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 )ע"ר(  המרכז האקדמי לב

 ירושלים 21רח' הועד הלאומי 

 

 ת ציוד לחדר כושרהצעות לאספקלהגשת  03\2016מס'  פומבימכרז 

 

ת לאספקמציעים להגיש הצעות "( מזמין בזאת המזמין" –)ע"ר( )להלן  המרכז האקדמי לב .1
 ,גבעת מרדכי, 21שברח' הועד הלאומי  לב בקמפוס מזמיןציוד לחדר כושר עבור הוהתקנת 
  .כושרחדר  ת קרקעקומ ישראלבבניין  (ירושלים

המשתתפים השונים יהיה מוגבל למותגים ולסדרות המצוינות ציוד חדר הכושר אשר יוצע ע"י 
 "(:הציודבטבלה שלהלן בלבד )להלן: "

 סדרות מותג

Life Fitness  מכשירי כוח– Optima 
  Plate Loaded – Signatureמכשירי כוח 
 Signature –ציוד חופשי 

 
 

Hammer Strength  מכשירי כוח– Select 
 Plate Loaded–  Plate Loadedמכשירי כוח 
 כל סדרה –ציוד חופשי 

 

Technogym  מכשירי כוח– Element+, Selection 
 Plate Loaded - Pure Strengthמכשירי כוח 

 

Nautilus  כל סדרה –מכשור כוח 
 כל סדרה – Plate Loadedמכשירי כוח 
 כל סדרה –ציוד חופשי 

 

 1992-ויחולו עליה הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב, פומבימכרז יובהר כי הזמנה זו מהווה  .2
 . 2010ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע 

 להלן מועדי המכרז: .3

 

 הערות תאריך 

הודעה בדבר השתתפות 
 במכרז

מציע המעוניין להשתתף  21.07.16
במכרז ישלח הודעה על כך, 
בצירוף שם המציע ופרטי 

: עימו, לכתובת מיילהתקשרות 

Michrazim@jct.ac.il  

 :יש לוודא קבלת המייל בטלפון

mailto:Michrazim@jct.ac.il
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02-6751096. 

 12:30בשעה  25.07.16 סיור מציעים

ניפגש בחדר כושר הישן 
)בכניסה לקמפוס עולים ישר 
עד לחניה הסמוכה לחדר 

 הכושר הישן(

ראו  הסיור אינו חובה. -*()
 18פרוט בסעיף 

תאריך אחרון לשאלות 
 הבהרה

 16:00עד לשעה  28.07.16

תאריך אחרון להגשת מעטפות 
 מכרז

 12:00עד לשעה  03.08.16

 

תאריכים בטבלה זו  -במידה ויש סתירה בין תאריכים מטה לתאריכים בטבלה זו :חשובה הערה
 קובעים.

למסמכי  'גכנספח המציע המצ"ב  הצעתמציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, ימלא את  .4
בקשר עם כל  למסמכי המכרז )קובץ אקסל( 'דכנספח המצ"ב המחיר  הצעתמלוא המכרז ואת 

 :)להלן למסמכי המכרז כנספח א'בהתאם למפרט הטכני המצ"ב הפריטים המופיעים שם 
 . "(השירותים"

)קובץ  בנספח ד'מובהר כי במקרה שמציע יגיש הצעתו רק לגבי חלק מהפריטים המופיעים 
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.להחליט על פסילת הצעתו, האקסל( ועדת המכרזים תהא רשאית 

התמורה  מלוא את ויכלול, יציעו המציעים לכל פריט יהיה במטבע ישראלי )שקל( המחיר שאותו .5
 שיידרשו ו/או הפעולות )בין במישרין ובין בעקיפין( ההוצאות ת את כלשהוא מבקש לקבל, הכולל

בגין אספקת הובלת והתקנת הציוד  ובכלל זה ,למכרז זה בהתאם ספק לאספקת הציודמה
 6 -אחריות ל –למשך שנה אחת )למעט ריפוד  לציוד ומתן האחריותבהתאם למפרט הטכני 

)אשר  מ"לא כולל מע וכו', או תשלום חובה אחרכל מס, היטל  ,, ביטוחים, שכר עבודהחודשים(
 מחירי המוצרים המוצעים על ידי הספק יהיו סופיים ולא יוצמדו לכל מדד שהוא. .ישולם כדין(

הנ"ל והוא רשאי לשנותו, לבטלו, הטכני ולכתב הכמויות מובהר כי המזמין אינו מתחייב למפרט 
  לתקנו, להוסיף עליו, בכל עת, לפי צרכיו.

ימלאו , המציעים (ד'נספח להצעות המחיר עבור כלל הפריטים המופיעים בהצעת המחיר ) בנוסף .6
 ,להלן 212.מתן אחריות שירות ותחזוקה מלאים כמובא בסעיף עבור מחיר  תהצע נספח ד'ב

לארבע תקופות אופציה נוספות של המזמין להארכת תקופת האחריות שירות והתחזוקה, כל 
  ., ככל שהמזמין יחליט לממשן)לשנים השניה ועד החמישית( אחת לשנה נוספת

 תנאי סף .7

, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף בעצמםרשאים להשתתף במכרז מציעים העונים 
 המפורטים להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.

 מציעים יגישו הצעות בתנאי שכל התנאים שלהלן מתקיימים בהם )במצטבר(: .7.1
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 .חדר כושר אספקת ציודב פועל בישראל למעלה משלוש שנים המציע .א

המצ"ב המציע  תצהירזה המציע יצהיר על כך על גבי  )א(6.1 להוכחת האמור בתנאי
 למסמכי המכרז. ב'כנספח 

לפחות  כושר לחדרי ציוד ( השנים האחרונות5במהלך חמש ) והתקין סיפק המציע .ב
 .לכל אתר לפחות ח"שא 150סך ב בישראל שונים אתרים( 3) לשלושה

המציע  תצהירעל כך על גבי ויפרט זה המציע יצהיר )ב( 6.1להוכחת האמור בתנאי 
 למסמכי המכרז. ב'כנספח המצ"ב 

 .אין הגבלות ועיקולים בחשבונותיו למציע .ג

)ג( זה המציע יצהיר על כך על גבי תצהיר המציע המצ"ב 6.1להוכחת האמור בתנאי 
 למסמכי המכרז. ב'כנספח 

מציע  לגבי פריטים אשר כל התנאים שלהלן מתקיימים ב אך ורקמציעים יגישו הצעות  .7.2
 :)במצטבר( לגבי הפרטים המוצעים

 ו/או בעל רשיון יבוא המציע הינו היצרן ו/או היבואן ו/או ספק מורשה מטעם היבואן .א
ואשר יהיו מהמותגים ומהסדרות המופיעים בטבלה  ושל הפריטים המוצעים על יד

 . לעיל 1שבסעיף 

 .לציוד המוצע על ידו, לרבות ציוד נלווה זמין מלאי חלפים למציע .ב

וכן במהלך תקופת  ןמתחייב כי בכל עת במהלך התקנת הציוד בחצרי המזמי מציעה .ג
טכנאי שירות האחריות השירות והתחזוקה יפעלו מטעם המציע, ככל שהצעתו תבחר, 

וכי יש לרשותו לשם כך טכנאי שירות , המאושרים על ידי היבואן או היצרן, לפי העניין
 .זמינים

 על ידי היצרן על כל הציוד, לשנה הראשונהעניק אחריות מלאה לה המציע מסוגל .ד
, הכלולה בהצעת המחיר של המציע לגבי כל חודשים( 6 -אחריות ל –)למעט ריפוד 

האחריות . כפי שיוצע בהצעת המחיר של המציע מהשנה השניה ועד לחמישיתוכן , פריט
 .להלן ונספח א' למסמכי המכרז 12.2תהא לכל הפחות בהתאם להוראות סעיף 

על  תקנים בינלאומיים ביבוא לציוד המוצעואישורי מכון התקנים הישראלי למציע יש  .ה
וכן כל ההיתרים והרישיונות התקפים  ידו, ככל שאישורים ותקנים כנ"ל נדרשים

 צע על ידו.הנדרשים בהתאם להוראות כל דין לאספקת הציוד המו

המציע המצ"ב  תצהיר )ה( המציע יצהיר על כך על גבי -)א(  6.2להוכחת האמור בתנאי 
 .למסמכי המכרז ב'כנספח 

המוצעים יש לצרף קטלוגים ודפי הסבר לכל הפריטים למסמכי המכרז(  'דנספח להצעת המחיר ) .8
המזמין ) 'דשבנספח כשהם ממוספרים בהתאם למספר הסידורי ברשימת הציוד הצעת המחיר ב

ניתן לציין תכונות מכשור שאינן בגיליון הערות  התייחס להצעות ללא מספור(.ל יהיה רשאי שלא
 .במפרטמופיעות 

ה בין מספר מציעים יבמציע זוכה אחד או לפצל הזכיבמסגרת מכרז זה המזמין יהיה רשאי לבחור  .9
)שלא במסגרת של קבוצת  פריטים מסוימיםלהחריג כי או  עבור קבוצות הפריטים השונים

וזאת מבלי לגרוע בזכויות המזמין עפ"י כל דין וכמובא , פריטים מלאה( יסופקו ע"י מציע מסוים
 במסמכי מכרז זה.
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המזמין יהיה רשאי להוציא חודשים ממועד מסירת הודעת/ות הזכייה,  12במשך תקופה של  .11
, "(הרכש הזמנות"להלן: רכש לצורך אספקת פריטים שונים ) תולמציע/ים הזוכה/ים הזמנ

בתמורה להצעות המחיר שיציעו, במידה ויבחרו כמציעים  הציודהמציעים מתחייבים לספק את ו
  .שיוצאו בפועל הזמנות רכשאמור בובהתאם לזוכים, 

 זהכי במועד פרסום מכרז  , מבלי שהדבר יגביל באופן כלשהו את המזמין,למען הסדר הטוב יצויין
עפ"י אומדן )מסך עלות כל הציוד  60%-עומד לרשות המזמין תקציב להזמנת הציוד בשיעור של כ

המציעים מתבקשים להגיש הצעות עבור כמות של ציוד גדולה מזו שהמזמין . (פנימי של המזמין
בבואו יוכל להזמין במועד פרסום המכרז על מנת שהצעות המחיר הרלוונטיות יעמדו בפני המזמין 

בתקופה של וכן על מנת שהמזמין יוכל להזמין ציוד נוסף ט איזה ציוד להזמין )ככל שירצה( להחלי
מעבר לכמות הציוד שהתקציב הנוכחי מאפשר, ככל  כאמור לעיל חודשים ממועד הודעת הזכיה 12

מובהר בזאת כי המזמין אינו מתחייב בכל אופן  שתקציב המזמין יגדל וככל שהמזמין ירצה בכך.
 או כמות מסוימת מהם 'ד-' ואבנספחים  יםוהמופיע יםהמתוארוהכמויות להזמין את כל הציוד 

  .לרכישת ציוד חדר כושרהנוכחי ממש מלוא התקציב הייעודי לאו 

 90 תוךבהציוד אשר יפורט בהזמנות הרכש אשר יוצאו לו לספק את  הספק על – אספקה תאריך .11
 . המזמיןמיום הוצאת הזמנת רכש חתומה ע"י  עבודה ימי

ציוד קיים בחצרי המזמין בנוגע ל –אופציות מול המציע/ים הזוכה/ים בכפוף לגיבוש הסכמות  .12
 העברה ומכירהלצורך 

המזמין יהא רשאי לבוא בדברים עם המציע/ים הזוכה/ים על מנת להגיע להסכמות לגבי העבודות 
שהצדדים יסכימו על תנאי ההתקשרות בנוגע לשתי העבודות או רק האופציונאליות שלהלן. ככל 

לאחת מהן, ובכלל זה לעניין התמורה )לספק או למזמין, לפי העניין(, הספק יבצע העבודה/ות 
 בהתאם להנחיות נציג המזמין:

למסמכי המכרז )המפרט הטכני( מופיע  בנספח א' -ציוד קיים בחצרי המזמין להעברה  .12.1
להעברה מחדר הכושר הישן לחדר ואשר מיועד  ר כושר הקיים במרכזציוד חד 7בסעיף 

 . הכושר החדש

ה מופיע למסמכי המכרז )הצעת המחיר( 'דבנספח  –ציוד קיים בחצרי המזמין למכירה  .12.2
לצרף הצעת יוזמן רשימה של ציוד קיים בחצרי המזמין המיועד למכירה, לגביו כל מציע 

 מחיר. 

  -אחריות .13

נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם  הספק יהא אחראי לכל .13.1
למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי ו/או לספק ו/או למי מטעמו, כתוצאה ממעשה 
או מחדל מצד הספק, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, ממתן השירותים ו/או בקשר 

לרבות במסגרת עבודות  לאחר מכן אליהן בין במהלך הובלת ו/או התקנת הציוד ובין
, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי להלן 12.2השירות והתחזוקה כמובא בסעיף 

 עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

)כולל  מלאה ותחזוקה שירותאחריות  מתןעבור הפריטים כוללת  הספק להצעות המחיר ש .13.2
ק ו/או יותקן ו/או ינתן על ידו במסגרת המכרז, על ל הציוד אשר יסופלכלחלפים ושירות( 

 מיום שנה אחתת אחריות שתמשך לתקופכלל רכיביהם ואביזריהם, בשל כל סיבה וגורם 
 מזמין.ה באתר ציודסיום התקנת ה

 -ביטוח .14
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מתחייב  "הספק" עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, "הספקמבלי לגרוע מאחריות " 13.1
, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" הבאים את הביטוחיםלבצע על חשבונו, 

 ת החוזה וכל הארכה שלו.ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופ ,כנספח ו'המצ"ב 
 ביטוח אחריות המוצר יחודש על ידו באופן רצוף כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : 13.1.1 
 $ לתקופה. 1,000,000 –$ למקרה ו   1,000,000

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
 "ביט".

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות : 13.1.2
 $  למקרה ולתקופה.  5,000,000  - $  לעובד  ו  1,500,000

ביטוח לאומי את כל התשלומים " לשלם למוסד לקבלן"/הספק]מובן שעל "ה
 [.והמגיעים כחוק, עבור עובדי

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 
 "ביט".

 בגבול אחריות של לפחות : המוצרביטוח אחריות  13.1.3 
 $  לתקופה.  1,000,000 – $ למקרה  ו  1,000,000

כל עוד יש לו אחריות עפ"י זו מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה  הספק""
 .דין

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות 
הביטוח, עפ"י  עריכתאישור  "מרכז"" ימציא לבמעמד חתימת החוזה,  "הספק 13.2

 .כנספח ו' המצ"ב נוסחה
יום לפני תום תוקפו של  15מתחייב להמציא ל"מרכז" אישור חדש, לפחות  "הספק"

 כל אישור, כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י חוזה זה.
" רשאי לבצע הספקהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו" 13.3

 .אחריותומלוא ניו, על מנת לכסות את יביטוחים נוספים כראות ע

 

מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן  ""הספק 13.1
בעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מרכז" וכן לפעול למימושן של 

 הפוליסות.
 

ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הפוליסות  "הספק" 13.5
 הנ"ל.

 

העובדים ורווחתם בהתאם יבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ותנאים לשמירת  נותן השירותים .15
 להוראות כל דין.

מובהר בזה, כי לא תינתן למציע הזוכה או למציעים הזוכים בלעדיות בקשר  -העדר בלעדיות .16
לשירותים וכי המזמינה תהא רשאית להזמין ציוד ושירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן 

ו/או חלקם מספקים  תהא המזמינה רשאית להזמין הציוד ו/או השירותים מעת לעת כולם
אחרים, לרבות ספקים שלא הגישו הצעתם למכרז זה ולרבות ציוד ו/או שירותים שלא פורטו 

 במכרז זה.

מציע המעוניין להשתתף במכרז ישלח הודעה על כך, בצירוף שם  -הודעה בדבר השתתפות במכרז .17

. יש 07.1612.עד לתאריך  Michrazim@jct.ac.il: המציע ופרטי התקשרות עימו, לכתובת מייל
 .02-6751096 :בטלפוןבמייל חוזר או לוודא קבלת המייל 

 -סיור מציעים .18

mailto:Michrazim@jct.ac.il
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מקום יתקיים בחצרי המזמין סיור מציעים.  12:30 בשעה 25.07.16 תמוז י"ט שניביום  .18.1
הסמוכה לחדר הכושר חדר כושר הישן )בכניסה לקמפוס עולים ישר עד לחניה מפגש: 

 . הישן(

חלק  היהוואשר  לכלל המציעיםהמזמין ימסור פרוטוקול סיור המציעים בדואר אלקטרוני  .18.2
 .בלתי נפרד ממסמכי המכרז

מודגש כי אין חובת השתתפות בסיור המציעים ואולם מציע שלא ישתתף בסיור לא יהיה  .18.3
וכן לא ישמע בכל טענה רשאי להביע התנגדותו כנגד האמור בפרוטוקול סיור המציעים 

הקשורה לדרכי הגישה לחצרי המזמין ו/או לדרכי הגישה והמיקום של המקום המיועד 
 לאספקת הציוד והתקנתו ו/או המקום בו נמצא הציוד הקיים בחצרי המזמין. 

העברת שאלות ובירורים של הספקים ונוהל העברת תשובות המזמין הם   -שאלות והבהרות הליך .19
 כדלהלן:

תוגשנה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת מייל:  ,תוך ציון שם המציע המציעיםשאלות  .19.1

Michrazim@jct.ac.il   במייל יש לוודא קבלת המייל  .0061: , בשעה1607.28.עד לתאריך
 .02-6751096בטלפון : חוזר או 

חלק בלתי נפרד  היהוואשר  לכלל המציעיםתשובות המזמין תימסרנה בדואר אלקטרוני  .19.2
, במידה ויופץ פרוטוקול לכלל המשתתפים יש לחתום עליו ולהחזירו חתום ממסמכי המכרז

 .יחד עם שאר מסמכי המכרז

 

  -שיש לצרף להצעה מסמכים .21

 יש לצרף את המסמכים הבאים:למסמכי המכרז(  'גנספח ) להצעת המציע

למסמכי  כנספח א'המצ"ב  הטכני בהתאם למפרטלמסמכי המכרז(  'דנספח ) המחירהצעת  .21.1
וגם על  וחתום ע"י המציע גם בנוסח מודפס. הצעת המחיר תצורף להצעת המציע המכרז

 ./ דיסק און קי(CDאמצעי אחסון אלקטרוני )פלאש דיסק/ 

כשהם ממוספרים בהתאם  הצעת המחירבהמוצעים קטלוגים ודפי הסבר לכל הפריטים  .21.2
 .'שבנספח דלמספר הסידורי ברשימת הציוד 

 תצהיר המציע חתום ע"י מורשי חתימה של המציע ומאושר כדין. – נספח ב' .21.3

 מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה. הרצ"ב להזמנה זו המציעאישור  .21.4

 .תעודת רישום תאגיד .21.5

 .ואישור ניכוי מס אישור תקף בדבר ניהול ספרים .21.6

 .ותמועד הגשת הצעהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצאם המציע עוסק מורשה,  .21.7

 .פורסם, ככל שפרוטוקול שאלות והבהרותעותק חתום על ידי המציע של  .21.8

 .פורסם, ככל שפרוטוקול סיור מציעיםעותק חתום על ידי המציע של  .21.9

 עמוד.כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע בתחתית כל  .21.11

mailto:Michrazim@jct.ac.il
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 -הגשת ההצעה .21

שיש לצרף  (, ביחד עם כל המסמכים'דנספח ( והצעת המחיר )'נספח ג) את הצעת המציע .21.1
ביחד עם כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, לעיל  19להצעה כמובא בסעיף 

יש להכניס , / דיסק און קי(CDהצעת המחיר גם על אמצעי אחסון אלקטרוני )פלאש דיסק/ 
, ללא ציון סימני זיהוי ציוד חדר כושר' 'מכרז מסגרת לאספקתמעטפה שעליה יירשם בתוך 

 של המציע. 

( 2)קומה ין מנהלה, לשכת מנכ"ל יבנאת המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים שב .21.2
, כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר , ירושלים21בקמפוס מכון לב שברח' הועד הלאומי ש

 .בצהריים 0021:עד השעה  - 03.08.16תמוז,  חכ", רביעימיום 

 הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף. .21.3

ימים ממועד  90מציע המגיש הצעתו מצהיר ומתחייב כי הצעתו תעמוד בתוקפה למשך  .21.4
 הגשתה.

 

 הגשת הצעות:בקשר עם נוספות הערות  .22

על המציע להגיש הצעות לגבי סוג הציוד ברמה מקצועית גבוהה בלבד, כמופיע במפרט,  21.1
 ובצירוף קטלוגים של הציוד. 

על הספק לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהבאת הציוד ובהשארתו בתקופת האחריות  .22.1
 במצב של הפעלה תקינה. 

הציוד  כי המזמיןנציג . אישור נציג המזמיןהספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות של  .22.2
 לספק.  תנאי לתשלום הכפי הנדרש במפרט ובאיכות טובה, יהוו סופק והותקן

 

 אמת מידה  .23

 אמת המידה לבחירת המציע/ים הזוכה/ים תהא גובה הצעת המחיר. .23.1

 

 אופן בחירת המציע הזוכה .24

בשלב ראשון תבחן ועדת המכרזים של המזמין שהציוד המוצע על ידי המציעים תואם את  .24.1
המציע עמד בכל תנאי הסף אשר וכי  למסמכי המכרז( נספח א'במפרט הטכני )האמור 

מלוא וצרף את המסמכים הדרושים עפ"י מסמך זה ובכלל זה  לעיל 6נקבעו בסעיף 
ועדה  רשאית למנות, ולשם כך היא האישורים והתקנים הדרושים על פי דין, ככל שדרושים

  ."(הוועדה המקצועית)להלן: " מקצועית מטעמה

 ועדת המכרזים רשאית לפסול ציוד מוצע אשר הדרישות שלעיל לא התקיימו לגביו.  .24.2

 22 עיףבס האת הצעות המציעים ותנקדן לפי אמת המידה המנויתבחן ועדת המכרזים  .24.3
 לעיל.
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 לעיל או  8המציע/ים הזוכה/ים כאמור בסעיף ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת  .24.4
 21כלל ולבטל המכרז או להחליט לנהל מו"מ כאמור בסעיף  מציעלהחליט שלא לבחור 

 .להלן

 

עם כל מציע ו/או הליך תחרותי נוסף ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ כספי  -מו"מ .25
ותקנות חובת המכרזים שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז זה, בהתאם להוראות החוק 

 .2010-התש"ע )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,

 לאחר הזכייה .26

ההתקשרות מיהוו חלק בלתי נפרד  , ובכלל זאת הזמנה זו להציע הצעות,רזהמכ מסמכיכל  .26.1
 .בין המזמין לספקיםש

קיום ביטוח בנוסח המצורף  למזמין אישור להמציאהמציע/ים הזוכה/ים  על -ביטוח .26.2
יהא  –לא צורף אישור קיום ביטוח במועד הנקוב לעיל .במעמד חתימת החוזה, ו'כנספח 

 המזמין רשאי לבטל זכיית הספק, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמין על פי כל דין.

ועניין ותזכה את  דבר חוזה לכל הפרתה הדבר יהוו מהצעתובמקרה שמציע יחזור בו  .26.3
כמו כן המזמין יהיה רשאי לבחור במקום המזמין בכל הסעדים הנתונים לו לפי כל דין. 

 ו דורגה במקום הבא.המציע הנ"ל במציע שהצעת

, בכפוף לאמור 1971-חובת הספק היא כחובת ספק כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות התשל"ד .26.4
 בתנאי המכרז. 

את בחצרי המזמין בקמפוס מכון לב המזמין חדר הכושר החדש של ביספק ויתקין  ספקה .26.5
מפרט בהתאם לאשר יופיעו בהזמנת רכש חתומה אשר תועבר אליו כל הפריטים והציוד 

 באופן תקיןשהציוד יפעל  וכל זאת תוך הקפדה למסמכי המכרז( נספח א') הטכני
 .וכן יפעל בהתאם לאמור במכרז זה בסטנדרטים מקצועיים גבוהיםו

כנדרש  פקח על ההתקנה ולאשר כי הציוד וההתקנה הםתמטעם המזמין וועדה מקצועית  .26.6
 .הלקוחולשביעות רצון  במפרט

אינו  תקין ו/או  ציוד אשר סופק, בכל עת, כי הזמיןיתברר למלמען הסר ספק יצוין כי אם  .26.7
כמפורט במסמכי המכרז, יהא המזמין זכאי להחזירו ו/או  מזמיןתואם את דרישות האינו 

לדרוש מהספק להחליפו ו/או לתקנו ו/או להשלים את הטעון תיקון ו/או החסר, לפי העניין, 
 ועל הספק לעשות כן.

האישורים ו/או התקנים ו/או ין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הספק מתחייב להודיע למזמ .26.8
, לרבות ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לצורך אספקת הציוד לגביו הציע הספק הצעות

אמור על כל צו שניתן כנגדו והאמור או מגביל את יכולתו לספק את הציוד בהתאם ל
זכות או רישיון כאמור ו/או תקן,  אישור,בהיעדר היתר,  השירותים. ביצוע במסמכי המכרז

 אי הודעה על שינוי בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.

 ביטול ההסכם .27

ימים  7את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  המציע הזוכההפר  .27.1
לפי  וא זכאילכל התרופות, להן ה יהא המזמין זכאיהפרה, ההודעה על  לספקמיום שניתנה 

ולמסור את המשך העבודות לכל המציע הזוכה החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם 
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להתערב בכל מסירה  יהא מנוע מלהפריע, לעכב או מציע הזוכהאחר שייראה לו, והספק 
  כזאת.

היה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו מגיעים 
מציע הזוכה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה על ה מכרזלפי  מציע הזוכהל

הא זכאי לנכות כל הוצאה כזאת מהסכומים שיגיעו באותו זמן י לשאת בהפרש. המזמין
 את היתרה.  מציע הזוכה לשלם למזמיןואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על ה מציע הזוכהל

חס וחלילה ו/או מינוי כונס  זוכהמציע המבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של פטירת ה .27.2
יהא  או רכושו  מציע הזוכהנכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד ה

 אחר.ספק פשי להתקשר עם והא חילבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, ו המזמין רשאי

יום, מכל  15בכל עת, בהודעה מראש של ספק/ים לבטל את ההתקשרות עם המזמין רשאי  .27.3
 סיבה שהיא.

 למציע/ים הזוכה/ים תנאי התשלום .28

, ישלם זמנות רכש שיוציא המזמין לספקבהתאם לה הציודתמורת אספקת והתקנת  .28.1
בפועל במחירי היחידה שיוזמנו המזמין לספק את התמורה שתורכב ממכפלת הכמויות 

, וזאת "(התמורה)להלן: " למסמכי המכרז( 'דנספח בהצעת המחיר של המציע )הנקובים 
 נציג המזמין. המזמיןלשביעות רצון  ות ההתקנה בוצעועבוד נציג המזמין כילאחר אישור 

וקביעתו תהיה מחייבת  "(נציג המזמיןמר מני טיילו או מי שימונה מטעמו )להלן: " הינו
  וסופית. 

תנאי באחד מתשולם התמורה  ,כנגד קבלת חשבונית מס כדיןלאחר אישור נציג המזמין ו .28.2
 :, לפי בחירת הספקהמפורטים להלןתשלום ה

סך התמורה הנקובה מ 30%ימים ממועד המצאת הזמנת הרכש ישולם לספק  7בתוך  .א
בהזמנת הרכש כנגד מסירת ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת אספקת הציוד 

למסמכי המכרז ואשר  כנספח ה'בהתאם לנוסח המצ"ב  ,ולהבטחת ביצוע התחייבויות
מסך  30%בשיעור של ימים ממועד מסירת הזמנת הרכש,  90תהיה בתוקף למשך 

 התמורה הנקובה בהזמנת הרכש כנ"ל.

 שלהלן 27.6על הערבות יחולו הוראות סעיף 

 שוטףמסך התמורה הנקובה בהזמנת הרכש תשולם לספק בתנאי  70%יתרת התמורה, 
 הציודאספקת והתקנת הושלמה  כי המזמין יאשרמהמועד בו נציג וזאת החל  60 +

. במשך כל הימים האלו, המחיר שבחשבונית לא זמיןע"י המ החשבוןולאחר אישור 
 יישא כל הצמדה ו/או ריבית.

 -או

לאחר אישור נציג המזמין בדבר אספקת  60המציע יקבל התמורה בתנאי שוטף +  .ב
 והתקנת הציוד המוזמן כנדרש.

 המחיר שבחשבונית לא יישא כל הצמדה ו/או ריבית.במשך כל הימים האלו, 

נכה במקור מכל תשלום י זמיןלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמ .28.3
, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ספקל

 אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס. ספקימציא ה
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שום  לספק או למי מטעמו זמיןבמפורש בסעיף זה, לא ישולם על ידי המפרט לאמור  .28.4
ולא לאחר  תקופת ההסכםתשלום נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך 

, לרבות ולא בקשר עמם והתקנת הציוד אספקתפקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור 
 .ולא לכל אדם או גוף אחר ספקאו עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא ל אחריות הספק,

תכלול את  זמיןלמכדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו  .28.5
 .המזמיןעם כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם 

בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של  המזמיןכלפי לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות  .28.6
 נכונים, או חוסר במסמכים.חוסר פרטים בחשבונית, או פרטים לא 

  -)א([27.1]ככל שהמציע יבחר באפשרות הקבועה בסעיף  ערבות ביצוע .28.7

הערבות שימציא הספק, כמפורט לעיל לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי  .א
היה רשאי לממשה בכל מקרה שהספק לא יאשר  המזמיןזה תוחזק בידי מסמכי מכרז 

מגובה  30%ש הערבות כתנאי להעברת מקדמה בסך בנוסף, תשמ יעמוד בהתחייבויותיו.
 .המזמיןההזמנה לספק ע"י 

בגין הפרת התחייבויות מציע זוכה כאמור  בוטלה ההתקשרות לביצוע השירותים .ב
אשר מסר המציע הזוכה  להגיש את הערבות הבנקאיתהמזמין , רשאי להלן 26בסעיף 

על המזמין , והספק יפצה את ולמי שייקבע על ידהעבודות , וכן למסור את ביצוע הנ"ל
 בגין כך. הכל הפסד ונזק שיגרמו ל

המזמין . מהמזמיןחילוט הערבות לא יחשב כתשלום פיצויים מוסכמים מאת הספק  .ג
זכאי לתבוע מהספק את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, אפילו אם חלט את  יהא

 הערבות עקב הפרת ההסכם על ידי הספק.

 

 מעמד הספק .29

אינו ולא יהיה עובד המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת כאמור.  המציע הזוכה .29.1
המציע הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמינה, מקום מושבו העיקרי יהיה 
מחוץ לכותלי המזמינה, הוא לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמינה, לא 

יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמינה.  יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמינה ולא
המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים של המזמינה ויבצע את השירותים באופן 

 עצמאי ממשרדו. 

הינה התקשרות בין מזמין לקבלן עצמאי ואין ולא יהיו בין  הספקהתקשרות המזמין עם  .29.2
 הצדדים ו/או מי מטעמם יחסי עובד ומעביד.

)לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל   הספקכל התשלומים לעובדי  .29.3
מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי אחר( תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות 

, וישולמו על ידו הספק וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו על
 ל צורה ואופן.והמזמין לא יהיה אחראי להם בכ

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל קיום  ספקלהיה והמזמין יתבע לשלם סכום כלשהו  .29.4
את המזמין בכל סכום כאמור שישולם על ידי הספק כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי המזמין.  7המזמין, וזאת בתוך 
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 עיון במסמכי המכרז .31

 בפרוטוקול שהצעתו לא נבחרה כהצעה זוכה במכרז, לעיין למציע תאפשר המכרזים ועדת .31.1
 חובת לתקנות( ו) 38 בתקנה לקבוע בהתאם הזוכה ההצעה המכרזים ובמסמכי ועדת

ובכפוף לתשלום , 2010 - תש"ע ,המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(
 ש"ח.  500ההוצאות הכרוכות בעיון במסמכים בסך של 

 להלן:) עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .31.2
 במפורש יציין, אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו(, סודיים" "חלקים

 ההצעה שבטופס החלקים הסודיים את יסמן, הסודיים החלקים מהם ההצעה בטופס
 .פיזית הפרדה ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד האפשר ובמידת, משמעי-וחד ברור באופן

 למסירת ההצעה שמסכים כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע .31.3
 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים לעיון

בהצעה ייחשבו  שאותם חלקים לכך הסכמה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .31.4
זכות  על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם כסודיים גם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון

מתן זכות עיון  וההכרעה הסופי בדבר הדעת שיקול למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .31.5
 המכרזים וכי בכל מקרה, פרטי ההצעה הכספית הזוכה לא ועדת של למציעים והיקפה הינו

 .עסקי סוד או מסחרי סוד יהוו

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז השתתףשבחר ל מציע .31.6

  המכרז ביטול .31

 את לעצמו שומר המזמין, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל המזמין רשאי בו אחר מקרה לכל בנוסף

 : כאשר, המכרז הליך את לבטל הזכות

 כמפורט המזערי האיכות בציון ועומדות הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק .31.1
 . במכרז

 ההצעה בבחירת או, בניהולו, במסמכיו, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה מכרזים וועדת .31.2
 . הזוכה

 או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, מכרזים לוועדת התברר .31.3
, במסמכים המפורטות בדרישות או במפרט מהותית טעות שנפלה, ההצעות פתיחת לאחר

 על בוססו שאלה או, המכרז הליך ממסמכי או מהמפרט מהותיים נתונים שהושמטו או
 . חלקיים או, שגויים נתונים

 את, מכרזים וועדת לדעת, המצדיק באופן, המזמין צרכי השתנו או, בנסיבות שינוי חל .31.4
 . המכרז ביטול

 באופן פעלו או, מחירים או הצעות תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש .31.5
 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה

 באוצר הכללי החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף מנת על המכרז תבטל מכרזים וועדת .31.6
 .המדינה של מרכזית רשות כל או/ו
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 סמכויות ועדת המכרזים .32

למסמכי המזמין יהיה רשאי לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים  .32.1
המכרז. שינויים במסמכי המכרז יהיו רק בהתאם לאמור בפרוטוקול ההבהרות ו/או 

 פרוטוקול סיור המציעים.

אצל  המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכות ההצעות בדבר ההחלטה .32.2
 המזמין.

 פה-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .32.3
 או את הצעתו לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה, להצעה
 נפרד מן בלתי חלק יהוו ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי יתרון לו להעניק
 .ההצעה

אישורים  או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת .32.4
 .המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

 שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת .32.5
 בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות או להבליג בהצעה

 .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין המציעים

שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה  .32.6
החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעתה או תנאיה ומהות ההצעה 

 מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מן  רשאית המכרזים ועדת .32.7
 יעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור.המצ

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .32.8

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או  .32.9
לרבות במקרה שההצעות המתקבלות מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, 

וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא יהיו בלתי סבירות, 
 א הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.צורך בנימוק החלטתה, לל

 

 כללי .33

הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד  .33.1
ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין 

 למזמיןו/או בנוגע  למזמיןבעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים 
 ו, מצבו, לקוחותיה, ספקיו, עסקיוובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותי

, וכיו"ב, שהגיע לידיו בקשר עם אספקת השירותים, והפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצל
וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת 

 . מזמיןמאת ה בכתב

יהיה רשאי שלא לאשר כניסתו לעבודה של עובד כלשהוא מטעם הספק  המזמיןקב"ט  .33.2
 ולספק לא תהא זכות לפיצוי כלשהוא עקב זאת.
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 לפי /התחייבויותיוהספק אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו .33.3

 די המזמין.מיזה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש  מכרזתנאי 

רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים המזמין  .33.4
. השינויים והתיקונים, כאמור, המציעיםאו בתשובה לשאלות  ובמסמכי המכרז, ביוזמת

 .יהוו חלק בלתי נפרד  מתנאי המכרז

האמור במסמכי הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל  .33.5
, הבין את האמור )לרבות פרוטוקול ההבהרות ופרוטוקול סיור המציעים( המכרז

לאמור בהם ולכך שהם מהווים את מלוא  במסמכים אלה ונתן את הסכמתו הבלתי מסויגת
לא יהיה לכל שינוי מאוחר של תנאי  .תנאי ההתקשרות בינו למזמין, ככל שהצעתו תבחר

 נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.מכרז זה כל תוקף, אלא אם 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי  - סמכות מקומית .33.6
המשפט בירושלים. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י 

 הסמכות הקבועה בסעיף זה.

תעודתן עם מסירתן, במידה זה תחשבנה כאילו הגיעו ל מכרזהודעות על פי  - הודעות .33.7
, אם נשלחו בדואר, רשום בדואר שיגורן( שעות מיום 72) שבעים ושתייםונמסרו ביד, ותוך 

  .קסימיליהפוביום העסקים הראשון שלאחר משלוחן, אם נשלחו ב

   
 

 בברכה,

 המרכז האקדמי לב )ע"ר(
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 פרטי המציע

       

 המידע הנדרש.לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את 

 :בכתב קריא וברורהמציע יפרט את הפרטים הבאים 

 

 שם המציע
 

 

מס' עוסק מורשה / 
 מלכ"ר / תעודת זהות 

 

 כתובת מלאה כולל מיקוד
 

 ת.ד. 
 

 

 טלפון
 

 

 טלפון נוסף / נייד
 

 

 פקס
 

 

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 

 שם איש קשר ותפקידו
 

 

 טלפון איש הקשר
 

 

פירוט שעות הפעילות של 
 המשרד 

 

 

 

 הצהרת המציע:  

 

     

 טלפון  תפקיד  שם

     

 מס' זהות/עוסק מורשה  תאריך  חתימה וחותמת

     

 מיקוד  פקס  כתובת
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 אישור המציע

 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

מצהירים מורשי חתימה מטעם חברת _____________________ )"המציע"( ______________, 

 בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור במכרז וכי אנו עומדים בכל תנאיו.

 

 :1ימה מורשה חת

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע, מאשר כי המציע היא חברה רשומה 

חוק החברות )נוסח חדש(, שאינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו \לפי פקודת

הם ____________נושא  הגשת ההצעה במסגרת מכרז זהוכי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על 

___________נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם -.______________ות.ז

 למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________         תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח
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 טכני מפרט –למסמכי המכרז  נספח א'
 

הרשומים מטה ובהתאם את כל הפריטים והציוד  לב בירושלים רכז האקדמיבמהמציע יספק ויתקין 

בסטנדרטים מקצועיים באופן תקין ושהציוד יפעל  וכל זאת תוך הקפדה שלהלןהטכני מפרט ל

 גבוהים.

 

 מפרט טכני לציוד הנדרש  .1

 

  מכשירי חיזוק 1.2

 מפרט כללי  -א

 משקולות. מערכת מכשירי חיזוק בהתנגדות  סוג הציוד: (1

 .במידת האפשר שטח רצפה קטןמידות:   (2

 .כיסוי הגנה למערכת משקולות  -מיגון  (3

 גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה.  –חיפוי רגלי מכשירים  (4

 פין בורר משקל עם מנגנון בטיחות. –מערכת משקולות  (5

 ציפוי גומי או שו"ע, קשיח מוגן תזוזה. –אחיזה ידיות  (6

 אלמנט למניעת בריחת כבל.  –גלגלות  (7

 החלפת מצבים קלה במעבר בין תרגילים. : מתכווננים תוך כדי ישיבה.מושבים (8

 כניסה ויציאה קלה מהמכשיר, קל לכוונון והפעלה.ארגונומיה:  (9

 .פש" / תנועת סרקטווח תנועה רחב ומינימום "חותנועת זרועות/מדרכי דחיקה:  (11

 

 ספת מפרט אופציונאליתו: 

 .שטח רצפה קטן -

 מערכת משקולת עם מנגנון לתוספת משקל בטווחי ביניים. -

 

 מפרט ספציפי -ב

 : ידית עצירת חירום למדרך הלחיצה.מכשיר לחיצת רגליים בישיבה (1

 הרגליים(מנגנון כוונון ונעילה של זרועות המכשיר )מדרכי מכשיר מקרבי/מרחיקי ירך בישיבה:  (2

 : משענת מתכוונת, כרית דחיקה מתכווננת.מכשיר כופפי ברך בישיבה (3

 : משענת מתכוונת, כרית דחיקה מתכווננת.מכשיר פושטי ברך בישיבה (4

 ראה מפרט כלליגרביטון:  (5

 )כבל(: מושב מתכוונן או כרית תמיכת ירכיים מתכווננת. מכשיר משיכה עליונה (6

  כת חזה מתכווננים, ידיות אחיזה אנכיות + אופקיות.מושב וכרית תמימכשיר חתירה בישיבה:  (7

זרועות דחיקה/משיכה מתכווננות, מושב וכרית תמיכה מתכווננים, ידיות אחיזה פרפר חזה/ שכמות:  (8

 אנכיות + אופקיות

 :מושב מתכוונן, ידיות אחיזה אנכיות + אופקיותמכשיר לחיצת חזה בישיבה (9

 מתכוונן, ידיות אחיזה אנכיות + אופקיות:.מושב מכשיר לחיצת כתפיים בישיבה (11

 .מושב מתכוונןמכשיר מקבילים /פושטי מרפק:  (12

  מושב מתכוונן.מכשיר כופפי מרפק:  (13

 שתי מערכות משקולות, מכלול חיבור ידיות מתכוונן לגבהים שונים, כולל מתחדואל פולי:  (14
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 ראה מפרט כללימכונת בטן:  (15

 

 Plate Loadedי כוח בהעמסת צלחות משקלות מכשיר 1.3

 מפרט כללי  -א

 . בהעמסת צלחות משקלותכוח סוג הציוד: מכשירי  (1

 גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה.  –חיפוי רגלי מכשירים  (2

 בקוטר אולימפי -מוטות/קרניים להעמסת משקולות  (3

 קרניים בכל מכשיר לתליית צלחות משקולות.  4לפחות  - אחסון צלחות משקולות (4

 מתכווננים תוך כדי ישיבה.  - מושבים (5

 ציפוי גומי או שו"ע, קשיח מוגן תזוזה. –ידיות אחיזה  (6

 כניסה ויציאה קלה מהמכשיר, קל לכוונון והפעלה.ארגונומיה:  (7

 

 מפרט ספציפי -ב

 (.Uni Lateral) שמאלהפרדה בין זרוע ימין ו, :מושב מתכוונןלחיצת חזה בישיבה בשיפוע תחתון (1

 (.Uni Lateral) שמאלהפרדה בין זרוע ימין ו, :כרית תמיכת רגליים מתכווננתמשיכה עליונה (2

3) Smith Machine :" מנגנון איזון(.1מעצורי בטיחות מתכווננים בגובה למוט הדחיקה, משקל מוט( " 

 ת צלחות משקולות לזרועות המשיכה.רגלית תמיכה לרגליים, קרן להוספ ספת בטן קראנצ': (4

 

 ספות וסטנדים  1.4

 מפרט כללי  -א

 : ספות אימון ומעמדים למשקולות.סוג הציוד (1

 גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה.  –חיפוי רגלי מכשירים  (2

 בקוטר אולימפי -מוטות/קרניים להעמסת מוטות דחיקה ומשקולות  (3

 מושבים מתכווננים תוך כדי ישיבה.  (4

 חזקים ויציבים מאוד.  (5

 

 מפרט ספציפי -ב

)אך רק במידה ולא קיים אצל היצרן, ניתן : מגוון צורות אחיזה מתקן מתח, מקבילים, בטן תחתונה (1

 להציע ללא מתח(.

+  : כולל מתקן מתח, מעצורי בטיחות מתכווננים בגובה למוט הדחיקהPower Station כלוב חופשי (2

 זיזים/תושבות מתכווננים למוט הדחיקה.

קרניים לתלייה/אחסון  4: זיזים/תושבות בשני גבהים או יותר, לפחות ספת לחיצת חזה אולימפית (3

 משקולות.

:מדרך עמידה למשגיח, מושב מתכוונן, זיזים/תושבות בשני גבהים או ספת לחיצת חזה בשיפוע חיובי (4

 ולות.קרניים לתלייה/אחסון משק 4יותר, לפחות 

 : מושב מתכוונן או כרית תמיכה מתכווננת. ספת כופפי מרפק (5

 : כרית תמיכת אגן מתכווננת או כרית תמיכת קרסול מתכווננת.ספת זוקפי גו (6

מעלות  135מעלות זווית התחלתית ואפשרות להגדילה עד  91: תמיכת שוקיים ב ספת בטן מתכווננת (7

 .)= באלכסון לרצפה(

 גלגלים לשינוע קל.כוונון נפרד למושב ולמשענת,  מעלות: 1-91ספסל מתכוונן  (8

 * קבוע: גלגלים לשינוע קל.91ספסל  (9
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 .: גלגלים לשינוע קלספסל שטוח (16

 זוגות, יציב.  11-ק"ג: ל 1-11 מעמד אנכי למשקולות (17

 זוגות, יציב. 14-ק"ג: ל 12.5-45 מעמד אופקי למשקולות (18

 קרניים, יציב.  6: קוטר אולימפי, לפחות עץ לצלחות משקולות (19

 : מגוון תרגילים רחב.מכשיר גמישות אישי (21
 

 מוטות, צלחות משקולות ומשקוליות יד 1.5

 בקוטר אולימפי עם שרוול העמסת משקולות מסתובב מוטות 

 ק"ג ומעלה. 11לצלחות של  -: קוטר אולימפי, מצופות גומי כולל ידית אחיזהצלחות משקולות 

 ניקל כרום או גומי. ק"ג: 11עד  יד משקוליות 

  מצופות גומי עם ידית ארגונומית )קמורה במרכזה(. ק"ג: 12.5-45משקוליות יד 
 

 

 מפרט:להערות כלליות  .2

  כל הציוד בהצעה יהיה חדש. .1

 יהיו בעלי תקע חשמלי סטנדרטי.הצורכים חשמל כל הפריטים בהצעה  .2

  לפחות.ק"ג  151כל הפריטים יתאימו לעומס משתמש של  .3

 התצוגה האלקטרונית במכשירים תהיה בשיטה המטרית ובקילוגרמים. .4

 

 והתקנה העברהאחריות, שירות,  .3

לכל הציוד מתחייב בזאת לספק אחריות תכלול שנת אחריות אחת. בנוסף, המציע המציע הצעת  .1

 .סך הכל שנים 5עד ל  שנים נוספות, 4 לתקופה של הצעהשיסופק ושיותקן ב

 ללא תשלום נוסף. חודשים 12המציע יהיה אחראי לטיב ההתקנה שבוצעה על ידו לתקופה של  .2

 

 שרותתגובה לקריאת  .4

  מקריאת השרות.שעות  48עד  –זמן תגובה למכשיר שאינו פועל 

  )ימי עבודה מקריאה. 4עד  –זמן תגובה למכשיר שאינו תקין )אך פועל 

 

 מלאי חלפים נדרש אצל היבואן .5

הגשת ההצעה הינה כהצהרה מצד היבואן כי במחסניו מלאי חלפים המאפשר טיפול ותיקון בכל 

 תקלה שאותרה ואשר יש בה למנוע פעילות המכשיר. 
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 זה. למפרטתרשים העמדת ציוד ומיקום תשתיות מצורפים כנספח  .6

 נציג המזמינה.בכל אופן העמדת הציוד בפועל תהיה בהתאם להנחיות הערה: 

 

 

------- 
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 )אופציונאלי( לחדר הכושר החדש העברת ציוד קיים אצל המזמין .7

בין המזמין  בכפוף להגעה להסכמותלהלן רשימת הציוד הישן )הנמצא בחדר הכושר הקיים(.  

ועד לחדר הכושר החדש,  עביר את הציוד הרשום מטה מחדר הכושר הישן במרכזיהמציע  לספק

 ר ממנו.טמ 151המצוי במרחק 

 

 להלן רשימת הציוד להעברה והתקנה מחדר כושר ישן לחדר כושר החדש:
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 'בנספח 

"(, באמצעות מורשה/י חתימה מטעם המציע ה"ה המציעאני הח"מ ____________ )להלן: "

 בזאת כי:___________ הנושא/ים ת.ז. ______________, מצהיר 

 

 .חדר כושר אספקת ציודב פועל בישראל למעלה משלוש שניםהמציע  .א

( 3)לשלושה לפחות  כושר לחדרי ציוד ( השנים האחרונות5במהלך חמש ) והתקין סיפק המציע .ב

 , כמפורט בטבלה שלהלן:אש"ח לפחות לכל אתר 150בסך של  בישראל שונים אתרים

 

 .אין הגבלות ועיקולים בחשבונותיו למציע .ג

הפריטים אשר  כלהמציע מצהיר ומתחייב כי כל התנאים שלהלן מתקיימים )במצטבר( לגבי  .ד

 :הוגשו על ידו הצעות לגביהם

של ו/או בעל רשיון יבוא המציע הינו היצרן ו/או היבואן ו/או ספק מורשה מטעם היבואן  .1
 1ואשר הינם מהמותגים ומהסדרות המופיעים בטבלה שבסעיף  הפריטים המוצעים על ידו

 . להזמנה

 סופק לאתרשציוד הסוג  שם האתר

 והיקף ההתקשרות בהזמנה

תאריך אספקת 

  המוצרים

שם המנהל/נציג מטעם האתר 

 ופרטי התקשרות  

    

    

    

     

    



 קמפוס לב, ירושלים –המרכז האקדמי לב                            חדר כושר מכרז ציוד
 

 
 

 

 
23 

 

 .לציוד המוצע על ידו, לרבות ציוד נלווה זמין מלאי חלפים למציע .2

 .המאושרים על ידי היבואן או היצרן, לפי העניין ניםטכנאי שירות זמי למציע .3

)למעט על ידי היצרן על כל הציוד, לשנה הראשונה עניק אחריות מלאה לה המציע מסוגל .1
, הכלולה בהצעת המחיר של המציע לגבי כל פריט, וכן חודשים( 6 -אחריות ל –ריפוד 

תהא לכל ריותהאח. מהשנה השניה ועד לחמישית כפי שיוצע בהצעת המחיר של המציע
 .להזמנה ונספח א' למסמכי המכרז 12.2הפחות בהתאם להוראות סעיף 

על ידו,  תקנים בינלאומיים ביבוא לציוד המוצעואישורי מכון התקנים הישראלי למציע יש  .5
וכן כל ההיתרים והרישיונות התקפים הנדרשים  ככל שאישורים ותקנים כנ"ל נדרשים
 וד המוצע על ידו.בהתאם להוראות כל דין לאספקת הצי

 

 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________     ___________________         ___________________ 

 ת.ז    שם    תאריך

 

 אישור

בפני  /ואני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע

כי  /םלחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו /ים_______________, המורשהת.ז.  /ינושא

 /והצהיר  -כן  /ולעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /יםצפוי /ולומר את האמת וכי יהיה /הםעליו

 עליה בפני. /מודלעיל וחתם /םבפני על  נכונות הצהרתו

_____________ 

 עו"ד
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  המציעהצעת  – למסמכי המכרז נספח ג'
 

 תאריך______
 לכבוד

 ע"ר המרכז האקדמי לב
 

 שלום רב, 
 

 (03/16 מס'מכרז ) ציוד לחדר כושרת הנדון: הצעת הספק לאספק
 

 ע"ר האקדמי לב זהמרכאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה ליד 

מזמין בקמפוס מכון לב העבור  ציוד לחדר כושרוהתקנת ת "( את הצעתנו לאספק"המזמין –)להלן 

כמפורט ישראל קומת קרקע חדר כושר,  , גבעת מרדכי, ירושלים, בבניין21שברח' הועד הלאומי 

, ואנו מצהירים, ("הציוד" "השירותים" :)להלןלמסמכי המכרז  כנספח א'במפרט הטכני המצ"ב 

 מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 הונספחי המסמכי כל על, להזמנה המצורפים המסמכים כל את בקפדנות ובדקנו בעיון קראנו .א

  עמנו להתקשר יבחר המזמין אם – מתחייבים ואנו, תוכנם את הבנו"(, המכרז מסמכי: "להלן)

 .כנ"ל המזמין בקמפוס השירותים יתןל –

 .בקשר עם המכרז ומתן השירותים לעניין ידינו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .ב

 על הדרושים והאמצעים המומחיות, הניסיון, הידע בעלי אנו כי בזה ומאשרים מצהירים הננו .ג

  השירותים עפ"י הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובפרט בנספח א'. לספק מנת

 . במכרז להשתתפות הסף בתנאי ועומדים המוקדמות הדרישות כל על עונים אנו .ד

לקיים מו"מ בין המשתתפים במכרז ידוע לנו ואנו מאשרים שהמזמין שומר לעצמו את הזכות  .ה

 זה.

, המזמין יהא רשאי לפצל הזכיה בין מספר מציעים זו הזמנה נשוא המכרזבמסגרת  כי לנו ידוע .ו

 . זה בעניין טענה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם

להזמנה  19ם שיש לצרף להצעה כמפורט בסעיף מסמכיה כל את להצעתנו בזה מצרפים אנו .ז

  למכרז.

למסמכי  נספח ד'המוצעים על ידינו על גבי נספח 'הצעת המחיר' ) המחירים כי מתחייבים אנו .ח

 כל, ההוצאות כל את יםללוכלמסמכי המכרז(  נספח א'נעשו בהתאם למפרט הטכני )המכרז( 

 השירותים תןלמזמין ומ הציוד באספקת הכרוכות שהוא וסוג מין מכל, העלויות כל, התשומות

 5הזמנת הובלת והתקנת הציוד, מתן אחריות שירות ותחזוקה מלאים למשך  לרבות, במלואם

, עלויות ים, ביטוחלעובדינו סוציאליות והפרשות שכר תשלומי ,והנהלה תקורה הוצאותשנים, 

 רווח יכללו נויתובהצע שננקוב המחירים כלל. אחזקת הרישיונות והאישורים השונים וכיוצ"ב

חודשים בהם המזמין יוכל  12למשך מרגע העברתם למזמין  ישתנו ולא, סופיים והינם, הוגן

 שינוי עקב או שלנו ידיעה אי או הבנה אי עקב לא לרבות, שהיא סיבה מכללהזמינם מאתנו 
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שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים  ו/או ההזמנות של המזמין בהיקף

מחירי חומרים מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת הידועים באותה העת, שינויים ב

 . מיסים, היטלים, מכסים

, הננו מאשרים מבלי לגרוע את אישורנו והתחייבותנו לפעול בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז .ט

 להזמנה. 27תנאי התשלום כמובא בסעיף 

 פי-על, רשאיאינו מתחייב להיקף מסויים של הזמנות והוא  שהמזמין לנו ידוע כי מאשרים אנו .י

 כפועל. רכש בהתאם לשיקול דעתוהזמנות למסור למציע/ים הזוכה/ים , הבלעדי דעתו-שיקול

 מכל דרישה או/ו טענה כל לנו תהא ולא לנו אין כי ומצהירים מאשרים אנו, לעיל האמור מן יוצא

 .כאמור המזמין שתקבל החלטה בכל, המזמין כלפי זה בעניין שהוא סוג

ציוד שיוזמן מאתנו, ככל שנזכה בהליך וככל שתועבר אלינו הזמנת רכש,  ספקל מתחייבים אנו .יא

 . המזמין עם מלא פעולה ושיתוף תיאום ימים ממועד קבלת הזמנת הרכש ותוך 90בתוך 

 :כי בזה ומאשרים מצהירים אנו .יב

 והם הבלעדי וקניינה המזמין רכוש הם ההצעה שמסמכי לכך מסכימים ואנו לנו ידוע .1

 ואנו, כלשהי אחרת מטרה לשום ולא, זו הצעתנו הגשת למטרת בהשאלה לנו נמסרו

 .בלבד זו למטרה בהם להשתמש מתחייבים

 המכרזים שועדת הרי, הזוכה ההצעה תהיה שהצעתנו שככל לכך מסכימים ואנו לנו ידוע .2

 בהתאם, הכספית המחיר בהצעת, רק לא אך לרבות, בהצעתנו עיון להתיר רשאית תהא

(, גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת לתקנות( ו) 38 בתקנה לקבוע

 המזמין כלפי דרישה או/ו טענה כל לנו תהא ולא הפסוקה להלכה ובהתאם 2010 - ע"תש

 . לכך בקשר

 חלק כל וכי  סודיים הם הצעתנו מתן להלן המפורטים החלקים כי להודיע מבקשים אנו .3

 : המציעים יתר של לעיונם פתוח יהא להלן במפורש מצויין שאינו

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף זה(.

 גבי על כדין לחתום רשאים ושהננו, תאגיד בשם או בשמנו ורק אך מוגשת  זו הצעתנו .1

 (.ח"רו או ד"עו של מטה הרשום באישור כמפורט) זו הצעה

 .פרט הוא המציע אם, יחיד לשון כדין דינו רבים בלשון לעיל והמוצהר האמור .5

  

והצעות המחיר שלנו  מכרזההזמנה ליחד עם יתר תנאי האמורים לעיל תנאים אנו מאשרים כי ה .יג

 .הצעתנו תבחרבאם  נותוא וחייבי
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 ולראיה באנו על החתום:

 : ______________ חתימת הספק וחותמת

 ______________ ______________  : ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           שם החותם                תפקיד החותם            

 אצל המציע           

     ______________  ______________ ______________ 

 חתימה          שם החותם                תפקיד החותם            

 אצל המציע                         

 אישור עו"ד/רו"ח

____ אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ )מ.ר. ________( מאשר בזאת כי ביום _____

חתמו בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, ה"ה __________________________ 

המוכרים לי באופן אישי, שהינם רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של ___________________ 

 ]המציע[, וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.

 ___________  ___________________ __________________ 

 חתימת עורך הדין/רו"ח       חותמת עורך הדין/רו"ח           תאריך       
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 )מצ"ב כקובץ אקסל( הצעת המחיר –למסמכי המכרז ' דנספח 

 
לא עם מחירים כולל חותמת ים בכל השדות ובעת הגשת ההצעה להדפיס קובץ מיש למלא מחיר

 המציע
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 המכרזאספקת הציוד ולהבטחת עמידת הספק בשאר תנאי נוסח ערבות בנקאית להבטחת  -נספח ה' 
 המרכז האקדמי לב ע"ר מס' ________ לכבוד

 , ירושלים21רח' הועד הלאומי 
 א.ג.נ.,

 
להבטחת אספקת ציוד ולהבטחת עמידת הספק                                      ערבות מס'הנדון: 

 המכרזבשאר תנאי 
 

הננו ערבים בזה "( הספק", או "החייבלבקשת _______________________ )להלן: " .1
ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, כלפיכם בערבות 

המחירים ..... ש"ח )להלן: "סכום הקרן"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד ....של עד לסך של ....
ולהבטחת  לאספקת הציוד הספקבקשר עם התחייבויות )להלן "סכום הערבות"(,  לצרכן

 .מיום ____ הספקשל הצעתו על פי  עמידתו בשאר תנאי המכרז
 
סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .2

 "המדד"(. לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן:
 

לחודש  15 -" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ההמדד היסודי" 
 ______________ )_________נקודות(.

" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי המדד החדש"
 ערבות זו.

 
הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 
היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, 

ישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדר
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי  משבעהדרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 

כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 
את דרישתכם ומבלי  הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 

פעם על לפעם מלמרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה  .3
 הערבותובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום  הערבותכל סכום שייראה לכם מתוך סכום 

. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים ערבותהשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 
 .שנידרשהנדרשים במועד 

 
אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא  ,לפיכך .1

תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על 
 תנאיה.

 
סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל  .5

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש 
 .בקשר לכךעל כל טענה 

 
המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את חלק  .6

  הפרויקט.מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה 
 

עד בכתב מסר לנו יוכל דרישה מכם חייבת לה ________ בתוקף עד ליוםהערבות תהיה  .7
 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 
 בכבוד רב, 
 סניף......................  בנק........................     
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 ישור  עריכת  ביטוחא -נספח ו' 
 לכבוד

 "(המרכז)להלן : "     לבהמרכז האקדמי 
 91160ירושלים  16031, ת.ד. 21הוועד הלאומי 

 
 כתובת משרדיו : ...........................……………………………………… שם המבוטח : 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 

 ב"מרכז".אספקת ציוד לחדר כושר :  נשוא אישור זה .1
 .03/16מס' :  מכרז

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .3
 

 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 
 $  לתקופה[.  1,000,000 –$  למקרה ו   1,000,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ

 נוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי הינו ב
 פוליסה זו מורחבת לכסות את "המרכז" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בכפוף 

 לסעיף אחריות צולבת.
 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .1
 
 $  למקרה ולתקופה  …………………   -$  לעובד  ו  ………………… 

 $  למקרה ולתקופה[.  5,000,000  - $ לעובד  ו  1,500,000]לפחות :  
 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

פוליסה זו מורחבת לכסות את "המרכז"  היה וייחשב כמעביד של מי מעובדי המבוטח וכן 
 השילוחית של "המרכז" כלפי עובדי המבוטח.בגין אחריותו 

 $.  …………………השתתפות עצמית :  
 בגבולות אחריות של : המוצרביטוח אחריות  .5

 
 $  לתקופה  …………………   -.  $  למקרה  ו…………………

 $  לתקופה[.  1,000,000  - $  למקרה  ו  1,000,000  - ]הערה :  בשום אופן לא פחות מ
את "המרכז" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בכפוף לסעיף פוליסה זו מורחבת לכסות 

 אחריות צולבת. הפוליסה אינה מכסה תביעות של המבוטח כלפי "המרכז" .
 כיסוי רטרואקטיבי בתוקף מ : ..............................

 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  
 ם.חודשי 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות 

"המרכז" ,  אשר לא ידרש ע"י  ךהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .6
 .להפעיל את ביטוחיו

 
שבכל וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ שבין המבוטח לבינינו קייםהננו מאשרים בזאת  .7

קף ו/או הביטול לא ייכנסו לתו שינוי לרעהה –ו/או ביטול הפוליסות  שינוי לרעהמקרה של 
 .                                                                                                                     מבוטח וגם ל"מרכז"יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל 60בטרם חלפו 

 
 
 

 בכבוד  רב,        
 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          


