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 תנאי המכרז –חלק א' 

 כללי .1

 מבוא 1.1

 

 "(, פונה בזאת לקבלת הצעות"להמוס)שייקרא להלן "המוסד לבטיחות ולגיהות  1.1.1
במסגרת מכרז לרכישת מכשירי מדידת רעש אישיים  )שייקרא להלן "ציוד"( 

 .04/2021מס' 

 
 ריכוז מועדים 1.2

 

 שעה המועד האירוע 

מועד אחרון להגשת  .1
 שאלות

/21/0826 14:00 

מועד אחרון להגשת  .2
 ההצעות

21/9/090 14:00 

 

 
 שאלות ובירורים 1.3

 
המציעים מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל נספחיה לפני המועד להגשת 

 שאלותיהם/הערותיהם.השאלות, להכין את 
 

לדואר , 1.2 יש להעביר את השאלות לא יאוחר מהתאריך הנקוב בטבלה שבסעיף
תוך ציון שם המציע ומס' המכרז. שאלות ההבהרה  MarinaT@osh.org.ilאלקטרוני: 

 לנה את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.תכלו

 בהתאם למבנה שלהלן:

 מכשירי מדידת רעש אישיים – 4/2021 מכרז מס' 

 סידורי
הסעיף  פרמס

אליו מתייחסת 
 /הבהרההשאלה

 פירוט השאלה / בקשה להבהרה עמוד

1    

 
 סיכום, הכולל את התשובות לשאלות יישלח לפונים עם שאלות. 

 
ל. "כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת מסמך זה אינה מחייבת את המוס

 סיכום התשובות הוא הקובע ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

 
 באחריות המציעים לוודא קבלת סיכום התשובות.
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 הגשת ההצעותאופן  1.4
 

 . MarinaT@osh.org.ilתוגש באופן מקוון לתיבת הדואר האלקטרוני: ה ההצע
כל קבצי ההצעה ירוכזו להודעת דוא"ל אחת או שתיים בלבד, בכותרת ההודעה יש לכתוב: "הצעה 

 לרכישת מכשירי מדידת רעש אישיים עבור המוסד לבטיחות ולגיהות". 4/2021למכרז פומבי מס' 
בכותרת המייל. אין לציין שום מידע רלבנטי להצעה בגוף המייל לבד  לציין את שם המציעאין 

 משם המציע ושם איש הקשר.
טרם משלוח ההצעה יש לוודא כי קבצי ההצעה אינם נעולים ואינם מוגדרים באופן בו עשויה להיות 

 בעיה בהורדה ו/או פתיחה ו/או קריאה שלהם.
 

 .1.2ט בטבלה שבסעיף מהמפורעל ההצעה להתקבל בתיבת המייל לא יאוחר 
נציג המוס"ל יענה במייל חוזר להצעות שהתקבלו בזמן, המהלך היום לאחר המועד האחרון 

לא תובא לדיון ותיפסל על  צעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות,הלהגשת ההצעות. 
 הסף.
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 הנדרשים במכרז זה הציודמהות  .2

בהתאם מכשירי מדידת רכש אישיים רכישת להצעות לקבל גהות מעונין להמוסד לבטיחות ו 2.1

 למפרט המופיע בחלק ב' של מכרז זה )המפרט הטכני(.

 תוגדרה .3

 המוסד לבטיחות ולגיהות. – / המזמין ל"המוס 3.1

 אישיים רעש תמדידמכשירי לרכישת הצעות  –נשוא המכרז  הציוד 3.2

הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה וכן  – סף תנאי 3.3
 דרישות מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך.

 
 כל גוף שהגיש הצעה למכרז. – המציע 3.4

 
, מסמכים ל"מוסהכוללת את כל המידע הנדרש ל ל"המוסתשובת המציע לפניית  – הצעה למכרז 3.5

כל זאת  –ייבותו לעמוד בתנאי המכרז  והצעת מחיר המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התח
 עפ"י דרישות המכרז.

 
 .ל"המוסמציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם  – הספק 3.6

 

המדינה, רשות מקומית, חברה שהממשלה משתתפת בהנהלתה וכל גוף אחר העומד  -גוף ציבורי  3.7
 .לביקורתו של מבקר המדינה

 
 

 במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.בכל מקום בו נכתב 
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

 בתחום גיהות מדידת רעש אישיבאספקת ציוד המכרז מופנה למציעים המתמחים  4.1

 .בהתאם לדרישות המוס"ל

 

 מהמצעיםדרישות סף  4.2

 
 זו את זו.דרישות הסף הרשומות להלן הינן מצטברות ויש לראותן כמשלימות 

 .מציע ו/או הצעה שלא יעמדו בכל דרישות הסף להשתתפות במכרז יפסלו

 

 המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל. 4.2.1

 .1976-המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 4.2.2
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במפרט הנדרש  הגיהותבתחום  אישי רעשניסיון באספקת ציוד מדידת  המציע הינו בעל 4.2.3
 ."לע"י המוס

 .2018-2021בשנים  ניסיון יצרף המציע רשימת לקוחותהלהוכחת  4.2.4

 .ISO 9001המציע הינו בעל תעודת הסמכה של מכון התקנים  4.2.5

 ציוד והדרכה בשימוש בציוד.הבהפעלת  בעל יכולת לספק תמיכההינו המציע  4.2.6

  

ובטרם בחינת עמידת המציעים בתנאים חת ההצעות לב המציעים כי לאחר פתי תשומת 4.2.7
 את ניסיון העבר עם המציע, במידה וקיים.  המוס"להמקדמיים, יבחן 

 

שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את  ל"המוס 4.2.8
ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות,  מוס"להצעתו של מציע, אשר לגביו היה ל

 חוזה הפרתסכסוך משפטי, שביעות רצון משמעותית מעבודתו, -של אילרבות במקרה 
 "ב.וכיו בעליל סבירות בלתי תביעות, למרמה חשד, המציע"י ע

 
, לפסול ו/או לדחות הצעתו הבלעדי דעתו שיקול לפי, ו את הזכותשומר לעצמ "להמוס 4.2.9

תכסיסנות ו/או של מציע, במקרה בו הינו סבור שבמילוי ההצעה, נקט המציע בדרך של 
 קנוניה ו/או הטעייה ו/או תיאום ו/או הסדר כובל כלשהו עם מציע אחר.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .5

           
 להלן. 6בסעיף חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש  5.1

 

 .ו, לרבות תחומי פעילותהמציעתיאור כללי של  5.2

 

 ,העתק של תעודת התאגדותבמידה והמציע הוא תאגיד גם העתק תעודת עוסק מורשה ו 5.3
 .לעיל 4.2.1  מאושר/ים על ידי עו"ד, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 

 

לפי חוק  להלן יםישוראה , יש לצרף אתלעיל 4.2.2 שבסעיף הסף בתנאי העמידה הוכחתצורך ל 5.4
 :1976 -, תשל"ועסקאות גופים ציבוריים

המעיד על ניהול כשהוא תקף, אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס,  5.4.1
ם ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי

 .1976 -ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 

 ל.לעי 4.2.3פירוט הניסיון הנדרש בתנאי הסף שבסעיף  5.5
 

 לעיל. 4.2.4פירוט רשימת לקוחות הנדרש בתנאי הסף שבסעיף  5.6
 

 לעיל. 4.2.5הנדרשת בתנאי הסף שבסעיף  ISO 9001תעודת הסמכה של מכון התקנים  5.7
 

כל זיקה אישית או כלכלית ישירה טופס הגשת הצעה, מאושר על ידי עו"ד, בו יש לפרט בין היתר  5.8

או עקיפה של המציע ו/או של כל אחד מעובדיו ו/או המועסקים על ידו למזמין ו/או לספקים ו/או 

 לגופים הקשורים למזמין ו/או לעובדי המזמין.
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, לרבות מציעהעם עניני  למזמין הציודם מתן בקשר ע םנא לציין האם קיים חשש לניגוד ענייני
 .חלק ד'() כאמורכתוצאה מקיום זיקה 

 

ף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז תאגיד, יצורהוא המציע  אם 5.9

 רשאים לחייב את המציע בחתימתם.

 

  (.חלק ה') הצעת מחיר מלאה וחתומה ע"י מורשה חתימה במציע 5.10

 

זו יצרף להצעתו  דהלו העדפה בשל עוב ן"עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתיע שהוא מצ 5.11

"תצהיר" הוא כמשמעותם ושמעות כל המונחים לרבות "אישור" מסעיף זה, באישור ותצהיר. 

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2בסעיף 

 

 .יזכה שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והואבהצעת המציע, רשימת הפרטים  5.12

 

 (.חלק ג'במציע )ההסכם על נספחיו חתום ע"י מורשה חתימה  5.13

 

, ככל שנשלחו, לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים בכתב, מסמכי המכרז כשהם חתומיםכל  5.14

. יש לחתום על כל מסמכי המכרז וההסכם בראשי תיבות בתחתית כל כשהם חתומים ע"י המציע

 עמוד בצירוף חותמת החברה כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 

 המזמין רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל.

 מבנה ותכולת ההצעה .6

 

מצורפים טפסים ההצעה  בחוברת '.ד כחלקהמצורפת ההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה  6.1

שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל 

המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. אין לבצע במסמכי המכרז כל 

שינוי או תוספת, למעט בפרטי הצעת המחיר. כל שינוי שיבוצע במסמכי המכרז עלול לגרום 

 עה.לפסילת ההצ

 

הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות  6.2

 בשפה העברית. אך ורקוכל פרט הנדרש במכרז יוצגו 

 

שלוח לכתובת , יש לכמפורט לעילכשהם חתומים , את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה 6.3

 אופן הגשת ההצעות לעיל. 1.4דוא"ל כמפורט בסעיף 

 

 לא, המכרז מסמכי להגשת המזמין ידי על שנקבע והשעה התאריך אחרי שתתקבלנה הצעות 6.4

 .לדיון תובאנה
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. למען הסר כל א שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרההוכל הוצאה מכל סוג ש 6.5

ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או 

מהמזמין, או מכל גורם מטעמו )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו( על כל נזק ו/או  השתתפות

הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו 

 של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

 

לא ביצע כל תיאום מחירים  ,אספקת ציודלהמציע מצהיר כי ביחס עם הגשת הצעתו במכרז,  6.6

ו/או הצעות ו/או חלוקת פלח שוק עם כל גורם שהוא וכי אינו צד, בכתב ו/או בעל פה ו/או 

 .במשתמע, לכל הסדר כאמור. הפרת התחייבות זו תהווה עילה לפסילת הצעתו של המציע

 תקופת התקשרות .7

ההתקשרות עם ממועד החתימה על הסכם  חודשים 24 משך תקופת ההתקשרות הינה למשך 7.1
 המציע הזוכה.

 

 לשתי המציעאת ההסכם עם  להאריך זכות הברירה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ל"מוסל 7.2
 "(, ובתקופהתקופת האופציה)להלן: " "כסה שנים ארבע עד של שנה כל אחת, תקופות נוספות,

 זו יחולו כל הוראות ההסכם.

 

מכשירים אישיים למדידת רעש, למוסד  15מינימלי של ף בהיק זמין מהזוכה ציודי ל"המוס 7.3
 לפי צרכיו. קיימת זכות להגדיל את היקף הרכש 

 

יום  30בהודעה של בכל עת ומכל סיבה ם את ההתקשרות עם הזוכה לסיי רשאי יהיה ל"המוס 7.4
מראש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מסיבות ארגוניות, תקציביות ו/או אחרות, וזאת במתן 

 הודעה בכתב בדואר או באמצעות הדוא"ל.
 

 הזוכהאמות מידה לבחירת ההצעה  .8

 
 בדיקת איכות ומחיר ההצעה אשר תעמוד בתנאי הסף, תבוצע על פי הפירוט שלהלן: 

  

 הנושא מס'
משקל 
 הסעיף

 משקל

 ניסיון המציע והמלצות לקוחות –איכות ההצעה 
 

%40 

 הצעת מחיר 
 

%60 
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 מהציון הכולל( %04איכות ההצעה ) 8.1

 
 המלצות 8.1.1

שלושה לקוחות שהוצג בחוברת ההצעה על פי שיקול עד המזמין יצור קשר עם  .א
 דעתו הבלעדי.

הפרמטרים הבאים,  3–יתבקשו לנקד את שירותי המציע בהתאם ל  הממליצים .ב
 מידת ההתרשמות הגבוהה ביותר(:  – 5) 5עד  1כל אחד מהם יקבל ניקוד גולמי של 

o איכות המוצרים שסופקו 

o עמידה בלו"ז 

o השירות רמתזמינות ו  

 על המציע לציין פרטי אנשי הקשר אצל הלקוחות

במידה ויירשמו פרטי  0המזמין שומר לעצמו את הזכות לתת את הניקוד 

שאינם רלוונטיים, או במידה שהמזמין לא יצליח להשיג את איש התקשורת 

 הקשר.

 '.נק 15 עד להגיע יכול ממליץכל  של הגולמי הניקוד סך .ג

 הניקוד של הממליצים. יהיה ממוצע ההמלצותהסופי של סעיף  הניקוד .ד

יעברו  נקודות ומעלה בסעיף ההמלצות  9של  סופי מובהר, רק מציעים בעלי ציון .ה
 .לשלבים הבאים

 

 משוקללציון איכות  8.1.2

 ביותר הגבוה האיכות ציון. 100 הציון את תקבל, ביותר הגבוה האיכות ציון לה ההצעה
 בהתאם, זה לשלב שהגיעו ההצעות ליתר האיכות ציון לחישוב ייחוס נקודת יהווה

 :הבאה החישוב לנוסחת

 איכות ציון
 * 100*   40% =  משוקלל

 הנבחנת ההצעה של האיכות ציון
 ביותר הגבוה האיכות ציון 

 

 

 מהציון הכולל( %06) הצעת המחיר 8.2

 

 

 :הבאהעפ"י הנוסחה  יתבסס על המחיר המוצע ויחושבהציון להצעת המחיר 
 

 * 60*100* = משוקלל מחיר ציון
 הנמוך ביותר המוצע המחיר

 

 הנבחן מחיר המוצע

 

 

 מחיר( -יכות אשקלול ציון סופי ) 8.3
 

ההצעות יחושב כסכום ציון האיכות המשוקלל עם ציון המחיר הציון הסופי של  8.3.1
 המשוקלל.

 

נקודות( תיבחר כהצעה  100ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר )מתוך מקסימום  8.3.2
 הזוכה במכרז זה. 
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אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא  8.3.3
 ה ביותר.הבוגבעלת האיכות התיבחר ההצעה התוצאה הגבוהה ביותר, 

 תוקף ההצעה .9

לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך, אם הליכי אישור המכרז  ל"המוס
 מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו. יום 90לא יסתיימו לאחר 

 
 .ל"המוסועד תחולה, אל מנהל בכתב, תוך ציון מ ל"מוסההודעה על ביטול ההצעה תועבר ל

 

 הודעה על זכיה .10

 
יודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן יודיע לזוכה בדבר המועד  ל"המוס 10.1

והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום 
 הנקובים בהודעת המזמין כאמור לעיל לחתימה על המסמכים.

 

הודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין הצדדים על פי התנאים וההתחייבויות הכלולים בכל מתן  10.2
מסמכי המכרז. תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי מותנית 

 בחתימה פורמאלית בין הצדדים, למעט אם יקבע אחרת בהתאם להודעה.

 

התקשרות במועד שייקבע על ידי המזמין, יהא במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ה 10.3
 המזמין רשאי לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את זכייתו במכרז. 

 

לקבל רק חלק מההצעה וכן לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה המזמין יהיה רשאי  10.4
 מתאימות.

 
 למסמכי המכרז. חלק ג'עם המציע שהצעתו תתקבל ייחתם הסכם כנוסחו   10.5

 

המציע שיזכה אינו רשאי להסב או להעביר בדרך אחרת לאחר את זכייתו, כולה או חלקה, אלא  10.6
אם כן קיבל את הסכמת המזמין בכתב, וגם במקרה זה ימשיך המציע שיזכה לביות אחראי כלפי 

 המזמין בכל הנוגע להתחייבויותיו על פי המכרז.
 

 כשיר שני"" .11

תזכה בניקוד השני בטיבו בשלב בדיקת ההצעות  המזמין יהא רשאי להכריז על המציע שהצעתו 11.1
ההתקשרות עם הזוכה  הסכםכ"זוכה שני", וכן יהא רשאי לבחור ב"זוכה שלישי" בכל מקרה ש

 השני לא יצא לפועל.

 

במידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון  11.2
עדי, להתקשר עם "הזוכה השני" )או "הזוכה מתפקודו, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבל

השלישי" לפי העניין( מבין המציעים. במידה ויחליט המזמין לעשות כן מתחייב "הזוכה השני" 
 יום ממועד ההודעה על כך. 14ההתקשרות תוך  הסכםלחתום על 
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 סודיות .12

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת  זוכהההמציע לרבות המציע  12.1
, תוך תקופת הציודביצוע השתתפות במכרז ו/או כל אדם, כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו עקב 

 ., לפני תחילתם או לאחר מכןהציודביצוע 

 

 פרשנות .13

אותו מסמך, תפורש באופן כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות ב
לפי  המזמין. במקרה של סתירה או אי בהירות יבחר המזמיןהמרחיב את חובות המציע או את זכויות 

 שיקול דעתו הבלעדי את הניסוח הנכון ו/או הפירוש העדיף של מסמכי המכרז. 

  

 ביטול המכרז .14

חלקים ממנו, או לצאת לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל להגדיל ו/או המזמין רשאי  14.1
למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יחרגו בעלויות מתחום 
הצפיות או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או 

 כתוצאה מעיכובים מנהליים, אישור רשויות, בעיות תקציב וכיו"ב.

 

יומו של המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המזמין, כגון המציע מצהיר כי ידוע לו שק 14.2
 זמין מתחייב לבחור זוכה במכרז.מאישור רשויות, בעיות מימון, תקציב וכד'. אין ה

 

בנוסף לאמור לעיל, ולאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי המזמין יהא רשאי לבטל את המכרז  14.3
ו גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר גם במקרה בו ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך א

שנקבע באומדן או מהמחיר שנראה למזמין כמחיר הוגן וסביר לעבודות, או במקרה בו קיים 
 בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו הצעות.

 

 רשאי המוס"ל .15

 
לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר  15.1

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. המוס"להתייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 
 

 בלא תשלום פיצוי כלשהו למשתתף., , מכל סיבה שהיאאת המכרז לבטל  15.2
. 

המציע, בכדי לקבל הבהרות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף  מוס"לל 15.3
 .להצעתו

 
 את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. בללא לק 15.4

 

בהסכם  ל"המוסאו שהתקשר עם  המוס"לאם ההצעה היא מטעם מציע שזכה בעבר במכרז של  15.5
 לרבות עמידה בעבר, תחייבויות המציעלקח בחשבון, כאחד מהשיקולים אופן ביצוע הייקודם, 

 .זמניםהבלוח ו בתנאי ההסכם
 

 .המוס"להכל לפי שיקול דעתו המוחלט של   ,מכרזלצמצם או להרחיב את היקף ה 15.6
 

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 15.7



    

 

 רכישת מכשירי מדידת רעש אישיים – 04/2021 פומבי מכרז

12 

 שונות .16

, בתל אביבהמשפט  ביתכל סכסוך נושא המכרז יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של  16.1
 ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה.

 

וכל הזכויות  המוסד לגהות ובטיחותמובהר בזאת כי מסמכי המכרז על נספחיהם הינם רכוש  16.2
. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגיש ובהם שמורות ל

 את ההצעה ובין אם לאו.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,בכבוד רב

 מנכ"למ"מ , מיקי וינקלרד"ר 

 המוסד לבטיחות ולגיהות
  



    

 

 רכישת מכשירי מדידת רעש אישיים – 04/2021 פומבי מכרז

13 

 טכני מפרט – חלק ב'

 

 :דרישות המפורטות להלןהעל פי ומכיילים דוזימטרים  ת רכיש .א
 

 SVANTEKשל היצרן   SV 104מכשיר מדגם 

 :מאפייני המכשיר .1

 .מהיר ,תגובה: איטי זמן 1.1

   C , Aסקאלות 1.2

 MAX ו MIN,  PEAK, LEQ ,LAVG מדידות 1.3

 (Criterion Level)לחשיפה  המדידה אמת, 3 dbA(: Exchange Rate)השינוי  שיעור 1.4

dbA 85  

 לפחות. Aדציבל בסקלה  140עד  70תחום  1.5

 .ובטוחים נוחים הצמדה אמצעי ,נשיאה ותיק רוח מגן 1.6

 .תצוגת נתונים חיצונית ברורה 1.7

 

   ISO 17025דרישת פי על כיול תעודתשיר המסופק קיימת כלמ .2

 יכולות המכשיר .3

 .היסטוריה ושמירת נתונים אגירת של פונקציה לדוזימטר 3.1

 .ועיבוד נתונים פלט הוצאת המאפשרת לפענוח תוכנה 3.2

 .חובה המדידה תום ועם המדידה ביצוע לפני כיול תיעוד לאפשר המכשיר על 3.3

 נפיצה באווירה עבודה אישור 3.4

 :תקנים .4

 .מקביל ANSI לתקן או IEC 61252 ED.1.1:2002  לתקן יתאים דוזימטר 4.1

 . מקביל ANSI לתקן או IEC   60942:2003תקן של לדרישות יתאים מכייל 4.2

 כמויות: .ב
 .מכיילים, מטענים, אביזרים( 3דוזימטרים,  15) -הכוללים סטים  3

 

 :דרישות המפורטות להלןהעל פי  ביצוע כיולים .ג
 :מידע נדרש לגבי כיולים

  .ולמכייל למכשיר היצרן י"ע מומלצת כיול תדירות לפרט יש 1.1

 /ISO 17025 מוסמכת במעבדה כיול תעודת עם כיול עלות לפרט יש 1.2

 .משלוח כיול ועלות מקום לפרט 1.3

 דרישות כלליות:  .ד
 וכיולים לתיקונים מרבי זמן משך לפרטיש  -

 .האחריות תקופת משך לצייןיש  -
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 הסכם התקשרות - חלק ג'

 
  2120 שנת ____לחודש        שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 המוסד לבטיחות ולגיהות בין

 אביב-,  תל22מרח' מזא"ה 

 ("ל"המוסאו " "ןהמזמי)להלן: " 

 מצד אחד,

 

 ________________ לבין

 .פ ___________ח
 : כתובת

 :פקס:            טל
 ("הספק")להלן:  

 
 מצד שני,

" והיא פועלת ללא כוונת 1954 -תאגיד שהוקם בחוק "ארגון הפיקוח על העבודה תש"ד  והינ והמזמין : הואיל

 .לרכישת מכשירי מדידת רעש אישיים 4/2021מס'  מכרז םפרסא ווהרווח )מלכ"ר( 

 .להסכם זה 'כנספח א, אשר מסמכיו לרבות נספחיו, מצורפים ("ציודה)להלן: "

 

כי הוא בעל הידע, המיומנות,  ,זה והוא מצהיר הסכם נשואהציוד  ספק אתל למזמיןהציע  ספקוה והואיל:

וכי  אספקהוכי בידיו כל האמצעים, הכלים והעובדים הדרושים ל, הציוד אספקתהניסיון הדרוש ל

 זה; הסכםובתנאים כמפורט ב במועדים הציודאספקת הוא מוכן לקבל על עצמו את 

 זה; הסכםתניות הכמפורט ב , הכלספקה הצעתבחר במסגרת המכרז ב והמזמין והואיל:

באמצעות  הציודאת  ספקלקבל מהמעוניין  ל"המוסבהסכם זה,  ספקהועל סמך הצהרות והתחייבויות  והואיל:

כאמור, והכל בהתאם לתנאים  הציוד "למוסלספק מצדו מוכן ומעוניין ל ספק, והספקובאחריות ה

 ולהסדרים המפורטים בהסכם זה להלן;

 הסכםוברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן ב והואיל:

 זה;

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 זה ויפורשו יחד עימו. הסכםזה מהווים חלק בלתי נפרד מ הסכםהמבוא והנספחים ל 1.1

 צדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקףעליו את חתימות ה זה יתבצע בכתב וישא הסכםכל שינוי או תיקון ל 1.2
 כלשהו.

היה ועל אף האמור לעיל תתגלה סתירה  השונים יפורשו בהתאמה אלא אם צוין אחרת. הסכםמסמכי ה 1.3
 יפורשו המסמכים על פי הסדר הבא: הסכםו/או אי התאמה בין מסמכי ה

 .הסכםהוראות ה 1.3.1

 המפרט ונספחיו. 1.3.2

 ההצעה ונספחיה. 1.3.3

 אחר.כל נספח  1.3.4
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, או בין תנאי הסכםלבין עצמם, או בינם לבין ה הסכםנתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי ה
לסתירה ו/או  ןהמזמיו/או ביצועו, תכריע הפרשנות שיתן  הסכםלבין עצמם, או בקשר עם ה הסכםה

 לבעיית הפרשנות הנ"ל.
 

לנספחים תקבע הפרשנות על  הסכםבין ה למען הסר כל ספק במידה וקיימת סתירה או בעיה של פרשנות 1.4
 .הסכםפי ה

 
 הסכםהנספחים ל .2

 חלק בלתי נפרד הימנו:זה הינם כמפורט להלן, ומהווים  הסכםהנספחים ל

 מפרט טכני -חלק ב' למכרז

 הצעת מחיר –חלק ה' למכרז 

 מסמכי המציע ונספחיהם –חלק ו' למכרז 

 הציוד .3

 
. כל תוספת או בחלק ב' למכרז )מפרט טכני( המפורט הציודהספק כולל, בין היתר, את  יספק ואות הציוד 3.1

 יעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.פרטי הציוד שינוי ב
 

לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם  "לוסמבלי לגרוע מזכויות המ 3.2
באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה  הציודחלק מכל  רכושאי לרש "לוסזה, כולן או חלקן, יהא המ

 עקב כך. וסדעודפת שתיגרם למ
 

 
 מירת סודיותש .4

 
 זה. הסכםמתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע  ספקה 4.1

, לא ימסור המוס"למזה וללא הרשאה  הסכםמתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע  ספקה 4.2
 119 -ו 118הוראות סעיפים  ספקידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על ה ספקה

זה על  הסכםמתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי  ספק. ה1977לחוק העונשין תשל"ז 
 התחייבות לשמירת סודיות.

 
  התמורה .5

 
 , בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.הנדרש הציודאת היקף  םיהיה רשאי להגדיל ו/או לצמצ ל"המוס 5.1

  
 

  תשלום תנאי .6

מס + אישור  מתום החודש בו הוגשה חשבוניתיום  30הציוד שירכש תשולם לספק התמורה השנתית בגין  6.1
 התקבל.המפורט אכן ציוד שה ל"המוסמטעם 

 
 תנאי הצמדה .7

 ה.ז הסכםלא תהיה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת 

 

 ההסכםתקופת  .8

  . ספקעל הסכם ההתקשרות עם ה ל"המוסשל ממועד החתימה  חודשים 24משך תקופת ההתקשרות הינה  8.1
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תקופות  לשתי ספקהאת ההסכם עם  להאריך זכות הברירה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ל"מוסל 8.2
)להלן: "תקופת האופציה"(, ובתקופה זו יחולו כל  "כסה שנים ארבע עד של שנה כל אחת, נוספות,

 יום לפני סיום ההסכם על רצונו במימוש האופציה. 60עד  ספקיודיע ל ל"המוס הוראות ההסכם.

 ספקהם את ההתקשרות עם לסיי רשאי יהיה ל"המוסמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שלב בהתקשרות,  8.3
, חוסר שביעות יום מראש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מסיבות ארגוניות, תקציביות 30בהודעה של 

 ו/או אחרות, וזאת במתן הודעה בכתב בדואר או באמצעות הדוא"ל.רצון 

 
 אחריות לנזקים .9

מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות גוף ו/או  ספקה 9.1
, לעובדיו, למוזמניו ולכל מי מטעמו, ספקכן לו ווכל מי מטעמ ו, למוזמניו, לעובדילמזמיןמו רכוש שייגר

, עובדיו, שליחיו, או כל מי ספקוגם כל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של ה
יה חייב זה לרבות חבלה ברכוש ויה הסכםשבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי 

לשלם בקשר לנזקים  ןחויב המזמייעל כל סכום ש ן, וכן הוא מתחייב לפצות את המזמילסלקו לניזוקים
חויב יתהא תקפה אף אם  ספקהמפורטים לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. אחריותו של ה

עין או מכל טעם מחזיקה במקרק ובתשלום לניזוק כלשהו או לכל אדם או גורם אחר בגין היות המזמין
 אחר של אחריות, או על יסוד כל סיבה אחרת.

לא ישא באחריות כלשהי לפגיעה, נזק, או הפסד, שייגרמו במישרין או בעקיפין, לגוף או לרכוש  ןהמזמי 9.2
, ו/או לכל ו, למי מטעמןו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, לעובדי המזמי ספקשל כל אדם שהוא, לרבות ל

, של עובד מעובדיו או של מי ספקשניפגע או ניזוק כתוצאה ממעשה או ממחדל של האדם ו/או גוף אחר, 
וביצוע העבודות וכל האחריות לכל מקרה ומקרה כנ"ל  ולתוצאותיו, תחול על  הסכםמטעמו, בקשר עם ה

 בלבד. ספקה
ין או כי האחריות על נזקים, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו במישר ,למען הסר ספק, מודגש 9.3

ובין צד שלישי,  בקשר עם ו/או  ין, בין הקשור למזמספקבעקיפין, לאדם ו/או לגוף כלשהו, בין הקשור ל
 ישא באחריות לנזקים אלו. לא ןועליו בלבד, והמזמי ספקעקב ביצוע העבודות, מוטלת על ה

ו/או  המזמין  על כל הפסד, נזק, או אובדן לגוף או לרכוש של המזמיןמתחייב לפצות ולשפות את  ספקה 9.4
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או סוכניו  ספקצד שלישי כלשהו, אשר נגרמו בגין מעשה ו/או מחדל של ה

 ו/או הבאים מכוחו.
 מתחייב לתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם. ספקה 9.5
לבצע תיקונים באתרים ו/או בשטחי היה רשאית אך לא חייב י המזמין, המזמיןאירע כל נזק לרכוש  9.6

אם העניין  -לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם, או לא יבוצעו מיד עם קרותם  ספק, אם ההמזמין
מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים  ספקכי ה, במחירם. למען הסר ספק מובהר ספקדחוף, ולחייב את ה

וע העבודות ו/או עקב ביצוען וזאת מיד או במועד סביר לאחר ולהיטיב כל אובדן שנגרמו במהלך ביצ
 .ספקלעשות כן ולהיפרע מה רשאי המזמיןהיה יקרותם; ואם לא יעשה כן 

לשפות  ספקחויב לשלם סכום כלשהו כתוצאה מעילה מהעילות שנמנו לעיל, מתחייב הי המזמיןאם  9.7
 . וכל סכום שישולם על ידה מיד עם דרישת ןולהחזיר למזמי

לגבי נזקים  ספקעל פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות ה הציודזה ו/או השלמת  הסכםסיומו של  9.8
 ו/או מהציוד או קשורה אליו. הציודזה ו/או מ הסכםשעילת התביעה בגינם נובעת מ

 

 ביטוח .10
 נספח הביטוח 1בחלק ז' למכרז ובנספח ז'לערוך ולקיים את הוראות הביטוח כמפורט מתחייב  ספקה 10.1

 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 

 זכויותהסבת איסור  .11

זה, כולן או מקצתן, וכן  לפי הסכם ואו חובותי ומתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותי ספקה 11.1
זה, אלא  לפי הסכם הציוד, בביצוע ואו שליחי ולא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיהוא מתחייב 

 לכך.  המוס"לבכתב מראש ולפי התנאים שיקבע  המוס"לאם קיבל על כך הסכמת 

יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו על פי הסכם זה לכל מי שימצא לנכון  המוס"ל 11.2
/או ההתחייבויות כאמור ומתחייב למלא אחר כל התחייבויותיה, כלפי מי שהועברו לו הזכויות  ספקוה

רשאי להמחות ולהסב זכויותיו על פי הסכם זה לגוף  המוס"לבכלל זה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה ו
 ניהולי ככל שימצא לנכון.
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היה באישור כזה ילהמחות את זכויותיה לפי הסכם זה או חלקן לאחר, לא  ספקבכתב ל המוס"לאישר  11.3
 .הסכםהסכם זה וחוברת הכמפורט ב המוס"למכל התחייבויותיה כלפי  ספקכדי לשחרר את ה

 
 

 העדר ויתור .12
לפי הסכם זה, לא יחשב הדבר  ובזכויותישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים ילא  ןוהמזמיבמקרה 

זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה המסוים ולא  הסכםכויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי 
 בכל עת. ובזכויותיתמיד להשתמש וכל י ןוהמזמילגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, 

 
 זכות עכבון .13

זה או על פי דין, מוסכם  הסכם, על פי ןהמזמימבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שיעמוד, לזכות 
אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע  ספקבזאת כי ל

 זה. הסכםבשל כל דבר ועניין הקשור ל ספקאו שיגיעו לידי ה ןלמזמיאו ציוד השייכים 

 
 סמכות השיפוט .14

אביב  - תלם זה או הנובע ממנו, תהא לבית המשפט המוסמך בהשיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בהסכ סמכות
 .בלבד

 
 ביצוע פעולות וקיזוז .15

ולא  הסכםחייב לעשות, או לבצע, או לשלם, בהתאם לתניות ה ספקכל פעולה, או מעשה, או תשלום, שה 15.1
 לעשותן ןהמזמי, רשאי הסכםנעשו, או בוצעו על ידו במועד הקבוע, או מועד שנקבע בהתאם להוראות ה

לא  ספקלביצוע המעשה האמור, וה ודרישתבכתב על  ספק, לאחר שהודיעה לספקאו לבצען על חשבון ה
 ביצעם תוך המועד הנקוב בדרישה.

מסכום זה כהוצאות כלליות  15%בביצוע הפעולות כאמור, בתוספת  והוצאותיאת  ןלמזמייחזיר  ספקה 15.2
 ןהמזמי. ביצוע הפעולות כאמור ע"י ןמזמיה)שבעה( ימים מיום משלוח חשבון  7, וזאת תוך ןהמזמישל 

 או על פי כל דין. הסכםעל פי ה ןלמזמילא יגרע מכל זכות אחרת הנתונה 
, ספקמה ולזכאי לקבל ממנה, אם יגיע לו, כל סכום המגיע  ספקהזכות לקזז מכל סכום שיהיה ה ןלמזמי 15.3

לא תהיה כל זכות קיזוז בקשר עם  ספקזה, או כל התקשרות אחרת ביניהם. ל הסכםאם יגיע, בקשר עם 
 או כל זכות קיזוז כאמור לעיל. הסכםה

 
 הודעות .16

זה תימסר על ידי צד למשנהו באופן אישי או בדואר רשום לפי כתובות הצדדים שבמבוא  הסכםכל הודעה לפי 
שעות מעת המסירה בבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש  72ותחשב כאילו נתקבלה לאחר  הסכםל

 ראייה לתאריך המסירה. על אף האמור לעיל, הודעה אשר נמסרה ביד תחשב כאילו נתקבלה במועד המסירה.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

         ______________ 
 ספקה           ןהמזמי 

 
 

 אישור
 

 ספקכבא כוחו של ה      מרחוב      אני הח"מ, עו"ד / רו"ח 
זה מוסמך)ים(  הסכםזה נתקבלה כדין, כי החתומים על  הסכםלחתום על  ספקמצהיר בזאת כי ההחלטה של ה

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. ספקלחתום עליו וכי חתימת ה
 
 

           
 עו"ד / רו"ח       תאריך 
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 ופס הגשת הצעהט -ד'  חלק

 
 

 כבודל
 המוסד לבטיחות ולגיהות

 22ה "רח' מזא
 אביב-תל

 
 

 מכרז  הנדון: 

 
 
 רטים על המציעפ

  
  שם המציע:

  

  מספר ת"ז / ח.פ:

 

סוג התארגנות )חברה, עמותה, 

 ע.מ(: 

תאריך  ______________

 התארגנות:

______________ 

  __________________פ .ח' מס   _____________________: אם חברה למציע

 

 __________________ פ.ח' מס  :________________בנות חברות למציע

 

 :כתובת המציע

 מיקוד:  עיר:  רחוב:
 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת.ז שלהם:

 ת"ז שם ת"ז שם
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 מנכ"ל

  טל' נייד  שם

    

  פקס  טלפון

    

כתובת 

 דוא"ל

 

 

 איש הקשר להליך מכרז זה

 

  טל' נייד  שם

    

  פקס  טלפון

    

כתובת 

 דוא"ל

 

 

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל 

ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז 

 שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

 מסמכי המכרז. שלאת תכנם והבנו קראנו  ני והמציעא  .1

אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המזמין ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו  .2

 פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.-אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל תתקבל,

הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או  .3

העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או 

הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה  טענות הנובעות מאי

 או בהבהרות שניתנו לנו.

מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע  .4

 ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

או מצג ו/או התחייבות של המזמין כלפיי או כלפי אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/ .5

המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי 

 מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

ין אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישר .6

ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המזמין וכי בכל מקרה שייווצר חשש 

כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך למזמין, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת 

 ניגוד האינטרסים האמור.

שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל,  המציע מאשר כי ידוע לו שהמזמין שומר לעצמו את האפשרות .7
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לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר 

המזמין את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה )באופן מלא 

ל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והכ -או חלקי, לתקופה או בכלל(, לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו 

 והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.

: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים עדר ניגוד ענייניםיה .8

אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש 

 .ל בני משפחה או תאגידים(לפרט גם קשרים ש

כמו כן יפרט המציע כל קשר בין בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין 

 .הציודענייני המזמין ו/או מתן 

 על המציע לפרט את כל הקשרים האמורים לעיל:

  א.

  ב.

  ג.

  ד.

  ה.

 

או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו  .9

גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו, במידה 

 ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.

 וכן הנימוק למניעת החשיפה: ,סוד מקצועי להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או .10

  

 

 

 

 

 

 

בכל מקרה ידוע לי כי . סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים

פעל בעניין זה עפ"י יהסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של המזמין אשר 

 הבלעדי והמוחלט. ושיקול דעת

 

הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע הצעת המציע  .11

מתחייב לפעול על פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים 

 הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

     

 וחותמת המציעחתימה   שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך
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 אישור עו"ד

, במשרדי יעו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני אני הח"מ,______________

ידי ת.ז. -ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, 

לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם 

 מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך
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 צעת מחירה - חלק ה'

 הוראות למילוי ההצעה: .1

 
 את המחיר ליחידה בש"ח, ללא מע"מ.על המציע למלא  .1.1

 מכשירים אישיים למדידת רעש. 15הצעת המחיר תתייחס להיקף מינימלי של  .1.2

 הזוכה.ספק המזמין יהיה רשאי להזמין כל כמות של פריטים במחיר שהוצע על ידי ה .1.3

 לשיקול דעת המזמין לאורך כל תקופת ההתקשרותהינם רכישת המרכיבים שבהצעת המחיר  .1.4

 .בהתאם להצעת המחיר שניתנה)בצורה מודולרית( ו

ובהתאם לשביעות רצונו המלא  רכישת הציודאת כל ההוצאות הנחוצות לצורך  כולליםהמחירים  .1.5

כן תשלומים נלווים מכל סוג ומין שהוא, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, את ושל המזמין, 

 לים, אגרות, תשלומי חובה ואחרים.כל המסים למיניהם כגון היט

תי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המזמין, לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבל .1.6

 כמפורט במסמך זה. לביצוע העבודותאני מגיש בזאת את הצעתי 

תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ועל יתר המסמכים שצורפו  החברהידוע לי כי החלטות  .1.7

 להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

 לי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.ידוע לי כי אם הצעת המחיר ש .1.8

 

 

  להלן הצעת המחיר: .2

 

 :פירוט עלויות .1

 עלות כולל מע"מ פירוט

   , מכייל, מטענים ואביזריםדוזימטרים 5 -סט

  , מטענים ואביזריםיםמכייל 3, דוזימטרים 15 -יםסט 3

   /ISO 17025עלות כיול עם תעודת כיול במעבדה מוסמכת 

   עלות משלוח

 
 

 

 

 

    

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך
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 ונספחים מסמכי המציע -חלק ו' 

 
 

 X/V 
  במכרז לחלק א' 5.1 בסעיףחוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש 

 .פעילותו תחומי לרבות, המציע של כללי תיאור
 

 

  מאושר ע"י עו"ד  עוסק מורשההעתק תעודת 

  עו"דמאושר ע"י  העתק תעודת התאגדות  -במידה והמציע הוא תאגיד 

  אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.

  (חלק ד'ע"י עו"ד )טופס הגשת הצעה מאושר 

  פירוט ניסיון המציע

  רשימת לקוחותפירוט  

  ISO 9001תעודת הסמכה של מכון התקנים 

 '(.ה)חלק  חתימה במציע מחיר מלאה וחתומה ע"י מורשה הצעת
 

 

  (1)נספח ו' מאושר ע"י עו"ד הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

ף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים תאגיד, יצורהוא המציע  אם
 בחתימתםלחייב את המציע 

 

לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור  תינתן כי ומעוניין" אישה בשליטת"עסק  שהוא יעמצ
 לחוק' ב 2 בסעיף כמשמעותם הואכל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר"  שמעותזה, מ סעיףותצהיר. ב

 .1992-"בהתשנ, המכרזים חובת

 

 .שיהיו חסויים במידה והוא יזכהשהמציע מעוניין בהצעת המציע, רשימת הפרטים 
 

 

 ההסכם על נספחיו חתום ע"י מורשה חתימה במציע )חלק ג'(.
 

 

  (1אישור קיום ביטוחים )נספח ז'

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים בכתב, ככל שנשלחו, כשהם חתומים 
ע"י המציע. יש לחתום על כל מסמכי המכרז וההסכם בראשי תיבות בתחתית כל עמוד בצירוף חותמת 

 החברה כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 
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 מקוריותהצהרה על שימוש בתוכנות  - 1ו'נספח 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המוסד לבטיחות ולגיהות

 ת"א 22רח' מזא"ה 

 

 

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

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

_________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז הנני נותן תצהיר זה בשם ________ .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציעזה )להלן: "

שגיאה! מקור ' מכרז: הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  .2

 המזמין., ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. - ההפניה לא נמצא.

 לן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, לה .3

 

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך

 

 

 

 

 אישור עו"ד

, במשרדי יעו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני אני הח"מ,______________

ידי ת.ז. -שזיהה עצמו עלברחוב____________________ מר/גב'____________________ 

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 

לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם 

 מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך
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 ביטוח –חלק ז' 

 

הנדרשים את הביטוחים  ,ההסכםתקופת  כללמשך , וזאת הספק ןעל חשבו ,לערוך ולקיים מתחייב ספקה .1
להלן: )בישראל  אצל חברת ביטוח מורשית כדין, "(קיום ביטוחים אישור"להלן: )במסגרת אישור הביטוח 

               .("הספק ביטוחי"
וכתנאי  השירותים מתןתחילת לפני  ,המזמיןלהמציא לידי  הספק על, המזמיןצורך בכל דרישה מצד  ללא .2

הספק,  חתום בידי מבטחיקיום ביטוחים, או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור  התקשרותמוקדם ל
 .  בלתי נפרד ממנומהווה חלק ש ,1'ז כנספחזה נספח להמצורף 

 

מעודכן בגין קיום ביטוחים אישור  המזמין ידיל להמציאהספק  עלתום תקופת הביטוח, לא יאוחר ממועד  .3
 ף.     הסכם בתוקהנוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד  ביטוחחידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 

  

 כדי להוות אישור בדבר התאמתאישור קיום הביטוחים ו/או בעריכת השינויים כאמור להלן, אין בהמצאת  .4
צמצם את אחריות או ל המזמיןעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו ביטוחי הספק לדרישות נספח זה,

ת אישור הזכות, אך לא החובה, לבדוק אלספק מבלי לגרוע מהאמור,   פי כל דין. ו עלאהסכם הפי  עלהספק 
קיום הביטוחים, שיומצאו על ידי הספק, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו, כדי 

 להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק לפי נספח זה.     

      ביטוחי הספק:להלן הוראות כלליות שיחולו על  .5

ו/או הבאים מטעם  המזמין כלפילתחלוף בטח המ על זכות המבטחים בדבר ויתורהביטוחים יכללו סעיף  .5.1
 לרבות חניכיה ומתנדביה, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.    המזמין

, והמבטח מתחייב שלא להעלות כל המזמיןראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי ביטוחי הספק יהיו  .5.2
       .המזמיןטענה בדבר שיתוף ביטוחי 

זכויות המבטחת על פי מחובות המבוטח ו אין בכך כדי לגרוע ךא, יבוטל, הספק יג רשלנות רבתי, ככל חר .5.3
      .    יןד

פגע בזכויות ילא ספק על פי הביטוחים המפורטים לעיל מוטלות על הבתום לב של החובות האי קיום  .5.4
  ביטוחי הספק.על פי  קבלת שיפויל המזמין

או כל מהדורה מקבילה ו/או  2016יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" מהדורה  הספקהיקף כיסוי ביטוחי  .5.5
  . ת להמאוחר

הינם  , לרבות דרישות הביטוח המפורטות בנספח,מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק .6
ההסכם ו/או כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי  דרישהאין ב .מוטלת על הספקשבבחינת דרישה מזערית 

 נזקאובדן,  בגיןלרבות  על פי הסכם זה ו/או על פי דיןאחריות על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הספק מ
 .      הספק ביטוחי במסגרת מכוסה שאינו או מכוסה, הפסדאו 

 
    .ביטוחי הספקסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בעל הספק האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות ו .7

 
 ינתנוי םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

נאותות בהתאם לאופי המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי 
 והיקף ההתקשרות עמם. 

 
את אי המצאת אישור קיום הביטוחים במועד לא יהווה למרות ז .הפרת נספח הביטוח מהווה הפרה של ההסכם .9

בכתב להמצאת אישור קיום  המזמיןימים ממועד בקשת  10הפרה יסודית של ההסכם, אלא אם חלפו 
 הביטוחים כאמור.        
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 תאריך הנפקת האישור: _____ ור קיום ביטוחים איש - 1'זח נספ

ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

מיטיב עם  לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה
 מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

טיחות בהמוסד לשם: 
  ולגיהות

 נדל"ן☐ ____________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐

 שירותים מזמין ☒

 מוצרים מזמין ☐

 קבלן ראשי☐

 אחר:_______☐
 

מלכ"ר ת.ז./ח.פ.: 
500102348 

 __________ ת.ז./ח.פ.

תל  22רח' מזא"ה מען: 
  אביב

 _____________ מען:

 כיסויים
 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

כיסויים נוספים  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 בתוקף

יש לציין קוד  מטבע סכום
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

        רכוש

, 321, 309, 302  ₪  500,000     צד ג'
322 ,328 ,329 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪  309 ,319 ,328 

, 321, 309, 302  ₪ 1,000,000     אחריות המוצר
328 ,332 (6 

 חודשים(
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 

 (:ג'המתאים כפי המצוין בנספח 
 תפעול ציוד – 100

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 


