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הסכם
לאספקת ריהוט לפנימיית כריש לביה"ס לקציני ים עכו
שנערך ונחתם בעכו בתאריך ______________________

בין:
החברה לחינוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים) ביה"ס לקציני ים עכו (להלן" :החברה" ,או
"המזמין")
מצד אחד

לבין:

____________

ח.פ( ___________ .להלן "הקבלן" ,או "המציע")
מצד שני

והואיל

והחברה פרסמה מכרז פומבי מס  5/17בבקשה לקבלת הצעות לאספקה והרכבת
(להלן" :ביה"ס")
ריהוט לפנימיית כריש בביה"ס לקציני ים עכו
כמפורט בהזמנה להצעת הצעות המצורפת להסכם זה ומסומנת כנספח א'.

והואיל והספק מצהיר כי הוא בעל ,יכולת הביצוע ,הידע והניסיון כנדרש לאספקת הטובין
בהתאם לתנאים הנקובים בהזמנה להציע הצעות.
והואיל והספק הגיש הצעה לביצוע העבודות במפורט בנספח ב' להסכם זה.
והואיל והחבר ה החליטה לבחור במפעיל כזוכה במכרז שערכה החברה  ,וזאת בכפוף לחתימתו
על הסכם לאספקת ריהוט לפנימייה.
והואיל והצדדים מבקשים לעלות על הכתב את תנאי ההתקשרות ביניהם.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
א .המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ומעיקריו.
הצהרות הספק וכל יתר המסמכים שצירף הספק להצעתו מהווים אף הם חלק
ב.
בלתי נפרד מהסכם זה.
בית הספר לקציני ים בעכו – אספקה והרכבת ריהוט לפנימיית כריש

17 of 2Page

ג.

3
כותרות הסעיפים הן להקלת ההתמצאות בלבד .בכל מקרה של סתירה בין

האמור בכותרת הסעיף לתוכנו יגבר התוכן על הכותרת.
 .2נספחי חוזה זה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

נספח א' – תנאים להסכם התקשרות זה.
נספח ב'  -מפרט טכני מיוחד לריהוט.
נספח ג' – הצעת הספק.
נספח ד' – תוכניות ורשימת תוכניות
נספח ה'  -כתב כמויות .
נספחים ו ,ז,ח – נוסחי ערבויות

 .3פרושים והגדרות
"הריהוט" – הטובין המופעים בנספח ב'
"שכר החוזה" – הסכום שיגיע לקבלן מאת החברה בתמורה לאספקת הריהוט בהתאם
להוראות החוזה.
"תוכניות" – תוכניות חתומות ליצור הריהוט חתומות ע"י החברה והקבלן ומצורפות
כנספח לחוזה זה.
 .4הצהרות הקבלן
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 4.1כי הוא בעל מפעל ליצור רהיטים ויש לו הניסיון והידע ליצור ריהוט מסוג זה.
כי הוא עומד ויעמוד בכול תקופת קיומו של הסכם זה בכל התנאים הנקובים
4.2
במסמכי המכרז .
כי הוא ביצע את כל הבדיקות וידועים לה כל הנתונים העובדתיים והתנאים
4.3
הפיזיים של הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו.
כי הוא ערוך ובעל היכולת לספק לכפר את השירותים הנדרשים ובהיקפים נשוא
4.4
ההסכם ,וכי הוא מצא את כל הנתונים מתאימים לצרכיו והוא מוותר בזאת על
כל טענה בדבר פגם ו/או מום ו/או אי התאמה.
 .5תכלית ההסכם
תכלית ההסכם הינה לעגן בכתב את ההסכמות וההסדרים שבין הצדדים בכל הנוגע
לאספקת הריהוט לפנימיית כריש.
 .6מינוי ב"כ החברה
 )1החברה תמנה בכא כוח מפקח/אדריכל על עבודות הספק.
 )2האדריכל/המפקח מטעם החברה רשאי לבדוק את טיב העבודות/ו או
החומרים וכן את אופן ביצוע החוזה.
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 )3אין לראות בזכויות המפקח על פי הסכם זה אלא אמצעי להבטחת קיום

חיובי הספק ואין בפיקוח זה כדי לשחרר את הספק מאיזה מבין חובותיו.

 .7התנאים להסכם זה
התנאים להסכם זה לרבות תקופת ההסכם ושיעורי התמורה ,מצויים בנספח ג' –
"תנאי התקשרות לאספקת ריהוט" ,המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .8ביטחונות
דמי החשבונות השוטפים ישמשו כבטוחה לקיום חיובי ההספק והחברה תהיה
רשאית לקזז מהם כל נזק שיגרם לה עקב הפרת הסכם זה.
 .9איסור הסבה והעברה
הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות בכל דרך שהיא את זכויותיו על
פי הסכם זה ,כולן ו/או מקצתן לאחר.
 .10כללי
כתובות הצדדים הן כאמור בכותרת להסכם זה.
9.1
 9.2כל הודעה שתשלח לצד שכנגד תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום  72שעות ממועד
שיגורה בדואר רשום למען הרשום בכותרת ,ואם שוגרה בפקסימיליה או נמסרה
ביד ,במועד מסירתה.
 9.3לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה ,זולת אם נעשה בכתב ונחתם בידי
הצדדים ואין לראות באי עמידה של החברה על קיום כל תנאי הסכם זה משום
ויתור מפורש ו/או מכללא על תנאי כלשהו מתנאי ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
החברה
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נספח א'
הזמנה לקבלת הצעות מכרז מספר 5/17

החברה לחינוך ימי בישראל (בתי הספר הימיים)
מכרז מס'  - 5/17ריהוט לפנימיית "כריש" בבית הספר לקציני ים בעכו
החברה ל חינוך ימי בישראל (ביה"ס הימיים) (להלן" :המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע
עבודות לייצור ,אספקה והרכבת ריהוט במעונות "כריש" בפנימיית בית הספר לקציני ים בעכו
(להלן "העבודות").
.1

את מסמכי המכרז הכוללים את תנאי המכרז ,טופס המכרז ,פרטי העבודות ,המפרטים,
התוכניות ונוסח הסכם ההתקשרות עם המזמינה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בית
הספר לקציני ים עכו ( www.kzineyam.org.ilתחת הלשונית "קציני ים"" ,מכרזים")
החל מיום .05/09/2017

.2

סיור קבלנים חובה באתר העבודות יערך ביום ראשון  .10/09/2017הסיור יצא ממשרדי
הנהלת בית הספר בשעה  .10.00לא יתקבלו הצעות ממציע אשר לא ההשתתף בסיור.

.3

רשאים להשתתף במכרז אך ורק נגרים/יצרני ריהוט שהינם בעלי ניסיון מוכח ,בהתאם
לתנאי המכרז ,בייצור אספקה והרכבה עצמיים של  2עבודות ייצור ,אספקה והרכבת
ריהוט דומה או זהה לזה המופיע במסמכי המכרז לפחות בשנתיים האחרונות ,כל אחת
בהיקף שאינו נופל מ  ₪ 500,000כולל מע"מ ושבידם המלצות של מזמיני העבודות עליהם
מבסס המציע את הנסיון הקודם הנדרש ,על טיב ואיכות הביצוע.

.4

המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או הצעה כלשהי והיא תהיה
רשאית לבטל את המכרז ולא להכריז על זוכה וזאת מבלי שתהיה למגיש ההצעה כל
טענה כלפי המזמינה .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם הזוכה.

.5

המזמינה רשאית להחליט ,עוד במהלך המכרז ובכל שלב לאחר מכן לבצע רק חלקים
מהעבודות ,לבצען בשלבים ,להקטין או להגדיל את היקפן והכל על פי בחירתה בלא כל
פיצוי למציעים.

.6

הקבלן הזוכה יידרש לחתום על הסכם לביצוע העבודות בנוסח המופיע במסמכי המכרז
וכן להמציא ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.

.7

את ההצעות יש להגיש על גבי טופס המכרז ,ועל פי ההוראות שבתיק המכרז ,במעטפה
סגורה ואטומה שאין עליה כל ציון ,פרט למספר המכרז ,לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת
בית הספר עד ליום  24/09/2017בשעה  .10.30הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא
תתקבלנה .אין לשלוח הצעות בדואר /בפקס /דואר אלקטרוני.
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.8

פתיחת תיבת המכרזים תתבצע ביום ראשון  24/9/17בשעה  11:00במשרדי ביה"ס.
מגישי ההצעות רשאים להיות נוכחים כמשקיפים במעמד פתיחת המעטפות.

.9

למסמכי המכרז החתומים בידי המציע יש לצרף:
א .אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו – .1976
ב .אישור על פטור או על ניכוי מס במקור.
ג .המלצות המזמינים ביחס לעבודות המהוות נסיון קודם ,כאמור בסעיף  3לעיל.
ד .כתב ערבות בנקאית בגובה 35,000ש"ח .כתב הערבות יהיה בתוקף עד ליום
 .20/12/2017הערבות תחולט במקרה שהמציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או
יסרב מכל סיבה שהיא לחתום על החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז .לא

יתקבל העתק או צילום של הערבות הבנקאית.

החברה לחינוך ימי בישראל בתי הספר הימיים
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נספח ב' – מפרט טכני מיוחד ריהוט פנימית כריש
יש לראות את התנאים המיוחדים המפורטים להלן כהשלמה ו/או כתוספת לכל האמור ביתר
מסמכי המכרז ולכל הדרישות המופיעות בפרק  00ובפרק  06במפרט הכללי הבינמשרדי
"הספר הכחול" ,שאינו מצורף וניתן להשיגו באתר האינטרנט ובלבד שאינו סותר את האמור
בחוזה
 1.1תיאור העבודה
העבודה כוללת ריהוט לבניין פנימית ״כריש״ בבית הספר לקציני ים עכו.
הביצוע כולל הכנת תכניות מפורטות לייצור האלמנטים בהתאם לתכניות ,למפרטים
ולדרישות האדריכל ,אספקת חומרי גלם ,ייצור האלמנטים המוגמרים ,צביעתם
והתקנתם .הכל לפי דרישות המזמין ובאישור האדריכל.
המידות בתכניות הן מידות בניה ללא טיח.
המבצע אחראי למדידת המצב בשטח ולהתאמת המידות והתכנון לנמצא בשטח .על כל
אי התאמה יש להודיע למפקח ולאדריכל .כמו כן יכין המבצע ויגיש לאישור האדריכל
תכניות ופרטים בקנה המידה הדרוש ו/או דוגמאות מושלמות ,הכל לפי דרישות
האדריכל .האדריכל רשאי לדרוש הרכבה מושלמת באתר של פריט ,לפני אישורו
הסופי ,כחלק מתהליך עיבוד הפרטים באישור הדגם .האדריכל רשאי לדרוש שינוי
בפרטים לפי הבנתו וללא תוספת מחיר כלשהי בעבור הדרישות הנ״ל.
המבצע אחראי לתאום והתקנת אביזרי חשמל ותאורה וחיבורי הריהוט לבניין וכן
לתאום עם קבלנים נוספים באתר ,וזאת ללא תמורה נוספת.
המבצע יקבל את החדרים כשהם נקיים וימסור אותם לאחר התקנת הריהוט במצב
זהה .במידה ויידרש ביצוע של עבודות ניקיון ו/או תיקוני קירות ,טיח ,ריצוף ופנלים -
הם יבוצעו על ידי הקבלן .במידה והמזמין יאלץ לבצע עבודות אלו הם יבוצעו על
חשבון הקבלן .החלטתו של המפקח בקשר עם ביצוע עבודות אלו תהיה סופית
ומוחלטת.
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 1.2מפרט לריהוט
 הריהוט יבוצע מחומרים סוג א׳ בלבד .כל הלבידים  -דיקט סנדוויץ׳ יעמדו בדרישותת.י .37 .כל הלבידים יהיו מסוג  .1לא יורשה שימוש בלבידים מסוג אחר.
 מקומות ריתוך בפלדה יושחזו עד קבלת משטח חלק כך שנקודות הריתוך לא יוכרו. חלקי הפלדה ינוקו בניקוי חול עד לבן ויצבעו בבסיס מיניום ועליו  2שכבות צבעבתנור .סוג וגוון הצבע לפי בחירת האדריכל.
 הריהוט יהיה עשוי מלבידים מצופים פורמייקה .דלתות יבוצעו מפנל נגרים מצופהפורמייקה.
 קנטים ,סרגלים ,מקצועות וכד׳ יבוצעו מעץ בוק בהיר .או  P.V.Cקשיח בעובי 2מ״מ בגוון בוק,

הכל לפי המפורט בתכניות העץ יהיה חדש ,יבש ונקי ללא

פגמים.
 יש לקבל את אישור המפקח לעץ לפני השימוש בו (מבחינת גוון ,יובש ,צפיפותצורה וכד׳)
 קנטים ,סרגלים ,מקצועות ,מוטות ומשטחים מעץ בוק ילוטשו ויצופו בשתי שכבותלכה דור משי עד למצב חלק.
 בקרת העץ והלבידים :המפקח יוכל לבדוק את העץ והלבידים בכל עת שימצא לנכוןבנגריה שבה מייצרים את הריהוט ויאשר או יפסול את העץ לפני השימוש בו בטרם
הוחל בחיתוך ובייצור ,או לאחר השימוש בו במידה ונעשה שימוש בעץ שלא אושר
מראש כאמור.
 קנטים ,סרגלים ומקצועות הנפגשים בניצב ,יחתכו ויחוברו בזוית של  45מעלות כךשלא יראו חיבורי סרגלים ניצבים.
 כל החיבורים יהיו מוסתרים .לא יראו ראשי ברגים ומסמרים. גווני פורמייקה ,ציפויים וצבעים יהיו לפי המפורט בתכניות ו/או לפי בחירתהאדריכל.
 הפרזול יהיה מתוצרת בלום ,קולבים מתוצרת  ,HEWIמסוג מעולה ובאיכות הטובהביותר .לא יותקן פרזול כלשהו ללא קבלת אישור האדריכל מראש
 -בריחי נעילה לארונות יהיו מנירוסטה עפ״י דוגמא קיימת בביה״ס.
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 גב ארונות יהיה מלביד בעובי  10מ״מ מצופה נירוסטה ושקוע בתוך שן כלפי הצדהאחורי של הארון.
 מרווחים לקיר ,לתקרה ולרצפה עד רוחב  6מ״מ ייסתמו בסיליקון לבן .100%מרווחים רחבים יותר יכוסו בסרגל לפי אישור האדריכל וייאטמו בסיליקון כנ״ל.
 גובה הארונות יותאם לפי גובה התקרה המונמכת במבואה.. פורמייקה גלויה תהיה בעובי  1.5מ״מ ופורמייקה פנים בעובי  0.8מ״מ לפחות. שולחנות ,ארונות ,מיטות וכד׳ יוגבהו מהרצפה  6מ״מ לפחות באמצעות רגליותאוקולון ננעצות לפי דוגמא שתאושר ע״י האדריכל.
 מגירות ודלתות הכוללות מנעולים יימסרו עם מפתח מסטר .הריהוט ילוטש בפינותלמניעת פינות חדות.
 כל הצבעים ,הציפויים ,הריפוד והבדים יהיו חסיני אש/מעכבי בעירה. הפירוט המובא במפרט זה משלים את המפורט בתכניות .בכל מקרה של סתירה ביןמפרט זה לאמור בתכניות יקבע המחמיר מביניהם על פי פרשנותו של המפקח/מנהל
הפרויקט מטעם מזמין העבודה .בכל מקרה של סטיה מהאמור לעיל יש לקבל את
אישור המפקח בכתב
 1.3מפרט לציוד
 ע ל הקבלן לקבל אישור על כל הציוד המופיע בכתב הכמויות לפני ביצוע האספקהבפועל .המזמין רשאי לבטל כל אחד מסעיפי אספקת הציוד בשלמותו או בחלקו
ולבצע את האספקה באופן ישיר .לקבלן לא תהיה כל תביעה בקשר עם ביטול סעיפי
האספקה כולם או חלקם.
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נספח ג' – תנאים להתקשרות לאספקת ריהוט לפנימיית כריש/הצעת הספק

1.1

 .1מהות ההסכם

הסכם לאספקת ריהוט לפנימיית כריש
לעניין הסכם זה
החברה

.2

לחינוך ימי בישראל (בתי ספר הימיים) בישראל ביה"ס לקציני ים עכו

תוקף ההסכם

 2.1 1.2הסכם לאספקת ציוד הריהוט תקף החל ממועד ההזמנה ועד אספקת הציוד בפועל
ולאחריו למשך כול תקופת האחריות שלא תפחת משנה ממועד אספקת הטובין מיום

_________ ועד ה ___________
 .3ביטוח
 3.2הספק ימציא כתנאי לתחילת העבודה העתק פוליסת הביטוח לחברה.
 3.3פוליסת הביטוח תכלול סעיף בדבר העדר זכויות שייבוב כנגד החברה.
 3.4לא הומצא לחברה העתקי פוליסת הביטוח עד מועד תחילת הביצוע הרי שמבלי לפגוע
בכול זכות העומדת לחברה תהיה החברה זכאית לערוך את כול הביטוחים הנדרשים
עפ"י הסכם זה ולחייב את הספק בעלויות עריכתם.
 3.5סעיף זה הינו סעיף יסודי והפרתו תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.
 .4לוח זמנים לביצוע העבודות
 .10הספק יתחיל בביצוע עבודות היצור בתאריך שיקבע ע"י החברה בהוראה בכתב
שתיקרא להלן הזמנת עבודה.
 .11הספק מתחייב להשלים את העבודות:
חדר לדוגמא :תוך  20יום קלנדריים מיום חתימת החוזה – הווה אומר עד לתאריך
__________
אספקה מלאה של הריהוט  60יום קלנדריים מיום חתימת החוזה ועד ליום
______למעט ריהוט למועדונים שיסופק עד לתאריך ________ 75ימים קלנדריים
מחתימת החוזה.
 .12עמידה בלוח הזמנים הינה תנאי יסודי להסכם זה ואי עמידה בזמנים תחשב להפרה
יסודית של ההסכם.
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 .13מבלי לפגוע בכול זכות אחרת מתחייב הספק לשלם לחברה קנס פיגורים בגובה של

 ₪ 1,000בצרוף מע"מ עבור כול יום של איחור במסירת הטובין לחברה כשהן מושלמות
לשביעות רצונו המלאה של המפקח
 .14סעיף זה הינו סעיף יסודי והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
.5
.1

השלמה
הושלם יצור ראשוני של כול פריט כפי שמופיע בהזמנה ,יודיע על כך הספק למפקח
בכתב והמפקח מהחברה יבדוק את העבודה לאחר שהספק יעמיד חדר לדוגמא עם כל
הריהוט בביה"ס לקציני ים עכו בפנימיית כריש.
בתום הבדיקה ימסור המפקח לספק את רשימת הליקויים הדרושים והספק יבצע את
כול התיקונים הנדרשים ע"י המפקח באופן מידי ולאחריו תתבצע בדיקה נוספת.
לאחר תיקון כול הליקויים יורה המפקח על יצור סדרתי של הריהוט.
עלויות הבדיקה יחולו על הספק וישולמו על ידו.
סעיף זה הינו סעיף יסודי והפרת תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

.6
.1
.2
.3

אחריות ותיקונים
הספק אחראי לטיב העבודות והחומרים.
תקופת האחריות לכול המוצרים לא תפחת מ שנה מיום מסירת הטובין.
תיקונים בתקופת האחריות יבוצעו ע"י הספק בפרק זמן שלא יעלה על  3ימי עבודה
בהוראה בת יום מראש.
להבטחת חיובי הספק לתקופת האחריות יפקיד הספק בידי החברה בגמר העבודות
וכתנאי לתשלום החשבון ערבות בנקאית לתוקף של  12חודשים מיום גמר ביצוע
ההזמנה בסך  5%משווי ההזמנה הכולל.
סעיף זה הינו סעיף יסודי והפרתו תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

.2
.3
.4
.5

.4

.5

 .7שכר ההסכם
 .1שכר ההסכם בסך של ___________ ₪כולל מע"מ הינו סופי וכולל את כול מרכיבי
העבודה והחומרים ללא יוצא מהכלל כולל הובלה והתקנה של הריהוט בפנימייה.
 .2שכר העבודה הינו קבוע ולא ישונה עקב התייקרויות מכול סוג שהוא.
 .3החברה תהיה רשאית לעכב כול תשלום עפ"י הסכם זה או כול חלק מימנו להבטחת
קיום חיובי הספק.
 .4על אף האמור לעיל בכול מקרה שבו לא יסיים הספק את העבודות והחברה תבקש את
הפסקת יצור העבודות יחשב במידה ושולם שכר כל שהוא כחלק היחסי של העבודות
שבוצעו.
 .5משכר החלק המבוצע תהיה רשאית החברה לקזז כול פיצוי מוסכם ו/או הפסד ו/או נזק
שיגרמו לחברה עקב הפסקת יצור הריהוט או דחיית אספקת הטובין.
.8חשבונות ותשלומים
 .1לא יאוחר מ  30יום מגמר ביצוע העבודות יגיש הספק חשבון מפורט בנוגע לעבודות
שבוצעו.
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 .2הספק מתחייב כי כול חשבונותיו יהיו מדויקים ומבוססים.

.3
.4
.5
.6

המפקח יבדוק את החשבון ויאשר את הסכומים הנקובים בו לתשלום בתוך  30יום מיום
הגשתו.
חילוקי דעות יתבררו בין המפקח והספק במשריין וקביעת המפקח תהיה מחייבת.
אישר המפקח את חשבון הספק,או חלק מימנו,ימציא הקבלן לחברה חשבונית מס
בגובה סכום החשבון המאושר.
החברה תשלם את הסכום הנקוב בחשבון המאושר בתוך שוטף  45 +יום מיום קבלת
חשבונית המס לידיה בהתאם לחשבון המאושר ע"י הקבלן.
.

.9הפרות ותרופות
 .1הפר הספק חיוב כל שהוא מחיוביו עפ"י הסכם זה ולא תיקנו בתוך  7ימים מיום שנדרש
יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.
 .2בכול מקרה של איחור בהשלמת העבודות יהיה הספק חייב בפיצוי מוסכם בסך של
 ₪ 1,000לכול יום איחור.
 .3בכול מקרה של ביטול ההסכם מחמת הפרתו היסודית של הספק יהיה הספק חייב
בפיצוי מוסכם השווה ערך ל  15%מערך ההסכם בצרוף מע"מ וזאת ללא הוכחת נזק
וכנזק מסתבר אותו צופים הצדדים.
 .4אין האמור בסעיף זה כדי למנוע מהחברה לתבוע את מלוא נזקיה בפועל ככל שיעלו על
הסכום הנקוב לעיל.
 .5להבטחת חיוביו על פי הסכם זה יפקיד הקבלן בידי החברה ערבות ביצוע בסכום השווה ל
 5%מערך הכולל של ההזמנה/ההצעה .החברה תהיה רשאית לחלט ערבות זו בכול
מקרה של הפרה יסודית של ההסכם שלא תוקנה.
.10קיזוז
החברה תהיה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי הסכם זה כול סכום ו/או
חוב שהספק יחוב לה בין שהחוב קצוב ובין שאינו קצוב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________________
הספק
החברה
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נספח ד' – תוכניות
להלן רשימת התוכניות המצורפות למכרז/חוזה זה.
גליון מס

תוכנית ת1-
תוכנית ת2-
תוכנית פ3-
פרטי 1a
פרט 1p
פרט 2a
פרט 2p
פרט 3
פרט 4
פרט 5a
פרט 5b
פרט 5p
פרט 6
פרט 7
פרט 8
פרט 9
פרט 10
פקט 11
פרט 14
פרט 15
פרט 16
פרט 17
פרט 18
פרט 19
פרט 28

תאור

ריהוט קומת כניסה
ריהוט קומה א׳
ריהוט חדר טיפוסי
ארון חניכים
ארון חניכים – פרטים
עמדת עבודה
עמדת עבודה – פרטים
לוח נעיצה
מראת גוף
מיטה ימנית
מיטה שמאלית
מיטה – פרטים
כוננית מדריכים
קולב
ארון בגדים – דירות
שידת מדריכים
שולחן מדריכים
מושב מועדון
שולחן ישיבות
שולחן הסבה
שולחן T
מדפייה מועדון
שולחן בר
ספסל מועדון
שולחן מועדון נמוך
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נספח ה' – כתב כמויות – (כתב כמיות מצורף בנפרד למילוי ע"י הקבלן)

על הקבלן למלא כתב הכמויות ולהחזירו חתום ביחד עם שאר מסמכי ההצעה.
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נספח ו'  -נוסח ערבות מכרז/לקיום ההצעה

תאריך_______________:
לכבוד
בית הספר לקציני ים בעכו
רחוב הארבעה 1
עכו
הנדון :ערבותנו מספר

_

לפי בקשת ______________________ (להלן "החייב" ,או "הקבלן") ,הננו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ש"ח ובמילים
_____________________________________________________שתדרשו
מאת החייב בקשר עם השתתפותו במכרז  - 5/17ריהוט לפנימיית "כריש" בבית
הספר לקציני ים בעכו.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי
דרישתכם תוך  3ימים מקבלת דרישתכם ומבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם
זאת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על
הסכום האמור לעיל.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום __________________
אנו מתחיבים להאריך תוקף ערבותו זו על פי פניית החייב מפעם לפעם לתקופות
נוספות בנות שישה חודשים כל אחת.

_______________________
בנק ..................בע"מ
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תאריך_______________:
נספח ז'  -נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
בית הספר לקציני ים בעכו
רחוב הארבעה 1
עכו
הנדון :ערבותנו מספר
צמוד למדד 08/2017

על סך

ש"ח

לפי בקשת ______________________ (להלן "החייב") ,הננו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ש"ח ובמילים
_____________________________________________________ש"ח
המגיעים ,או העשויים להגיע לכם מאת החייב להבטחת ביצוע כל התחיבויותיו על פי
החוזה לאספקה והרכבת ריהוט לפנימיית "כריש" בבית הספר לקציני ים בעכו לפי
מכרז  5/17על כל נספחיו ,שנעשה ונחתם בינכם לבין החייב ביום
________________(להן" :ההסכם").
אנו נשלם לכם תוך  3ימים מקבלת דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל
שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,א לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא
יעלה על הסכום האמור לעיל.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום __________________
אנו מתחיבים להאריך תוקף ערבותו זו על פי פניית החייב מפעם לפעם לתקופות
נוספות בנות שישה חודשים כל אחת.

_______________________
בנק ..................בע"מ
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נספח ח'
תאריך_______________:
נוסח ערבות בדק
לכבוד
בית הספר לקציני ים בעכו
רחוב הארבעה 1
עכו
על סך
הנדון :ערבותנו מספר
צמוד למדד 08/2017

ש"ח

לפי בקשת ______________________ (להלן "החייב") ,הננו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך _____________________ש"ח ובמילים
________________________________________________________ש"ח
המגיעים ,או העשויים להגיע לכם מאת החייב להבטחת טיב איכות העבודה
המבוצעת וביצוע תיקונים והחלפות בתקופה האחריות על פי החוזה לביצוע ריהוט
לפנימיית "כריש" בבית הספר לקציני ים בעכו – מכרז .5/17
על כל נספחיו ,שנעשה ונחתם בינכם לבין החייב ביום ________________(להן:
"ההסכם").
אנו נשלם לכם תוך  3ימים מקבלת דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל
שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,א לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא
יעלה על הסכום האמור לעיל.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום __________________
אנו מתחיבים להאריך תוקף ערבותו זו על פי פניית החייב מפעם לפעם לתקופות
נוספות בנות שישה חודשים כל אחת.
_______________________
בנק ..................בע"מ
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