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 מעלית של והתקנה לאספקה הצעות בזאת מזמינה ("המועצה" )להלן גדרה המקומית המועצה .1
 שרות ולמתן נלוות בינוי בודותלע זאת ובכלל ,גדרהב 4 פינס רחובב המקומית המועצה בבניין

  .נספחיהם על המכרז במסמכי לאמור בהתאם זאת כל אחריות, ותקופת אחזקה

 הפרויקט: תיאור .2

 למכרז 5 מס' לנספח בהתאם הנדרש וכל נלוות בינוי עבודות לרבות ,2 מטיפוס מעלית הקמת .2.1
  נספחיו. על מעלית להתקנת טכני מפרט – זה

 מציעים: סיור .3

 גדרה. 4 פינס ברחוב המועצה בבניין 13:00 בשעה 12/9/2017 ביום ייערך המציעים סיור .3.1

 .חובה אינה המציעים סיורב ההשתתפות כי מובהר .3.2

 מייל כתובת באמצעות ,פישמן לאמיר להפנות יש והבהרות שאלות .3.3
amir.fishman@gedera.muni.il, ורק אך וזאת .15:00-9:00 השעות בין ה' – א' בימים 

 .14:00 בשעה 19/9/2017 מיום יאוחר לאו בכתב,

 המכרז. מסמכי רוכשי לכל תועברנה ,המועצה דעת שיקול פי על תינתנה, תשובות .3.4

 לפנות, יוכל המציע בהירויות, אי ו/או סתירות המכרז במסמכי קיימות המציע, שלדעת ככל .3.5
 ודואר פקס מספר ופרטי זהותו פירוט תוך לעיל, 33. בסעיף הנקוב למועד עד בכתב,
 כלשהם ספקות או התאמות אי שגיאות,ה סתירות,ה ,הבהרותה פירוט לשם רוניאלקט

 .שהוא פרט כל או סעיף כל של המדויק למובנו בקשר שימצא

 אי אוו/ סבירות אי בדבר טענות מלטעון מנוע יהיה לעיל, 3.5 בסעיף כאמור יפנה שלא מי .3.3
 .וכיו"ב טעות ,התאמות אי שגיאות, בהירות,

 בדרך ןשתינת לתשובה תוקף כל ואין בלבד בכתב תהא נציגה של ו/או ההמועצ של תשובה כל .3.7
 בהקשר מטעמה מי כל ידי על שיינתנו בע"פ להסברים אחראית תהיה לא המועצה אחרת.
  .להצעה ו/או המכרז לתנאי

 תהא וכן חלקן, או השגות, ו/או להבהרות לפניות, להתייחס שלא רשאית תהא המועצה .3.3
 של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם והכל המציעים לכלל ההתייחסות להעביר רשאית

 ההצעות הגשת לצורך שנקבע למועד עד השגה ו/או לפניה המועצה התייחסה לא .המועצה
 לתנאי שינוי או הבהרה תשובה, למשתתפים המועצה מסרה המציע. פניית דחיית בכך יראו

 המכרז למסמכי מים,חתו כשהם ויצורפו, המכרז ממסמכי חלק אלה יהוו בכתב, המכרז,
 המשתתף. ידי על המוגשים

 

 :ההצעות הגשת המכרז במסמכי עיון .4

 פינס שברחוב המועצה, במשרדי תשלום, ללא מהם, עותק ולקבל המכרז במסמכי לעיין ניתן .4.1
 .3593533-03 בטלפון מראש בתיאום ,עקיבא שלה הגב' אצל גדרה 4

 הצעתו על להשפיע יכול ואשר ול הדרוש מידע כל את וקיבל המסמכים בכל שעיין לאחר .4.2
 כל את שתכלול הצעתו את גישלה המציע מתבקש פיו, על ההתחייבויות ומילוי זה במכרז
 עמוד בכל במכרז, המשתתף מטעם כדין המוסמכים ידי על חתומים כשכולם ,המכרז מסמכי
 .ועמוד

 להיות יכול ואשר ידו על שייאסף מידע כל ו/או שיערוך בדיקות על הצעתו לבסס המציע על .4.3
 זה. ןבעניי כלשהי אחריות כל תחול לא המועצה ועל הצעתו למתן רלוונטי
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 ההצעה. הגשת לאחר תתקבל לא המכרז, מפרטי פרט ןבעניי הבנה אי או טעות בדבר טענה כל .4.4

 המכרז פרטי שכל והצהרה כאישור כמוה במכרז, והשתתפותו המציע של הצעתו הגשת .4.5
 במכרז המפורטות ההתחייבויות אחר למלא מסוגל הוא וכי לו, ונהירים ידועים וההסכם
  ובהסכם.

 שינוי עריכת ללא המכרז להסכם המצורף הביטוחים קיום טופס בשולי לחתום המציע על .4.3
 אולם המציע של המבטח את להחתים צורך אין למכרז ההצעות הגשת בשלב גביו. על כלשהו

 ביכולתו כי ולאשר אותו המבטח לגורם הביטוחיות הדרישות את להעביר המציע על
 תובא המבטח של ו/או המציע של הסתייגות כל במכרז. ויזכה במידה כנדרש להתחייב

   לעיל. 53. בסעיף המפורט הנוהל פי על מועצהה לידיעת

 את לראות אחרים המציעים של פניות ותהיינה במידה וכי גלויה הצעתו כי מצהיר המציע .4.7
 קבלת לאחר .הצעתו את להראות מראש רשות נותן והוא לכך, התנגדות כל לו אין הצעתו

 מראש לציין עליו לעיל, לאמור מתנגד והמציע במידה המכרזים. ועדת של סופית החלטה
 זאת עם לכך. הנימוקים ואת חסויים הינם לדעתו, סעיפים אלו הצעתו במסמכי ובמפורש

 רשאית והיא זיםהמכר לוועדת מסורה הצעתו את להראות הדעת שיקול כי למציע מובהר
 מסוימים חלקים המציע ע"י שיסומנו ככל כי מודגש חסוי. אינו דעתה שלפי מסמך כל להציג

 מפניו. חסויים יהיו אחרים מציעים של בהצעות חלקים אותם כחסויים, בהצעתו

 : הצעה הגשת ומקום מועד .5

 מועדה" להלן) 14:00 בשעה 13.10.2017 ד' ביום הינו ההצעות להגשת האחרון המועד .5.1
  (."ההצעות להגשת האחרון

 המועצה במשרדי ,המחיר הצעות לתיבת סגורה במעטפה להגיש יש החתומה ההצעה את .5.2
 3499232-050 בטלפון עקיבא שלה הגב' עם ובתיאום קהל קבלת בשעות בגדרה, 4 פינס ברחוב

 .3593533-03 או

 :ההצעה עריכת אופן .3

 לכך. המיועד במקום למכרז, 4 מס' נספח גבי על מולאת הכספית ההצעה .3.1

 הפרטים לרבות נספחיו תת על 5 מס' בנספח הנדרשים הפרטים לכל את למלא המציע על .3.2
 הבאים:

 21 עמ' – אספקה זמן .3.2.1

 34 עמ' – המתקן תוצרת פירוט .3.2.2

 33 עמ' – ומחירים כמויות כתב .3.2.3

 37 עמ' – אחריות תקופת .3.2.4

 לכך. המיועדים המקומות בכל וחותמת חתימה .3.2.5

 זמן על דגש עם ההצעה, בבחירת איכותיים פרמטרים בחשבון תביא המועצה כי מובהר .3.3
 האספקה.

 ש"ח 256,400 הינה המקסימלית המחיר הצעת זה במכרז כי בזאת, ומודגש מובהר .3.4
 "הצעת )להלן: מע"מ בתוספת (חדשים שקלים מאות וארבע אלף ושישה חמישים מאתיים)

 ום,קסימהמ מחיר תהצע על תעלה שלו המחיר הצעת אשר משתתף "(.המקסימום מחיר
 תיפסל. הצעתו

  המכרז. במסמכי האמור מכל הסתייגות ו/או שינוי כל לבצע אין כי מובהר .3.5
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 :ההצעה תוקף .7

 .אחר עם חוזה לחתימת עד או יום (90) תשעים למשך ףבתוק תהיה במכרז המציע הצעת .7.1
 וזאת נוספת לתקופה ההצעה תוקף הארכת את מהמציע לדרוש רשאית תהיה המועצה .7.2

  .בכתב מוקדמת עהבהוד

   :במכרז להשתתפות סף תנאי .3

 (180) ,נעות ומדרגות מעליות ענף ,לפחות (1) ב' סיווג בקבוצת ,הקבלנים בפנקס רשום המציע .3.1
  ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק להוראות בהתאם

 )רשומים קבלנים סיווג) בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום ותקנות 1969-ט"תשכ
 1988.-ח"שמת

 )התקנת ושירותים מצרכים על הפיקוח צו פי על מעליות להתקנת בתוקף רישיון למציע .3.2
 .1984-ד"התשמ ) למעליות שירות ומתן מעליות

 המסחר, התעשייה משרד מאת בתוקף מעליתן תעודת בעל אחד עובד לפחות מעסיק המציע .3.3
 השנים בארבע ,פחותל שנים ארבע של המעליות בתחום ניסיון זה ולעובד ,והתעסוקה
 . זה למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו האחרונות

 לא והמציע לעיל, 8 בסעיף המפורט הסף בתנאי לעמוד עצמו המציע על ספק, הסר למען
  משנה. קבלני לרבות אחרים, גופים של בתנאים עמידתם או ניסיונם על להסתמך יוכל

 :כלליים תנאים .9

 )מאתיים ש"ח 256,400 סך על הינה במכרז השתתפותל המקסימלית המחיר הצעת .9.1
 .מע"מ בתוספת חדשים( שקלים מאות וארבע אלף ושישה חמישים

 שהיא. הצעה כל או ביותר, הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אין .9.2

 תהיה כן כמו .חוזהב להתקשר המועצה של כלשהי התחייבות משום זה במכרז לראות אין .9.3
 )בין הזוכה עם החוזה לחתימת קודם שהיא, סיבה מכל המכרז, את לבטל רשאית המועצה

 למשתתפים ו/או ולזוכה ,שלא( ובין המועצה של המכרזים ועדת ידי על זוכה הצעה שהוכרזה
 זה. ןיבעני תביעה או טענה, כל תהיה לא במכרז האחרים

 מכרזה מסמכי ובהכנת למכרז ההצעה בהגשת הכרוכות שהם, וסוג מין מכל ההוצאות כל .9.4
 מקרה. בשום לו תוחזרנה ולא במכרז המשתתף על תחולנה

 ,המכרז במסמכי םשה וסוג מין מכל האחרות הזכויות וכל היוצרים זכויות הבעלות, זכויות .9.5
 לצורך אלא כלשהו שימוש בהם לעשות רשאים אינם במכרז המשתתפים .למועצה שייכות

 .המועצה עם ההתקשרות ביצוע לצורך או ההצעה הגשת

 במכרז המשתתף של ההתאגדות רישום תאריך כחברה. מאוגד להיות חייב במכרז תתףהמש .9.3
  ההצעות. להגשת האחרון למועד קודם להיות חייב כחברה,

 לעיל. 3 בסעיף כמפורט הסף תנאי כלב לעמוד חברה,ה על .9.7

 מסמכי עם יחד מציאי  המציע ההצעה. על לחתום במכרז המציע של המוסמכים מנהליו על .9.3
 מסמכי פי על הנדרש אחר מסמך כל או עו"ד, או רו"ח ידי-על מאושר רוטוקולפ המכרז,

 וההצעה המכרז מסמכי על החותמים כי המאשר הדין, ו/או במכרז המשתתף של ההתאגדות
 המשתתף את בחתימתם לחייב רשאים הם וכי במכרז המשתתף של המוסמכים מנהליו הם

 למסמכי תצורף כן .בשמו מחייבות עותהצ ולהגיש במכרז המשתתף חותמת בתוספת במכרז
 .דין פי על המתנהל ממרשם כחברה, במכרז המשתתף של התאגדות תעודת המכרז
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 שהתאגדה מחברה ורק אך אלא ,בייסוד" חברה" שהינו ממציע הצעה תקבל לא המועצה .9.9
  .ההצעות להגשת האחרון המועד לפני כדין ונרשמה

 יותר או אחת מילוי אי זה. במסמך טותהמפור ההוראות כל למילוי לדאוג המציע על .9.10
 ההצעה. לפסילת לגרום עלול מהדרישות,

 את לבטל או במכרז, ציעמ של הצעה לקבל לא הבלעדי, דעתה שיקול לפי זכות, למועצה .9.11
  אירע אשר מהותי אירוע בעקבות במכרז, הזוכה כהצעה במכרז מציע של הצעה על ההכרזה

 ידה. על החוזה חתימת למועד עד

 אפשרות להיעדר חשש משום בקיומו שיש אירוע משמעו, מהותי" "אירוע המונח זה, בסעיף .9.12
 החוזה. פי על התחייבויותיו כל אחר למלא הזוכה, לרבות במכרז, מציע מצד

 המשתתפים כלמ לדרוש הבלעדי, דעתה שיקול לפי חייבת, לא אך ,רשאית תהיה המועצה .9.13
 ו/או אישורים ו/או המלצות ו/או חסר מידע ו/או מסמכים השלמת חלקם, ו/או במכרז
 למציע. או להצעה הקשור בכל נוספות, הבהרות ו/או נוספים מסמכים ו/או נוספים פרטים

 :במכרז המשתתף הצעת .10

 אשר לכך, המיועדים הטפסים גבי על ,נספחיו על המכרז מסמכי את יגיש במכרז, משתתף כל .10.1
  לו. שהומצאה במעטפה ,מועצהה ידי על לו נמסרו

 כל את שתכלול הצעתו את מועצהל גישולה המכרז מסמכי בכל היטב לעיין ציעהמ על .10.2
 ציעהמ מטעם כדין המוסמכים ידי על מיםחתו להלן, 310. בסעיף המפורטים המסמכים

 ועמוד. עמוד בכל במכרז

 מע"מ. יתווסף המוצע למחיר .חדשים בשקלים נקבית הכספית ההצעה .10.3

 ואין המכרז בנספחי ואחרים כאלה פרטים לאלמ המציע  שעל אימת כל כי בזאת, מובהר .10.4
 נספחי בנוסח ומאומת, חתום נילווה מסמך לצרף הוא רשאי מספיק, עבורם שהוקצה המקום
 .הדרושים הפרטים את יפרט אשר המכרז,

 .המועצה לבין הזוכה בין יחתםיש חוזההמ נפרד בלתי חלק תהווה במכרז המציע הצעת .10.5

  מסמכים

 כשכל (המכרז" "מסמכי ולעיל: )להלן הבאים המסמכים כל את תכלול במכרז המציע הצעת .10.3
 זה: מכרז הוראות פי על חתומים, והם ממולאים פרטיהם

 ;למכרז א1 'מס כנספח המצורף ,במכרז המציע הצהרת  מסמך .10.3.1

 המצורף ,1973 – ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף לפי תצהיר .10.3.2
 ;למכרז ב1 'מס כנספח

 אישור בצירוף ,למכרז 2 מס' כנספח המצורף משפטי, מעמד על הצהרה מסמך .10.3.3
 והרכב מניותיו בעלי הרכב ,שמו על המעיד דין פי על המתנהל ממרשם

 לעיל;  9.8 לסעיף בהתאם פרוטוקול וכן, במכרז המשתתף של הדירקטוריון

 ,למכרז 3 מס' כנספח המצורף ,זרים ועובדים מינימום שכר חוק בדבר תצהיר .10.3.4
 ;במכרז המשתתף ע"י חתום

כנספח מס'  מצורףבדבר עמידת המציע בדרישות הסף ה עו"ד ידי על חתום תצהיר .10.3.5
  .כשהוא מלא, חתום ומאושר כדין 4
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כשהוא ממולא בכל , 5כנספח מס' המופיע  ,צעההטופס להגשת ההמפרט הטכני ו .10.6.6
לאספקה, פירוט , לוח זמנים ומחירים תהפרטים הנדרשים, לרבות כתב הכמויו

 תוצרת המתקן ותקופת האחריות.

ענף , לפחות( 1' )בקבוצת סיווג ב, רישיון תקף כי המציע רשום בפנקס הקבלנים .10.3.7
בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות (, 130) מעליות ומדרגות נעות

 נדסה בנאיותותקנות רישום קבלנים לעבודות ה 1939 – ט"תשכ, הנדסה בנאיות
 .1933 – ח"תשמ(, סיווג קבלנים רשומים)

רישיון תקף להתקנת מעליות על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )התקנת  .10.3.3
 .1934 –מעליות ומתן שירות למעליות(, התשמ"ד 

תעודות בדבר רישום המועסקים אצל המציע בפנקס המעליתנים שמנהל משרד  .10.3.9
 .הכלכלה

 המציע. "יע חתומים כשהם המכרז מסמכי .10.3.10

 אם המכרז, משתתפי לכל שנמסרו לשאלות ותשובות הבהרות של חתום קובץ .10.3.11
 כאלה. תהיינה

 ע"י כדין חתומים כשכולם למכרז 6 מס' כנספח המצורפים ונספחיו חוזהה  .10.3.12
 המציע;

 מורשה; עוסק במכרז המשתתף היות על אישור .10.3.13

 גופים אותעסק לחוק בהתאם במקור, מס וניכוי ספרים ניהול על כדין אישורים .10.3.14
  ;מניהולם פטור על כדין אישור או ,1973 – התשל"ו ציבוריים,

 ;המכרז מסמכי כל את להגיש יש בתוכה "9/17 מס' מכרז" רשום עליה מעטפה .10.3.15

 :ההצעה תקינות .11

 אחת מילוי אי המכרז. במסמכי המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג במכרז המשתתף על .11.1
 ההצעה. לפסילת םלגרו עלול מהדרישות, יותר או

 כל או חוזה,ה בתנאי לרבות המכרז, ממסמכי כלשהו במסמך שייעשו תוספת או שינוי כל .11.2
 אחרת, דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי על בין לגביהם, הסתייגות

 ההצעה. לפסילת לגרום יםעלול

 . תתקבל לא ,ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר וגשתש ההצע .11.3

  סבירה. בלתי היא הערכה מיטב לפי אשר בהצעה כלל להתחשב שלא רשאית ועצהמה .11.4

 הזוכה: ההצעה בחירת .12

  ביותר. הנמוך המחיר הוצע שבמסגרתה זו היא הזוכה ההצעה ,ככלל .12.1

 כל או ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה  את לקבל מתחייבת המועצה אין ,זאת עם יחד .12.2
  שהיא. הצעה

 לתת בכושרו  המציע של ביכולתו היתר בין להתחשב רשאית מועצהה תהא החלטתה קבלת .12.3
 .וכיו"ב העבודה להשלמת הנדרש הזמן במשך ,מעולה ברמה השירות את

 ההצעות בין התמחרות או הגרלה לערוך מועצהה באפשרות זהות, הצעות שתוגשנה ככל .12.4
 הזהות. הכשרות
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 :וההתקשרות הזכייה על הודעה .13

 בזאת מובהר ההחלטה. על בכתב הודעה במכרז עההצ שהגיש משתתף לכל תמסור המועצה .13.1
 על לו שהודיעו למשתתף המועצה בין הסכם כריתת משום כאמור ההודעה במסירת אין כי

 היתר, בין מותנית, הצדדים בין ההתקשרות כי מובהר האמור מן לגרוע מבלי זכייתו.
 ה.כז הסכם לחתימת בתנאים ועמידתו שזכה, המשתתף ע"י כדין ההסכם בחתימת

 כתוצאה כאלה יהיו אם המחויבים, בשינויים חוזה,ה ייחתם המועצה לבין הזוכה בין .13.2
 מההחלטה.

 את למועצה הזוכה ימציא לחתימה, ונספחיו חוזהה קבלת מרגע עסקים ימי (5) חמישה תוך .13.3
 ,למועצה להגיש שעליו המסמכים כל צירוףב ,ידו על םמיחתו םכשה נספחיו על חוזהה

 .ההתקשרות בחוזה כמפורט ערבות  לרבות ז,במכר זכייתו בעקבות

 השווה בסך פיצוי למועצה ישלם ובמועדן, במלואן התחייבויותיו, בביצוע הזוכה איחר .13.4
 לו סעד בכל לפגוע מבלי וזאת, איחור של יום כל בגין ,שקלים 1,500 -ל חדשים בשקלים

 ערבות את טלחל רשאית תהיה המועצה דין. עפ"י ו/או זה מכרז פי על המועצה זכאית
 הפיצוי. סכום מלוא בשיעור ,החוזה

 או ,אחת יפר ו/או ממנה חלק מכל או מהצעתו בו יחזור הזוכה, לרבות שמשתתף, רהבמק .13.5
 יעמוד לא או למלא יסרב ו/או החוזה תנאי ו/או המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו יותר,

 עם להתקשר חייבת, לא אך רשאית, המועצה תהא להצעה, בהתאם התחייבויותיו במילוי
  .בתור הבאה ההצעה

 ההתקשרות, חוזה ולרבות נספחיו לרבות השונים, המכרז מסמכי בין סתירה של מקרה בכל .13.3
 של פירושה לפי המועצה עם המיטיבה ההוראה תגבר אלה, שבמסמכים הוראות בין או
 .מועצהה

 :נוסף כשיר .14

 זה מציע ;לזכייה שני במקום ואשה מציע על להחליט המועצה רשאית במכרז הזוכה על בהחלטתה
 של לידיעתו תובא ואשר המועצה בידי שתיקבע כפי התקופה תום עד אם ,במכרז לזוכה יהיה

 -הזוכה

 .ההתקשרות חוזה על הראשון הזוכה חתם לא .14.1

 .ההתקשרות בחוזה שנדרשו מסמכים הראשון הזוכה המציא לא .14.2

 .מהצעתו הראשון הזוכה בו חזר .14.3

  .להתקשרות מוקדם איתנ קיים לא הראשון זוכהה .14.4
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 א למכרז1נספח מס' 

 הצהרת המשתתף במכרז

 9/17 מכרז מס'

 לכבוד

 (המועצה)  המועצה המקומית גדרה

 ;אספקה והתקנה של מעלית בבניין המועצה המקומית גדרה שם המכרז:

 9/17 מספר המכרז:
את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה  אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה

 כדלקמן:
אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים  .1

לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו 

אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין  בדבר הטענכל מוותרים מראש על 

 כאמור.

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2

הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים 

 ונספחיו.במכרז ובחוזה 

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

או לתקופה נוספת, יום  90למשך הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .4

 כאמור במסמכי המכרז. המועצהעל פי דרישת  ( חודשים3) שלושהשל 

)מאתיים חמישים ש"ח  253,400 על סך המקסימלית להשתתפות במכרז הינההמחיר הצעת ידוע לנו כי  .5

 .בתוספת מע"מ שקלים חדשים( ושישה אלף וארבע מאות

חוזה על נספחיו, נמציא ה( ימי עסקים מיום קבלת 5אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך חמישה ) .3

ים אותם אנו נדרשים להמציא על פי חוזה על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לרבות כל המסמכהאת 

המחאות בגין מלוא סכום התמורה ממועד  מועצההחוזה וכי במועד זה אף נמציא להמכרז, כולל ערבות 

 אישורי ביטוח.כן, וקבלת רשות השימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופת החוזה, בצירוף מע"מ כחוק 

הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות .7

כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על 

 הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. .3

 

 
_______________________________ 

 המשתתף במכרזחתימת וחותמת 
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 עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל אישור
 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 
 , שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' 

הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר על  ם/מהחתישית, ו/ המוכר/ת לי א___________
 את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 
 

_______________________________ 
 , עו"ד
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 ב למכרז1נספח מס' 

 

 :1976-ותשל"ה ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2לפי סעיף  תצהיר

 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

אספקה והתקנה של ל באשר המועצה המקומית גדרהשפרסמה  9/17הנני עושה תצהירי זה כתמיכה למכרז  .9

 .מעלית בבניין המועצה המקומית בגדרה

הנני מכהן במשתתף במכרז בתפקיד ________________________________________ ומוסמך  .10

 ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף במכרז.

)להלן:  1973-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .11

ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי  וובעל זיקה אלי ו המשתתף במכרזלא הורשע ,"(החוק"

  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -עבירות 

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .12

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זה .13

 

____________________________________________ 

 חתימת המוסמך מטעם המשתתף במכרז

 

 

 ר עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראלאישו

 

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

 פי תעודת זהות מס', שזיהה/תה עצמו/ה ל__________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את על  ם/מהחת/ המוכר/ת לי אישית, ו___________

 האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 

     

 , עו"ד
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 למכרז 2נספח מס'  

 פרטי המשתתף במכרזהצהרה על 

 :הפרטים הבאיםז לציין במדויק את על המשתתף במכר .14

 ;___________________________      שם:

של החברה ממרשם המתנהל כדין ותעודת התאגדות של החברה כמפורט במסמכי )יש לצרף תדפיס 

 ;(המכרז

 ;__________________________     כתובת

 ;__________________________    שם איש קשר

 _________;_________________     טלפון

 ;__________________________    פקסימיליה

 ;__________________________   כתובת דואר אלקטרוני

 ;__________________________   מספר עוסק מורשה

 ;__________________________    מספר החברה

 :במשתתף במכרז שמות בעלי זכות החתימה

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמת חותמת טה מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנואנו החתומים מ
 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

 

 

 _______________ _________________ 
 שם משפחה שם פרטי 

 

 

 _______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

 

 

  דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
      
  



- 12  -  

 

 למכרז 3נספח מס'  

 ריםחוק שכר מינימום ועובדים ז

 תצהיר

 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הספק ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו  .1
 (. הספק –להלן )

הפסקה ק את ומחיש לבספק מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה ) .2
 (: תהמיותר

  ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר  לא הורשעוהספק ובעל זיקה אליו
 מינימום.

  ו לפי חוק שכר ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים א הורשעוהספק ובעל זיקה אליו
 מינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .3
 , שחלק מהן מובאות להלן:1973

 -שוי(, תשמ"א כמשמעותם בחוק הבנקאות )רי -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" (א )
1931; 

 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" (ב )

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; .1

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: .2

 בעל השליטה בו; (א 

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב  (ב 
לתחומי  כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם

 פעילותו של הספק;

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; (ג 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3
 שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון תשס"ג  -", בעבירה הורשע" (ג )
 (; 2002ר באוקטוב 31)

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים" (ד )
 ;1991 -תשנ"א 

 ; 1937 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז  -" חוק שכר מינימום" (ה )



- 13  -  

 

  המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; -" מועד התקשרות" (ו )

 ר מינימום;עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכ –" עבירה" (ז )

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  -" שליטה מהותית" (ח )
 בני האדם;

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 

 

 המצהיר/ה 

 
 

 
 
 

 אישור
 

(, הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________
במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. 

/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את  שמספרה ___________
האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה 

 ות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.את נכונ
 
 
 
 

 ___________, עו"ד
 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 למכרז 4נספח מס' 

 הצהרה על עמידה בדרישות הסף
 

 : הסף בדרישות המציע עמידת .1

 ומדרגות מעליות ענף ,לפחות (1) ב' סיווג בקבוצת ,הקבלנים בפנקס רשום המציע .1.1.1
  ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק להוראות בהתאם 180)( ,נעות
 קבלנים סיווג) בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום ותקנות 1969-ט"תשכ

 1988.-ח"תשמ )רשומים

 ושירותים מצרכים על הפיקוח צו פי על מעליות להתקנת בתוקף רישיון למציע .1.1.2
 .9341 – ד"התשמ ) למעליות שירות ומתן מעליות )התקנת

 ,התעשייה משרד מאת בתוקף מעליתן תעודת בעל אחד עובד לפחות מעסיק המציע .1.1.3
 ,לפחות שנים ארבע של המעליות בתחום ניסיון זה ולעובד ,והתעסוקה המסחר
 .זה למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו האחרונות השנים בארבע

 

 :המציע בידי המועסק מעליתן שם פירוט להלן .2
 

  : ______________________________העובד שם
 

  : _____________________________בפנקס רשום
 
 
 

 .המהנדסים/הטכנאים בפנקס ל"הנ העובד רישום על תעודות מצ"ב
 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 המצהיר חתימת

 
 
 

 אישור
 

________(, הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___
במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. 

/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את  שמספרה ___________
 האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה

 את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
 
 

 ___________, עו"ד
 מ.ר. __________

 ותמת ח 
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 למכרז 5נספח מס' 

 

 

 

 מפרט טכני להתקנת מעלית
 

 

 

                       

 תוכן המפרט :

 תנאים כלליים. .1

 תאור טכני מקוצר. .2

 תאור טכני מפורט. .3

 בצע (.פרוט תוצרת ) למילוי ע"י המ .4

 כתב כמויות  ) למילוי ע"י המבצע (. .5

 

 

 נספחים שונים:

 תחילת תקופת אחריות.  -נספח א  
 נספח ב

 תכנית טיפולים בשרות.   -  
 

 .מצורפות כנספח לחוזה ההתקשרות תכניות המעלית
 

 

 יעוץ מעליות –נכתב על ידי אייל אפרתי בע"מ 
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 . תנאים כלליים.1

 
   הקדמה.  1.1

יחס לייצור, התקנה והפעלת מעלית בבניין עיריית גדרה על פי הדרישות מפרט זה מתי
 הנ"ל :

תחנות,  3נוסעים, משרתת  3ק"ג,   330מעלית חשמלית בפיקוד מאסף מטה, לעומס 
 שניה.\מ 1מהירות נסיעה 

 
 
 .MRLמעלית חשמלית מדגם  

 
 

 הגדרות.  1.2

 המועצה המקומית גדרה.   -המזמין             
חברת המעליות המבצעת את עבודות הבניה וההריסה ואת המעלית    -מבצע        ה     

 נשוא מפרט זה.  
 נציג מטעם המזמין שזהותו תימסר למבצע.   -המפקח             
 כל המערכות שעל המבצע לספק לפי מפרט זה.   -המתקנים         
 ות.יעוץ מעלי –אייל אפרתי בע"מ   -היועץ                

 
 

 התאמות לתקנים שונים.  1.3

 המבצע הינו בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים.
או  24/1כל העבודה, החומרים והחלקים שיסופקו יתאימו לתקן ישראלי למעליות  

, במידה ואין התייחסות בתקן ישראלי לסעיף מסוים יש להסתמך על תקן  24/2
 דכנית.  בגרסה הע EN 31אירופאי 

 
 חוק החשמל, כל עבודות המבצע בנושא חשמל יתאימו למהדורה המעודכנת        
 ביותר של חוק החשמל.   
 

 המתיחס לרעש ממעליות. – 1004תקן ישראלי     
 חוקי תכנון ובניה המתיחסים למעליות.    
 תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.    
 (.1970דש ) פקודת הבטיחות בעבודה נוסח ח    
 הנחיות יועץ בטיחות.    
 הנחיות יועץ אקוסטיקה.    
 .70חלק  2431דרישות נגישות לנכים לפי תקן     
 
 

 התאמה למפרט ולתוכניות.  1.4

כל העבודות שיבצע המבצע באתר יהיו בהתאמה מלאה לתוכניות, המפרט ולחוזה.  
וכניות שמקבל המבצע הינן כל שינוי חייב לקבל את אישור היועץ והמפקח בכתב. הת

כלליות לאינפורמציה בלבד וקיימת אפשרות של סטייה במידות.  על המבצע להוציא 
מידות מעודכנות מאתר הבנייה כפי שהן במציאות ולבסס את הצעתו בהתאם. 

 המבצע יבדוק ויתאים בין התוכניות לבין המצב הקיים.
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 תוכניות ואישורים.  1.5

לת העבודה, על המבצע להגיש לאישור היועץ מערכת תוכניות שבועות מיום קב 4תוך 
 שתכלול:

 תוכניות הרכבה מפורטות עם רשימות הרכיבים השונים ) תוכניות לייאוט (.
תוכניות בנייה מפורטות עם כל דרישות המבצע למזמין ) פיגום, פתחים שונים 

 ועומסים(.
 עליונה.תוכניות חשמל מפורטות לחדר המכונות או למשקוף קומה 

 תוכניות אביזרי פיקוד וסיגנליזציה בפיר ובתא המעלית.
 תוכנית פרטי התא ) בהתאם לדרישת האדריכל (.

 ואו כל תכנית נוספת שתדרש לצורך ביצוע הפרויקט.
התוכניות תוגשנה בשני העתקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים וכן 

יש את תוכניותיו עד לאישור בהתאם לדרישות שרטוט מקובלות. על המבצע להג
 הסופי הן של המפקח והן של האדריכל היכן שידרש.

עותקים ליועץ לשם  4 –לאחר האישור הסופי על המבצע להגיש את תוכניותיו ב 
 הפצתם לגורמים המתאימים.

המבצע יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא יכניס שינויים ללא אישור היועץ 
מהמבנה בוצע לפי תוכניות היועץ כל שינוי שידרוש המבצע יבוצע בכתב. במידה וחלק 

 על חשבונו.
כמו כן, מתחייב המבצע להגיש למזמין את כל התוכניות והדוגמאות הדרושות 

לבחירת צורת הדלתות, משקופים, גוונים , לחצנים, מעקה, תקרה, תאורה, ציפוי 
 קירות וכיו"ב, ללא תשלום נוסף.

 
 

 ודה.דו"ח מהלך עב  1.3

המבצע ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה. המבצע ינהל יומן  
 ובו תירשמנה כל העבודות שביצע. ב"כ המזמין רשאי בכל עת לעיין ביומן הנ"ל.

 

 עבודות הבניין.  1.7

על המבצע, לבדוק את כל המידות הדרושות במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך 
בד, ובאם קיימות סטייות יש ליידע את היועץ, המפקח והמזמין על תוכניות הבניין בל

 מיידית.
על המבצע ללמוד את האתר, דרכי הגישה, האיחסון ואופן ההרמה. באם ידרשו 

ויהיה צורך בהריסות ובנייה,  1.5שינויים או לא הגישו תוכניות בזמן הנדרש לפי סעיף 
 תבוצע עבודה זו ע"י המבצע ועל חשבונו.

 

 .בוטל 1.3

 

 מחסן:  1.9

לא ימסר למבצע מחסן, המבצע יתארגן לעבודה מסודרת באתר וירכיב ציוד הנדרש 
 בפיר המעלית.  
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 עבודות נוספות באחריות המבצע:  1.10

                 המבצע יבנה :                                                                                                           

 פיר נקי ומסויד.                        

 פתיחת פתחים בקומות להתקנת תילויי דלתות חוץ.                        

 פיגום על פי תוכניות המבצע.                        

 כיום. ביטון משקופי הכניסה בקומות וביצוע עבודות גמר על פי הקיים                        

 חלון שחרור עשן + ווי תלייה בתקרת הפיר.                        

 סגירת פתח בתקרת פיר המעלית.                        

 הזנת חשמל, לוח חשמל ראשי וקו טלפון למשקוף קומה עליונה.                        

 .השחלת כבל הארקה בבור פיר המעלית                        

 

 חיבור חשמל:  1.11

וולט, הארקה ואפס, למפלס קומה  400פאזות  3המבצע יספק קו זרם חשמל של 
 מטר. 3.0עליונה עם עודף כבל 

כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסקים הנ"ל, יבוצעו ע"י המבצעבהתאם לתקן 
 ודרישות חברת חשמל.

  המזמין יעמיד לרשות המבצע זרם זמני למשך תקופת ההרכבה.

 ההתחברות למקור זרם זה תבוצע על ידי המבצע, באחריותו ובאישורו של המפקח. 

 כמו כן על המבצע לספק קו טלפון למפלס קומה עליונה.

 שילוט:  1.12

על המבצע להתקין את כל השלטים הדרושים בתא המעלית, בכניסות, שילוט העומס 
  המותר והוראות לשימוש וחילוץ בהתאם לתקן בלוח הפיקוד.

יש לצבוע את כל האביזרים הקשורים לפעולת החילוץ בצבע אדום ) ידית חילוץ, גלגל 
 חילוץ, מפסק ראשי וכו' (.

 

 טיב העבודה, ביצוע וחומרים:  1.13

המבצע מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים, חוקים והתקנים  
סים בעבודות מסוג זה, הקיימים. כל העבודות תבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנו

בהשגחתו המתמדת של מומחה ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י היועץ והמפקח.  
 החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר.  
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 אחסנת כל החומרים הינה באחריות המבצע.

 בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם המבצע, האחראי על העבודה. 

 תחייב את המבצע.כל הוראה שתימסר למנהל העבודה 

היועץ או המפקח יהיה רשאים לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של 
המבצע שלדעתם הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית או 

 שהתנהגותו אינה כשרה בעיניהם.

כל התשלומים של שכר עבודה וכל התשלומים הסוצאליים למועסקים על ידי המבצע 
ולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע יש

 או לעובד מעובדיו. המבצע יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים.

המבצע מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות ולנהוג 
 ה.בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת הבטיחות בעבוד

 על המבצע לספק החומרים המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה. 

 כל החומרים יהיו חדשים ומטיב משובח. 

 

 נזקים שונים.  1.14

המבצע אחראי לכל נזק שיגרם לבניין, למכונות, למתקנים ולבני האדם, על ידו או ע"י 
תוצאה עובדיו או ע"י נזק שנגרם כתוצאה מפגם בחומרים שסופקו על ידו ואו כ

 מעבודה בלתי מקצועית או לקויה, הן במשרין והן בעקיפין. 

 המבצע יהיה חייב לפצות על הנזקים הנ"ל בשלמותם.

אין לבצע עבודות או פעולות חציבות במבנה, בקורות, בעמודים או בתקרות ללא 
אישור מוקדם מנציג המזמין והמפקח. המבצע חייב להוציא ביטוחים מתאימים 

מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם, לחומרים, למתקנים ולמכשירים  המהווים כיסוי
מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או זרם חשמלי וכו' בתחום 

 עבודתו. כמו כן עליו להוציא ביטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. 

 על המבצע להמציא עותק מהפוליסות למזמין עם חתימה על ביצוע העבודה.

 

 מסירת המתקן.  1.15

בסיום הרכבת המתקנים ימציא המבצע ליועץ ולמפקח תעודות בדיקה של חברת 
החשמל, מכון התקנים ואו בודק מוסמך במידה והמעלית שוחררה לבדיקה ע"י מכון 

 התקנים וכן אישורי בדיקה מטעם בקרת טיב של המבצע. 

 כל הבדיקות הנ"ל יוזמנו ע"י המבצע ועל חשבונו.

" )תוכנית הרכבה של   AS MADEצאות הבדיקות הנ"ל כולל מסירת תוכניות " כל תו
המתקן, תוכניות חשמל ופיקוד, הוראות אחזקה וכן רשימת חלקי חילוף כולל 
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העתקים. לאחר הגשת מסמכים אלו תיערך מסירת  3 -יוגשו למזמין ב  -מק"טים ( 
 רט הטכני. המעלית בהשתתפות היועץ והמפקח ותיבדק התאמת המתקן למפ

 

המבצע יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכח האדם לביצוע הבדיקות. 
 במידה ויתגלו אי התאמות או ליקויים, יש לבצעם מיידית.  

 לאחר ביצועם תיערך מסירה סופית של המתקן.

 

 הדרכה:  1.13

במסגרת מסירת המתקן ידריך המבצע את משתמשי המעלית בשימוש נכון ובמתן 
ה בזמן חילוץ אנשים מן המעלית. בתום ההדרכה ולאחר ביצוע בדיקת בודק עזר

 מוסמך, תמסר המעלית לשימוש. 

 . 1.15בכל מקרה מסירת המעלית לשימוש אינה הוכחה לעמידה בדרישות סעיף 

 

 אחריות:   1.17

 תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י היועץ או נציגו.  התחלת תקופת האחריות למעלית

חודשים מהתאריך הנ"ל ותחילתה במועד הנקוב בטופס  24  -אחריות היא לתקופת ה
 נספח א'  המצ"ב. –תחילת האחריות והשרות לכל מעלית 

כל החלקים, המכשירים והחומרים אשר יסופקו ע"י המבצע יהיו חדשים ומשוכללים 
 ביותר. 

 המבצע אחראי לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקים וציודם.

 

המבצע יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופית    
של המתקן, ויישא בכל ההוצאות הכספיות בשל נזק, קלקול, אבדה או גניבה שייעשו 

בתקופה זו. כמו כן המבצע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה 
 אחרת הנעשית בשטח.

 

ל כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקם במצב תקין המבצע יטפל במעלית ע   
ונקי. את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק המבצע מיד ועל חשבונו 

 שעות לאחר ההודעה. 24 -הוא, ולכל המאוחר מ

לאחר תקופת האחריות תיעשה בדיקת קבלה שניה והמבצע חייב לתקן כל פגם 
יקויים שנתגלו לאחר השימוש. לכל החלקים להחליף כל חלק פגום ולתקן את כל הל

שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת של שנה. האחריות הנ"ל של המבצע 
 לא תחול על נזקים כתוצאה מכח עליון, שמוש לא נכון והפרעות חשמל.
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בתקופת האחריות הנ"ל חייב המבצע לספק את השירות השוטף למעלית, בנוסף 
 חל מתחילת השימוש במתקן ועד לתחילת תקופת האחריות. המבצע יספק שירות ה

 המבצע מתחייב לשלוח את נציגו להיות נוכח בבדיקת בודק מוסמך.

פרט לתיקון הקילקולים חייב המבצע לפחות פעם אחת בחודש, לבדוק , לשמן ולבצע  
את כל העבודות הקשורות בשירות. בפיר המעליות ימצא ספר שירות בו ירשמו כל 

ת, עבודות וזמניהם. בספר יחתמו הטכנאים אשר ביצעו את התיקון או התקלו
חדשים ותאשרנה על  3השירות. הרשימות הנ"ל תבדקנה ע"י המזמין או בא כוחו, כל 

ידם. המבצע מתחייב להחזיק במחסנו מלאי של חלקי חילוף אורגינליים בכמות 
 חילוף הנ"ל.סבירה. כן מצהיר המבצע שברשותו עומדים בזמן ההצעה חלקי ה

 

חודשי הפעלה ושימוש שיחשבו לתקופת הרצה, מתחייב המבצע שמספר  3לאחר 
 תקלות בשנה.  3התקלות הגורמות להשבתת המעלית לא יעלה על 

 היועץ יפסוק לגבי מניין התקלות הרלוונטיות.

העובדה שהמבצע ביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתוכניות, אינה מורידה ממנו 
בור פעולתן התקינה של המתקנים. המבצע בלבד אחראי עבור כל את האחריות ע

תקלה הנובעת משגיאות התוכניות שקבלן בעל ידע מיקצועי מסוגל לגלותן. אישור 
היועץ על בחירת הציוד של המבצע אינו משחרר את המבצע מאחריותו, במידה ויתגלו 

האחריות לדרוש פגמים או ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי היועץ בתקופת 
 מהמבצע לתקן או להחליף את ציוד הפגום. 

 

לאחר מתן "תעודת השלמה" ע"י היועץ שהמעלית עברה את ביקורתו, יחתום המזמין 
על חוזה שירות עם המבצע בנוסח שישלח למבצע על ידי המזמין ותמורת הסכום 

 שיסוכם מכתב הכמויות.

 

 זמן ההספקה.    1.13

יהיה ________ חודשים מיום  ת, לרבות עבודות הבינויהמעליזמן הספקה והפעלת 
 ההזמנה.

 

 

 

 

 

 



- 22  -  

 

 תאור טכני מקוצר .2

 מעלית נוסעים :

 תאור

 

 מעלית נוסעים

 ק"ג 330נוסעים   3 עומס נומינלי

 שניה  \מ'   1 מהירות

 מבוקר תדר חוג סגור -חשמלי   שיטת הינע

 עם מגנט קבוע GEERLESSמכונה מסוג 

 APPROACH)  +  ( + פילוס אוטומטי  מ"מ 5 דיוק עצירה

DIRECT 

 מטר 3 –כ  גובה הרמה

 תחנות 3 מס' תחנות

 כניסות 3 מס' כניסות

 ללא חדר מכונות  מיקום חדר מכונות

 מטר  1.35מטר , עומק  1.75רוחב  מידות פנים הפיר נטו 

 מטר 1.4מטר , עומק   1.1רוחב  מידות פנים התא

 מ"מ 2,100מ"מ, גובה  900רוחב  פתח כניסה לתא

 כנפים 2טלסקופי  כוון פתיחת דלתות

 מאסף מטה סוג פיקוד

 ) גלגלים מתחת לתא ( + מתקן רפיון כבל 2:1 תילוי

 בשעה 90 מס' התנעות 

 50  % עומס איזון 

 הרץ 50פאזות ,  3וולט ,  400 זרם חשמל

 נירוסטה ריגיד, מעקה , מראה גימור תא

 י לקומה קרובה בזמן הפסקת חשמלפינו מערכת חילוץ

Pulse Electrical Brake Opening  

במשקוף קומה עליונה או בסמוך אופציה לקומה  מיקום לוח פיקוד
 אחת מתחת
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 .  תאור טכני מפורט.3

 

 יחידת הרמה.  3.1

 31עם כבלים או רצועות בהתאם לתקן    GEARLESS  יחידת הינע המורכבת ממנוע 

ENן על מסילות התא והמשקל הנגדי או מחובר לקצה הפיר באמצעות , המנוע נשע

או שווה ערך  MASONקורות. כל החיבורים ונקודות המשען יבודדו בעזרת גומיות 
 כדי שהרעש לא יעבור מחוץ לפיר.

המערכת תצויד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת הדלתות בהגעה לתחנה 

 על בשעת הפסקת חשמל.או מצבר נטען שיפ UPSהפועלת באמצעות 

. יהיה אפשר לפרק את הגלגל 40קוטר גלגל ההנעה לא קטן מקוטר כבל התליה פי  
ברינל. היחידה בנויה  130לצורך תיקונים. הגלגל עשוי ברזל יציקה בחוזק של לפחות 

במיוחד למעליות, לעבודה ממושכת  וללא רעש ורעידות. יש להתחשב בעבודה הקשה. 
 להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המכונה.המבצע מתבקש לצרף 

 

 המנוע החשמלי.  3.2

ללא כננת עם מנוע  VVVFיהיה מבוקר תדר בשיטת    MRLהינע המעלית מסוג 

 .    BRUSHLESS MAGNET PERMANENTסרבו מסוג  –סינכרוני 

 התאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרות. 

ת התא לתחנה קרובה. עם הגעת המנוע יצויד בהגנה תרמית אשר הפעלתה תביא א
התא יפתחו הדלתות והנסיעה תתחדש לאחר התקררות המנוע. למנוע יותקן איורור 

 מאולץ, הפועל יחד עם המעלית או עם תרמוסטט.

 

 הבלם.  3.3

עצירה ובלימה של המעלית תהיה חשמלית ללא שימוש בבלם המכני אשר יפעל רק 
וי משתי לחיים מצופות בחומר עצירה לאחר עצירתה המוחלטת שלהמעלית. הבלם בנ

 בעל חיכוך גבוה ובלאי נמוך, והוא פועל על גלגל המצמד.

הבלם משוחרר על ידי אלקטרומגנט או מנוע מיוחד ועוצר אוטומטית עם הפסקת 
חשמל. פותחן ידני של המעצור יסופק קשור קבוע למכונה. הפותחן יצבע בצבע בולט. 

 לת לעצור את המכונה. הבלם בנוי כך שגם לחי אחת מסוג

 הבלם צריך להבטיח עבודה שקטה ובטיחותית.

המעצור יפעל בחירום כאשר נוצרת שגיאה בין המהירות המתוכננת למהירות 
 הממשית, אי האטה בתחנות קיצון ונסיעה בכיוון הפוך למתוכנן.
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 מערכת המשוב להינע מבוקר תדר.  3.4

 עם שלוש מערכות משוב : המערכת תפעל בחוג סגור על פי תכנית קבועה

 משוב מהירות. -א 

 משוב דרך עם מיקום מדויק של המעלית בפיר. -ב 

 משוב זרם. -ג 

 

 המעלית תבצע עצירת חירום במיקרים הבאים :

 בין מהירות מתוכננת למהירות נמדדת. 5%סטייה של  -א 

 בין תאוצה נמדדת ומתוכננת. 15%סטייה של  -ב 

מ"מ בין מיקום המעלית בפיר בהשוואת משוב הדרך  10 -סטייה של למעלה מ -ג 
 ואינטגרציה של המהירות.

במחשב המערכת תותקן סוללה לצורך שמירה בזיכרון של מיקום מעלית בפיר, כך 
שגם במקרה של העדר אספקת חשמל ניתן יהיה לאתר את מיקום המעלית לצורך 

 חילוץ.

 

 סינון חשמלי.  3.5

נים החשמליים הדרושים על מנת להבטיח שלא המבצע יספק ויבצע את כל המסנ
יגרמו הפרעות כל שהן במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין, 

 כולל פעולה תקינה של הדיזל גנרטור, הכל לפי הדרישות והתקנים.

 

 גלגלי הטיה.  3.3

מקוטר כבלי התילוי. הגלגלים יצוידו  40קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי  .1
 מסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך שלא יהיה צורך לטפל בהם. ב

 כל גלגל יבדק לאיזון דינמי. .2

 

 כבלי ההרמה.  3.7

ובעלי מקדם ביטחון   SEAL כבלים לפחות במבנה  3תא המעלית יהיה תלוי על 
 בהתאם לתקן.

ד קצות הכבלים יחוברו לפעמוני פלדה לפי אחת מהשיטות המתוארות בתקן. בצ
  המשקל נגדי יסופקו קפיצים להשוואת מתיחויות הכבלים, או אמצעי שוה ערך.
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 כמו כן יסופק מתקן עם מפסק ל "כבל רפוי".

המבצע ירכיב את הפגושות על הגבהות הניתנות להסרה למניעת קיצור כבלים לאחר 
 התארכותם.

 

 משקל נגדי.  3.3

ממולא פריזמות מתכת המשקל נגדי בנוי ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה ו
נעלי  4בהתאם לצורך. המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת, המשקל מובל על ידי 

, המילוי ניתן להחלפה בקלות, הנעליים כוללים קפיצים הניתנים לכוון. מוביל
 המשקולות יצבעו בצבע יסוד נגד חלודה.

 .מילוי המשקולת על ידי ועל חשבון המבצע

 

 י.פסי תא ומשקל נגד  3.9

ומעובדים  Tמובילי התא והמשקל נגדי יהיו מובילים מיוחדים למעליות, בעלי חתך 
 בשלושה צדדים. הפסים יחוברו בניהם בעזרת אנך בשיטת הזכר והנקבה. 

 

 העיגון לקירות יתבצע על ידי ברגי "פיליפס" או "עוגני חץ".  

 ף שמן בבור.הפסים יעוגנו לתחתית הפיר או לתקרת הפיר ויצוידו במתקן לאיסו

 את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.

 מטר. 2.00המרחק בין חיזוקי פסים קרובים לא יעלה על 

 

 קונסטרוקציות והגנות.  3.10

המבצע יספק, יציב וירכיב את כל הקונסטרוקציות הדרושות לו להרכבת המיתקנים 
תות הפרדה. כמו כן כגון קורות הפרדה, קורות תמיכה, חיזוקים, מסגרות או רש

 יספק את כל הכיסויים הדרושים.

 כל העבודות הנ"ל יהיו מחומרים חדשים, ישרים וצבועים פעמיים בצבע יסוד.

במידה והפיר הינו שקוף כל חלקי המתכת יצבעו בצבע שחור או אחר לפי בחירת 
 האדריכל.

 

 

 שרשרת איזון/ כבלי איזון ) אופציה בלבד (.  3.11
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בין התא למשקל נגד תותקן לפי הצורך שרשרת לאיזון משקל כבלי ההרמה. השרשרת 
 מיוחדת למעליות מפלדה ומצופה שרוול פלסטי מקורי המבטיח פעולה שקטה.

 

 

 בידוד אקוסטי ורמת רעש מותרת.  3.12

 להקטנת רעש מציוד המכונות ותא המעלית יבוצעו הפעולות הבאות :

או  MASONמי רעידות אלסטיים מחומר משובח דוגמת המכונות יוצבו על גבי בול
 שווה ערך.

לוחות הפיקוד יוצבו על מבודדים כנ"ל, וכן המגעונים בלוח הפיקוד יוצבו על גבי 
 מסילה מבודדת.

 מ"מ לפחות. 3דלתות לוח הפיקוד ימרחו בחומר מבודד בעובי  .3

 כנפי דלתות הפיר וקירות התא ימרחו בחומר מבודד רעשים.

 מעלית יהיו מסוג שקט.מפוחי ה

 

 רמות הרעש המותרות הינן :

 דציבלים. 55 –תא במנוחה,דלתות סגורות,מפוחים פועלים 

 דציבלים. 55  -תא בנסיעה מפוחים כבויים 

 דציבלים. 30 –מפוחים ודלתות בפעולה 

 

 .3חלק  1004ציוד המעלית יעמוד ברמות רעש מותרות לפי תקן ישראלי לרעש  

 

 ידות בתא.מניעת רע  3.13

 להקטנה ומניעת רעידות בתא המעלית יבוצעו הפעולות הבאות :

 קירות תא , דלתות התא ודלתות הפיר ימרחו בשכבות חומר בולע רעשים.

 כבל כפיף חשמלי ושרשרת איזון יהיו מורכבים במרכז כובד התא ואו משקל נגדי.

 יבוצע איזון סטטי של התא ויוספו משקולות איזון לפי צורך.

 יונח על מסגרת מבודדת עם גומיות בידוד תקניות. תא

 

 תאור התא.  3.14
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 מעלית :

יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על מסגרת  התא
התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי תא, התקן ביטחון, מנוע להפעלת 

התא מבודדת מהמסגרת. דלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת 
 לתא יהיה מגנון שקילה אלקטרוני רציף ועקומה נעה. 

 התא יהיה מוארק בשלמותו.

בנירוסטה מ"מ ויצבעו בצבע יסוד שיצופה  2יבנו מפח דקופירט בעובי של  קירות התא
בשילוב פורמאיקה לפי בחירת האדריכל או המזמין.  צידם החיצוני  ריגיד בגוון טבעי

פה בשרף למניעת רעש בזמן נסיעה. החלק התחתון של הקירות יוגן עם של הקירות יצו
 סרגל נירוסטה נגד פגיעות. 

 . מנירוסטה ריגיד בגוון טבעימשקוף וחזית התא יבנו 

 . תהיה מראהיותקן מאחז יד לפי דרישת הלקוח, בקיר  האחורי של התא 

 גמר המעלית יהיה ברמה גבוהה ומיקצועית.

 

מ"מ ומוכנה  4סבך קונסטרוקטיבי עשויה מפח מלא בעובי תהיה על מ רצפת התא
 להנחת לוחות שיש שיסופקו ויותקנו ע"י המזמין.

 

מ"מ לפחות  עם לובר תקני מפח פלב"ם משולב עם פח  2.5עשויה מפח  תקרת התא

לפי בחירת המזמין.  LEDספוטים של  3מחורר. בתוך התקרה תאורה אוטומטית 
שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה.  תאורת חירום עם מצבר ומטען

 לפחות לאיורור התא.  3מפוחים " 2בתקרה יותקנו 

 מטר לפחות. 2.30גובה התא נטו יהיה 

 

 האדריכל בכתב. \כל חומרי התא עיצובם וגווניהם טעונים אישור המזמין 

 

 נון פתיחה ודלת התא.מנג  3.15

מנוע מיוחד מסוג המתאים לפעילות  התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי

 . זרם ישר או זרם חילופין מבוקר תדר Heavy  Duty  מאומצת לבניני משרדים 

כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת 
 שניות. 2.3ממוסבים.זמן הסגירה הינו 

 ויד לפחות החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת אלומינים מיוחדת ומצ
 מובילים בעלי שחיקה נמוכה. 2 -ב 

בנירוסטה מ"מ מצופים בחלקן הגלוי  1.5כנפי הדלת עשויים מפח דקופירט בעובי 
 ובחלקן הנסתר בחומר בידוד. ריגיד בגוון טבעי
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 הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות. 

 קצה הכנף יצויד בגומיות לשיכוך הסגירה.

אינפרא אדום הגורם לפתיחה מחדש  – ור תאים פוטואלקטריטבמשקוף הדלת יותקן 
של הדלת כאשר הקרן נחתכת. בזמן הפסקת חשמל או קילקול המנגנון יהיה ניתן 

 לפתוח את הדלת מהתא ללא מאמץ.

 בנוסף בפתח התא על המזוזת הכניסה יותקן תא פוטו אלקטרי.

 

תנעל הדלת בנעילה ס"מ,  15במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר בתקן 
 מכנית או שהחזית תצופה בפח על חשבון המבצע.

 מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח דקורטיבי.

 

 דלתות ומשקופי הכניסה בקומות.  3.13

 מ"מ בעל דופן כפולה עם חיזוקים מתאימים. 2דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט 

   כנפי הדלתות והמשקופים יהיו מנירוסטה מוברשת.

הדלתות תוסענה על ידי גלגלים עם מסבים כדוריים במסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. 
סף הדלתות יהיה מיציקת מתכת או אלומיניום וישען על גבי פרופיל שיסופק על ידי 

המבצע. מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשיחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל 
נף תצויד במשקולת או קפיץ לסגירה עצמית. דלת תצויד במנעול אלקטרו מכני. כל כ

 כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית על ידי ידית מיוחדת. 

 נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בתקן.

 

    מ"מ. 2משקופי הכניסה בכל קומה יהיו מסוג "משקוף עיוור" 

ילוי של יש לבצע סגירה דקורטיבית בצידו הפנימי של המשקוף להסתרת מנגנוני הת
 הכנפיים.

 מזמין בכתב. \צורת המשקוף וגווניו טעונים אישור האדריכל 

 

 מערכת הפיקוד.  3.17

בנוי בתוך ארון פלדה בעל דלתות על צירים עם חריצי איוורור והמאפשר  לוח הפיקוד
 גישה נוחה לכל חלקי הלוח. 

וולט.  125כל הרילאיים והקונטקטורים פועלים על זרם ישר במתח מכסימלי של 
יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על קו התאורה והמאוורר בתא. כל חלקי לוח 

 הפיקוד יהיו מאביזרים החדשים והמשוכללים ביותר שמספק יצרן הלוחות. 
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 כל המערכות יהיו מודולריות על גבי לוחות מודפסים מקוריים.

 המעגלים המודפסים יהיו סטנדרטים הניתנים לשליפה והחלפה בקלות. 

לכל כרטיס יהיה מחבר שונה למנוע שגיאות. פעולת מערכת הפיקוד תעשה בעזרת 
מיקרופרוססור המעבד את כל האינפורמציה של קריאות ומצב המעליות בהתאם 

 לתוכנית הפיקוד.

 

לוח הפיקוד יכלול בתוכו אינדוקטורים חזותיים המצביעים על כל תקלה שכיחה 
מנוע וכו'. לוח הפיקוד יכלול את במעלית כגון עומס יתר, דלתות, תקלה ב

 האינפורמציה על מיקום המעלית. כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות.

הטרנספורמטורים בלוח יהיו מוגנים, בעלי כיוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים 
לעבודה ממושכת ומאומצת.  בלוח סלקטור אלקטרוני המופעל ע"י אינדוקטורים 

 לל כל ההגנות נגד עמס יתר, היפוך פאזה או חוסר פאזה.ופחיות בפיר. הלוח כו

 כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד. 

 תוכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר המכונות.

 0.92המבצע יתקין מערכת קבלים מתאימה שתשפר את מקדם כופל ההספק מעל 
מעלית מופעלת על ידי מערכת זו תפעל רק עם פעולת מנוע המעלית ותנותק בשעה שה

 גנרטור. –דיזל 

המאפשר חיבור למערכת  232RSלוח הפיקוד יצויד בכרטיס ממשק אלקטרוני מסוג 
 הבקרה.

בלוח קיים מגע יבש לחיווי תקלות ולחיבור למערכת גילוי עשן ואש המגענים 
 הראשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטנת הרעש. 

 

 אינסטלציה חשמלית וכבל כפיף.  3.13

בצע יבצע את כל החיווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים של חדר מכונות. המ
כל האינסטלציה בחדר מכונות תעשה בתעלות פח. האינסטלציה בפיר תעשה בתעלות 

כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים   C.V.Pפח או 
לתוכנית שתוגש בסיום  בתוך צנרת. כל החיווט של האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם

 העבודה.

 

הינו כבל חשמלי בעל גמישות גבוהה מיוחד למעליות. הכבל יחוזק בצורה   כבל כפיף
יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת התילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל. 

חוטים  3 –אך לא פחות מ  -חוטים מעל הנדרש לפי המפרט   10הכבל יכלול לפחות  % 
 .בכל כבל
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 + חייגן למוקד שרות.  אינטרקום  3.19

תותקן מערכת אינטרקום בין קומה עליונה ותא המעלית. המערכת תכלול מטען 
 אוטומטי ומצברים ניקל קדמיום, לרבות מגברים נפרדים בתא.

טכנאי מעל התא לבין מוקד  \כמו כן יותקן חייגן שיקשר בין אנשים לכודים בתא 
 השרות של המבצע.

 

 אופציה. -עולה על תחנת כח עצמית פ  3.20

 במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור יספק חשמל למעלית.

 

 סוגי פיקודים וסיגנליזציה בתא המעלית.  3.21

 מ"מ לפחות מלוטשת. 4התא יצויד בטבלת לחצנים מנירוסטה 

 עיצוב הטבלה וחריטת הכיתוב באישור האדריכל בכתב. 

 .גים סמוייםהטבלה הינה לכל גובה התא עם בר

 הטבלה  תיכלול את האביזרים הבאים :
מוארים תהיה אפשרות להוסיף מתג מפתח או קורא  –לחצני קריאה לקומות 

 כרטיסים.

 מואר בהפסקת חשמל עם מגע יבש נוסף. –לחצן "אזעקה" 

 לחצן "פתח דלת". לחצן "סגור דלת".

 מפסק מאור.

 מפסק מאוורר.

 מפתח כבאים.

 יתר". נורית עם זמזם "עומס

 אינטרקום + חייגן.

 מנעול מפתח הפסקת סגירת דלתות.

לפחות + חיצי  2בחלקה העליון של טבלת הלחצנים בתא מראה קומות דיגיטלי  "
 כיוון. 

 תהיה אפשרות להחליף כל לחצן במתג מפתח.

 כל הלחצנים יהיו מדגם אנטי ואנדלי מתוצרת מאושרת ע"י היועץ.

 ים סמויים ויהיו במישור אחד עם קירות התא.טבלת הלחצנים בתא תהיה עם ברג

 בנוסף כל לחצן יסומן בכתב ברייל.
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 סוגי פיקודים וסיגנליזציה בקומות.  3.22

מ"מ לפחות מלוטשת באישור  4טבלאות הלחצנים בקומות מנירוסטה 
 המזמין/אדריכל.

 עיצוב הטבלה וחריטת הכיתוב לפי הוראת האדריכל בכתב.

 בכל הקומות. -ארים לחצני קריאה למעלית מו

 מפתח כבאים בכניסה הראשית.

 מפתח ביטול מעלית בקומה ראשית.

 + חיצי כיוון נסיעה בכל הקומות. 2מראה קומות דיגיטלי  "

 כל הלחצנים יהיו מדגם אנטי ואנדלי מתוצרת מאושרת ע"י היועץ.

 טבלת הלחצנים בקומה תהיה עם ברגים שקועים או סמויים.

חליף חלק מהלחצנים למפתחות יספק המבצע ללא תוספת אם ידרוש המזמין לה
 מחיר.

 

 פיקוד המעלית.  3.23

 הפיקוד הינו " מאסף מטה ". 

 הפיקוד הינו בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים ובעל נצירה מוקדמת. 

 תידלק נורה ותימחק לאחר ביצועה. –כל קריאת פיר או תא תירשם מיד 

תר ועומס מלא, כולל פיקוד כבאים תקני, שהפעלתו הפיקוד כולל מתקן עומס י
עשן עם מתג מפתח תלת \מקומה ראשית ואו ע"י "מגע יבש" בחדר מכונות לגילוי אש

 מצבי להפעלה וכן פיקוד לפתיחה מוקדמת.

הדלתות האוטומטיות עם מגביל כח סגירה ועם טור תאים פוטואלקטריים. במקרה 
ע לסגירת הדלתות, הדלת מתחילה להסגר ונוסע עומד זמן ממושך על הסף ומפרי

 במהירות מוקטנת וזמזם עם נורית יופעלו לאזהרה.

מ"מ הפילוס יתקיים בדלתות  3יתקיים פילוס אוטומטי אם ישנה סטייה של מעל 
פתוחות ובמהירות נמוכה. בלוח הפיקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם וכן הגנה 

עלית לתחנה הקרובה ותפסיק את תרמית. בהפעלת ההגנה התרמית תמשיך המ
 פעולתה לאחר פינוי הנוסעים.

תהיה אופציה למיקום לוח הפיקוד בקומה אחת מתחת לקומה עליונה, הלוח ימוקם 
 במשקוף או בסמוך.

 

 וסת מהירות.  3.24
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יותקן בתקרת הפיר ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה ומהירות הירידה של התא 
 הוסת יכוון בהתאם למהירות ולתקן. עולה מעל המהירות הנומינלית, 

 הוסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו. הוסת יכוונן בבית החרושת וינעל עם חותם. 

 מ"מ לפחות.  3כבל הוסת יהיה בעל קוטר של 

 בבור המעלית יותקן מתקן מתיחה הכולל מפסק במקרה של ריפיון.

ת הפעלה מרחוק במידה והוסת יורכב בחלקו העליון של הפיר יהיה בעל אפשרו
 לבדיקתו.

 

 התקן ביטחון.  3.25

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה ומהירות התא 
 עולה על המותר לפי האמור בתקן. המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. 

 מתקן התפיסה יהיה מסוג הדרגתי.

 

 גובלים סופיים.  3.23

גדי או תא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או מפסק זה יופעל על ידי המשקל נ
התחתונה. הזרם יפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, בכל הפאזות, או הזרם 

 למנוע ולמעצור ינותק בשני מגענים בטור כמפורט בתקן.

 

 פעמון אזעקה.  3.27

 במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד. 

 פעלתו יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומתית כמפורט בתקן. זרם לה

 חייגן. \לחצן האזעקה יפעיל את האינטרקום

 

 פיקוד אחזקה.  3.23

מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא והקומות יותקנו על גג התא של המעלית וכן 
 בבור הפיר. 

ן  "עצור", "מעלה", בנוסף יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות, הכולל לחצ
 "מטה", "משותף" ותאורה.

כיוון נסיעה ומשותף.  –הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת על שני לחצנים 
 מטר.  1.3הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 

 מ/ש.   0.3מהירות נסיעה בשרות לא תעלה על 
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 פגושות תא ומשקל נגדי.  3.29

בור יסודות מתאימים עבור פגושות שירכיב המבצע. הפגושות המבצע יצק בתחתית ה
 יהיו בהתאם לתקן. 

 תחת הפגושות יותקנו הגבהות שניתן להוציא בזמן התארכות הכבלים.

 

 מנעולי דלתות הפיר.  3.30

 המנעולים האלקטרו מכניים בנויים בצורה המבטיחה ביטחון מכסימאלי, 

 גד ליכלוך ואבק. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנ

 רק דלת שמאחוריה חונה תא ניתנת לפתיחה.

 המנעולים מופעלים על ידי מנוע הדלת של התא עם עקומה נעה. 

 כל דלת נתנת לפתיחה בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד. 

 במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל כנף.
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 המקומית גדרה. המועצה –.  פירוט תוצרת המתקן 4

 

המבצע מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של 
 תיפסל.  –היצרנים השונים. הצעה שתוגש ללא פירוט ודיוק 

 על המבצע לקבל את אישור היועץ לגבי התוצרת לפני תחילת העבודה.

 

 ספק וארץ ייצור סוג החלק סעיף

   מכונת הרמה

   ומנוע המכונה והספק

   מערכת בקרת תדר 

   מעצור

   לוח פיקוד

   מפעיל דלתות

   וסת מהירות

   התקן תפיסה

   פגושות

   נעלי תא

   נעלי מ. נגדי

 -כבלי הרמה
 מס',קוטר

  

   תא ודלתות

   מראי קומות

   לחצנים

   מפסקי פיר

   אינדוקטורים

   מנגנון שקילה
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   אינטרקום

   מאוורר

   תאפסי 

   פסי מ.נגדי 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ___________________________ 

                                                                                                                                                  
 חתימת המבצע  )ספק המעליות(                
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 .המועצה המקומית גדרה –כתב כמויות  .5

 

המחירים בטבלה זו ערוכים בשקלים וכוללים כל המיסים עפ"י חוק, למעט  .4
 מע"מ.          

 

 יח' תאור הסעיף סעיף

 מידה

מחיר  כמות
 למעלית

 סה"כ מחיר
 )ש"ח(

נוסעים,  3ק"ג,  330מחיר למעלית,  5.1
 1תחנות, מהירות  3המעלית משרתת 

לל הובלה והרכבה. מעלית ש, כו\מ

 .MRLללא חדר מכונות מסוג 

 כל העבודה על פי המפרט הטכני.

 

 

 קומ'

 

 

1 

 

  

זמן מסירת מעלית ללקוח מיום  5.2
 חתימה על ההסכם.

 חודשים

 

   

5.3 
 

מחיר עבודות בניה והריסה על פי 
 המפרט הטכני.

   1 קומ'

בתקופת  למעליתמחיר שירות השוטף  5.4
 ריה.האחריות ולאח

   24 חודש

 כולל למעליתמחיר שירות השוטף  5.5
 חלקים לאחר שנות האחריות.

   12 חודש

     * סה"כ 
 
 

 בתוספת מע"מ.

 )מאתיים ש"ח 256,400 סך על הינה במכרז להשתתפות המקסימלית המחיר הצעת *
 .מע"מ בתוספת חדשים( שקלים מאות וארבע אלף ושישה חמישים

 

                                                                                               
                                                          __________________________ 

 חתימת המבצע )ספק המעליות(    
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 תחילת תקופת אחריות למעלית.   -נספח  א'   

 

 

למזמין ותחילת תקופת האחריות ושירות  ) לאחר תאריך מסירת המעלית  .1
אישור מכון התקנים /משרד העבודה , ביקורת בודק חשמל , אישור יועץ 

 המעליות והמפקח שהמעלית נמסרה ללא כל הסתייגות הוא ___________.

 

אחריות ושירות. הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה   1.17בהתאם להוראות סעיף  .2
בתוקף החל מ _______  וזאת לתקופה של ____  השרות לגבי המעלית הינו

 חודשים.

 
 

 

 

 

 

 תאריך : _________.

 

 

 

 

 

      _____________                                                    ___________ 

 המזמין                                                              ספק המעליות            
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 הוראות טיפול מונע.  -נספח  ב'  

 פרוט הפעולות באחזקה שוטפת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקופה התחום הנבדק
  מכונה ולוח פיקוד .1

 דו חודשי בדיקה וניקוי לוח הפיקוד.  1.1

 דו חודשי בדיקת מגעים וכוון פחמים.  1.2

 דו חודשי בדיקת נתיכים לתקינות ושלמות.  1.3

 דו חודשי ניקוי מכונה ומנוע הרמה.  1.4

 ידו חודש שימון נקודות שימון במכונה.  1.5

 דו חודשי בדיקה וגרוז גלגלים.  1.6

 דו חודשי ניקוי גריז ישן.  1.7

 דו חודשי כוון בלמים ובדיקתם.  1.8

 דו חודשי בדיקת מפסקי גבול וכוון.  1.9
 דו חודשי בדיקת התנעה ומעבר מהירויות. 1.10
כוון השהיות שמן או אויר במידה  1.11
 ויש.

 דו חודשי

 דשידו חו ניקוי כללי של חדר המכונה. 1.12
בדיקת בוחר הקומות,ניקוי,חיזוק  1.13

 מצב קפיצים ועקומות.
 דו חודשי

 דו חודשי ניקוי וגירוז וסת מהירות. 1.14
  
   פיר המעלית. .2

 דו חודשי ניקוי וחיזוק פסים.  2.1

 דו חודשי שימון פסי תא ומשקל נגדי.  2.2

 דו חודשי ניקוי בור המעלית.  2.3

 ידו חודש גרוז גלגלים בבור המעלית.  2.4

 דו חודשי בדיקת תקינות כבלי ההרמה.  2.5

 דו חודשי בדיקת משקל נגדי וניקיונו.  2.6

 דו חודשי בדיקת נעלי משקל נגדי.  2.7

בדיקה ניקוי ושימון מפסקי קומות   2.8
 )במידה ויש(.

 דו חודשי

  
   .תא.3
 דו חודשי בדיקת נורות תאורה והחלפתם. 3.1 
 ו חודשיד בדיקת מראה קומות ו/או חצי כוון. 3.2 
 דו חודשי ניקוי גג התא. 3.3 
 דו חודשי בדיקת חגורות דלת תא. 3.4 
 דו חודשי ניקוי מסילת דלת עליונה ושימון. 3.5 
 דו חודשי בדיקת גלגלי תא. 3.3 
בדיקת נעלי דלת תא והחלפה במידת  3.7 

 הצורך.
 דו חודשי

 דו חודשי ניקוי מסילה תחתונה. 3.3 
 דו חודשי מגביל כוח.בדיקת פעולת  3.9 

 דו חודשי בדיקת פעולת פעמון אזעקה. 3.10
 דו חודשי בדיקת פעולת לחצן "עצור". 3.11
 דו חודשי בדיקת פעולת מאוורר. 3.12
בדיקת נעלי גלישה לתא,כוון או  3.13

 החלפה.
 דו חודשי

 דו חודשי בדיקת קפיצי המתלה. 3.14
בדיקת פעולת התקן תפיסה ומתג  3.15
 קן התפיסה.הת

 חצי שנתי

בדיקת פעולת מתג התרופפות  3.13
 כבלים.

 שנתיחצי 

 דו חודשי בדיקת מפסקי בטחון בתא. 3.17
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 שרותי האחזקה במעלית יבוצעו בהתאם לסוג המעלית ומידת השימוש בה.

תפחת  פעמים במשך שנה בתדירות שלא 3 -לא פחות מ יבוצעו שרותי האחזקה
 שבועות בין טיפול תקופתי אחד למשנהו. 3 ה על שבועות ולא תעלששה מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקופה התחום הנבדק
   . דלתות פיר.4
 דו חודשי בדיקה וכוון דקטטורים. 4.1  
 דו חודשי בדיקת נעילה חשמלית ומכנית. 4.2  
 דו חודשי בדיקת גשרים. 4.3  
 דו חודשי בדיקת גומיות פטמה והשלמתן. 4.4  
 דו חודשי בדיקת לחצני חוץ. 4.5  
 דו חודשי בדיקת שמשות וידיות. 4.3  
 דו חודשי דלתות.שימון צירי דלתות ותילויי  4.7  

  
  . טיפול חצי שנתי.5
 חצי חודשי בדיקת מפסק יתרת זרם. 5.1  
 חצי חודשי בדיקת מפסק טרמי. 5.2  
בדיקת פעולת התקן תפיסה ע"י  5.3  

 הפעלת הוסת.
 חצי חודשי
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 למכרז 6נספח מס' 

  חוזה
 

 גדרה המקומית המועצה במבנה מעלית והתקנת אספקת
 
 
 .2017 בשנת __________  בחודש_________ ביום  בגדרה ונחתם שנערך  

 
 
 
 גדרה המקומית המועצה : ן י ב

  גדרה, 4 פינס  מרחוב 
         "(מזמין)"ה – להלן

 ;אחד מצד         
 
 
 __________________________________________________ בין:ל

 ______________________________________ ח.פ. 
 _____________________________ לניםבהק בפנקס רישום ס'מ
 _____________________ ת"ז _________________, אמצעותב
           הקבלן( - להלן) 

 ;שני מצד        
 

 נלוות בינוי עבודות לרבות ,2 מטיפוס מעלית הקמתל מתייחסות זה בהסכם הכלולות העבודות .1
 טכני מפרט – המכרז מסמכיל 5 מס' לנספח בהתאם הנדרש וכל אחריות תקופת אחזקה, שרות

  .זה לחוזה ג' כנספח המובאות לתכניות ובהתאם ,נספחיו על מעלית להתקנת
 ומעביד עובד יחסי במסגרת שהיא דרך בכל משתלב ואינו עצמאי קבלן הינו כי בזאת מצהיר הקבלן .2

 . המזמין עם

 מי כל או/ו הקבלן עובדי לבין המזמין בין יהיו ולא אין כי בזה ומוסכם מוצהר ספק הסר למען .3
 חיובים או התחייבות כל או מעביד-עובד יחסי כל, העבודות לביצוע בקשר מטעמו שיועסק
 .כאמור מיחסים לנבוע היכולים

 לקיום זה ובכלל, המכרז מסמכי לפי התחייבויותיו בביצוע ידו על למועסקים אחראי יהיה הקבלן .4
 .עובדיהם בגין מעבידים על החלים כלשהו הסכם או/ו דין כל הוראות פי על החובות כל

 על שיועסקו העובדים לגבי יםלקי מתחייב הקבלן, לעיל זה בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי .5
 .1937 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק הוראות אחר, העבודות בביצוע ידו

 הכמויות, בכתב במפרט, בתוכניות, ,המכרז במסמכי לאמור בהתאם העבודות את יבצע הקבלן .3
 נספחיהם. על והחוזה המכרז למסמכי המצורף אחר מסמך ובכל בתרשימים

  .מהם לגרוע ולא דין כל פי על למזמין הניתנים וסעד זכות כל על להוסיף בא אלו בתנאים האמור .7
 .המזמין רצון ולשביעות במומחיות במיומנות, העבודות את לבצע מתחייב הקבלן .3
 הדרושים אחר דבר וכל החומרים המתקנים, הציוד, כל את חשבונו, על לספק, מתחייב הקבלן .9

 .הדרוש בקצב העבודות של היעיל לביצוען
 ובכתב בתכניות במפרטים, לאמור ובהתאם איכותיים בחומרים העבודות לביצוע משישת הקבלן .10

 .העבודות לביצוע מספיקות בכמויות וזאת הכמויות,
 קיימים שלגביהם חומרים השגחה. סימן או תקן תו בעלי בחומרים העבודות לביצוע ישתמש הקבלן .11

 .האמורים יםלתקנ בתכונותיהם יתאימו - הישראלי התקנים מכון מטעם תקנים
 לביצוע הקבלן בידי שיסופקו החומרים טיב ואת העבודות טיב את לבדוק רשאי יהיה המזמין .12

 ולצורך עת, בכל האמורות הבדיקות ביצוע את יאפשר הקבלן. הביצוע משלבי שלב בכל העבודות,
 רהתמו כל ללא יידרש, אם העבודות, לביצוע שישמשו החומרים של דוגמאות למזמין ימציא אף כך

 לביצוע הקבלן של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי המזמין ידי על הבדיקות בביצוע אין נוספת.
 .העבודות
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 המכרז מסמכי פי על שנדרש אישור כל הקבלן ימציא הקבלן ידי על העבודות ביצוע גמר לאחר .13
 בוצעו העבודות כי המזמין מצא המזמין. בידי ייבדקו והעבודות העבודות תקינות בדבר ונספחיהם

 עוד כל. העבודות ביצוע סיום על בכתב אישור לקבלן ייתן רצונו ולשביעות המכרז לתנאי בהתאם
 יהיה לא והוא העבודות ביצוע  את שסיים כמי הקבלן את יראו לא כאמור, אישור המזמין נתן לא

 .כלשהי תמורה בגינן לקבל זכאי

 או/ו פגמים בדבר המזמין של טענה בכל לפגוע כדי העבודות ביצוע סיום על האישור במתן אין .14
 או פגמים על המזמין הודיע אם וזאת הבדיקה בעת לגלותם היה ניתן אם גם בעבודות ליקויים
 . העבודות ביצוע סיום על האישור מתן מעת חודשים )ששה( 3 של תקופה בתוך לקבלן אלו ליקויים

 דרישות את תואמות אינן אם מהן חלק או הקבלן בידי שבוצעו עבודות לפסול רשאי המזמין .15
 העבודות את לבצע הקבלן על יהיה העבודות את המזמין משפסל .המכרז במסמכי כקבוע המזמין

 .המזמין רצון לשביעות להשלמתן עד
 יהיה רצונו, ולשביעות המזמין לדרישות בהתאם העבודות יבוצעו לא אם לעיל, באמור לפגוע מבלי .13

 אחר קבלן באמצעות העבודות את לבצע המזמין רשאי יהיה כן זו. התקשרות לבטל המזמין רשאי
 .כך בשל למזמין שנגרמו עקיף, או ישיר נזק, או תשלום, הוצאה הפרש, בכל יישא והקבלן

 ידי על קבלתם תשמש ,העבודות ביצוע לצורך אביזרים או חומרים המזמין מאת לקבלן נמסרו .17
 .העבודות לביצוע םומתאימי טובה איכות בעלי הם החומרים כי הוכחה הקבלן

 זמנים: לוחות  .13

 חתימת ממועד חודשים __________ תוך המעלית את ולהפעיל להתקין מתחייב הקבלן .13.1
  .החוזה

 של מקרה בכל (.הזמנים לוח - להלן) 13.1 בסעיף הקבועים במועדים לעמוד מתחייב הקבלן .13.2
 -ל השווה בסך מראש וקבוע מוסכם לפיצוי זכאי המזמין יהיה הזמנים בלוח עמידה אי

  .איחור של יום כל בגין  ₪ (מאות חמשו )אלף 1500

 לתבוע המזמין של מזכותו לגרוע כדי לעיל 13.2 קטן שבסעיף המוסכמים בפיצויים אין .13.3
 אי בגין ,בעקיפין ובין במישרין בין ,לו שיגרם נזק כל בגין פיצויים עליהם בנוסף או במקומם

 .הזמנים בלוח הקבלן עמידת

 לפי לקבלן המגיע תשלום מכל זה סעיף פי על הפיצויים סכום את לקזז שאיר יהא המזמין .13.4
 ,לרבות אחרת דרך בכל לגבותם או, המזמין מאת לו המגיע אחר תשלום מכל או זה הסכם
 .הקבלן שהמציא הערבות חילוט ,האמור מכלליות לגרוע מבלי

 :התמורה .19

 לשביעות נספחיו, על המכרז במסמכי המפורט פי על הקבלן של התחייבויותיו ביצוע תמורת .19.1
 5 מס' נספח הכמויות בכתב המפורטת התמורה את לקבלן המזמין ישלם ,המזמין רצון

 .דלהלן ובתנאים באופן למכרז,

 על מס חשבונית למזמין הקבלן גישי ,לעיל 13 בסעיף כאמור המזמין אישור קבלת לאחר .19.2
 .התמורה סכום

 סופית הינה ידו על שהוצעה כפי המוסכמת התמורה כי הקבלן בזאת מצהיר ספק הסר למען .19.3
 התחייבויותיו כל וביצוע השירותים מתן עבור לקבלן המגיע כל את כוללת והיא ומוחלטת

 הוצאות ,עובדיו ושל הקבלן של ונסיעה עבודה שעות ,האמור מכלליות לגרוע מבלי ,לרבות
 לביצוע הדרוש לוכ וחומרים מתקנים ,ציוד אספקת ,ואחריות זמן ביטול ,והובלה נסיעה

 מס כל לרבות ,השירותים מתן במהלך ושיחולו הידועים וההיטלים המסים וכל השירותים
  נוסף תשלום כל התמורה על יתווסף לא וכי ושיחולו החלים היטל או/ו אגרה או/ו

 .שהיא סיבה מכל לשינוי ניתנת תהא לא והתמורה

 כל יהיו לא ולקבלן תשלוםה בביצוע לעיכוב יגרום לתשלום חשבונית בהמצאת איחור .19.4
 כך. עקב תביעות או טענות
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 שהקבלן ובלבד ,כדין מ"מע יתווסף זה לחוזה בהתאם לקבלן המגיעים התשלומים לכל .19.5
 .כדין מס חשבונית הגיש

 בתנאי ,לו המגיעה התמורה לקבלן תשולם ,שתאושר ולאחר המזמין בידי תיבדק החשבונית .19.3
 ימים. 90שוטף+ תשלום

 .שהם  כל הצמדה הפרשי ישאוי לא, העבודות בגין תשלומים כי תבזא ומובהר מוסכם .19.7

 ,בדין הקבוע השיעור לפי ,במקור מס לו המגיע תשלום מכל ינכה המזמין כי לקבלן ידוע .19.3
 מניכוי חלקי פטור על או פטור על המס משלטונות תקף כדין אישור הקבלן ימציא אם אלא

 .כאמור

 מס לחוק 42 מספר תיקון הוראות עליו חלותש עוסק הוא הקבלן אם לעיל האמור אף על .19.9
 הסכום על עסקה חשבון מס חשבונית להגשת הקבוע במועד למזמין מציאי מוסף, ערך

 הקבלן ימציא עסקה חשבון פי על התמורה שולמהש לאחר השירותים. מתן בגין לו המגיע
 בוצע וב מועדה ןמ יום עשר( )ארבעה 14-מ יאוחר ולא בתוך כדין מס ניתחשבו מזמיןל

 לקבלן המגיעים התשלומים כל יעוכבו לעיל, כאמור מס חשבונית הומצאה לא התשלום,
 ימציא התקשרות שנת כל בתחילתו זה חוזה על החתימה עם המס. חשבונית להמצאת עד

 לחוק 42 מספר תיקון הוראות עליו חלות כי חשבון רואה מאת אישור למזמין הקבלן
 מע"מ.

 או כולן החוזה, לפי חובותיו או זכויותיו את לאחר לשעבד או להמחות או להעביר רשאי אינו הקבלן .20
 מאת מפורשת הסכמה לכך ניתנה כן אם אלא כאמור פעולה לכל תוקף יהיה לא כי מובהר .חלקן

 .ובכתב מראש ,המזמין

 חובה או ואחריות מהתחייבות הקבלן את לשחרר כדי בכך יהיה לא ,כאמור המזמין הסכמת ניתנה .21
 .וותנאי המכרז מסמכי ולפי דין כל פי על כלשהי

    וביטוחים אחריות .22

 הפסד או/ו אובדן או/ו רכוש נזק או/ו גוף נזק לכל מזמיןה כלפי אחראי יהיה לבדו  הקבלן .22.1
 או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו ומטעמ למי או/ו ולעובדי או/ו מזמיןל להיגרם העלולים

 ,מטעמם למי או/ו לעובדיהם או/ו  הקבלן מטעם משנה לקבלני או/ו  הקבלן לעובדי
 מי כל או/ו עובדיו או/ו הקבלן של השמטה או/ו טעות או/ו מחדל או/ו ממעשה כתוצאה

  .ומתחזק שמתקין למוצרים בקשר או/ו מהעבודות הנובע אובדן או/ו נזק לכל או/ו מטעמו

 הנמצא תאורו סוג מכל לציוד קלקול או נזק ,לאבדן מזמיןה כלפי אחראי יהיה לבדו הקבלן .22.2
  .ההסכם נשוא השירותים לצורך מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא או

 כאמור נזקים לגבי אחריות מכל ומטעמ הפועלים ואת מזמיןה את בזאת פוטר  הקבלן .22.3
 שתחויב סכום כל על ימים 7 תוך ומטעמ הפועלים את או/ו ולפצות או/ו ולשפות ומתחייב

 תביעה כל על לקבלן ודיעי מזמיןה .ד"עו ט"ושכ צאותהו לרבות כאמור נזקים עקב לשלם
  .חשבונו על מפניה להתגונן לו ותאפשר ל"כנ ונגד שתוגש

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאי מזמיןה .22.4
 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מזמיןמה נתבעים אשר סכומים אחרת
 מחדל או מעשה מחמת מזמיןל שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן של ותובאחרי

 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם

 ידי-על או/ו ידו-על המסופקים והחומרים השירותים ,העבודה לטיב בלעדית אחראי הקבלן .22.5
 .מטעמו מי

 התחייבותומ לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הקבלן של אחריותו להבטחת .22.3
 עוד וכל ההסכם תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך הקבלן מתחייב ,וחובותיו

 ,דעתו שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות קיימת
 ,ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד
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 קיום על האישור טופס" :להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק ההמהוו זה לחוזה 'א נספח
   "(.ביטוחים

 כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד ימציא הקבלן .22.7
 מסירת .לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על בישראל המורשים הקבלן מבטחי בידי

 אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה עדיםבמו מזמיןל הקבלן מבטחי ידי-על חתום האישור
 ביטוח אישור וימציא ישוב הקבלן .ההסכם הפרת בגין בתרופות מזמיןה את מזכה הפרתו

 בקבלת צורך ללא וזאת ,זה הסכם של חלותו זמן כל במשך ,הביטוח תקופת תום עם מיד
 .מזמיןמה כלשהי דרישה

 קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת .22.3
 עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מזמיןמה כלשהו אישור יהוו לא מזמיןל ביטוחים
 פי-על הקבלן של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות

  .דין כל פי-על או זה הסכם

 הקבלן של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו הקבלן .22.9
 יגרמו אשר ,ועובדיהם משנה קבלני ,עבודות מבצעי קבלנים לרבות ,מטעמו הפועלים או/ו

 .נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה להפחתה
 לסכום מתחת שהם נזקים לרבות ,מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה הקבלן כי ,מובהר

 .בפוליסות קבועהה העצמית ההשתתפות
 

 אחראי קבלן יהיה ,מזמיןה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הקבלן הפר .22.10
 או/ו כספי נזק כל על מזמיןה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים

 .זאת עקב לו שיגרם אחר

 ערבות   .23

 ,זה חוזה חתימת במעמד מזמיןל הקבלן ימציא זה חוזה פי על התחייבויותיו קיום הבטחתל .23.1
 - להלן) בישראל מוכר בבנק מקובל בנוסח מותנית בלתי אוטונומית, חתומה, בנקאית רבותע
  .המזמין לטובת תהא הערבות "(.ערבות"

 .ש"ח אלף( )חמישים 50,000 בסך יהיה הערבות גובה .23.2

  זה. לחוזה 'ב כנספח מצורףה מחייבה לנוסח בהתאם תהא הערבות .23.3

 5 מס' נספח פי על האחריות תקופת מתום יום )שלושים( 30 תום עד בתוקף התהי הערבות .23.4
 למכרז.

 תנאי הקבלן הפר בו מקרה בכל, מקצתה או כולה ,הערבות את לחלט רשאי יהא המזמין .23.5
 מזכותו לגרוע מבלי וזאת הוצאותיו או/ו נזקיו לכיסוי בסכום ולהשתמש החוזה מתנאי יסודי

 .דין כל י"ועפ זה חוזה י"פע לו זכאי שהוא אחר סעד לכל

 אחד והפרת ועיקריים יסודיים תנאים הם לעיל 23-11,13,17-3 סעיפים כי ,בזה ומוסכם מוצהר .24
 .יסודית הפרה הנה מהם

 שני ידי על חתום מסמך טעונים נספחיהם, על והחוזה המכרז מסמכי של שינוי או תיקון כל .25
 .תוקף להם יהיה לא כן לא שאם ,הצדדים

 לא אלו תנאים פי על לעשותו רשאי שהמזמין מעשה בעשיית איחור או מעשה שיתמע הימנעות .23
 .בכתב המזמין עליו ויתר כן אם אלא עליו כויתור ייחשב
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ________________________                          _________________________ 

 הקבלן                                                                     המועצה  
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 לחוזה 'א נספח

  הביטוחים קיום על אישור
 

 לכבוד
 "מועצה"( )להלן גדרה המקומית המועצה

 
 ,.נ.ג.א
 

 והתקנת אספקת בגין "(קבלן"ה )להלן: _____________________ של ביטוחים קיום על אישור :הנדון
 "("העבודות )להלן: גדרה המקומית צההמוע בבניין מעלית

      
 כמפורט להלן:  המועצהאנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור  .1

 
)פוליסה מספר  בגין העבודות בערך כולל של ______________ביטוח עבודות קבלניות  .א

 :________________ ( כלהלן
 

הכולל [  ₪ 50,000-מ מ ]לא יותר₪ להשתתפות עצמית בסך __________ רכוש,  בכפוף יטוח ב -פרק א' 
 כיסויוהרחבות  כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים אלה, גם

  עבור: על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח
 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי
 ₪ . 200,000פחות מסך לא  רכוש סמוך (1)

 
 ₪.  200,000לא פחות מסך  רכוש שעליו עובדים (2)

 
 ₪.    50,000אך לא פחות מסך  מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)

 
( נזק עקיף כתוצאה 4)

מתכנון לקוי, עבודה לקויה, 
 חומרים לקויים

 סכום ביטוח מלא.

נזק ישיר כתוצאה   (5)
 לקוי, עבודה לקויה מתכנון

 וחומרים לקויים

 ₪. 100,000מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות מסך  10% -בסכום השווה ל

 
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין המכסה אחריות בגין מעשה   -פרק ב' 

קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות 
₪   4,000,000 בסך  ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריות

₪  40,000לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 
 מורחב לכסות גם:הבטוח לכל מקרה ביטוח. 

 
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אשר  המועצהאחריות לנזקים לרכוש 
הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל 

 המועצהרכוש אחר של 

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך 
ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות הכולל 

ול האחריות על של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על גב
 פי פרק ב'.

אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים 
במישרין או בעקיפין על ידי שימוש 

בציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית 
 לבטחו

לכל מקרה ₪  2,000,000 -מלוא גבול האחריות ולא יותר מ
 ביטוח

תביעות תחלוף של המוסד לביטוח 
 לאומי

 ( גבול האחריות100%במלוא )

ן נזק לכבלים, צינורות אחריות בגי
קרקעיים, ונזקים -ומתקנים תת

 עקיפים כתוצאה מכך

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה. 25%עד 
 ₪  400,000  -לגבי נזקים עקיפים 

  
ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני  -פרק ג' 

למקרה ולתקופת ₪  20,000,000לתובע ובסך ₪  3,000,000 סךב בגבולות אחריות משנה ועובדיהם
 הביטוח.

וזאת לעניין  הקבלן המועסקים על ידיהיה ותיחשב כמעביד של מי מ המועצהלשפות את הביטוח מורחב  
 .תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע.

 מקצוע. לתאונת עבודה  ולמחלת₪  20,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך  
 
בגין  אחריות הקבלן פי דין )פוליסה מספר ________________ ( לכיסוי-ביטוח אחריות מקצועית על ב.
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גבול אחריות נזקים לגוף ו/או לרכוש ו/או נזקים כספיים אחרים  שיגרמו בקשר עם ביצוע העבודות, ב
שלא תעלה על בסך  ובכפוף להשתתפות עצמית₪   1,000,000בסך   תקופת הביטוחללמקרה ביטוח ו

30,000 . ₪ 
  

 )ב( אחריות בגין תכנון ופיקוח  הפוליסה מורחבת לכסות )א( עיכוב ושיהוי כתוצאה ממקרה הביטוח
 .אי יושר עובדים)ד( אבדן מסמכים )ג( 

 
ו/או דיווח מוארכת , מוסכם כי תחול תקופת גילוי בחברתנו לא יחודשאחריות מקצועית  במקרה שביטוח

בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע  מהמועד חודשים נוספים 3נזקים, למשך /או של תביעות ו
המוארכת, יחשב לכל נושא  והדיווח שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי

ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי שלא קיים ביטוח אחריות מקצועית 
 אחרת אשר מכסה את האירוע. ת ביטוחדומה בתוקף בחברף כיסוי בהיק

 
 .מועצההביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי מיום תחילת השירותים ל

 
גם כיצרן  אחריות הקבלן פי דין )פוליסה מספר ________________ ( בקשר עם-ג.         ביטוח אחריות מוצר על

לתובע, מקרה ₪   1,000,000תקן/ציוד בגבול אחריות בסך ו/או ספק ו/או מרכיב ו/או מתקין המעלית/המ
 (.₪  40,000)לא יותר מסך ₪ ותקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית בסך של __________ 

 
במקרה שביטוח חבות מוצר לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח מוארכת של 

ספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שאירע חודשים נו 3תביעות ו/או נזקים, למשך 
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי והדיווח המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין 
כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי שלא קיים ביטוח  אחר בהיקף כיסוי דומה 

 ר מכסה את האירוע.בתוקף בחברת ביטוח אחרת אש
 

 הביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי מיום תחילת השירותים למועצה.
 
תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" )למעט פוליסת אחריות מקצועית( הפוליסות  .2

   ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. התקפות במועד התחלת הביטוח
 
לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללים(  ביטוח העבודות הקבלניות יערך .3

  .)___ חודשים( 
 ביטוח אחריות מקצועית יערך לתקופה מתאריך _________ עד ________ )שני התאריכים נכללים(. 

 )שני התאריכים נכללים(. ביטוח אחריות מוצר יערך לתקופה מתאריך _________ עד ________ 
 
שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות  המועצהדרישת הקבלן ו/או הננו מאשרים כי על פי  .4

 נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה.
 
5 
 ים:אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכר .3
 

ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני משנה ועובדים  המועצה" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או ח"המבוט (א)
תוסף לפוליסה  המועצהשם המבוטח יהיה הקבלן ו -. ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר  של הנ"ל

 כמזמינת העבודה וכן בקשר עם מעשים ו/או מחדלים של הקבלן ומי מטעמו.
במהלך תקופת הביטוח ותקופות  ולא לשינוי לרעה תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטולנכלל  )ב( 

 מועצהמסר לקבלן וליבמקרה כזה ת .במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן ההארכה, למעט
ו/או על הקבלן  על ידילפני שהביטול יכנס לתוקף אולם תשלום יום מראש.  30הודעת ביטול בכתב לפחות 

 . ת הביטולתוקף הודעאת יבטל  המועצה ידי
 ורה בכתב לשלם. ת המועצהאו למי ש מועצהתגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו ל (ד)
או  מועצהלהיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן ל כוימשי יםהביטוח (ה)

  תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן.
 
 דו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק.הקבלן לב .7
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כל סעיף )אם יש , והמועצההננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי  .3

, המועצהפעל כלפי כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יו
במלוא השיפוי המגיע לפי  המועצההביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  את  המועצהולגבי 
לשאת  המועצהזכות לדרוש ממבטחי ומבלי שתהיה לנו , המועצהטוחי יזכות השתתפות בב מבלי שתהיה לנותנאיו 

כלפי  "ביטוח כפל", וכן אנו מוותרים על טענה של 1931 –שמ"א לחוק חוזה הביטוח הת 59בנטל החיוב על פי סעיף 
 .המועצהאנו מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי  וכלפי מבטחיה. המועצה

 
ובלבד  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה .9

 .ר כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותשאין בשינוי האמו
 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות  .10
 ללא הסכמתכם מראש ובכתב.לרעה ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 
 
 

 _________________ ______ _______________ ______________________ 
 המבטח ה וחותמתחתימ       ם החותםש   תאריך  

 
 
 
 
 

 : סוכן הביטוחפרטי 
 

 _________________ פקס:__________________ טלפון:שם_______________ 
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 לחוזה 'ב נספח

 (תקשרוההת חוזה חתימת במועד במכרז הזוכה ידי על יומצא) ביצוע ערבות נוסח
 

 _______________  :הבנק שם
 _______________ :הטלפון 'מס
 ________________ :הפקס 'מס

  לכבוד
 גדרה המקומית המועצה

                 
 ,.נ.ג.א
 

 כתב ערבות מס'___________
 

 אלף חמישים) ₪ 50,000 הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של .15

(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת "סכום הערבות")להלן:  ,כולל מע"מ, חדשים( ליםשק

 . (המועצה) המועצה המקומית גדרהשל  9/17 מכרז מס'( בקשר עם "הקבלן")להלן:  ______________

ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה ם ימי( 7שבעה )אנו נשלם לכם, תוך  .13

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק  3ד כמפורט בסעיף למד

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות הקבלןהסכום האמור מאת 

 להלן. 3בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .17

המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית מדד  - "מדד המחירים לצרכן"
לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר 

 שיתפרסם במקומו.
בגין חודש , 2017חודש אוגוסט שנת ר פורסם במדד המחירים לצרכן אש - "מדד הבסיס"

 .2017שנת  יולי
סם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום מדד המחירים לצרכן אשר יתפר - "המדד הקובע"

 הערבות.
המדד הקובע לעומת מדד הבסיס. אם יתברר, לפני או ירידת שיעור עליית  - "הפרשי הצמדה למדד"

לעומת מדד , או ירד, מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד הקובע עלה
בהתאם לעליית או מוקטן הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל 

 .הקובע לעומת מדד הבסיס דדהמאו ירידת 
 .___________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .13

 חודשים על פי דרישת( 3) שלושהזאת על כל תנאיה תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של  ערבות .19

_____ צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה _______________________, ומועצהה

 ועד בכלל. ________עד וצריכה להגיע לסניף זה 

דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  כל .20

_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום 

 בשעה_______.________

 ברה או להסבה.על פי כתב זה אינה ניתנת להע התחייבותנו .21

  

 
 בכבוד רב,

    בנק: 
   סניף: 
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 לחוזה 'ג נספח

 תוכניות המעלית

 מבט על תא המעלית.  -   3170-1.   שרטוט  מס'   1

 תוכנית בניה וחזיתות.  -  3170-2 .   שרטוט מס'   2

 תוכנית בניה קומה עליונה.  -  3170-3.   שרטוט מס'    3

 תוכנית בניה בור מעלית.  -  3170-4.   שרטוט מס'    4

 חתך גובה פיר המעלית.  -  3170-5שרטוט מס'     .5
 

 תוכנית חזית קומה טיפוסית.  -  3170-3שרטוט מס'     .3
 

 תוכנית חזית קומה טיפוסית.  -  3170-7שרטוט מס'     .7
 

 תוכנית מידות חזית פיר קומה עליונה.  -  3170-3שרטוט מס'     .3
 

 

 


















