 

 ע"י טכנאי) .

 ציוד ממנו מורכבת המערכת )מספר הגלאים וסוגיהם, מספר רשימה מלאה של ה

 )המנורות או נוריות הסימון, לחצני אזעקה, צופרים וכדומה

 .קטלוגים ופרוספקטים מפורטים של היצרן עבור כל הפריטים של המערכת 

  על כל  1220אישור מעבדה מוסמכת לאישור התאמת המערכת לדרישות תקן ישראלי

 חלקיו.

 

 גילוי וכיבוי אש אוטומטית על מתקנים לכיבוי בגז/באירוסול  התקנת מערכת .6

 כללי 6.1

המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי באירוסול, בארונות חשמל, בארונות ציוד תקשורת, בחדרים  6.1.1

 .5210לת"י  1,גיליון תיקון מס'  5210או בכל חלל סגור אחר בהתאם לתקן ישראלי 
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שנים לפחות בשטח הגילוי  10מוניטין וניסיון של המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת  6.1.2

 והכיבוי האוטומטי באירוסול.

 ותאושר ע"י מעבדה מוסמכת לאחר ההתקנה. 2210המערכת תותקן על פי דרישות תקן ישראלי  6.1.3

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר, שתפעל בשילוב עם מערכת  6.1.4

 ין או הצפויה להתקנה, להלן "מערכת משולבת."גילוי האש הקיימת בבני

כל הציוד ,החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו מהמין המשובח ביותר והחדיש ביותר  6.1.5

 מהמוסדות הבאים: 2בשטח הכיבוי האוטומטי ויישאו תו תקן של לפחות 

 2010-,המאשרים עמידות הפריטים בדרישות התקן VDS, TUV,ULמכון התקנים הישראלי, 

 NFPA    ומכון התקנים הישראלי. הקבלן ימציא את אישורי הבדיקה לכל פריט.

 .5210ותקן ישראלי  NFPA - 2010איכות חומר הכיבוי תהיה על פי דרישות תקן  6.1.6

 מערכת הגילוי והכיבוי תכלול חמישה אלמנטים עיקריים להלן: 6.2

  גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולבCROSS ZONING . 

 באירוסול. מתקן כיבוי 

 

עבודות שירות ואחזקה שנתיים של מערכות גילוי אש ועשן, וכיבוי אוטומטי בגז/באירוסול לפי תקן  .7

 5210/ תקן ישראלי  11חלק  1220ישראלי 

,  1597,ת"י  11חלק  1220ת"י  –תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש תקופתית תתבצע בהתאם לתקנים  7.1

 .5210ת"י 

יסודי של כל המרכיבים את לוח הבקרה במצבים השונים. ייבדק הקשר אל הלוח ניקוי ובדיקה באופן  7.2

הראשי ואל לוח או לוחות המשנה, יבדקו היציאות אל הבקרה הארצית וכל היציאות האחרות, אם 

יחוברו, יבדקו כל האפשרויות והתקלות למיניהן והפעולות האוטומטיות שעל לוח הבקרה לבצע, הן 

 ירום.במתח רשת והן במתח ח

סידור כל החיווט בלוח הבקרה בצורה נאותה ואסתטית. בדיקת כל הדגלונים על גבי החיווט והתקנה  7.3

 .3חלק  1220של דגלונים חדשים במקומות בהם חסר, לפי הוראות חוק החשמל ותקן ישראלי 

ת בדיקת כל הגלאים במערכת על ידי הפעלתם באמצעות מתקן גז מאושר או אמצעי אחר, על פי הוראו 7.4

 היצרן ובאישור המזמין.

תדירות החלפת כל הגלאים בחדשים או בכאלה אשר ניקו אותם ועברו טיפול במעבדתו של נותן  7.5

 השירות, יעשה על פי הוראות היצרן.

 בדיקת תפקוד אינדיבידואלי של כל אחד משאר מרכיבי המערכת: לחצנים, צפורים, נוריות סימון וכד'. 7.6

האוטומטי תתבצע בכל גלאי ללא שחרור גז/אירוסול הכיבוי ועל פי  בדיקת הגלאים של מערכת הכיבוי 7.7

 הוראות היצרן.

 נפצים יש להחליף במועדים על פי הוראות היצרן. 7.8

בדיקת יציבות כל הרכיבים במערכות: חיווט, צנרת, בתי גלאים, נוריות סימון, לחצנים, צופרים, לוח  7.9

 ת וחיזוקם כדבעי אם אינם יציבים.או לוחות בקרה משניים וכל פריט נוסף השייך למערכו

שעות ממועד  2-כל פריט שנבדק ונמצא שאינו תקין, יוחלף, יחוזק או יתוקן במקום ולא יאוחר מ 7.10

 הבדיקה.



 חתימה וחותמת המציע
52 

 

נותן השירות יביא עמו את מלוא כמות הגלאים הנדרשת אם יש צורך בהחלפת הגלאים, עם בואו  7.11

 לבניין למתן שירות.

 קה של חלקי חילוף לצורך מתן השירות.נותן השירות יביא עמו כמות מספי 7.12

 פירוט עבודות/תיקוני תקלות 7.13

תיקון ו/או החלפת חלקי מערכת ופרטי ציוד פגומים, יוחלפו או יתוקנו עם חלקים מקוריים זהים  7.13.1

לאלה הפגומים. בכל מקרה שבו לא ניתן להחליף חלק פגום בחלק מקורי, מכל סיבה שהיא, יש 

 התקלה אישור בכתב מהמנהל.לקבל מיד ובסמוך למועד תיקון 

תיקון חיווט, אם נדרש, יתבצע על ידי החלפתו בקטעים שלמים ללא שום חיבורי ביניים, הלחמות  7.13.2

 וכדומה.

 

 אופי מדידה ותשלום .8

 מחירי יחידה יכללו: 8.1

כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע מושלם של מערכות הגילוי בפרויקט )לוחות חשמל, חדרים  8.1.1

ת שלהם וכל חומרי העזר ועבודות העזר וכל הדרוש לביצוע העבודה והשלמתה וכדומה(, כולל הפח

אף אם לא פורטו במפורש בכתב הכמויות, כגון: כיסוי צינורות במלט, איטומי מעברים ו/או אחרים 

מכל סוג שהוא, תיקוני טיח, שפכטל וצבע והחזרת המצב לקדמותו. חציבות ו/או קידוחים בבטון 

" )לאחר וכולל אישור קונסטרוקטור של הפרויקט( או בקירות או בתקרות כולל קידוחי "יהלום

העשויים מכל סוג חומר בניה שהוא. שרוולים מצינור או מחומר אחר כנדרש, ברגים, ווים, 

חיזוקים, קונסטרוקציות ברזל )אלא אם כן פורטו בסעיף נפרד בכתב הכמויות. אם לא פורטו 

זל הדרושה להתקנה עבור מערכות הגילוי/הכיבוי כחלק בנפרד, רואים כל קונסטרוקציית בר

ממחירי היחידה שהוצגו על ידי הקבלן(. קופסאות ותיבות הסתעפות מכל סוג שהוא, מכסים, 

אביזרים מיוחדים להתקנה במחיצות מכל סוג שהוא )טרומי, בטון, בלוק, גבס וכדומה(. מובילים 

בהתאם לסוג ההתקן/האביזר(, חיווט, חוטי )צינורות ו/או תעלות(, מוליכים מהסוג הנדרש )

 משיכה, מחברים, שרוולים וסרטי בידוד, סימון ומספור מוליכים, שילוט ההתקן/האביזר.

 כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי ההסכם לרבות עבודות העזר. 8.1.2

ת לא כל עבודה הדרושה לביצוע העבודה בחדרי חשמל או בלוחות חשמל כולל ביצוע עבודה בשעו 8.1.3

 שגרתיות כגון בשעות הלילה או לפנות בוקר שבגינה נדרש לבצע הפסקות חשמל.

שימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכונות, פיגומים, במות הרמה, דרכים זמניות וכדומה, שמירת  8.1.4

 תחזוקתם, פירוקם וסילוקם מהאתר בגמר העבודה.

 מירת העבודות שבוצעו.אחסנת החומרים והציוד, כלים, מכונות וכדומה ושמירתם וכן ש 8.1.5

 כל ההובלות והעמסות למיניהן הכרוכות בביצוע העבודה. 8.1.6

שלוש שנות אחריות מקבלת אישור "גמר ביצוע" כולל אחזקה, שרות ובדיקות תקופתיות בהתאם  8.1.7

השרות יכלול בנוסף קריאות לתקון  NFPA -2001ותקן  11חלק  1220לדרישות תקן ישראלי 

ודה בשעות לא שגרתיות בחדרי חשמל כגון בשעות הלילה ולפנות תקלות ותחזוקה מונעת וכן עב

 בוקר במידה ויידרש לבצע הפסקות חשמל.
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 אופי מדידה ותשלום 8.2

מערכת יחידת בקרה תימדד כמערכת כאשר היא מושלמת, קבועה במקומה  -מערכת יחידת בקרה 8.2.1

את כל הציוד הדרוש ומבצעת את כל הפונקציות הנדרשות ממנה. מחירי היחידה כוללים בין השאר 

 לביצוע הפעולות הנדרשות. מערכת אספקת כוח משנית, חיווט ושילוט בעברית.

 Normallyיחידות קצה של גלאים, לחצנים, צופרים, נוריות סימון, מחזיקי דלתות   -יחידת קצה  8.2.2

Open   מפות סינופטיות וכדומה ימדדו כאשר הן קבועות במקומן ומחווטות מיחידת הקצה או ,

תקן הקודם ועד ליחידת הבקרה ומבצעות את כל הפונקציות הנדרשות מהן עפ"י המפרט הטכני. הה

 יחידות הקצה ימדדו לפי "נקודות" ומבצעות את כל הפונקציות הנדרשות .

 

תימדד כמערכת ותכלול את ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ע"י יצרן  –בדיקות שרות ואחריות  8.2.3

הדרושות במשך תקופת האחריות יהיו ללא תשלום נוסף. המערכת. פעולות השרות והאחזקה 

ביקורת ושרות לאחר תקופת האחריות ימדדו כמערכת והתשלום יעשה עפ"י חוזה שרות שיחתם 

 עם המזמין.
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 תצהיר -נספח ד' למכרז 

  נותן תצהירי זה בקשר למכרז פומבי מס׳ _____________ הח״מ, נושא ת.ז. ____________ אני

36/2020. 

 -)להלן _______ , שמספרו המזהה הוא _______________ תצהירי זה בשם תאגידהנני נותן  .1

 "המציע"(.

 . ___________________ הנני מכהן במציע בתפקיד .2

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע. .3

 במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם )שם, ת.ז.(: .4

4.1. ________ _________________________ . 

4.2. ________ _________________________ . 

4.3. __________________ _______________ . 

 שמירה על דיני העבודה .5

"חוק עובדים  -)להלן  1991-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ״א .5.1

 זרים"(.

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .5.2

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  .5.2.1

 שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.בשנה 

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  .5.2.2

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על  -עובדים זרים 

 ההצהרה.

 לעניין סעיף זה: .5.2.3

בעל המציע,  תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל -״בעל זיקה״  _ .5.2.3.1

 במציע הנו בעל השליטה גם בו. שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ״ח -״שליטה״  _ .5.2.3.2

"חוק שכר -)להלן  1987-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ״ז .5.3

ודה, צווי ההרחבה, מחוקי העב מינימום"(, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב

 עליו. ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .5.4

 המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. .5.4.1

ועד אך במ המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, .5.4.2

 חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  .5.4.3

 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 לעניין סעיף זה: .5.4.4
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 כל אחד מאלה: -״בעל זיקה״  _ .5.4.4.1

אצל המציע, בעל שליטה תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה  .5.4.4.1.1

 במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.
לפי העניין, דומה במהותו  תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, .5.4.4.1.2

להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים 

 במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
 עבודה. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר .5.4.4.1.3
תאגיד אחר  -אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה מהותית  .5.4.4.1.4

שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה מהותית 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה  -

 בתאגיד.
מינימום, שנעברה  דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר-הורשע בפסק -״הורשע״  _ .5.4.4.2

 (.31.10.2002שון התשס״ג )לאחר יום כ״ה בח

 כללי .6

הנני מצהיר בזאת, כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים )כגון, מתן ייעוץ לגורמים מסוימים, חברות  .6.1

בדירקטוריונים, בעלות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד׳( של המציע או של מורשי החתימה בו, 

 תן השירותים מושא המכרז.שעלולים להעמידם במצב של חשש של ניגוד עניינים במסגרת מ

 הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד. .6.2

 קראתי את מסמכי המכרז, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג. .6.3

נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה  .6.4

פי ההצעה, המכרז, ההסכם -במכרז או לקיים איזו מהתחייבויותיו עלכדי להפריע למציע לזכות 

 פי דין.-המצורף או על

 הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדויקים. .7

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

                                                                                                               ____________________ 

 חתימה                   

 אישור

 נושא ת.ז. ____________ עו״ד, מר/גב׳ _________ הופיע בפני __________ הנני מאשר כי ביום

 את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר  ________ שמספרה

 .הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני

 

______________________                                                     _____________________ 

 חותמת                                                                       עו"ד                                        
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 למכרז 11 לסעיףאישור רו״ח בהתאם  -נספח ה למכרז 

 

  _____________ תאריך:

 

 לכבוד

  חברת

 

 ום יוםוב .201831.12אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 

2019.12.31 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 .ת ________החשבון של חברתכם משנשים כרואי הננו משמ .1

 31.12.2019וליום  31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .2

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

 .201931.12 וליום .201831.12הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  .3

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל  31.12.2019וליום  31.12.2018

 סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו  31.12.2019וליום  31.12.2018ליום 

 להלן. 4השלכה על המידע המפורט בסעיף 

 לחילופין:

התאמה( חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )ב

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות  31.12.2019וליום  31.12.2018ליום 

 להלן. 4כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף 

 31.12.2019וליום  31.12.2018בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים  .4

 1-מ / שווה ל הינו גבוה 2019-ו 2018המחזור הכספי של חברתכם בכל אחת מהשנים 

 מיליון ש״ח ללא מע״מ.

 בכבוד רב,                                    

 רואי חשבון

 

הערה: לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת 

 , יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.99מספר 
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 למכרז 12 לסעיףאישור רו״ח בהתאם  -נספח ו' למכרז 

 תאריך:

 

 לכבוד

 )שם המציע(

 ועד למועד הגשת ההצעה 2016היקף אספקת והתקנת מערכות בין הנדון : 

"המציע"(, : )להלן ל , רואי החשבון המבקר ש _______________________ משרד רו״חאנו 

מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע כי סיפק והתקין לחמישה לקוחות שונים מערכות 

 20,000למועד הגשת ההצעה, כאשר שווי כל מערכת הינו לפחות  2016לגילוי וכיבוי אש בין שנת 

לרכישה/ התקנה/ השמשת מערכת קיימת ומתן שירות  36/2020הכלולה בהצעתו למכרז מס׳ ₪, 

למערכות גילוי וכיבוי אש ועשן במבני העירייה המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת  שנתי

 משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס 

 על ביקורתנו.

לי ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נה

אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 

בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות 

ם המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות שיושמו ושל האומדני

 ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה בדבר מספר המערכות שסיפק והתקין המציע ושצורפה להצעתו משקפת 

 תאם לרשומות עליהם התבססה.באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בה

 

 בכבוד רב, 

 רואי חשבון        
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 להשתתפות במכרז נוסח ערבות  -נספח ז' למכרז 

  _______ תאריך:

 לכבוד

 עיריית דימונה

  הנדון: כתב ערבות מס' __________ 

 
 ) להלן: ״המבקש״ ( הננו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך__________  בקשתל .1

ש״ח )במילים: עשרים וחמש אלף ש״ח( שתדרשו מאת המבקש, בכל  25,000הכולל של 

לרכישה/ התקנה/ השמשת מערכת קיימת ומתן שירות  36/2020הקשור למכרז פומבי מס׳ 

 שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ועשן במבני העירייה.

יום מתאריך  15אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך  .2

דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את 

דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה  על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין .3

 בהן הסניף פתוח לקהל.

ועד בכלל. כל דרישה  8.2.21ועד לתאריך _______  ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך .4

 במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. שתגיע

 :להפנות לסניף הבנק  דרישה על פי ערבות זו יש .5

  _______________ :שם הבנק 

  _________________ מס׳ הבנק ומס׳ הסניף:

  _________________ :ף הבנק כתובת סני

 ערבותנו זו איננה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .6

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                   

 ()חתימה וחותמת                                                                                                                   
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 נספח ח' –לביצוע העבודות בתי הספר והציוד הנדרש 
  
 

 
 דימונה(, שד' בן גוריון) לבית הספר התיכון "להימן"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

 )רח' המעפיל, דימונה(לבית הספר היסודי "דקלים"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220גילוי אש כמפורט ע"פ תקן מערכת 

 

 

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 כרטיס ממסר לבקרת חייגן )זוגי כפול( 5
 300 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 8 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 350 פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב ע"פ ביצוע בפועל( 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
 2 גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 3 לדיווח תקלת חייגןיח' כתובת  4
 1 כרטיס ממסר לבקרת חייגן )זוגי כפול( 5
 120 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 9 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 140 פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב ע"פ ביצוע בפועל( 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
 2 גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15
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 , דימונה(רח' משה דיין) לבית הספר היסודי "בגין"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

 , דימונה(רח' העליה )לבית הספר היסודי "אחווה"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

 

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 לבקרת חייגן )זוגי כפול( כרטיס ממסר 5
 110 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 10 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 130 אביזרים חדשים )חיוב ע"פ ביצוע בפועל(פירוק אביזרים קיימים והתקנת  12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
 2 גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 33 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 4 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 44 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
   ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו.  -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15
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 , דימונה(רח' צבר)לבית הספר היסודי "אלפסי"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

, כובשי אילתרח' )לבית הספר היסודי "גבריאל"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 
 דימונה(

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

 

 

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 י כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן )זוג 5
 60 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 4 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 65 ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב ע"פ 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
 2 גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 10 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 4 לחצן אזעקה מכותב 7
 2 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 10 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
  ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15
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 שכונת נווה דוד, דימונה()לבית הספר היסודי "שילה"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

)שכונת נווה דוד,  לבית הספר היסודי "יצחק שדה"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 
 דימונה(

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

 

 

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 2 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 65 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 75 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
  ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 93 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 105 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
 2 גלאי קרן  14
 1 מכון התקנים 15
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 )רח' עיינות("אולפנת צביה" אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 , דימונה(ה)רח' העליי בית ספר תיכון "זינמן"אספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 50 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 70 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
   ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 100 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 10 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 115 )חיוב ע"פ ביצוע בפועל(פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים  12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
 2  גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15
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 בית ספר זינמן -אשכול פיסאספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 )רח' הגפן, דימונה( לאומנויות עמי אסף בית ספראספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 16 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 4 לחצן אזעקה מכותב 7
 2 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 25 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
   ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 2 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 105 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 120 )חיוב ע"פ ביצוע בפועל(פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים  12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
   ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15
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 )רח' העצמאות, דימונה( בית ספר רביןאספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

  

 

 )שכונת נווה, דימונה( בית ספר נווה עמרםאספקה והתקנת מערכת אש אנלוגית 

 3חלק  1220מערכת גילוי אש כמפורט ע"פ תקן 

 

 

  
 

 

 

 

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 2 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 1 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 42 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 55 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
   ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15

 כמות תיאור 
 LCDרכזת גילוי אש מכותבת הכוללת צג מכותבת הכוללת צג דיגיטלי  1

    ומכון התקנים הישראלי  ULמואר בעברית מאושרת תקן 
1 

 2 סוללות לגיבוי מערכת הגילוי בזמן הפסקת חשמל 2
 1 חייגן אוטומטי כולל בקרת קו 3
 1 יח' כתובת לדיווח תקלת חייגן 4
 2 )זוגי כפול(כרטיס ממסר לבקרת חייגן  5
 94 גלאי פוטו אלקטרי כולל בסיס אנלוגי 6
 5 לחצן אזעקה מכותב 7
 5 צופר משולב נצנץ פנימי 8
 1 צופר משולב נצנץ חיצוני מוגן מים  9

 1 יח' ממסר לניתוק לוח חשמל 10
 TS\FS 1כרטיס כתובת לדיווחים  11
 105 ע"פ ביצוע בפועל( פירוק אביזרים קיימים והתקנת אביזרים חדשים )חיוב 12
 1 תיכנות והפעלת מערכות קומפלט 13
   ייתכן ולא יהיה צורך בהחלפתו -גלאי קרן 14
 1 מכון התקנים 15
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 כמות תיאור

 1 לוח בקרה אנלוגי 

 2 מצברים נטענים 

 1 חייגן אוטומטי מבוקר קו

 1 מאמ"ט 

 35 גלאי עשן פוטואלקטרי

 4 מנורת סימון 

 5 לחצן הפעלה ידני אדום

 5 צופר פנימי + נצנץ

 1 צופר חיצוני 

 1 גרם בלוח חשמל  200כיבוי ארוסול 

 2 כרטיסי כיבוי + הפעלה

 צנרת חשמל + חיווט כולל התקנה , חיבור תכנות
 והפעלה ) נקודות חדשות(
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 46 פירוק מערכת והתקנת אביזרים מחדש כולל עבודה 

  סה"כ מחיר עבור מערכת גילוי אש ועשן 


