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 13/2020זוטא מכרז 
 פרטי המשתתף 

 
 
 
 

 שם המציע 

 

 
זהות   תעודת 

 ח.פ. /

 

 
כתובת  

 לרבות ת.ד.

 

 
מספר 
 טלפון: 

 

 
מספר 

 פקסימיליה:

 

 
טלפון  מספר 

 נייד: 

 

 
דואר   כתובת 

 רוני: אלקט

 
 

 ____ _____________________________________________@__________ 

 
 
 

 מועדים:
 

 מועד אחרון מהות הפעולה מספר
 18/8/2020 משלוח שאלות הבהרה  1
 20/8/2020 מתן תשובות לשאלות ההבהרה 2
 14:00שעה  24/8/2020 הגשת הצעות  3
 22/10/2020 מכרז תוקף הערבות ל  4
 10,000 ות למכרז סכום הערב  5
 31/3/2021 תוקף הערבות לקיום החוזה  6
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 עיריית סח'נין 
 13/2020מכרז זוטא מספר 

 וריהוט לבית הקשיש בסח'נין לרכישת ציוד 
 

 
עיריית סח'נין מכריזה בזה על רצונה לקבל הצעות מספקים בשיטת המעטפה הסגורה  

 כמפורט להלן: בסח'נין שיש ית הקריהוט לבלרכישת ואספקת 
 

 תנאים שלהלן: על המשתתף לעמוד, בין היתר, ב
 

מורשה המנהל ספרים כחוק. יש לצרף להצעה אישור על    יחיד או חברה, עוסק .1
)אכיפת   ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול 

י מס  יכוורך נור לצוכן איש  1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  
 בתוקף. 

 
למוסדות  לרבות  למוסדות  ריהוט  פקת  להיות בעל ניסיון של שלוש שנים באס .2

יבור.  יש לצרף להצעה המלצות ואישורים משלושה גורמים אשר סיפק להם  צ
להם   שסיפק  המוסדות  כל  של  רשימה  וכן  האחרונות  השנים  בשלוש  ריהוט 

 ופרטי איש הקשר. כוללת סכום העסקהיהוט בשלוש השנים האחרונות הר
 

ב .3 בנקאית  ערבות  להצעה  שללצרף  בסכום  מותנית  הערבות    10,000  לתי   .₪
של המשתתף   מחשבונו  לנוסח שבמסמכי המכרזתהיה  נוסח    ובהתאם  שהוא 

. יש לצרף להצעה צילום  22/10/2020מחייב. על הערבות להיות בתוקף עד ליום  
 בות.רן ממנו נמשכה העבדבר פרטי החשבו  ו אישור בנקשיק א 

 
מר   .4 הרכש  מנהל  אצל  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  ריא  ניתן  אבו  ו/או  מרואן 

בקומה השניה    (09:00-15:00בשעות העבודה הרגילות )הקניין מר ואל עותמאן  
ניתן לעיין ולהוריד את    ₪ שלא יוחזר.  400, תמורת סכום של  של בניין העירייה

 תחת הלשונית מכרזים  www.sakhnin.muni.il המכרז מאתר העירייה  
 

 ולא תוספת מן האומדן המצורף. ההצעה תהיה על דרך מתן הנחה  .5
 
ת  בקומה השלישי מנכ"ל העירייה  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לידי   .6

אחה"צ. המסירה    14:00עד השעה    24/8/2020  ינ שוזאת ביום  רייה  בבניין העי
 .ולא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה  א באמצעות הדוארתהיה אישית ול

 
 .רזכי המכהתנאים לעיל הנם בנוסף לאמור במסמ .7

 
נוספים   .8 ללבירורים  ) ניתן  הרכש  למחלקת  ריא  פנות  אבו  מרואן  ואיל  מר  או 

בכתב  עותמאן ליום  (  בדוא"ל  א .  04-6788893פקס  דרך    18/8/2020עד  ו 
waelotman@gmail.com .   20/8/2020התשובות תישלחנה עד ליום . 

 
 בכבוד רב    

 ריא ד"ר ספואת אבו                                                                                                   
 ראש העירייה 

 
 
 

   
 
 
 
 

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:waelotman@gmail.com
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 سخنين  بلدية 
 13/2020 رقم مصغره مناقصة

  سخنين في  المسن لبيت اثثأ لتزويد
 

 
 بيت ل  أثاث  لتزويد  المختوم الظرف بطريقة مخولين  مزودين من عروض  بتلقي معنية نسخني  بلدية

 :يلي كما  سخنين في مسنال
 

 : التالية الشروط فيه تتوفر أن العرض  مقدم على
 

גופים   قانون حسب  حسابات  دفاتر  يدير مرخص  مشغل ،شركة أو فرد  .1 עסקאות 
 يرفق  وان  ، 1976-תשל"ו    ،מס(בות  לום חואכיפת ניהול חשבונות ותש ציבוריים )

 .  المفعول ساري المصدر في  وخصم بات حسا  إدارة تصديق مرخص  مشغل شهادة لعرضه
 

 لمؤسسات  ذلك في  بما مؤسسات ل األثاث  تزويد  مجال  في  سنوات  لثالث  خبره  ذو يكون  أن .2
 الثالث  في  باالثاث  بتزويدهم  م اق هيئات  ثالث  من  ومستندات  توصيات  إرفاق يجب . عامة
 الثالث  السنين  في  اث ثأل اب  بتزويدها  قام  التي  المؤسسات  كل  تضم قائمة وكذالك خيره الا  سنين

 . الهيئات  هذه في االتصال جهة وتفاصيل  المبالغ ذالك في  بما األخيرة
 
 جديد  شاقل 10000 بمبلغ مشروطة غير للعرض  بنكية كفالة إرفاق يجب  العرض  مقدم على .3

 نص  يكون  أن يجب . 22/10/2020 يوم حتى عولالمف سارية  الخاص  المشترك حساب  من
 إرفاق  يجب  كذلك ملزم نص  وهو المناقصة  مستندات  في  جود المو النص  حسب  الكفالة
 .   الكفالة استصدرت  منه الحساب  صاحب  إلظهار البنك من تصديق شيك صورة

 
 أبو  نمروا) الثاني  الطابق في البلدية في  المشتريات  قسم  لدى المناقصة مستندات  شراء يمكن .4

. ترد  ال. ج.ش 400 مبلغ لابمق( 15:00-09:00) الدوام ساعات  خالل( عثمان وائل او ريا
 باب  تحت  sakhnin.munu.il.www  يةالبلد  موقع من ةالمناقص وتنزيل معاينة يمكن)

 (المناقصات 
 
 .التقدير من  الزيادة وليس التخفيض بطريقة هو العرض .5

 
 الثالث  الطابق  في البلدية عام مديرل  شخصي بشكل مختوم بظرف العروض  تسليم يجب  .6

 التسليم  ،الظهر د عب :0014 الساعة حتى 24/8/2020 الموافق ثنيناال  يوم البلدية لمبنى
 . الموعد  هذا بعد  عروض  تقبل ولن  البريد  طريق عن يسول شخصي

 
 المناقصة مستندات  في هو  لما باإلضافة هي أعاله وطالشر .7
 
( عثمان  وائل  او ريا أبو مروان) المشتريات  قسم الى التوجه يمكن والمعلومات  لالستفسار .8

 وني االلكتر بالبريد  برع  6788893-04 رقم فاكس على 18/8/2020 أقصاه موعد  حتى  خطيا
waelotman@gmail.com .  20/8/2020 يوم حتى سيكون الرد. 

 
 

  االحترام مع
  ريا أبو صفوات . د 

  البلدية يسرئ
 

http://www.sakhnin.munu.il/
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 13/2020 זוטא  מכרז
 הנחיות למשתתף 

 
 

 למלא את הפרטים המלאים של המשתתף בכותרת של החוזה. חובה  .1
 
י המכרז, בשולי הדף, לרבות החוזה,  חובה חתום, בצירוף חותמת על כל מסמכ .2

 ת לאחר מילוי המחירים. כתב הכמויו ו
 

הכספ .3 ההצעה  בעאת  למלא  יש  בעית  שימוש  ברור.  יד  בכתב  בעט  ט  או  יפרון 
 מחיק יביא לפסילת ההצעה. 

 
ואת  .4 בכלל,  המשתתף  של  הניסיון  את  שיקוליה  יתר  בין  תביא  העירייה 

ותהיההניסיון   בפרט,  העירייה  מול  המשתתף  על    של  הצעה  לדחות  רשאית 
 לבעל ההצעה זכות להשמיע את דבריו. לאחר שתינתןסמך הניסיון 

 
 פ המכרז, ובין היתר: " לצרף להצעה את כל המסמכים הנדרשים ע שי .5

 
 אישור ניהול ספרים בתוקף. .א
 תעודת התאגדות ואישור רו"ח לגבי מורשי החתימה ככל שמדובר בתאגיד. .ב
 אישור ניכוי מס במקור בתוקף.  .ג
 רים והמלצות כנדרש להוכחת הניסיון. שואי .ד
/   .ה ניהול איכות ככל  כון התקנים הישראלי בדבר מערכאישור ממתעודת  ת 

 שיש.
 . 11 בעמוד  תאם לנוסח המצורףה ב במכרז להשתתפות  ערבות בנקאית .ו

 
לנוסח   .6 בהתאם  להיות  חייבת  והיא  הבנקאית  הערבות  בנוסח  לדייק  יש 

 שבמסמכי המכרז. 
 

. אסור 0%ת בשיעור של  יש לנקוב בהנחה באחוזים מן האומדן המצורף לרבו .7
 .9-10ים  טופס ההצעה הכספית בעמוד .לנקוב בתוספת מעל לאומדן

 
העירייה  תה .8 של  הרכש  מחלקת  ע"י  קבלתה  לאחר  רק  לספק  תשולם  מורה 

ה ו מנהל  ועומדת  אישור  הנדרש  למפרט  מתאימה  הסחורה  כי  בתנאי  קניין 
 המכרז. 

 
 . 4:301תקיים באותו יום בשעה  פתיחת ההצעות ע"י ועדת הרכש ת .9

 
בזאת, השירותים    מובהר  מתן  עבור  התמורה  העבודות    אוו/כי  / נשוא  ביצוע  מכרז 

ו  ספק , תועבר לזה  זהחו ו/או משרד הממשלתי לאחרק  אך  ר קבלת הכספים מהגוף 
איחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת הממן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר תשלומים.  

שלעיל ואינה מהווה   החוזהע"פ    וף הממן לא תיחשב כאיחור בתשלוםהכספים מהג
 הזכיין.לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י בשום צורה שהיא עילה 

 
 
 

 
****************** 
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 13/2020 חוזה מספרנוסח 
 בית הקשיש בסח'נין ללהצטיידות  

 2020  שנת ______חודש ל  ___שנערך ונחתם בסח'נין ביום 
 

 בין:
 עיריית סח'נין  

 30810סח'נין   ,35 ת.ד.,  128אלג'ליל  
 04-6788809, פקס.  04-6788800טל. 

 office@sakhnin.muni.il: דוא"ל
 )להלן:"העירייה"( 

 מצד אחד 
 

 לבין:
 _________________________   שם:

 
 ________________ _________ ח.פ.: 

 
 ________________________  כתובת:

 
 ________________________  טלפון: 

 
 _________ ___________ _____ פקס. 

 להלן:"הספק"( )
 מצד שני 

 
מחיר   איל: וה הצעות  הזמינה  בעיתונות  י  ע" והעירייה  מפרסום  כרז  במסגרת 

בסח'נין ל  ריהוט והתקנת  אספקת  ל   13/2020  זוטא הקשיש   בית 
המצורף להסכם כחלק  המפרט   /הכמויות   בהכל כמפורט בכת  והתקנתו

 . )להלן:"הטובין"( בלתי נפרד ממנו
 

הרכש  _________ום  ובי  והואיל: ועדת  אתהתכנסה  לקבל  והחליטה  הצעתו    , 
בה  הספק  ה של    להתקשר   והמליצה ביותר  הזולה  הכשרה  הצעה  יותה 

 לאספקת הטובין הכל ע"פ תנאי חוזה זה. וזה  ח איתו ב
 

וכוח   והואיל: הציוד  הידע  היכולות,  הכישורים,  את  לו  יש  כי  מצהיר  והספק 
מלוא   לקיום  המתאים  ואספקת  האדם  ההסכם  ע"פ  התחייבויותיו 

 הטובין  
 

ובהתאם לתנאי    ם ביניהם ע"פדיר את היחסיוניינים להסוהצדדים מע והואיל:
 הסכם זה. 

 
זה קיים  ו ואיל:הו חוזה  ובביצוע  בקיום  הכרוכות  ההוצאות  לכיסוי    תקציב 

 . 589התאם לתב"ר  ב
 

 אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן: 
 

 י נפרד ממנו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלת  .1
 
מצ .2 מנ הספק  הוא  כי  בזה  וכ היר  כחוק,  ספרים  האישורים  הל  כל  בידיו  י 

ע"פ  והריש הנחוצים  חוקית  יונות  מניעה  כל  אין  וכי  הטובין.  לאספקת  חוק 
 התקשר בחוזה זה. ל
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הטובין   .3 את  פעם,  מדי  לעירייה,  לספק  מתחייב  ובכמויות  הספק  במועדים 
 ת הרכש.חירים שאושרו ע"י ועדמל להזמנת העירייה ו שייקבעו, הכל בהתאם 

 
עירייה הנם מסוג  בזה כי כל הטובין שהוא מספק ו/או יספק ל ייב  מתח  הספק .4

, ובתקן הישראלי לסוג  לרבות בענייני בטיחות  , ועומדים בדרישות החוקיות א'
משרדי   ו/או  היצרן  הוראות  אחר  למלא  בזה  מתחייב  הספק  טובין.  של  זה 

 בטובין ו/או באספקתם. הממשלה השונים בכל הקשור לסחר 
 

להגי .5 הסחורה  הספק מתחייב  עם  יחד  ע"פש  הנדרשים  האישורים  כל  דין    את 
תעודות   התקן לרבות  בדרישות  ועמידתם  המוצרים  של  תקינותם    בדבר 

 הישראלי. 
 

תוך   .6 העירייה  ע"י  שייקבע  במקום  הטובין  את  לספק  בזה  מתחייב    30הספק 
החוזה על  החתימה  ממועד  והוימים  בכל  א,  בשינ   העלויות  ישא  וע  הקשורות 

 ליעדם.תם הגעעד ל הטובין 
 

פג .7 כל  בטובין  יש  כי  ויתברר  שאינם במידה  ו/או  שהוא,  לדרישות    ם  בהתאם 
ולהבי להחליפם  הספק  מתחייב  במקומם העירייה,  חדשים  על    לאלתר  א  הכל 

 חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר כלשהי.
 

שציין  ות וכפי  כאמור בכתב הכמוי   ונות מאותו סוג, ובעלי אותן תכ הטובין יהיו   .8
  . במידה מפרטיםאת ה  ואסור לו לספק טובין שאינם תואמים  ק בהצעתו,הספ

הוא    ומסיבה שבהצעתו,  לאלה  זהים  טובין  לספק  הספק  ביכולת  אין  כלשהי 
הכל   בהם,  לעשות  שניתן  והשימוש  הטיב  מבחינת  זהים  טובין  לספק  מתחייב 

 של העירייה.באישור מנהל המחלקה ומנהל הרכש 
 

הסר  .9 ה  למען  כזה  במקרה  לשלם    המרבימחיר  ספק,  חייבת  תהיה  שהעירייה 
 בהצעות ואושר ע"י ועדת הרכש. נו המחיר שהוא נקב לספק ה

 
של   .10 בסך  הנו  ההתקשרות  של  הכולל  מע"מ,    ___________הסכום  כולל   ₪

מע"מ(.    ___________________________   )במילים: בכתב  כולל  כמפורט 
 תי נפרד מן החוזה. להמצורף והמהווה חלק ב הכמויות 

 
 א מעבר לסכום הנ"ל. העירייה לא תהיה חייבת בתשלום כל סכום שהו .11

 
אספקת הטובין תיעשה במהלך ימי העבודה של העירייה ובנוכחות מנהל הרכש   .12

מנהל   הספק,  יחתמו  המשלוח  תעודת  על  מראש.  תיאום  לאחר  העירייה  של 
בעצו.   הספר  בית  מנהל  וכן  הנ"להרכש  הגורמים  ואחד  על    היה  יחתום  לא 

  איה לכך שהטובין לא אספקת הטובין יהווה הדבר רת המשלוח מייד עם  תעוד
 סופקו ו/או שהם אינם בהתאם לדרישות המכרז. 

 
כל התחייבות שאינה חתומה כדין כאמור לעיל, לא תחייב את העירייה, ועובד   .13

טובי שהזמין  מטעמה  מי  ו/או  המחלקה,  מנהל  הנהלים  העירייה,  ע"פ  שלא  ן 
 ישי כלפי הספק. יהיה חייב באופן א גוד להוראות החוק  ובני

 
מתחי  .14 לההספק  בזה  לעיר יב  כגיש  יפורטו  בה  מס  חשבונית  הטובין  ייה  ל 

המחלקה   מנהל  להלן.  כאמור  החתומה  המשולח  תעודת  בצירוף  שסופקו 
  אישר   ימים מיום הגשתו.   7הנוגעת בדבר יבדוק את החשבון ויאשר אותו תוך  

יעביר אותו לגזברות להמשך טיפול   המחלקה את החשבון, כולו או חלקו,  מנהל
 ותשלום.

 
והמחירים שהעיר  .15 התמורה  בעד  ייה תשלם לספק את  הרכש  ועדת  ע"י  אושרו 

יום מיום אישור החשבון ע"י מנהל המחלקה    45הטובין שהוא ספק בפועל תוך  



 

 ____________ חתימת הספק: _____

8 

צרכן, וכן  המחירים ל  כאמור לעיל, אחרת תשא התמורה הפרשי הצמדה למדד
 . 4%ריבית שנתית בשיעור של 

 
ולא יאוחר  חתימת הסכ  ממועדשבועות  לששה  תקופת ההתקשרות הנה   .16 ם זה 

לפי    31/8/2020מיום   העירייה  של  רצונה  לשביעות  הטובין  לאספקת  עד  או 
ביניהם.   מותנית  המוקדם  הנ"ל  למועד  מעבר  ההתקשרות  תקופת  הארכת 

כל מניעה חוקית  רבאישור ראש העירייה, הגזב ובלבד שאין  , החשב המלווה, 
 להארכה כאמור לעיל. 

 
ח .17 מועד  הנו  האספקה  העירייה  מועד  נציג  הספר  תימת  בית  תעודת  ומנהל  על 

תעודת   העדר  ספק,  הסר  למען  שסופקו.  הטובין  כל  מפורטים  בה  המשלוח 
 משמעותה שהטובין לא סופקו על כל המשתמע מכך. משלוח חתומה 

 
 ם ימציא הספק לעירייה קבלה בהתאם. ועם ביצוע התשל .18

 
י מעובדיו הנם יחסי  מובהר בזאת כי היחסים בין העירייה לבין הספק ו/או מ .19

מזמין קבלן וכי אין ולא יהיו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד בכל דרך או צורה  
 שהיא. 

 
עם   .20 לעירייה  הספק  ימציא  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  כל  קיום  להבטחת 

מסכום הצעתו    10%סכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בשווי  ה החתימה על  
מע"מ נספ כולל  המצ"ב  הנוסח  (  )לפי  בתוקף  ח  תישאר  ליום  אשר  עד 
 . הערבות תהיה ניתנת להארכה לפי בקשת העירייה. 31/13/2020

 
הא .21 אף  תש"ם  על  פגומים,  למוצרים  האחריות  בחוק  הספק    1980מור  נושא 

 ל המשתמע מכך. באחריות היצרן של הטובין על כ 
 

 הרכש. ה לצורך ביצוע הסכם זה הנם מנהל יגי העיריי צנ .22
 

)תרופו .23 החוזים  חוזהחוק  הפרת  בשל  תשל"א  ת  האחריות  ,  1970  –(  וחוק 
והספק    חלים על ההתקשרות ע"פ הסכם זה.     1980  –, תש"ם  למוצרים פגומים

 יהיה אחראי כלפי העירייה לתקינותם של כל הטובין שהוא מספק. 
 

אשר הוענקו לו מלוא    ו שלעירייה מונה חשב מלווהלצהיר בזה כי ידוע  הספק מ .24
, וכי חוזה זה ו/או כל  ג לפקודת העיריות ]נוסח חדש[142הסמכויות ע"פ סעיף  

מסמך שיש בו התחייבות כספית אינם מחייבים את העירייה אלא אם הם היו  
בצירוף   המלווה  והחשב  העירייה,  גזבר  העירייה,  ראש  ע"י  חותמת  חתומים 

 העירייה. 
 
מספר  ק בתב"ר  זה  בחוזה  הכרוכה  להוצאה  כיסוי  מובהר    589יים  כי   בזאת,. 
אך   ספק, תועבר לחוזה זהנשוא  ו/או ביצוע העבודות    תמורה עבור מתן השירותיםה
רק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי הממן, ובהתאם להנחיותיו  ו

תשלומים.   הנובע  בדבר  בתשלום  מהגמעיכוב  איחור  הכספים  לא העברת  הממן  וף 
בתשלום   כאיחור  ואי  החוזהע"פ  תיחשב  בשלעיל  מהווה  עילה נה  שהיא  צורה  שום 

 לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכיין. 
 

 אייה באו הצדדים על החתום ולר
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 13/2020 מכרז
 והצעת מחיר  לאספקה ריהוט מפרט ה

 קשיש ית ה מבנה בריהוט ללרכישת ואספקת 
 
 
 

השירותים  כל  את  לספק  בזה  מציעים   ___________________________  , הח"מ  אני 
 פורטים בטבלאות המצורפות בהנחה כללית וכוללת כמפורט להלן : המ

 
מס
" 

 סה"כ    מחיר כמות תיאור שם פריט

כיסא דגם   1
או   835
 ש"ע

כיסא ארגונומי עץ בוק מכופף  
בכבישה צורנית שיוצר חוזק מכני  
גבוה , הכיסא בנוי ממספר שכבות  

של דפים מעץ בוק המודבקים 
בדבקים מיוחדים ביניהם למניעת  
חדירת לחות ורטיבות , מבנה העץ  

שומר על צורתו בכל תנאי מזג 
האוויר , מותאם לישיבה ממושכת ,  

בעובי   נגיש לנכים , ספוג מעכב בערה
ס"מ , ריפוד דמוי עור אנטי   5

 בשלל גוונים , מידות : בקטריאלי
  57ס"מ, גובה ידיות  85גובה כללי  

ס"מ , רוחב   47ס"מ , גובה מושב  
ס"מ   42ס"מ , רוחב פנימי   48חיצוני 

ס"מ.) מצורף תמונה   50, עומק מושב 
). 

 ₪ 55000 ₪  550 יחי  100

שולחן   2
אוכל רגל  
עץ מכופף  

שכבתי  רב 
טופ  

  הפורמייק
קנט עץ  

מאסיבי  
 מעוגל 

רגליים עשויות מעץ בוק בשכבות  
המודבקות בכבישה צורנית לחוזק  

, כיפוף פנימי לצורך אחיזת   מרבי
הפלטה , מותאם לסידור כיסאות  

מ"מ ,  28סביב השולחן , פלטה 
פורמייקה שני צדדים במידה לפי  

מעוגל למניעת   דרישה , קנט עץ גושני
ס"מ.)   90/90חבלות, מידות פלטה 

 מצורפת תמונה(. 

 ₪ 18200 ₪  1400 יחי  13

שולחן   3
אוכל רגל  
עץ מכופף  

רב 
שכבתי  

טופ  
פורמייק 

ה קנט עץ  
מאסיבי  

 מעוגל 

רגליים עשויות מעץ בוק בשכבות  
המודבקות בכבישה צורנית לחוזק  

פנימי לצורך אחיזת   כיפוף,  מרבי
הפלטה , מותאם לסידור כיסאות  

מ"מ ,  28סביב השולחן , פלטה 
שני הצדדים במידה לפי   הפורמייק

דרישה , קנט עץ גושני מעוגל 
למניעת חבלות , מידות פלטה 

 .ס"מ . )מצורפת תמונה ( 150/90

 ₪ 22100 ₪  1700 יחי  13

שולחן   4
ישיבות  

דגם 
TRAM

A או ש"ע 

שולחן ישיבות רב שימושי המהווה  
פתרון גמיש ופרקטי לצרכי  

המשתמש , משתלב בנקל בכל חלל  
ומתאים לכל פעילות דינמית , 

יציבות מבטיחים   םרגלים אלומיניו
מוצר איכותי ועמיד לאורך שנים ,  

למצב  ףלשולחן יש יכולת להיאס
ממדי המאפשר אחסון  -כמעט דו

ושינוע קלים מאי פעם , פלטה עץ  
ס"מ .)   180/80מלא איכותי , מידות 

 מצורף תמונה (. 

 ₪  7600 ₪  1900 יחי  4

כיסא   5
דגם 

אקטיביה  

עם ידיות  הכיסא דגם אקטיבי 
ומושב מרופד ריפוד  

אנטיבקטיריאלי גוון לבחירה 

 ₪ 22500 ₪  450 יחי  50



 

 ____________ חתימת הספק: _____

10 

פלסטיק , גוון לבחירה רגלי מתכת,  או ש"ע 
 עם ידיות. 

שולחן   6
אוכל  
דגם 

ALVIT
O    או

 ש"ע
 

פלטה עץ , פורמייקה יצוקה גוון  
לבחירה , רגלי עץ בוק גוון לבחירה ,  

 ס"מ  80/80מידות  

 יחי  10
 

750  ₪ 7500  ₪ 

כורסא   7
דגם נובה  

 או ש"ע 

 ₪ 15000 ₪  1500 יחי  10 )מצורף מפרט עם תמונה( 

*************** ******* 
 ₪  147900 סה"כ

 
 __%( _____ הנחה) 

 

 
 סה"כ לאחר הנחה  

 

  מע"מ

 
 סה"כ כולל מע"מ  

 

 
 כולל מע"מ ₪______________________ _____ במילים: _____________________ 

 

 המחירים כוללים הובלה והתקנה. •

חדשים ממין משובח ויתאימו  כל החומרים בהם ישתמש הספק לשם ייצור הפריטים יהיו   •
 בכל הבחינות לתקן הישראלי העדכני. 

 צבע לפי בחירה.  •

שוטף   • תשלום:  תוך    +90תנאי  לפי   10או  המממן  הגורם  מן  הכספים  קבלת  מיום  ימים 
 המאוחר מביניהם

 
  ______________   _____________   _____________ 
 וחותמת  חתימה   שם     תאריך        
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 מכרז שתתפות ערבות ה
 לכבוד  

   תאריך:         עיריית סח'נין 
 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 

אלף  חמשה עשר  ₪ )במילים:    15,000ך של  כל סכום עד לס  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום .1
כום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן המפורט  ₪ בלבד( להלן: "ס 

"החיי )להלן:   _______________ מאת  לכם  שיגיע  ו/או  המגיע  ל  ב"(להלן,    -בקשר 
 .  ריהוט – הצטיידות לבית הקשיש בסח'נין  – 13/2020 מספרזוטא  השתתפות במכרז 

 
 אופן חישוב ההצמדה:  

 
 ת שלצידם: בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעו

 
המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה המרכזית  "

אחר    הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי  לסטטיסטיקה, בין אם 
 דד אשר יבוא כדין במקומו. , או כל מאו משרד רשמי אחר

 
ב    2020שנת    יולי  "המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש   לחודש  15  -שפורסם 

הידוע   2020אוגוסט   המדד  )קרי:  נקודות.   ___________ בשיעור  זה(  למועד  סמוך    )או 
 במועד הגשת ההצעה(. 

 
כתב ערבות זה.    לום עפ"ילאחרונה לפני יום התש  המדד שיפורסם  -"המדד הקובע" משמעו:

כי המדד הקובע עלה לעומת    בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה
המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה  

 הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק.   למדד
 

מדד הבסיסי או שווה לו, לא  נמוך מה  כי אם המדד הקובע יהיהלמניעת ספק מובהר בזאת  
 ישה שתדרשו. תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדר

 
אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן   .2

דרישתכם,   ימים מיום קבלת  7לעיל, בתוך    1הוא צמוד לפי האמור בסעיף  הדרישה"(, כש 
שתהיה   חומבלי  מאת  עליכם  התשלום  את  תחילה  לדרוש  ו/או  דרישתכם  את  לבסס  בה 

 החייב.  
 
ישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל  הדר )א(  .3

כתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי ה
 .  בהן הסניף פתוח לקהל

 
בזה לא תיחשב יליה או  דרישה בפקסימ  )ב(  כיוצא  כל  במברק או בתקשורת מחשבים או 

 ערבות זו ולא נשלם על פיה.    כדרישה מספקת לצורך
 

י  הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע" )ג( 
 יחד.  כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם 

 
ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל    22/10/2020  ד ליוםבתוקף ע  ערבות זו תישאר .4

לאחר מועד    -ום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד האמור  דרישה לתשל 
 לא תיענה.      -בל על ידינו  זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתק

 
 ____ ________ ___    ה ו/או להסבה.   ערבות זו אינה ניתנת להעבר  .5

 
 הבנק              
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 החוזה ערבות לקיום 
 לכבוד  

 תאריך:         עיריית סח'נין  
 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 

של  לסך  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  )  ________  אנו  במילים:  ₪ 
צמוד לעלייתו בלבד של  בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא  ₪    _____________

לכם  ה שיגיע  ו/או  המגיע  להלן,  המפורט  באופן  )להלן:  מדד   _______________ מאת 
חוזה לקיום  בקשר  לבי    -  13/2020מספר    "החייב"(  בסח'ניןהצטיידות  הקשיש  ציוד    –  ת 

 .  חשמלי
 

 :  אופן חישוב ההצמדה
 

 ת שלצידם: בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעו
 
ה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה המרכזית  משמעו: מדד מחירי תשומהמדד"  "

בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר  לסטטיסטיקה,  
  או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.

 
  אוגוסט  לחודש  15  -ם בשפורס  2020  יולי"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  

המשל  2020 )קרי:  נקודות.   ___________ בשיעור  זה(  למועד  סמוך  )או  הידוע  אחריו  דד 
 במועד הגשת ההצעה(. 

 
המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה.    -"המדד הקובע" משמעו:

בע עלה לעומת  רבות זה כי המדד הקוה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב עבכל מקר
ואה  יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוהמדד הבסיסי,  

 למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק.  
 

לא    למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו,
 קרן הדרישה שתדרשו. תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום 

 
דרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן  אנו נשלם לכם כל סכום שיי  .1

ימים מיום קבלת דרישתכם,   7לעיל, בתוך    1שה"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף  הדרי
ו/א  דרישתכם  את  לבסס  חובה  עליכם  שתהיה  מאת  מבלי  התשלום  את  תחילה  לדרוש  ו 

 החייב.  
 
ה, עליה להימסר במקור ולהתקבל  ריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומ הדרישה לתשלום צ א( ) .2

על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה   בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה
 בהן הסניף פתוח לקהל.  

 
בזה לא תיחשב דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבי )ב(  כיוצא  כל  ם או 

 א נשלם על פיה.  ת לצורך ערבות זו ול כדרישה מספק 
 

יעשות ע"י  ת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה לההוצא )ג( 
 כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.  

 
בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה והיא  ועד    31/3/2021  ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום .3

תקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד  ישה לתשלום על פיה צריכה לה וארך לבקשתכם. כל דרת
הער  -האמור   תהיה  זה  מועד  ידינו  לאחר  על  שתתקבל  ודרישה  ומבוטלת  בטלה  לא    -בות 

 תיענה.     
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.    .4
 _____________ 

 נק ב



מפרט כורסא דגם נובה  

מפרט טכני

כורסא דגם "נובה" 
• שלד עץ בוק בכבישה צורתית, עם קושרות אורכיות ורוחביות.

• חתך במידות: 6*3 ס"מ, מעץ בוק מלא הנותן חוזק מרבי במקומות החיבור.
שלד המושב והגב עשוי מעץ בוק בכבישה צורתית, מרושת בחגורות ריפוד אלסטיות עם תמיכה קשה במושב ורכה

•  בגב.
• ידיות מעוצבות לאחיזה בטיחותית וקלה.
• גובה כללי: . 87 ס"מ
• רוחב חיצוני: . 66 ס"מ
• רוחב ישיבה פנימי: 56 ס"מ.
• עומק: . 75 ס"מ
• גובה המושב: . 43 ס"מ
• גובה ידיות: . 59 ס"מ

• ריפוד המושב: . 8 ס"מ – ספוג פולימרי רך
• ריפוד הגב: . 6 ס"מ - ספוג פולימרי רך

• רגליות להגנה.
• ריפוד דמוי עור:

אנטי בקטריאלי.1.

.2 מעכב בעירה.
.3 עמיד ברוב החומצות.
.4 ניתן לניקוי במים וסבון.

ISO7617-15 עומד בתקן .
• אחריות ל-5 (חמש) שנים לשלד הכורסא בתנאי שימוש סבירים.



תמונות למוצרים

שולחן אוכל רגל עץ                  K835 כיסא דגם

מכופף

כיסא דגם אקטיביה            

TRAMA שולחן דגם           


