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 המוסד בסניפירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש ילמתן ש – 7102(0210)'מכרז מס'   ב

 
 שנתי ואספקת  רותיש"המוסד" ( מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן  –המוסד לביטוח לאומי )להלן  .א

 המצ"ב  המכרז , בהתאם למסמכי )להלן: "הסניפים"( במשרדיו ברחבי הארץ ציוד כיבוי אש      

 :והכוללים      

 מכתב פניה זה. .1

 '(.א נספחעליו יחתום הזוכה במכרז ) –הסכם  .2

 '(.ב נספח) נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה .3

 .('ג נספח) – נוסח אישור עריכת ביטוחים .4

 .תנאים כלליים )נספח ד'( .5

 (1 )נספח ה'מפרט טכני מיוחד  .6

 (2 ה'תיאור טכני לתהליך הבדיקות הנדרשות לציוד כיבוי אש )נספח  .7

 למתן שירות לציוד כיבוי אש )נספח ו'( מחירון .8

 נספח ז'() – מחירון לרכישת ציוד כיבוי אש .9

 רשימת סניפי האם של המוסד ואנשי קשר )נספח ח'( .10

 נספח ט'() –טבלת המלצות אתרים  .11

 (1)נספח י'  2015-2017הצהרת המציע על מחזור כספי בשנים  .12

 (2 נספח י') –2015-2017אישור רו"ח על מחזור כספי בשנים  .13

 נספח יא'() – תצהיר בגין העסקת עובדים מקצועיים ורכבים לניוד בין אתרים .14

 נספח יב'() –תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום  .15

 נספח יג'() –התחייבות לעמידה בתנאים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי העבודה  .16

 נספח יד'()  –אישור על עסק בשליטת אישה  .17

 )נספח טו'(אישור מורשה חתימה  .18

 נספח טז'() –דף קשר -פרטי מציע .19

 '(זי)נספח  –טבלת ריכוז תאריכים  .20

 תצהיר שוויון אנשים עם מוגבלות  } נספח יח' {. .21
 
 

 : תנאי סף .ב

 על כל תנאי הסף להתקיים במציעים נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.                

 

 נסח עדכני מלא מרשות התאגידים ככל שהמציע הוא תאגיד רשום במרשם התאגידים, עליו לצרף .1

המעיד כי למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה שבה הוגשה ההצעה וכן במקרה של 

א בהתראה לפני רישום כחברה מפרת וחברה, כי לא מצויין שהמציע הוא חברה מפרת חוק או שה

 חוק.

 

למתן  כחברה שהמציע מורשהממכון התקנים הישראלי המאשר  לצרף אישור תקף על המציע .2

 .1חלק  129תו תקן בהתאם לשירותי תחזוקה למטפים מטלטלים 

  

המציע יצרף להצעתו אישור  המנהל ספרים כחוק. /חברה/שותפותחייב להיות עוסק מורשההמציע  .3
 ניהול ספרים בתוקף ותעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות רלוונטית.
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 שירות לציוד כיבוי אש.שנים במתן  3בעל וותק של לפחות  להיותעל המציע  .4

לציוד כיבוי להם נתן שירות לפחות,  לקוחות שונים 3על המציע לצרף רשימת להוכחת הניסיון הנדרש ,

ללקוח. הדרישה היא למינימום של לקוח אחד בכל שנה  ₪ 0,00010-לא יפחת מ אשר בהיקף כספי,אש 

 למכרז זה. 'ט . יש למלא את הטבלה המופיעה בנספח2015-2017בין השנים 
 

-רות ואספקת ציוד כיבוי אש שלא יפחת מילהיות בעל מחזור כספי )הכנסות( מעבודות שעל המציע  .5

המציע  יצרף, . להוכחת עמידתו בתנאי הסף2017-1520בשנה בכל אחת מהשנים  ₪ 500,000

 .2 אישור רו"ח על מחזור כספי שבנספח י'ו 1נספח י' שלו ע"ג הצהרה 
 

 עובדים 4 , כי ברשותו,, מאושר על ידי עו"דשל מורשה חתימה מטעמו תצהירלצרף על המציע  .6

כלי  2 וכן 129 רות לציוד כיבוי אש לפי התקןיהמבצעים בשטח באופן עצמאי מתן שלפחות,  מקצועיים

 למכרז זה. 'אכנספח י בנוסח המצ"ב וזאת, רות לפחותיש רכב

 

 עדר הרשעותיהבדבר  ,מאושר על ידי עו"דשל מורשה חתימה מטעמו,  לצרף תצהירעל המציע  .7

ור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ס)אי תקנותיוובעבירות לפי חוק עובדים זרים 

 למכרז 'בכנספח יוזאת בנוסח המצ"ב  1987 -התשמ"ז  וחוק תשלום שכר מינימום 1991 -התשנ"א

  .זה

 

בדבר קיום חובותיו של  ,על ידי עו"דשל מורשה חתימה מטעמו, מאושר  תצהירלצרף על המציע   .8

, תשלום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את לתשלומים סוציאלייםדרישות המציע בגין 

חוק העבודה לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה, וזאת בנוסח 

 למכרז זה. 'גכנספח י המצ"ב

 

 הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תצהיר בדבר קיום .9

לחוק שוויון  9על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב לפיו המציע מקיים את הוראות סעיף 

, לעניין הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

, ככל 2016-ע"ו(, התש11מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 

 שההוראות האמורות חלות עליו.

 בנספח  י"ח. צ"ב מהתצהיר האמור יוגש חתום, בהתאם לנוסח ה
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 לתשומת לב המציע 

 דחה.ילעיל , הצעתו ת 1-9מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף ב' *

 – 1995 –בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי ( התשנ"ה  .ג

להצעות אשר כוללות טובין מתוצרת הארץ . ביחד עם הגשת ההצעה יש לצרף אישור רו"ח בדבר תינתן עדיפות 

 שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

ר שהוגשה ב' "עידוד נשים בעסקים", כלומ 2ישת חוק חובת המכרזים סעיף העדפה תינתן להצעות העונות על דר  .ד

במקרה כזה יש לצרף אישור רואה  .1992 -, כהגדרתו בחוק חובת המכרזים התשנ'ב על ידי עסק בשליטת אישה

 (.'יד נספח) –חשבון ותצהיר כמפורט בסעיף האמור 

והן בפרטים הנדרשים במפרט הטכני, כתב הכמויות על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים  .ה

 ויתר המסמכים במקומות המיועדים .

 ההצעה תכלול את כוח האדם והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת. .ו

 ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת לפחות מיום הגשתה. .ז

 ברור לו.בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע ו .ח

  המוסד יהא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק   .ט

 החלטתו וללא כל פיצוי. במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

   02.6709494לפקס  ו/או shimonk@nioi.gov.ilניתן לשלוח בכתב למייל  ,לגבי מכרז זה שאלות הבהרה  .י

   .31.7.2018שלישי עד ליום 

באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו :  20.8.2018עד ליום שני תפורסמנה  תשובות לשאלות הבהרה

www.btl.gov.il ..תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו 

יש להעביר יחד עם כל חומר המכרז בתוך מעטפה אל תיבת  ,שיםאת ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדר  .יא

ירושלים  13בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שד' וייצמן  2המכרזים של המוסד הנמצאת בקומה 

  . הצעה שלא תהא חתומה תיפסל.91909

עשה במסמכי המכרז או כל יאין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שי .יב

הסתייגות ביחס אליהם, בין תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת 

והוא אף עלול להביא לפסילתה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט  הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל

 נויים אלו לא נעשו כלל.ייראה אותה כאילו ש ,לקבל את הצעת המציע

בהצעה  המוסד לא ידון  .0021.שעה  10.10.2018רביעי לא יאוחר מיום על ההצעה להגיע לתיבת ההצעות   .יג

 שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.

 
 
 

mailto:shimonk@nioi.gov.ilו/או
mailto:shimonk@nioi.gov.ilו/או
http://www.btl.gov.il/
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 :הגשת ההצעהאופן 

  המופיע בהם  והנוסח   www.btl.gov.il   ו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד בכתובתיהימסמכי המכרז .  1
 הוא הנוסח המחייב.

 . יש להגיש את ההצעה בשתי מעטפות נפרדות. 2

 כל חומר המכרז למעט הצעת המחיר  מעטפה אחת תכיל בתוכה את*

 ז'(.-)נספחים ו' ו,  שתכיל בתוכה את הצעת המחיר שנייהלתוך המעטפה הנ"ל יש להכניס מעטפה *

 
המוסד יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיהיה . 3

    בכתובת באופן שוטף באתר האינטרנט של המוסד )בפרק המכרזים(  באחריות המציעים להתעדכןבכך צורך. 
 www.btl.gov.il .ו/או במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו 

 

 :הזוכה ההצעה בחירת אופן .יד

ההצעה הזולה ביותר  (.ו'+ז'לסה"כ המחיר המוצע )נספחים  100%יינתן משקל של  ,ההצעה בחירת לצורך
 .תיבחר

 
 :הצעה להגשת הערות

 

 מסמכי המכרז במקור ולחתום על כל עמוד. כלעל המציע להחזיר את  .1

, ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר עבור הצעת המחירמציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של  .2

המציע כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה ויראו את  הצעת המחירסעיפים אלו בסעיפיו האחרים של 

 פסל, לפי בחירת המוסד.ינוספת או שהצעתו ת

 המחירים יופיעו בשקלים ללא מס ערך מוסף. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/
http://www.btl.gov.il/
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 הסכם - נספח א'
 

 

 סכם.הלצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על 

 נציגי המוסד לביטוח לאומי.ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי 

 על ההסכם, לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.בראשי תיבות על המציע לחתום 

 החתימה על ההסכם הינה חובה.

  לחץ כאן .  -  ההסכםלהורדת 

בתוך מודעת כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]

 .המכרז[

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/B(1002)2017-ASKEM.pdf
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 ערבות ביצוע -נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה  - 'בנספח 

 
 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

  ₪____________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 _(__________)במילים 

 מתאריך _________________________שיוצמד למדד  המחירים לצרכן 
 הערבות()תאריך תחילת תוקף                                                                      

 
 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש בסניפי המוסד.  – 2017(1002עם מכרז מספר ב)

 

רשום, יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 כתובתו_________________________שיטוח דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הב
 

_________________             _________________                 _______________________ 
 תובת סניף הבנק/חברת הביטוח כמס' הבנק ומס' הסניף                       שם הבנק/חב' הביטוח                

 

 להעברה ו/או להסבה.ערבות זו אינה ניתנת 
 
 
 

 ______________   ______________ ______________________ 
 חתימה וחותמת מורשי חתימה                                                                      שם מלא           תאריך                           
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 אישור עריכת ביטוחים - 'גנספח 
 

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.
 בודלכ

 המוסד לביטוח לאומי 
 ירושלים

 "(המוסד  )להלן: "  
 

 ____________ח.פ.  אישור על קיום ביטוחים _________________הנדון: 
 )להלן "הספק"(

 
 למתן שרות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש במשרדי המוסד ברחבי הארץ להסכם בקשר 

 )להלן "ההסכם"(
 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק  את 
 הביטוחים להלן:

הפוליסה מבטחת את אחריותו המקצועית של הספק  על פי דין בגין פוליסה לביטוח אחריות מקצועית.  .1

לתובע ולתקופת ביטוח של  ₪ 4,000,000 מעשה או מחדל או טעות או השמטה שלו בגבולות אחריות של 

 שנה. 

. אובדן בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין : אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אחריות שילוחית
 מסמכים ומידע. 

הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המוסד  בגין אחריותו למעשה או מחדל של הספק  ולצורך כיסוי זה 
 יראו את המוסד  כאחד מיחידי המבוטח. 

 בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.
 סה אינה מכסה תביעות הספק  כנגד המוסד .הפולי

 אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .
 בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת העבודות של הספק  עבור המוסד .

  ₪ 60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 
 
. הפוליסה מבטחת את אחריותו של הספק  כלפי צד שלישי כלשהו,  חריות כלפי צד שלישיפוליסה לביטוח א .2

 למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.   ₪ 1,000,000 לרבות המוסד  בגבולות אחריות של 
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המוסד 

באים מטעמו בגין מעשה או מחדל של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך וה
 בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

 
ו של הספק  כלפי עובדיו  . הביטוח מורחב יבותו. הפוליסה מבטחת את ח פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .3

 ב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק .לשפות את המוסד  במידה ותחש
 

 בהתייחס לפוליסות לעיל:
 

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  .1
פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את -כלפי המוסד וכלפי מבטחיו, ולגביהם, הביטוח על

המוסד במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד , מבלי שתהיה לנו 
לחוק חוזה הביטוח,  59ות תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף זכ

 . 1981-התשמ"א
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בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח  .2

 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות 
 פרמיות חלות על הספק  בלבד. השתתפויות עצמיות ותשלום .3
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי :  המוסד  . העובדים של המוסד  מכל סוג והבאים מטעם  .4

 המוסד . הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
 

 ,בכבוד רב
 

 שם חברת הביטוח _________________________
 

          ___________      __________   __________________          ____________ 
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם             תאריך                 

 
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________
 
 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
 

 בכבוד רב

 

 שם חברת הביטוח _________________________
 

 
          ___________      __________   __________________          ____________ 

 חתימת וחותמת המבטח  תפקיד החותם                שם החותם            תאריך                 
 

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 שלישי ביטוח צד   

 ביטוח אחריות מעבידים   

 ביטוח אחריות מקצועית    

פ
ו
ל
י

ס
 ה
מ
ס
' 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך

 שלישיביטוח צד    

 ביטוח אחריות מעבידים   

 ביטוח אחריות מקצועית    
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 מתן שירות ואספקת ציוד כיבוי אש בסניפי המוסד –תנאים כלליים  - 'דנספח 

 
 תוכן:

 הגשה. –כללי  – פרק א'

 לוח זמנים. – פרק ב'

 הכנה לביצוע ומהלך העבודה – פרק ג'

 פיקוח. – פרק ד'

 השגחה, נזיקין וביטוח. – פרק ה'

 עובדים. – פרק ו'

 ציוד חומרים ופסולת. – פרק ז'

 מדידות. – פרק ח'

 תשלומים. – פרק ט'

 סיום השלמה, בדק תיקונים ואחריות. – פרק י'

 
 
 

 כללי הגשה –פרק א' 
 

 התנאים הכלליים מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, המפרט הטכני, כתב הכמויות וההזמנה .1

 לביצוע.

 

המפרט הנ"ל כפוף ומשלים את המפרטים הכלליים ואופני המדידה לסוגי עבודות הנדונות בהוצאת הועדה  .2

  המיוחדת , בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה, מ.ע.צ, ומשרד השיכון )בספר הכחול(.

 

 שהן.מחירי היחידות המופיעים בכתב הכמויות הם סופיים ולא יחולו עליהם תוספות כל  .3

 

המוסד יהא רשאי להזמין לפי שיקול דעתו רק חלק מההצעה וכן לחלק את ההזמנה לפי מכרז זה למספר  .4

 מציעים. כמו כן המוסד יהא רשאי להגדיל או להקטין את היקף ההצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 ה בכללותה.ההצעה תכלול עבודה ואת כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבוד .5
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 לוח זמנים –פרק ב' 
 

 השירות יבוצע במהלך הרבעון הראשון של כל שנת כספים. .1

 

 ימים מתאריך מסירת ההזמנה. 7מועד צו התחלת העבודה יחשב  .2

 

 הכנה לביצוע ומהלך העבודה –פרק ג' 
 

 המציע מצהיר כי ביקר במקום העבודה וערך את כל הבדיקות המתחייבות לביצוע עבודה. .1

 

 המציע אשר יזכה בעבודה יקבל הזמנה בכתב. .2

 

, תוצא הזמנת עבודה לספק ע"י מנהל לאחר קבלת הצעת מחיר מפורטת עפ"י המחירון שבנספח ז' .3

 מנהל הסניף.מנהל הכספים בסניף ו הלוגיסטיקה בסניף וחתומה ע"י 

 

 בכתב ומראש ממנהלהוראות שינויים שיגרמו לתוספת במחיר לאחר קבלת הזמנה יש לבצע רק לאחר אישור  .4

 במשרד הראשי בירושלים.תחום שיפוצים ואחזקה 

 

על המציע יהא לתאם מראש עם נציג המוסד במקום את סדרי כניסת העובדים, כלי העבודה החומרים  .5
 המובאים מטעמו לאתר.

 

יש לקבל אישור מוקדם ובכתב לחומרים לגוונים וכו', חומרים יוחלפו באחרים רק במקרה של אי התאמה  .6
ביניהם ולנדרש ו/או במקרה שהחומרים אינם בנמצא. חומר שיוחלף באחר על דעת המבצע ואינו שווה ערך 

 ו/או תחליפי לזה שבמפרטים לא ישולם עבורו.
 

 השירות יבוצע בשלמותו בהתאם לתנאים הכלליים ולמפרט הטכני המיוחד. .7

 

 או שירותי הכבאות.י המוסד ו/המציע יעביר אישורים חתומים ומפורטים ככל שיידרש ע" .8

 פיקוח –פרק ד' 
 

 מטעם המוסד./ יועץ בטיחות הפיקוח יבוצע ע"י מפקח  .1

 

טיב ,, כנטילת אחריות. הספק נשאר אחראי בגין טיב החומרים / היועץ  אין לפרש את הוראת המפקח .2
 ועמידה בדרישות החוק. העבודה

 

השגחת המפקח אינה מקטינה את אך מטרת הפיקוח להבטיח שהספק יקיים את תנאי המכרז במלואו.  .3
 אחריות הספק.

 

המפקח רשאי להורות על כל שינוי שהוא בצורה, באופי, בסגנון או בכמות והספק מתחייב למלא את הוראות  .4
 המפקח.

 
ראה איטית לפי שיקול דעת המפקח, יורה המפקח בכתב על האמצעים שיש יבאם התקדמות העבודה ת .5

 והספק מתחייב לנקוט מיד בכל האמצעים הדרושים.לנקוט בכדי לתגבר את קצב העבודה 
 

 את יאשר אשר הלוגיסטי באתר המנהל י"ע שיקבע אחראי בליווי תתבצע בסניפים העבודה .6
 .בחתימתו העבודה יצועב
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 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ה' 

 

מהעבודה וכן כל לאנשים או לרכוש כתוצאה  –כל ההוצאות, אמצעי הזהירות והביטוחים לכל נזק שהוא  .1
 הוצאה הנדרשת לפי דין או לפי הוראה מצד רשות מוסמכת יחולו על הספק בלבד.

 
 הספק אחראי על כל קבלני המשנה המועסקים על ידו וכן לתאום ביניהם. .2

 
מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו ואת כל הבאים מכוחו והמועסקים על ידו בביטוח מעבידים  וצד   הספק .3

 ג'.
 

 במלוא האחריות עבור כל הנזקים, אשר יגרמו על ידו ו/או על ידי כל הבאים מטעמו. הספק ישא .4
 

הספק יהא אחראי לבעלי המקצוע השונים שהוא מעסיק, כמו לצד שלישי ולמוסד לא תהיה כל אחריות  .5
 כלפיהם בכל תביעה שהיא.

 
עליו להוציאו למקום שיורה הספק יהיה אחראי לכך שבמקום יישאר רק הציוד המתאים במידה ויש ציוד אחר,  .6

 לו נציג המקום.
 

לא מילא הספק אחר התחייבויותיו, רשאי המוסד לבצע את העבודה ע"י גורם אחר ולנכות ההוצאות מהספק  .7
 הוצאות משרד. 10%בתוספת 

 
לא מילא הספק את הוראות המפקח או את התחייבויותיו לביצוע, יהא המוסד רשאי לגמור את העבודה  .8

חשבון הספק או להביא לביטול התקשרות, שניהם יחד או כל אחד מהם לחוד. האמור לעיל אינו במקומו על 
 גורע מכל פיצוי המגיע למוסד עפ"י כל דין.

 
הופסקה העבודה או הוצא נגד הספק צו פירוק או פשיטת רגל, לא יוציא הספק כל ציוד שהוא מהאתר עד  .9

 גמר ביצוע העבודה ע"י המוסד.

 עובדים –פרק ו' 
 

 הספק יספק את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. .1

 

 הספק יעסיק מטעמו בשטח המוסד רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית. .2

 

באתר. הורה המפקח על הרחקת עובד יבצעה הספק לאלתר ובעלי כשירות הספק יעסיק עובדים מקצועיים  .3
 מקת.בין שהיא מנומקת ע"י המפקח ובין שהיא אינה מנו

 
למען הסר ספק מוצהר בזה כי אין כל יחס של עובד ומעביד בין המוסד לבין הספק ו/או עובדיו או הבאים  .4

 מכוחו והמועסקים על ידו.
 

המוסד רשאי לדרוש מהספק להמציא אישורי רשויות הביטחון, לרבות משטרת ישראל, לגבי כל אחד  .5
 מהמועסקים על ידו או הבאים מכוחו.

 
לעיל, עובדים זרים יועסקו בשטח המוסד רק לאחר הצגת אישור מתאים משירות  2בסעיף על אף האמור  .6

 התעסוקה ועפ"י חוק שירות התעסוקה.
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הספק יעביר רשימת עובדיו שאמורים לתת שרות בסניפי המוסד )יחד עם האישורים שנדרשים ממנו לספק  .7
טחון של המוסד לבדיקתם ומתן אישורי כניסה ילקראת חתימת על ההסכם(  ורשימה זו תועבר לאגף הב

 .לכל אחד ואחד מהעובדים שיציג הספק 

 ציוד, חומרים ופסולת. –פרק ז'        
 

הספק יתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים  .1

ט העבודה או לתקן ארץ הייצור של העדכניים ובהעדר תו תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפר

 החומר או המוצר בו הוא משתמש.

 כנדרש במפרט הטכני .על החומרים להיות מסוג  .2

החומרים יתאימו לתקן הנדרש וכאמור לעיל הספק יציג את החומרים בפני המפקח לשם אישורם מראש.  .3

 חומרים וחלקים שיפסלו, לא יושארו באתר אלא יפונו ע"י הספק. 

הספק חומר כלשהו ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת ו/או חומר חדש ויהיה לא ישאיר  .4

או  מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק \אחראי לפנותו מהאתר. כל חומר וכלי עבודה של הספק ו

 לאדם ורכוש.

 מדידות–פרק ח' 
 

 סופיות יבוצע ויקבעו בשטח בין נציג המוסד לספק.הכמויות בכתב הכמויות אינן כמויות סופיות, מדידות  .1
 

יש לצרף לדו"ח השירות את מצאי הציוד לכיבוי אש הקיים בכל אתר, אשר מבוצע בו השירות, כך שיהיה  .2
 .וד בכל סניף לפי סוג הציוד הקייםברור מה היא כמות הצי

 

 
 תשלומים –פרק ט' 

 

לאישורו של נציג המוסד על פי מדידת כמויות סופיות בשטח עם גמר ביצוע השירות יעביר הספק דו"ח סופי  .1
, יעביר הספק חשבונית מס רשומה כחוק )מנהל לוגיסטי( ועם אישור הדו"ח בחתימת נציג המוסד במקום

 ירושלים. 13מצורפת להעתק מהדו"ח הנ"ל לצורך תשלום אל תחום בינוי ונכסים במשרד הראשי שד' וייצמן 
 
 נית מס רשומה כחוק עם הגשת כל חשבון שיאושר לתשלום.מע"מ ישולם כנגד חשבו .2

 
 יום מיום קבלת חשבונית כדין ואישורה ע"י המוסד.  30התשלום יבוצע תוך  .3

 
המוסד ינקה מהתשלומים מס במקור, בשיעור הקבוע בחוק אלא אם הספק ימציא פטור או אישור על ניקוי  .4

 המס בשיעור מוקטן משלטונות המס.
 

 וההובלה וכל הוצאה אחרת הקשורות בביצוע העבודה תכללנה בעלות המוצעת.הוצאות הנסיעה  .5
 

במסגרת העבודה יידרש הספק להגיע לאתר לשם הכרת האתר, פגישה עם נציג המוסד בעת ביצוע העבודה,  .6
 כל זאת ללא תשלום נוסף. –מסירת העבודה וכו' 
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 סיום השלמה, בדק תיקונים ואחריות –פרק י' 
 

עם נציג המוסד ובמועד זה יירשם פרוטוקול בו יפורטו כל  ת העבודהצוע יתאם הספק מועד מסירעם גמר הבי .1
 הנדרשים אם יהיו כאלה. העבודות והתיקונים

 
כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו המלאה, יראו במועד האישור מועד )מנהל לוגיסטי( אישר נציג המוסד  .2

 גמר ביצוע העבודה.
 

 והבלעדי לטיב השירות ולחומרים שהוא מספק. הספק יהא אחראי היחיד .3

 

 בגמר העבודה ישאיר הספק את המקום נקי ומסודר לשביעות רצונו המלאה של נציג מוסד. .4
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 אש בוייכמפרט טכני מיוחד למתן שרות שנתי לאחזקת ציוד  - 1 – נספח ה'
 

 כללי -פרק א' 
 

הנמצא במשרדי המוסד לביטוח מטלטל בוי אש יאת התנאים לפיהם תבוצע תחזוקת ציוד כמפרט זה קובע  .1

 לאומי בכל הארץ.

 

בוי אש המטלטל עפ"י התקנים המעודכנים ביותר ילכלל ציוד כהספק מתחייב לבצע את כל פעולות התחזוקה  .2

 ן מכרז זה()גם אם שונו במשך זמ הוראות היצרן. ו/אוו/או דרישות החוק ו/או שרותי כבאות 

 

הספק יהא אחראי לכל נזק שיגרם למוסד ו/או לצד שלישי כלשהוא, אשר יגרם עקב תחזוקה לקויה, רשלנות  .3

 וכיו"ב על בסיס נספח הביטוח שבהסכם. או אי ביצוע התחזוקה במועד שנקבע

 

סידורי, מתחייב לספקם, כשהם נושאים תו תקן מודבק בציון מספר בוי אש מטלטל, יציוד כהספק שיספק  .4

 המאשר שהוא מתאים לדרישות התקן הישראלי וראוי לשימוש ללא סכנה.

 

על הספק תחול חובה לייעץ לעובדי המוסד בכל הקשור לאחזקה וטיפול בציוד בכל מקרה, שהוא יתבקש  .5

 לעשות זאת. דבר זה יעשה ללא כל תשלום נוסף.

 

ורם או הגורמים שיקבעו הזמנות של הגאספקת ציוד כיבוי אש תבוצע בהתאם לצריכה השוטפת ועל סמך  .6

וכן עפ"י התקנות וממצאי ביקורת הדורשות החלפת הציוד באישור מנהל הלוגיסטיקה במקום  ע"י המוסד

 בלבד.

 

מהמועד בו נמסרה ההזמנה וזאת לכל מקום  שבועיבוצעו תוך  ,רות השנתי ו/או אספקת ציוד הכיבוייהש .7

 אחרת ע"י המוסד לפי שיקול דעתו הבלעדי. עליו יורה המוסד, פרט למקרים בהם יקבע

 

יכללו את כל ההוצאות הכרוכות בייצור בטבלת מחירון השירות נספח ו המחירים המוצעים ע"י הספק  .8

 ואספקת הטובין כולל הובלה למקום שעליו יורה המוסד בכל שטחי המדינה.

 

זים והעבודות הקשורות על הספק לצרף להצעתו מחירון של כל סוגי פרטי הציוד לרבות אבקות, ג .9

 .גם אם לא צוינו במכרז זהלאספקת/מתן שירות וטיפול למטפים וציוד לכיבוי אש, 

 

למטפים ולציוד אחר המצויים בשימוש המוסד בין  מקוריים בלבדהספק מתחייב להבטיח אספקת חלפים  .10

 ידו ובין שסופקו ע"י אחרים במשך כל תקופת התקשרות בין הצדדים.-שסופקו על

 

או להקטין את היקף העבודה , לבטל סעיפים ואו עבודות כראות עיניו והמחירים /המזמין רשאי להגדיל ו .11

שנקבעו יישארו קבועים כמצוינים בכתב הכמויות והמחירים. חשבון עם הקבלן יעשה לפי מחיר היחידה 

 והכמויות שתבוצענה למעשה ושאושרו מראש.

 

, בדבר אחריותו לטיב 1981 –גנת הצרכן תשמ"א תשומת לב הספק מופנית להוראות החוק לה .12

 המוצר/השירות אותו הוא מספק.
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 שיטה –פרק ב' 

 

ים הישראלי דרישות התקנים ידו עפ"י -שהוכשרו על תחזוקת הציוד תתבצע ע"י עובדי הספק .1
מטפים מטלטלים כללי תחזוקה, והוסמכו לטפל בכל ל – 2-ו 1חלקים  129ת"י )מצ"ב טבלה(, ו

ידו -סוגי ציוד הכיבוי הקיימים במוסד. הספק יגיש למוסד את רשימת העובדים המורשים על
 קב"טלתחזק את הציוד. הפרטים האישיים של המתחזקים בסניפי המוסד יועברו לבדיקה ואישור 

 הציוד. תחזוקתורק הם יהיו רשאים לטפל ב המוסדטחון (   של י)אגף הב

 

 תחומי תקן מס' תקן 

 מטפים מטלטלים של קצף ו מים  66ת"י 

 תחזוקה התאמה וסימון של מטפים 1-2חלקים  129ת"י 

 מטפי פחמן דו חמצני מיטלטלין 318ת"י 

 מצמדי לחץ לזרנוקים 361ת"י 

 זרנוקים לכיבוי אש 365ת"י 

 עילי יבש/ רטוב זקוף  הידרנטים וברזי כיבוי הידרנט על חלקיו 448ת"י 

 מצמדים מתברגים לציוד כיבוי אש 449ת"י 

 מטפה הלון למילוי חוזר 987ת"י 

 ןטרומטפה הלו 570ת"י 

 גלגלון לכיבוי אש )דרישות תקן, התקנה ותחזוקה( 2206ת"י 

 (מטפים אוטומטיים קבועים לכיבוי אש לדלקות ממין ב )נוזלים וגזים 2217ת"י 

 2206גלגלונים קיימים שלא מתאימים לת"י  308מפמ"ר 

 

 

 הספק ויאושר ע"י המוסד. הינם עובדישר אעשה ע"י צוות תחזוקה יהאחזקה ת .2

 

הציוד או בבית המלאכה של הספק. בכל  מקרה שהציוד  הימצאותעשה במקום יתחזוקת הציוד ת .3
בציוד זהה חלופי, שיוצב  אשבמקום יועבר לבית מלאכה של הספק, יחליף הספק את הציוד המוצ

 במקום הציוד המוצא, כדי שבמקום יהיה ציוד כיבוי.
 

וכל  ו במקום כולל חלפים במקרה הצורך,טכנאי הספק יצטייד בכל הציוד הדרוש לביצוע עבודת .4
אין להשאיר את המקום והעמדות ללא הציוד  ציוד או חומר אחר שיידרש לביצוע העבודה במקום.

 הנדרש.
 

 .תרים השונים עם נציג המוסד במקוםתאם מראש את ביקוריו באנציג הספק י .5

 

 הספק ועובדיו מתחייבים לעמוד בכל דרישות תקנות הבטיחות בעבודה ורשויות כיבוי האש. .6
 

 .2חלק  129הספק יוודא כי הציוד מותקן בהתאם לתקן ומטפים מסומנים ומותקנים עפ"י ת"י  .7
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 רישום –פרק ג' 

 

יכין הספק בכתב ברור מכתב ובו יפורטו כל הטיפולים שבוצעו על ידו. כמו כן, יצהיר  ,בגמר השירות .1
הספק בתעודה שימסור כי ביצע את האחזקה כנדרש וכמפורט בתקנים הישראלים או לפי הוראות 

 היצרן והוא אחראי לתפעולו של הציוד אותו תחזק, ברמה הנדרשת לפי התקן הרלוונטי.
 

 את מלוא הביצוע והיקף הכמויות. יאשר בחתימת ידונציג המוסד במקום  .2

 

 התקנים ע"פאישור תקינות ציוד כיבוי אש שניתן במבנה ימסור הספק  מבנהבסיום השירות בכל  .3

  .בשני עותקים וונטילנציג הסניף הרלהרלוונטיים ודרישות כב"א, 

 

ו למחיקה ועליה שאינה ניתנת להורדה א הספק יצרף לכל פריט שטופל תג מקרטון או מדבקה, .4

 יפורט:

 

 * סוג הטיפול שבוצע.

 * תאריך הטיפול שבוצע.

 * שם וחתימת העובד שביצע את הטיפול.

 (1-1ק—1עמדה  1* המטפים יסומנו במספור רץ של מספר עמדה ומטף )לדוגמא: קומה 

 

ווח מפורט על כך יופיע יכל פריט פגום שיפסל לשרות יימסר לנציג המוסד באתר הרלבנטי. ד .5
 בסעיף ההערות של תעודת השירות.

 
 ביקורת -פרק ד' 

 
המוסד רשאי לבצע בדיקה מדגמית של מטפי כיבוי מסוגים שונים ממספר אתרים לפי בחירת  .1

שלחו לבדיקה במכון התקנים או בכל מעבדה מוסמכת אחרת, כדי לבדוק אם התחזוקה יהמוסד, שי
או בהתאם למפרטי  תאחר דרישת כול דין/ או תקן רלוונטי 129נעשתה כמפורט וכנדרש בת"י 

 הסכם זה.
 
המוסד יהיה רשאי לפסול כל חומר ,כלי עבודה ואו להפסיק את העבודות באם העבודה לא מבוצעת  .2

 עפ"י התוכניות, התקנים , חוקי הבטיחות והוראות המנהל הלוגיסטי .
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 לציוד כיבוי אש הבדיקות הנדרשות  תהליךאור טכני לית - 2 'הנספח 

 
 

 , מטפה הלון וכלל סוגי המטפים במוסד לביטוח לאומי:מטפה אבקהבדיקת  .1

הספק מתחיב לבדיקה ללא תשלום  וכל ת"י רלוונטי. 2-ו 1חלק  129ייבדקו ויסומנו בהתאם לת"י 

 התעדכנו התקנים במשך תקופת ההתקשרות בחוזה זה. נוסף גם באם

 :גלגלון כיבוי בדיקת .2

 יפחת מדרישות התקן הקובע(: , אך לא2206תהיה כמפורט להלן )ת"י  כיבוי גלגלון בדיקת

 . פריסת גלגלון לכל אורכו 

 .בדיקת תקינות של הגומי ולוודא שאין בו סדקים 

 .הפעלת הברז ולוודא שהוא תקין 

 .בדיקת הצינור תחת לחץ לאחר הפעלת הברז 

 .בדיקת תקינות המזנק ופעולתו בכל המצבים 

 .החלפת כל חלק פגום 

 דיקת מצב התוף והציר כולל תיקון וצביעה אם נדרש.ב 

  .בדיקת קורוזיה בצינור המזין 

 .בסיום הטיפול גלגול הצינור על התוף ללא כיפופים או בליטות 

 .הדבקת מדבקה מתאימה המעידה על ביצוע הבדיקה ותאריך הבדיקה 

 זרנוק כיבוי בדיקת .3

 (הקובע התקן מדרישות יפחת לא אך, 365)ת"י  להלן כמפורט תהיהזרנוק כיבוי  בדיקת

 לתקן בהתאם הזרנוקים את לבדוק יש 

 הזרנוקים התוקף של פג בדיקת תאריכי של מעקב מרוכזת רשימת ויגיש יבדוק הספק. 

 . פריסת הזרנוק לכל אורכו 

 .בדיקת המצמדים ותקינותם 

 .בדיקת אטמי המצמדים ותקינותם 

 .הידוק המצמדים לזרנוק במידת הצורך 

  הזרנוק מבחוץ במברשת ומיםניקוי. 

  אטמ'.  6בדיקת הזרנוק בלחץ מינימאלי של 
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 .יבוש הזרנוק ואיבוקו וקיפולו 

  אטמ'. 12אחת לשלוש שנים בדיקת הזרנוק בלחץ 

 .פסילת כל חלק פגום או זרנוק פגום 

 .החזרת המזנק לארון מפורק מהזרנוק 

  יש לקבוע מחיר לבדיקת והחזרת הזרנוק לכשירות וכן לזרנוק חדש , ההחלטה האם לקנות  –הערה
 או לטפל נתונה בידי המנהל הלוגיסטי/ו

 
 )הידרנט( "3או  "2בדיקת ברז כיבוי  .4

 

 (הקובע התקן מדרישות יפחת לא אך 448ת"י תהיה כמפורט להלן ) "3או  "2ברז כיבוי  בדיקת

  במקום.לוודא שגלגל הפתיחה נמצא 

 .פתיחה וסגירה של הברז ובדיקה שהוא פועל באופן חופשי 

 .תיקון נזילה במידה ויש 

 .צביעת הזקף עליו מותקן הברז במידת הצורך 

 בדיקת ארון ציוד .5

 

 תהיה כמפורט להלן: ציוד ארון בדיקת

 .בדיקת שלמות ותקינות המנעול והנעילה 

 .בדיקת שלמות הארון 

  טיפול בקורוזיה וצביעה בחומר תיקני בגוון אדום כולל מדבקת אש שיפוץ הארון במידת הצורך כולל

 חדשה.

 .לוודא שבארון יש ציוד כיבוי בלבד 

 .במקרה וחסר ציוד השלמת הציוד בתאום עם נציג המוסד 

  בתוכה/ לדלת מחוץ הארון תכולת תוכן רישום , עמדה מספר -לוודא קיום שילוט כדלהלן. 
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 למתן שירות שנתי לציוד כיבוי אש מטלטל מחירון - 'ונספח 
 

ס
ע
י

 ף

 תיאור הפריט וסוג הבדיקה הנדרש 
 ללא מע"מ סה"כ 'מחיר ליח יח' כמות

החלפת טיפול שנתי +)המחיר כולל ק"ג  3מטפה אבקה  1

 אבקה(

   יח' 200

החלפת  טיפול שנתי+  )המחיר כולל ק"ג  6מטפה אבקה  2

 אבקה(

   יח' 700

)טיפול ק"ג  3 מטפה גז הלון 3
שנתי(

  

   יח' 230

   יח' 180 )טיפול שנתי(ק"ג  6מטפה גז הלון  4

   יח' 300 )טיפול שנתי( ק"ג 3 מטפה הלטרון 5

   יח' 50 )טיפול שנתי( ק"ג 6 מטפה הלוטרון 6

   יח' 600 2בדיקת זרנוקים ומזנק רב שימושי " 7

 ק"ג 6/  3בדיקת לחץ הידרוסטטי מטפה אבקה  8

 9.5סעיף  1חלק  129עפ"י ת"י  שנים( 5-)פעם ב

   יח' 500

 ק"ג 6\3בדיקת לחץ הידרוסטטי מטפה גז הלון  9

 9.4סעיף  1חלק  129עפ"י ת"י  שנה( 12-)פעם ב

   יח' 450

אבקה אוטומטי לכיבוי מעל  2217בדיקת מטפה  עפ"י ת"י  10
 ק"ג 6גנרטור )אבקומט( 

   יח' 5

  ללא מע"מ סה"כ 

  מע"מ  

  מע"מסה"כ כולל  

 הכמויות שבטבלה נגזרות  פחות או יותר מהכמויות שנספרו בשטח. –הערה 
 התשלום בכול מקרה , יהיה בהתאם לכמויות ולביצוע בפועל
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 מחירון חלפים –נספח ז' 
 
 
 

 

 
 

 
 

'סמ  כמות תיאור הפריט 
 מחיר
 ליח'

 סה"כ ללא
 מע"מ

   100 ק"ג 3מטפה אבקה  1

   100 ק"ג  כולל צינורית פיזור 6אבקה מטפה  2

   10 החלפת מנגנון למטפה הלון 3

   10 מתלה למטפה  4

   50 מילוי חוזר של אבקה לפי משקל בק"ג 5

   100 ק"ג 3רכישת מטפה גז הלטרון  6

מידה  מ"מ, 0.8מפח ברזל דקופירט בעובי  אדום, ארון כיבוי עם גב לגלגלון, 7
. דלת הארון תפתח בכיוון לפי 868ס"מ עם מנעול בידית הדלת דגם  80*80*30

דרישת המוסד, ועליה המילה "אש". תלית הארון )מקום וגובה( בתאום עם המוסד. 
ובשכבת צבע עליון אדום. המחיר אינו  13הארון יצבע בשכבת צבע יסוד כרומט אבץ 

 כולל התקנה

150   

   10 פיברגלסעשוי   –כנ"ל  8

. 2זרנוקים דו תכליתיים לריסוס וסילון, בשיטת שטורץ " 2ארון כיבוי עם גב לאחסנת  9
ס"מ עם סידור מנעול תליה לדלת  80*80*30מ"מ  0.8הארון עשוי מפח ברזל בעובי 

אבץ  הארון. על הדלת המילה "אש" בצבע אדום. הארון יצבע בשכבת צבע יסוד כרומט
 ובשכבת צבע עליון אדום המחיר כולל התקנה. 13

10   

   10 עשוי מפיברגלס  –זרנוקים כנ"ל  2ארון כיבוי עם גב  לאחסנת  10

בעל מנגנון פנימי מפליז או מנירוסטה על מסבי  180אספקה והתקנת גלגלון מסתובב * 11
 1מ' ועם צינור כניסה גמיש קוטר " 25באורך  578לפי ת"י  3/4עם צינור גומי " אוקולן

10   

   10 מ' 25צינור לגלגלון עד  12

   20 זרוע קומפ' לגלגלון 13

   20 מתוצרת שגיב או ש"ע כולל הרכבה עם מנוף ארוך 1ברז כדורי מהיר " 14

   80 3/4ברז כדורי " –כנ"ל  15

   DIN 80 14365מ"מ לפי תקן  4-6בעל נחיר  3/4מזנק רב שימושי לגלגלון " 16

   100 1מזנק רב שימושי  לגלגלון " 17

   100 1פיה למזנק רב שימושי  עד " 18

   100 1ידית למזנק רב שימושי עד " 19

   100 לקו מים קיים  2אספקת והתקנת הידרנט כולל חיבור " 21

   50 2להידרנט "גלגל ידית  22

   50 מנגנון להידרנט 23

)כולל מעבר  DIN 14365מ"מ לפי תקן  12/14בעל נחיר  2מזנק רב שימושי " 24
 "שטורץ"(

50   

   100 2פיה  למזנק רב שימושי עד " 25
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   50 2ידית למזנק רב שימושי עד " 26

   50 ללא חיבורי שטורץ 2מטר " 15זרנוק באורך  27

   100 2מצמד שטורץ בקוטר " 28

   50 קשירת מצמדים לזרנוק 29

   50 1התקנת צינור מגולוון דרג ב' לפי מטר רץ קוטר " 30

   50 1.5התקנת צינור מגולוון דרג ב' לפי קוטר  רץ " 31

   50 2התקנת צינור מגולןן דרג ב' לפי קוטר רץ " 32

   50 2פיטינגים שונים עד " 33

   50 2לקו מים עד "חיבור  34

   50   2אספקת מעבר שטורץ ת.ח " 35

   50  2אספקת מעבר שטורץ ת.פ " 36

   50 2"3אספקת מעבר מצמד למצמד " 37

   50 1"2אספקת מעבר מצמד למצמד " 38

   100 ק"ג 3מטפה גז הלוטרון  39

   100 ק"ג 6מטפה גז הלוטרון  40

   100 מילוי של גז הלוטרון לפי ק"ג 41

   100 20*30שילוט פולט אור סטנדרטי בגודל  42

   300 20*15שילוט פולט אור סטנדרטי בגודל  43

   300 20*40שילוט פולט אור סטנדרטי בגודל  44

   300 20*10שילוט פולט אור סטנדרטי בגודל  45

   300 צינורית פיזור למטפה 46

   100 פירוק והרכבת גלגלון מחדש 47

   100 1אביזר צנרת ואינסטלציה" 48

   100 2אביזר צנרת ואינסטלציה " 49

   100 1פירוק והתקנה ברז כדורי " 50

   100 2" -ל 3"-מעביר שטורץ מ 51

   50 מטר 15 2זרנוק " 52

   100 מטר 25 3/4גלגלון " 53

   50 60*60ארון פיברגלס  54

   50 מיתלה למטפה והתקנה 55

 סה"כ
 

 מע"מ 
 

 סה"כ כולל 
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 הערות: 

  בטבלה.  את כל הציוד הרשום  ואין המוסד מתחייב לרכושהכמויות לעיל הינן כמויות משוערות בלבד 

 .כל הציוד שיסופק יהיה בהתאם לתקנים הרלוונטיים 

 על החברה הזוכה לעמוד בכל  ,במידה ובמהלך תקופת השירות יחולו שינויים בתקנים ובדרישות החוק

 דרישות החוק והתקנים המעודכנים.

 לפריט החדש , החברה תגיש הצעת מחיר במחירון זה  דרשו פריטים חדשים שלא קיימיםיבמידה וי

 .מראש המוסד לביטוח לאומיעל ידי ויאושר  קשייבד

 .יש לרשום מחירים ללא מע"מ 

 

 

 
 ___________________שם הספק                

   
 כתובת                       ___________________

 
 פקס                   ____________________\טל'

 
 שם מורשה חתימה   ____________________

 
 חתימה וחותמת        ____________________

 
 תאריך                      _____________________
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 רשימת סניפי אם של המוסד ואנשי הקשר לצרכי תאום שירות שנתי - נספח ח'
 

 

 פקס טלפון/פלאפון מנהל לוגיסטיקה כתובת סניף מספר סידורי

 08-8686610 אסנת שמחוני 14הבנים  אשדוד .1
050-6285678 

08-8686704 

 מוטי כהן 101הנשיא  אשקלון .2
08-6741110 

050-6285002 08-6741107 

 נגוושמעון מונס 6וולפסון  באר שבע .3
08-6295447 

050-6285040 08-6279216 

 גלעד שרפי 12נוביץ ואהר בני ברק .4
03-6152929 

050-6285232 03-6152977 

 04-6328102 מרדכי רוימי 26הלל יפה  חדרה .5
050-6285392 

04-6247920 

 03-5022418 יצחק בן דרור 26פנחס לבון  חולון .6
050-6285097 

03-5022422 

 04-8544852 ויקטור בסין 8ים -שדרות פל חיפה .7
050-6285023 

04-8544534 

 מיכה בן חמו 1אל אלחדיף  טבריה .8
04-6738182 

050-6285416 04-6716814 

 יניב צוהר 30התקומה  יפו .9
03-5127150 

050-6285104 04-5127149 

 יוסי שעיו 4שמעון בן שטח  ירושלים .10
02-6755777 

050-6285808 02-6259908 

 09-7479834 ירון צרפתי 39ויצמן  כפר סבא .11
050-6285858 

09-7478297 

 04-9907313 ארנון נוביק 11נשיאי ישראל  כרמיאל .12
050-6285122 

04-9885115 

 02-6709091 אלינור אסלן 13שד' ויצמן  משרד ראשי .13
050-6136300 

02-6535804 

 ישראל לייזר 62הרצל  נהריה .14
04-9528186 

050-6285434 04-9528015 

 סוהיל בוטו 3המחצבות  נצרת .15
04-6027522 

050-6285011 04-6027439 

 גידי אברהם 68הרצל  נתניה .16
09-8602705 

050-6285457 09-8602704 

 04-6529207 חיים מלכה 2מנחם אוסישקין  עפולה .17
050-6285406 

04-6529274 

 03-9114920 יזהר פסקל 72רוטשילד  פתח תקווה .18
050-6284505 

03-9114995 

 04-8467580 שמעון אלוק 50אחי אילת  קריות .19
050-6285664 

04-8467408 

 אורי תנעמי 7ישראל גלילי  לציוןראשון  .20
03-9426641 

050-6285253 03-9426752 

 יחיאל פאר 64רמז  רחובות .21
08-9345634 

050-6284972 08-9345634 

 זאב מימוני 11דני מס  רמלה .22
08-9777442 

050-6285500 08-9777577 

 03-6751212 אלי שמש 15החשמונאים  רמת גן .23
050-6285055 

03-6751167 

 03-6250616 דוד וקנין 39פינת המסגר  17יצחק שדה  תל אביב .24
050-6136091 

03-6250279 
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 לת המלצות אתריםטב - 'טנספח 
 

 5201שנת 

 
 החברה\ הלקוח שם

 
תקופת 
 השירות

 
 היקף כספי בש"ח

שם הלקוח/נציג 
 החברה

טלפון 
 הנציג

מקום 
 השירות

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 6201שנת 

 
 החברה\ הלקוח שם

 
תקופת 
 השירות

 
 היקף כספי בש"ח

שם הלקוח/נציג 
 החברה

טלפון 
 הנציג

מקום 
 השירות

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 7201שנת 

 
 החברה\ הלקוח שם

 
תקופת 
 השירות

 
 היקף כספי בש"ח

שם הלקוח/נציג 
 החברה

טלפון 
 הנציג

מקום 
 השירות

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

  לקוחות שונים לפחות, להם נתן שירות לציוד כיבוי אש בהיקף כספי, אשר לא יפחת  3 רשימתעל המציע לצרף
 2015-2017ללקוח. הדרישה היא למינימום של לקוח אחד בכל שנה, בין השנים  ₪ 100,000 –מ 
 

  פעילים ואשר שייכים על המציע לוודא שהטלפונים של נציגי המשרד/החברה המפורטים על ידו הינם טלפונים
 כיום לשמות האנשים שמציין המציע.

 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת המציע _______________________
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 הצהרת המציע על מחזור כספי - (1)נספח  י' 

 

 לכבוד 
 המוסד לביטוח לאומי

 

 

( ""המציע – )להלן_____________  המציע של חתימה מורשי_________________  מ"הח אנו
בתחום  המציע )הכנסות( הכספי המחזור כי, 2017( 1002ב' ) במכרז השתתפות לצורך, בזאת מצהירים

 הינו 7201, 6201, 5201מהשנים  אחת לכל רות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש במשרדי המוסדימתן ש
 :כדלקמן

 

 הכנסות בש"ח ללא מע"מ   שנה

2015   __________________ 

2016   __________________ 

2017   __________________ 

 

 ,רב בכבוד

 

 ______________________________  __________________________ 

 חתימה וחותמת      חתימה י/מורשה של מלא שם     
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 אישור רואה חשבון על מחזור כספי - (2)נספח י' 

 

 ח["הרו משרד של לוגו נייר על ]יודפס

 :_______________תאריך

 לכבוד

 המציע( )שם______________ 

 

 המציע )הכנסות( כספי מחזור:  הנדון

 _________________ של המבקר החשבון רואי_____________________,  ח"רו משרד אנו
 המציע של ההצהרה את ביקרנו כי ת/( מאשר"המציע" )להלן 2017( 1002ב' )למכרז  הצעה המגישה

 ואשר האמור למכרז המציע של בהצעה המכרז( הכלולה לדרישות )בהתאם כספי מחזור היקף בדבר
 זיהוי לשם משרדנו בחותמת ומסומנת בזאת , מצורפת7201, 6201, 5201 מהשנים אחת לכל מתייחסת

 .בלבד

על  בהתבסס ההצהרה על דעה לחוות היא אחריותנו. המציע של ההנהלה באחריות הינה זו הצהרה
 .ביקורתנו

 אשר ביקורת נהלי אותם את ונקטנו בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה בוצעה הביקורת. הנסיבות לפי כדרושים ראינו אותם

 בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת הביקורת. מהותית מוטעית ל הצגה"הנ בהצהרה
 .שבהצהרה ובמידע

ידי  על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הביקורת
 מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בהצהרה ההצגה נאותות הערכת וכן המציע של ההנהלה

 .דעתנו לחוות בסיס נאות

 בה המפורט את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת כספי מחזור בדבר ההצהרה, לדעתנו
 .התבססה עליהם לרשומות וזאת בהתאם

 

 ,רב בכבוד

_____________________ 

 החשבון רואי וחותמת חתימה
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  אתרים בין לניוד המתאימים רכבים וכן מקצועיים עובדים העסקת בגיןתצהיר  -  'אנספח י
 
 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ __________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד בקשר למכרז  .1

 )להלן:                  בוי אש בסניפי המוסד בארץ.בנושא מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כי 2017(1002ב)

 . (. אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע"המציע"

בוי יעובדים מקצועיים המבצעים בשטח באופן עצמאי את מתן השרות לציוד כ 4אני מאשר כי ברשותי לפחות  .2

 אש מטלטל לפי התקן .

 כלי רכב המשמשים עבור השרות הנ"ל. 2מצהיר כי ברשותי לפחות אני כמו כן  .3

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 שם:________________  תפקיד:_______________   חתימה: _______________

 

 

 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על 

 ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין        תאריך       
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 תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום  -  'בנספח י

 
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד בקשר למכרז הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________  .5

 )להלן:                  בנושא מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש בסניפי המוסד בארץ. 2017(1002ב)

 . (. אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע"המציע"

 

-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  יקה""בעל זבתצהירי זה, משמעותו של המונח  .6

 . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 1976

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  .7

"( בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון חוק עובדים זרים" –)להלן  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 "(.  מועד ההגשה" –לעיל )להלן  1להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף  

"( חוק שכר מינימום" –)להלן  1987 -זהמציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ" .8

  בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.  

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .9

 

 שם:________________  תפקיד:_______________   חתימה: _______________

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על 

 ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין        תאריך       
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התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי  - 'גנספח י
 העבודה

 

מתן  בנושא, 7201(0210אנו הח"מ ______________ מצהירים בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה במכרז ב)
אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים  , המוסדרות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש במשרדי יש

הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו וזאת 
 במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה, אם תהיינה(.

 

 _______________שם מלא של מורשה/י חתימה ________________  חתימה וחותמת_____

 

 שם מלא של מורשה/י חתימה ________________  חתימה וחותמת____________________

 

 כתובת המציע_________________________________   

 

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על 

 ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
___________               ______________________         ___________   

 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       
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 בשליטת אישהאישור על עסק  - 'ידנספח 

 

ב' לחוק  2אני עו"ד/רו"ח _______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 
 .1992 –חובת המכרזים, התשנ"ב 

 

 מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק ______________  הינה גב' ______________ מס' ת.ז. : _____. 

 
____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה שם מלא
 
 

 
 תצהיר בעלת השליטה

 

 אני  __________________________ מס' ת.ז. __________________

 

ב' לחוק  2מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________  נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  
 .  1992 -חובת המכרזים, התשנ"ב

 
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה שם מלא
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 אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה - נספח טו'
 
 

 אני ____________________________ מס' רישיון _______________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי 
 ) שם מלא של עו"ד(         

 

 החברה המציעה למכרז הנדון:העוסק מורשה / 
 

 . שם המציע )כפי שהוא רשום אצל רשם החברות / עוסק מורשה( : _____________________________1
 . סוג התארגנות: _________________________2
 . תאריך התארגנות / רישום: ___________________3
 . מספר מזהה: _________________________4
 שי החתימה, תפקידם ומספרי הזהות שלהם:. שמות מור5

 

 דוגמת חתימה תפקידו מס' תעודת זהות שם מורשה החתימה
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 
 בברכה,

 ___________________               ______________                 ________________________ 
 חתימה וחותמת                           מספר רישיון עו"ד                         שם מלא              
 

  ________________________     ___________________ 
 טלפון                                         כתובת                 

 
 

___________________ 
 תאריך
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 פרטי מציע דף קשר – 'טזנספח 
 

 לכבוד,
 המוסד לביטוח לאומי

 ירושלים
 

 רות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש במשרדי המוסד.ימתן שבנושא:  2017(1002מס' ב )מכרז 
 

 :______________________________ / חברה שם הספק 
 

 :______________________________ מלא של בעל החברה/ מורשה החתימה שם 
 

 עוסק מורשה: _________________________________מס' 
 

 רחוב: _____________________
 

 מס' בית: __________________
 

 כניסה:____________________
 

 דירה: _____________________
 

 יישוב:_____________________
 

 מיקוד: _____________________
 

 מס' טלפון:___________________
 

 טלפון נייד:________________מס' 
 

 מס' פקס:____________________
 
 
 
 
 

_________________              _________________________ 
 חתימה וחותמת, מורשה החתימה        תאריך          
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 טבלת ריכוז תאריכים - 'זינספח 

 

 התאריכים הפעילות

  12.7.2018יום חמישי   פרסום המודעה בעיתונות 

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 ,02-6709494מס':  /מיילבאמצעות פקס

 shimonk@nioi.gov.ilאו לדואל:   

  31.7.2018יום שלישי  

מועד אחרון למענה המוסד  על שאלות ההבהרה באמצעות 
 אתר האינטרנט  דף הבית מדור מכרזים

  20.8.2018יום שני 

  12.00שעה   10.10.2018יום רביעי   להגשת ההצעות לתיבת המכרזיםמועד אחרון 

 במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, 

 קובעים התאריכים בטבלה זו.
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 הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  קיום: תצהיר בדבר י"חנספח 

 

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה 

 .mateh.shiluv@economy.gov.ilייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

 טלפון:, info@mtlm.org.ilלמרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל:  לשאלות ניתן לפנות

1700507676. 

אני הח"מ ________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 כדלקמן: וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע,  המבקש להגיש למוסד לביטוח 
"(.  אני מצהיר/ה המציע" -)להלן  ל_____________________  ________מס'  למכרזלאומי הצעה 

  כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע ובעלי הזיקה אליו.

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 והוא מקיים אותן.  

 חלות על המציע 1998התשנ"ח  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998התשנ"ח 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

file:///C:/Users/Hseranef/mateh.shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
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ה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסק

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

_ במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' _____________

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________       ____________________      ____________________ 

 חתימה            חותמת ומספר רישיון                               תאריך

 

 


