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 17/19למכרז מספר  1מסמך 

 

 

 17/19 מכרז מספר
 

 שירות ואספקה למערכות מיזוג האוויר של המועצה האזורית תמראחזקה, שירותי למתן 

 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

אחזקה, שירות שירותי למתן להשתתף במכרז  מציעים"( מזמינה בזאת המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: " .1

והחלפת  הליקויים במערכת הקיימת(, תיקון Total risk ואספקה למערכות מיזוג האוויר של המועצה )כולל חלפים

למסמכי  5מסמך כהמצ"ב  מפרט הטכני, כמפורט ב"(םשירותיה)להלן: "מזגן קיים במזגן חדש במקרה הצורך 

והכל  שתורה המועצה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכפי"(, המפרט הטכניהמכרז )להלן: "

  "( וביתר מסמכי המכרז. החוזה; להלן: "4מסמך כ על נספחיו )המצ"ב בחוזהבהתאם למפורט להלן, 

"(, כאשר תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 12ההתקשרות הבסיסית עם הזוכה תהא לתקופה של  תקופת .2

בתום תקופת ההתקשרות, ההסכם יתחדש מאליו באותם תנאים )בשינויים המתחייבים( לארבע תקופות נוספות, 

"(, אלא אם כן תודיע המועצה לזוכה על רצונה לסיים את תקופות ההארכהחודשים כל אחת )להלן: " 12בנות 

ימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה  30 -ההתקשרות בתום אותה תקופה, לא יאוחר מ

 חודשים.  60)לפי העניין(. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות ותקופות ההארכה לא יעלו על 

לכל סעיף  קבועה שתשולם לו עבור מתן השירותים שנתיתמציע את הצעתו לתמורה ה יציע זו צעהבמסגרת הה .3

הצעה לאחוז הנחה המציע ובנוסף ייתן , למסמכי המכרז 2מסמך המצ"ב כ הכספית כמפורט בטופס ההצעה בנפרד

מובהר, כי המועצה אינה  רכישת מזגנים חדשים למועצה. עבור ב' בהתאם לנספח במחירון דקל 15 כולל על פרק

( VRF)מערכות  לכתב ההצעה הכספית 2-4שירותי אחזקה ושירות שנתי עבור סעיפים מתחייבת להזמין מהזוכה 

. אופציונליים למועצהוסעיפים אלו הם  לכתב ההצעה הכספית 5ו/או אספקת מזגנים חדשים כאמור בסעיף 

הסעיפים רך כל תקופת ההתקשרות, בלא תלות בכמות הוצעה על ידו תהיה קבועה לאוהצעת המחיר שמובהר, כי 

לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המועצה כתוצאה זוכה שיוזמנו בפועל. לשירותים ו/או השיופעלו 

כאמור במסמכי המכרז, שירותים בודות שיוזמנו על ידה, והוא יבצע את השירותים והעמהיקף, סוג או כמות ה

 ידי המועצה.בכל היקף לו יידרש על 

את השירותים באשר לכל מזגן המותקן במועצה, לרבות  להעניק"( יתחייב הזוכהיובהר כי הזוכה במכרז )להלן: "  .4

 קנו על ידו.תמזגנים אשר לא נרכשו מהזוכה ו/או הו

 סףהתנאי 

 להלן במועד הגשת הצעתם:שרשאים לגשת למכרז ולהגיש הצעתם מציעים אשר מקיימים את כל התנאים  .5

 המציע הינו תאגיד רשום בישראל.  .5.1

 ב לפחות. 170המציע הנו קבלן מיזוג אוויר הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים, ובעל סיווג  .5.2

 לקוחות שונים )לכל הפחות(.  6-נותן שירותי אחזקה ושירות למערכות מיזוג אויר ל מציעה .5.3
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אחת בכל  ושירות אחזקה במתן שירותילפחות )לא כולל מע"מ( ₪  800,000של  כולל מחזור שנתי למציע  .5.4

 . 2015-2018 םמהשני

לטיפול במערכות מיזוג כמפורט  מוסמךהמיזוג  צוותים לפחות, כאשר כל צוות יכלול טכנאי 4למציע  .5.5

 .תפעולי הנושא את הציוד והחלפים הנדרשים , עוזר טכנאי ורכבלמסמכי המכרז( 5במפרט הטכני )מסמך 

 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .6

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות; -מסמך זה  - 1מסמך 

 הצעה להשתתפות במכרז; - 2מסמך 

 טופס ההצעה הכספית; נספח א'

 'בנספח 

 'גנספח 

 ;2019 לחודש אפרילדקל מעודכן מחירון  15פרק 

 ;אישור רו"ח בדבר היקף המחזור השנתי של המציע

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה; - 3מסמך 

 "(, ובכלל זה:החוזהחוזה למתן השירותים על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " - 4מסמך 

 טופס אישור על קיום ביטוחים; 'אנספח 

 לקיום החוזה )ערבות ביצוע(;נוסח ערבות בנקאית  'בנספח 

 תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 'גנספח 

 .טכניהמפרט ה - 5מסמך 

הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,  - 6 מסמך 

 .2001-התשס"א

 המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה. כל

שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת הגבייה שבבניין המועצה ₪,  500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  .7

או באמצעות העברה בנקאית של הסכום  15:30עד  09:00ה' בין השעות  -האזורית תמר בנווה זוהר, בימים א' 

והרוכש יקבל את מסמכי המכרז  08-6688855/6בטלפון: , 607בבנק לאומי, סניף  23200/39הנ"ל לחשבון מס' 

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין PDFבמייל בפורמט 

 . http://ma-tamar.org.ilובאתר האינטרנט של המועצה  15:30 – 09:00השעות 

 סיור מציעים

 . המפגש יחל בבניין המועצה בנווה זוהר. 0011:בשעה  01.08.19מפגש וסיור מציעים יערך ביום  .8

. על המשתתפים במכרז לשריין פרק זמן של להגשת הצעה במכרז חובה תנאי ההשתתפות במפגש המציעים הינ .9

 מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה.כשעתיים לצורך המפגש המציעים. 
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 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם, לוודא שאינם  .10

 סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או  .11

אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט 

WORD  בלבד, את שאלותיו למנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות במועצה, עו"ד גלית עמרם, בדוא"ל

michrazim@ma-tamar.co.il  16:00בשעה  08.08.19וזאת עד לא יאוחר מיום. 

ות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני, באחרי .12

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו  08-6688880בטלפון:

 לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה.  .לא התקבלה

אלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן על הש .13

 הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות. 

ן לא ברורות, לא ענייניות המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היות .14

 או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, תוספות ותיקונים,  .15

 בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. שינויים,

עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז אל כתובות הדואר 

 .http://ma-tamar.org.ilהאלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז, וכן יפורסמו באתר המועצה 

 אופן הגשת ההצעות

התקשרויות בבניין המועצה שבנווה זוהר. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמחלקת רכש, מכרזים ו .16

. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום 12:00עד השעה  25.08.19 המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום

ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו 

המציעים רשאים  .25.08.19בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. תיבת המכרזים תיפתח ביום 

 להיות נוכחים בפתיחה. 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,  ולהגיש הצעתו  .17

במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה זוהר, כאשר כל העמודים 

מוד, ולאחר שהמציע חתם ,  חתומים על ידו בתחתית כל ע4המצ"ב כמסמך  החוזהשל מסמכי המכרז, לרבות 

מסמכי ההצעה ל במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. כ

. בכל מקרה של יוגשו בשני העתקים )אחד כרוך ושני לא כרוך( וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(

 סתירה, יגבר הרשום בעותק ההצעה המודפס.

לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים, אשר יתייחסו לשנת המס  .18

 הנוכחית:

  .תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות ואישור זכויות חתימה, תעודת רישום של התאגיד .18.1
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 אישור עוסק מורשה לענייני מע"מ. .18.2

אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .18.3

 ;1976 –התשל"ו 

 ב בתוקף. 170רישיון קבלן מיזוג אוויר בעל סיווג  .18.4

 למסמכי המכרז(. 2)מסמך  הצעת המציע .18.5

בהיקף של שנתי  לפיו למציע מחזור הכנסות 2כנספח א' למסמך אישור רו"ח על פי הנוסח המצורף  .18.6

-2015 בכל אחת מהשנים הבאות: ושירות אחזקה בהתאם לשירותי )לא כולל מע"מ(,  לפחות₪  800,000

 .לעיל( 6.4)בהתאמה לדרישות סעיף  2018

להם  לקוחות 6, לאחר שמולאה על ידי המציע וצוינו בה פרטיהם של לפחות 2למסמך א'  3-טבלה מס'  .18.7

וכן המלצות ואסמכתאות אחרות המעידות על ניסיונו של המציע )בהתאמה ושירות  סיפק המציע אחזקה

 לעיל(. 6.3לדרישות סעיף 

צוותים לפחות, כאשר  4, לאחר שמולאה על ידי המציע וצוינו בה פרטיהם של 2למסמך ב'  3-טבלה מס'  .18.8

למסמכי  5לטיפול במערכות מיזוג כמפורט במפרט הטכני )מסמך  מוסמךהמיזוג  כל צוות יכלול טכנאי

 6.5)בהתאמה לדרישות סעיף  תפעולי הנושא את הציוד והחלפים הנדרשים , עוזר טכנאי ורכבהמכרז(

 לעיל(.

נספח , בנוסח המצ"ב כבדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםחתום ומאומת תצהיר  .18.9

 לחוזה. ג'

ערבות ש"ח )להלן: " 50,000למסמכי המכרז, בסך של  3מסמך ערבות בנקאית לקיום ההצעה בנוסח  .18.10

 .25.11.19עד ליום "(; תוקף ערבות הקיום יהא הקיום

 3מסמך על המציע להקפיד הקפדה רבה על כך שערבות הקיום תהיה זהה במדויק לנוסח המצורף כ

ת )כלפי למסמכי המכרז, וכי סכום הערבות ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיו

 מעלה או כלפי מטה(.  

, אלא רק לוודא עמה, כי ' לחוזהאנספח המציע אינו צריך להחתים בשלב הגשת הצעתו את חברת הביטוח על  .19

הנספח מקובל עליה ולחתום עליו בעצמו בדומה ליתר מסמכי המכרז. לאחר הזכייה, ימציא הזוכה את טופס 

ות, על ידי חברת הביטוח של מחיקות, תוספות או הסתייגוי אישור הביטוחים כשהוא חתום, ללא כל שינויים,

 . הזוכה

המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ההסכם ו/או בנספחיו,  .20

ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או 

חיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל מ

שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בעניין זה.
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מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל שימוש בהם,  .21

 אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 אופן מילוי ההצעה הכספית

 5בסעיף טופס ההצעה הכספית, ול 1-4 תמורה שנתית כוללת עבור סעיפיםהצעתם, על המציעים להציע  במסגרת .22

, המצ"ב דקלשל מחירון  15הקבועים בפרק הנחה בשיעור קבוע על המחירים אחוז  פית להציעלטופס ההצעה הכס

 הן במקרה של פסילת מזגן והן במקרה של שדרוג מזגן.  מזגנים והתקנת , עבור אספקתלמכרז 2 למסמךספח ב' נכ

לכתב ההצעה  2-4שירותי אחזקה ושירות שנתי עבור סעיפים מובהר, כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה  .23

לכתב ההצעה הכספית וסעיפים אלו הם  5( ו/או אספקת מזגנים חדשים כאמור בסעיף VRFהכספית )מערכות 

 . אופציונליים למועצה

 למתן השירותבמשך כל תקופת ההתקשרות, ויחול הן ביחס המחירים המוצעים ו/או אחוז ההנחה יהיה קבוע  .24

יכללו את כלל ההוצאות מכל מין וסוג המוצעים . למען הסר ספק, המחירים לאספקת מזגנים חדשיםוהן ביחס 

, ובכלל זה הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום במתן השירותיםשהוא הכרוכות 

וסף פרט למחירים הקבועים לא יהיה זכאי לכל תשלום או מימון נהמציע ופירוק. למען הסר ספק מובהר, כי 

בהתאם להצעתו. על המציע לקחת בחשבון בתמחור הצעתו עלויות שכר עבודה, עלויות כלי רכב, עלויות החומרים 

 מיקום גאוגרפי ועוד.  שכר העובדים, והציוד הנדרש, רווח קבלני,

וכל  ס ההצעה הכספיתבטופאת כל סעיפי העבודות והחומרים  מילוי ההצעה הכספיתהמציע יבדוק מראש ולפני  .25

המסמכים הקשורים במכרז לרבות ההסכם ותנאיו. בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה 

 בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא

 . ברורה די הצורך, יש לבררם מראש

עצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים המועצה שומרת ל .26

ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה 

על פה, ביחס מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה והמציע, ולבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או ב

 לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה או למציע.

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

להבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי מותנית,  .27

 25.11.19"(. ערבות הקיום תהיה בתוקף עד ליום ערבות הקיום)להלן: " 3מסמך של בנק ישראלי, בנוסח המצ"ב כ

אולם המועצה תהא רשאית להורות למציע להאריך את תוקף ערבות הקיום, והמציעים יאריכו את תוקפה 

בהתאמה. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכות 

 המועצה במקרה כזה.

הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח הרלוונטי המצורף למסמכי המכרז, על המציע להקפיד  .28

וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי מטה(. אי צירוף ערבות 

 כלל או אי צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.

א רשאית לחלט את הערבות במידה והמשתתף יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות המועצה תה .29

כמפורט לעיל ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, לרבות במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על 

 ההסכם ויבצע את יתר הפעולות שעליו לבצע עם ההכרזה על זכייתו. 
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 עם קבלת החלטה בדבר המציע הזוכה.מציע הזוכה וליתר המציעים ערבות הקיום תוחזר ל .30

 תוקף ההצעה

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  120ההצעה תהיה בתוקף למשך  .31

על אף האמור, המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע  .32

ימים נוספים, ובמקרה כאמור יהיו המציעים מחויבים  120 -ותר מעל ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא י

 להאריך את תוקף הערבות הבנקאית שהוגשה על ידם בהתאם לדרישת המועצה. 

במקרה שהזכייה במכרז לא תמומש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שבו המציע/ים הזוכה/ים לא יחתום/יחתמו  .33

דרשות ממנו/מהם עם הכרזתו/ם כזוכה/ים, וכן במקרה שההסכם על ההסכם ויקיים/מו את כל יתר הפעולות הנ

חודשים ממועד הכרזתם כזוכים, תהיה המועצה רשאית להציע את  12עם מי מהמציעים הזוכים יבוטל בתוך 

ההתקשרות למציע שהצעתו תהיה הבאה בתור, בלא צורך בעריכתו של מכרז חוזר, ובמקרה שיסרב למציע שיבוא 

 אחריו וכן הלאה.

 ביעת ההצעה הזוכהק

 .100% -מחיראמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה:  .34

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור, שומרת המועצה לעצמה את  .35

הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק 

לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או 

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל 

אחריה( ואף להתקשר עם שני משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין ל

בנוסף לאמור, רשאית המועצה להתחשב בניסיון רע קודם עם מציע ולא לבחור בהצעתו מחמת  מציעים בו זמנית.

  זאת )לרבות אם תהא הזולה ביותר(.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה שומרת על זכותה לדחות ולא לקבל הצעות אשר יחרגו )למעלה או למטה(  .36

 מהאומדן של המועצה. 15%אשר ביותר מ

יום מיום היוודע לו דבר  14המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. בתוך  .37

זכייתו, ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם. בכלל זה, ימציא הזוכה למועצה את טופס 

' להסכם, חתום על ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה. כמו כן, ימציא האישור על קיום ביטוחים, המצורף כנספח א

' להסכם. ערבות הביצוע תהיה בהזוכה למועצה בתוך פרק הזמן האמור, ערבות ביצוע בנוסח המצורף כנספח 

הערבות תהיה בתוקף לכל ₪.  100,000ל תי מותנית ובלתי מוגבלת, בסכום שערבות בנקאית אוטונומית, בל

יום לאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של נותן השירות הזוכה  90-עד לתקופת ההסכם ו

 במכרז בכל ההתחייבויות הנכללות בהסכם על נספחיו.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה  .38

המציע הזוכה אל הפועל מכל סיבה שהיא או בוטלה בשלב כלשהו לאחר לה, במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם 

חתימת ההסכם, להתקשר עם המציע אשר הצעתו תהא השנייה בגובהה, ואם התקשרות זו לא תצא אל הפועל 

 להתקשר עם בעל ההצעה הבאה בתור, וכן הלאה.
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ע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המועצה תהא רשאית שלא לדון בהצעת מצי .39

לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את 

המועצה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית 

 או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות

 כללי

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות לזוכה, בכל שלב שהוא, להפסיק את ביצוע העבודות נשוא  .40

ההתקשרות, באופן זמני או לצמיתות, ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי 

קשורים במימון או חריגה מתקציב(. בכל אחד מהמקרים המצוינים והמוחלט )לרבות, אך לא רק, מטעמים ה

לעיל, מוותר הזוכה מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה וכל מי מטעמה, והוא לא יהיה זכאי לכל 

תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזרי הוצאות כלשהם, למעט תשלום בגין החלק היחסי של העבודות אשר 

 ל ידו עד לקבלת ההודעה מאת המועצה. בוצע ע

המועצה לא תהא אחראית לפצות את הזוכה בגין הפסקת או ביטול העבודות נשוא מכרז זה )כולן או חלקן(,  .41

ובמקרה זה יהיה הזוכה זכאי אך ורק לקבלת תמורה בגין עבודות שנציג המועצה אישר, כי בוצעו על ידי הזוכה 

 בפועל במסגרת ההתקשרות.

המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה מכוח מכרז זה, כולן או מקצתן, על פי שיקול דעתה הבלעדי לצד  .42

שלישי. כמו כן ובנוסף, תהא המועצה רשאית להורות לקבלן להתקשר גם עם תאגיד/ים עירוני/ים שבשליטתה 

רבויות והביטוחים שיימסרו , במקרה כאמור העבשינויים המחויבים ו/או עם הועדים המקומיים, באותם תנאים

 למועצה במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה יהיו תקפים ויכסו את אחריות הקבלן גם ביחס להתקשרויות אלה.  

 לזוכה לא תעמוד הזכות להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח מכרז זה, כמפורט בהסכם. .43

הבהיר אותם. במקרה של סתירה או אי הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ול .44

 . התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זה
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 17/19למכרז מספר  2מסמך 

 
  מיזוג האוויר של המועצה האזורית תמר למערכות אחזקה, שירות ואספקההצעה למתן 

 
 17/19מכרז מספר 

 

 , אנו מגישים בזו את הצעתנו כדלהלן:המפרט הטכניונספחיו נו בכל מסמכי המכרז לרבות החוזה, לאחר שעיי

אחזקה, שירות בחוזה למתן "( המועצה)להלן: " תמרהאזורית   אנו הח"מ מציעים בזה להתקשר עם המועצה .1

מזגן קיים במזגן  והחלפת , תיקון הליקויים במערכת הקיימת ואספקה למיזוג האוויר של המועצה כולל חלפים

למסמכי המכרז )להלן:  4מסמך כמפורט בנוסח החוזה אשר צורף כ"(, ירותיםשהחדש במקרה הצורך )להלן: "

   ( ובתנאים המפורטים להלן.5מסמך )במפרט הטכני "(, החוזה"

לרבות מזגנים אשר לא נרכשו  במועצה,ו/או שיותקן אנו מתחייבים ליתן את השירותים באשר לכל מזגן המותקן  .2

 .ינועל ידבאמצעותנו ו/או לא הותקנו 

במסגרת הצעת המחיר יש להכיל הצבת ברקוד לכל מזגן ומזגן אשר ישמש את הקבלן הזוכה לטובת סריקת  .3

פי  על המזגנים בכל ביקור וביקור כאשר יפורט בכל חודש תדפיס סריקת המזגנים והטיפול בהם. הברקוד יהא

 .של כלל המזגנים מיפוי כללי

בהגשת הצעתנו זו, אנו מתחייבים ומצהירים, כי התמורה )כהדרתה לעיל( כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחדות  .4

ובין הכלליות, מכל סוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים, לרבות אך מבלי לגרוע, מלוא ההוצאה בגין שכר עלות 

ת, וכי לא תהיה לנו כל דרישה ו/או תביעה לקבלת תמורה עובדי המציע בצירוף מלוא זכויותיהם הסוציאליו

 . למחיר המוצע יתווסף מע"מ כדיןנוספת; 

לכתב ההצעה הכספית  2-4, כי המועצה אינה מתחייבת להזמין שירותי אחזקה ושירות שנתי עבור סעיפים ידוע לנו .5

אופציונליים לכתב ההצעה הכספית וסעיפים אלו הם  5( ו/או אספקת מזגנים חדשים כאמור בסעיף VRF)מערכות 

 . למועצה

אנו מצהירים בזאת, כי קראנו את כל מסמכי המכרז, הבנו את תוכנם, קיבלנו את כל ההסברים שנדרשו על ידינו  .6

 יתן את השירותים בהתאם לכל אלה.בקשר לביצוע השירותים מהגורמים הרלוונטיים במועצה, ואנו מתחייבים ל

, בשלמותם, כפי שהומצאו לנו על ידי המועצה, כאשר כל לרבות החוזהאנו מצרפים בזאת את מסמכי המכרז,  .7

לחוזה )תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים  'גנספח העמודים חתומים על ידינו וכאשר 

ציבוריים( נחתם על ידינו, וחתימותינו במסמכים הנ"ל אומתו על ידי עו"ד כנדרש. כמו כן, אנו מצרפים את 

למסמכי המכרז(, לרבות ערבות  1מסמך לדברי ההסבר הכלליים למכרז ) 18המסמכים על פי המפורט בסעיף 

ערבות למסמכי המכרז )להלן: " 3מסמך בנוסח המצ"ב כ₪,  50,000ת קיום הצעתנו על סך בנקאית להבטח

 "(. הקיום

תדפיס עדכני ומלא מרשם החברות ואישור מצ"ב  כי המציע הינו תאגיד רשום בישראל. ,אנו מצהירים בזאת .8

ורשומות לפי חוק עסקאות  אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונותכמו כן, מצ"ב  זכויות חתימה.

  .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 
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 ______________חתימת המציע 

ב לפחות. רישיון 170אנו מצהירים, כי המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים, ובעל סיווג  .9

 קבלן מיזוג אוויר בתוקף מצ"ב להצעתנו. 

 במידה ונרצה להעסיק קבלני משנה, אנו מתחייבים לקבל מראש את אישור נציג המועצה לכך.  .10

צוותים בפרישה ארצית כאשר כל צוות מונה טכנאי, עוזר טכנאי  4אנו מצהירים, כי עומדים לרשותנו לפחות  .11

 ורכב. 

 800,000בהיקף של  אוויר למתקני מיזוג שירות ו אחזקהממתן כי אנו בעלי מחזור הכנסות שנתי אנו מצהירים  .12

. "(אחזקה, שירות ואספקה)להלן: " 2015-2018בכל אחת מהשנים הבאות: וזאת לפחות )לא כולל מע"מ(, ₪ 

 אישור רו"ח מצ"ב להצעתנו זו.

, כאמור שונים לפחות לקוחות 6 -( ניתנו על ידינו לכאמור במכרז זה) השירותו האחזקהשירותי אנו מצהירים כי  .13

 : להלן א 3 טבלה מס' ב

סוגי השירותים  הלקוחשם  

 שניתנו

חודש ושנת 

תחילת 

מתן 

 השירות

חודש 

ושנת 

סיום מתן 

 השירות

היקף 

 ההתקשרות

שם איש 

 הקשר

טלפון 

ליצירת 

 קשר

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

המוסמך לטיפול במערכות מיזוג צוותים לפחות, כאשר כל צוות יכלול טכנאי מיזוג  4יש לנו אנו מצהירים כי  .14

, , עוזר טכנאי ורכב תפעולי הנושא את הציוד והחלפים הנדרשיםלמסמכי המכרז( 5כמפורט במפרט הטכני )מסמך 

  להלן:  ב3בטבלה מס' כמפורט 
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 ______________חתימת המציע 

 :1צוות מספר 

פקג'ים /   / צ'ילר / VRF__ ת.ז _______ מוסמך למערכת י מיזוג מוסמך: שם העובד ______________אטכנ .1

 ש לצרף את תעודת ההסכמה של העובד. ימיזוג מפוצל ומרכזי )יש למחוק את המיותר(. 

 .עוזר טכנאי: שם העובד _______________ ת.ז. _____________  .2

 רכב תפעולי: דגם רכב ___________ שנת ייצור ____________ מספר רישוי _____________.  .3

 :2צוות מספר 

פקג'ים /   / צ'ילר / VRFטכנאי מיזוג מוסמך: שם העובד ________________ ת.ז _______ מוסמך למערכת  .1

 העובד. יש לצרף את תעודת ההסכמה שלמיזוג מפוצל ומרכזי )יש למחוק את המיותר(. 

 עוזר טכנאי: שם העובד _______________ ת.ז. _____________.  .2

 רכב תפעולי: דגם רכב ___________ שנת ייצור ____________ מספר רישוי _____________.  .3

 :3צוות מספר 

/  פקג'ים  / צ'ילר / VRFטכנאי מיזוג מוסמך: שם העובד ________________ ת.ז _______ מוסמך למערכת  .1

 יש לצרף את תעודת ההסכמה של העובד.מיזוג מפוצל ומרכזי )יש למחוק את המיותר(. 

 עוזר טכנאי: שם העובד _______________ ת.ז. _____________.  .2

 רכב תפעולי: דגם רכב ___________ שנת ייצור ____________ מספר רישוי _____________.  .3

 :4צוות מספר 

פקג'ים /   / צ'ילר / VRFבד ________________ ת.ז _______ מוסמך למערכת טכנאי מיזוג מוסמך: שם העו .1

 ש לצרף את תעודת ההסכמה של העובד.ימיזוג מפוצל ומרכזי )יש למחוק את המיותר(. 

 עוזר טכנאי: שם העובד _______________ ת.ז. _____________.  .2

 מספר רישוי _____________.  רכב תפעולי: דגם רכב ___________ שנת ייצור ____________ .3

בצע את השירותים המפורטים במכרז, בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות ננזכה במכרז, אנו מתחייבים, כי במידה ו .15

 על ידינו. השהוצע תמורהרצונה של המועצה, לפי ה

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים כמפורט בחוזה, ולחתום על מסמכי  .16

ימים מיום  14ימים מיום ההודעה על הזכייה; כמו כן, אנו מתחייבים להמציא למועצה, בתוך  14החוזה בתוך 

כשהוא חתום על ידי חברת  לחוזה, 'אנספח ההודעה על הזכייה, את טופס האישור על קיום ביטוחים המצ"ב כ

למסמכי המכרז בהתאמה( וכן ערבות בנקאית  4 -ו 1הביטוח, כמפורט בדברי ההסבר למכרז ובחוזה )מסמכים 
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 ______________חתימת המציע 

לחוזה, להבטחת ביצוע כל התחייבויותינו  'בנספח ש"ח בנוסח המצ"ב כ 100,000אוטונומית ובלתי תלויה בסך 

 וחובותינו על פי החוזה.

שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ידוע לנו, כי למועצה  .17

, למסמכי המכרז 1מסמך כמפורט ב ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים ו/או לנהל הליך תחרותי נוסף

ביותר( וכן לא לבחור במציע )לרבות הזול  לבצע רק חלק מהשירותים ו/או לפצל את השירותים על פי שיקול דעתה

ואנו מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי  עקב ניסיון קודם רע,

 מטעמה בגין כך.

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של חוזה עמנו או עם  .18

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין  מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה

המועדים. ידוע לנו, כי המועצה רשאית להאריך מועד זה בחודש נוסף, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות 

המועצה. אם למרות האמור, נחזור בנו מהצעתנו זו או לא נפקיד את ערבות הביצוע כאמור לעיל, תהא המועצה 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין, לחלט את סכום ערבות הקיום המצורפת בזה, רשאית, 

 כפיצוי מוסכם.

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

  אם המציע הוא יחיד

 אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ________________ חתם/מה בפני על ההצעה דלעיל. 

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל, כי הם  

 מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך
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 ______________חתימת המציע 

 17/19למכרז  2' למסמך אנספח 

 טופס ההצעה הכספית

התמורה המוצעת על ידנו )ללא מע"מ( בגין ביצוע השירותים כהגדרתם במסמכי המכרז, לרבות החוזה והמפרט הטכני, 

 (:"התמורההינה כדלקמן )להלן, ביחד: "

 1טבלה מספר 

בהתאם לטבלאות מיפוי המוצגות  מהות השירות סעיף

 1כנספח 

)לא כולל לשנה  מחיר

 מע"מ(

 משקל 

 נק' VRF  60)למעט מערכות  אחזקה ושירות שנתי 1

 נק' 10  מוקדבניין  VRFמערכת  אחזקה ושירות שנתי 2

 נק' 10  הנדסהבניין  VRFמערכת  אחזקה ושירות שנתי 3

 נק' 10   מכון מחקר מצדה VRFמערכת  אחזקה ושירות שנתי 4

 נק' 90  סה"כ

הניקוד המירבי מצוין לכל סעיף בנפרד. המציע שהציע את המחיר הזול ביותר יקבל את מירב הנקודות. שאר 

על ידי  הוצעלשנה ₪  10,000הוא  #1המציעים יקבלו ניקוד ביחס לינארי אליו. דוגמא: המחיר הזול ביותר לסעיף 

 נק'.  30לשנה והוא יקבל ₪  20,000הציע . מציע א' נק' 60והוא יקבל  מציע ב'

 2טבלה מספר 

 משקל  הצעת המציע מהות השירות סעיף

בהתאם במקרה של פסילת מזגן והתקנת מזגנים אספקת  5

ולרשימת מזוג מצ"ב )דקל שיפוצים  לכתב הכמויות

כי התמורה שתשולם בעניין זה תהא בגין (. מובהר 04/2019

בגין עבודת פירוק המזגן הישן והרכבת  המזגן עצמו ולא

החדש, אשר הנן כלולות במסגרת שירותי האחזקה 

השוטפים. כמו כן יודגש כי החלפה של מזגן קיים במזגן 

חדש תתבצע רק לאחר שהזוכה במכרז יעביר לנציג המועצה 

המלצתו בכתב להחלפת המזגן, ונציג המועצה יאשר מראש 

 יות הכרוכות בכך.ובכתב את החלפת המזגן ואת העלו

 15אחוז הנחה על פרק  __

, והפחתה למחירון דקל

)זיכוי ₪  800נוספת של 

 בגין התקנה(

 נק' 5

אספקת והתקנת מזגנים במקרה של שדרוג מזגן בהתאם  6

לכתב הכמויות ולרשימת מזוג מצ"ב )דקל שיפוצים 

התמורה שתשולם בעניין זה תהא בגין המזגן (. 04/2019

ולא בגין עבודת פירוק המזגן הישן אשר  התקנתועצמו ובגין 

 15__ אחוז הנחה על פרק 

 .למחירון דקל

 נק' 5
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 ______________חתימת המציע 

במסגרת שירותי האחזקה השוטפים. כמו כן יודגש כלולה 

כי החלפה של מזגן קיים במזגן חדש תתבצע רק לאחר 

שהזוכה במכרז יעביר לנציג המועצה המלצתו בכתב 

להחלפת המזגן, ונציג המועצה יאשר מראש ובכתב את 

 כות בכךהחלפת המזגן ואת העלויות הכרו

המציע שאחוז ההנחה שהוצע על ידו הינו הגבוה ביותר יקבל את מירב הנקודות, השאר ביחס אליו ביחס לינארי. 

והוא  15%נק'. מציע ד' הציע  10על ידי מציע ב' והוא יקבל  30% שהוצע הינו אחוז ההנחה הגבוה ביותר לדוגמא:

 נק'.  5יקבל 

כפופה להעברת המלצתנו בכתב למועצה, וקבלת אישור נציג המועצה  ידוע לנו כי החלפה של מזגן קיים בחדש .19

 מראש ובכתב. ידוע לנו כי לא נהיה זכאים לכל תמורה בגין החלפה שתתבצע שלא באופן המתואר לעיל. 

שלא באמצעותנו, ואנו מתחייבים כי גם  2-5לרכוש את סעיפים  ידוע לנו כי לרשות המועצה עומדת האופציה .20

תחזק כל מזגן שיידרש על ידה, מבלי שתהיה לנו כל טענה, דרישה נ מזגן חדש שלא באמצעותנו,במקרה של רכישת 

 או תביעה בעניין.

וכולל בתוכו ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט  .21

פי ההסכם, וכי -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות  -תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

 לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו. 

הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי תמורה אלה מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל  .22

 . הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת העולים ממכרז זהמכלול השירותים 

הבאנו בחשבון את כל  לעיל התעריפיםהננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת  .23

ז הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכר

 וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     
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 ______________חתימת המציע 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

 אם המציע הוא יחיד

  

 אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ________________ חתם/מה בפני על ההצעה דלעיל. 

 

 

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 תאגידאם המציע הוא 

 

אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל, כי הם  

 מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

 

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך
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 ______________חתימת המציע 

 17/19למכרז  2' למסמך ב נספח

 04/2019נספח ב לאספקת מזגנים על בסיס מחירון דקל 
 

 סה"כ מחיר כמות יח' תאור סעיף

         מתקני מיזוג אוויר 15

         עבודות איטום 15.05

         איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים 15.05.011

דרך גג קיים  4ביצוע שרוולים עד קוטר " 15.05.011.9050
ליחידות מיזוג אויר )מקל סבא(, העבודה 

 -ס"מ. 20קידוח בתקרה עובי עד  -כוללת: 
ס"מ  50אפור בגובה  P.V.Cשרוול מצינור 

מילוי  -מעלות.  45זויות  3מעל הגג לרבות 
 4מלט מהיר מסביב לשרוול ואיטום בעובי 

 יגג" או ש"עמ"מ ע"י ציפוי אקרילי מסוג "פול

 2,500.00 500 5.00 יח'

         מתקני מיזוג אוויר 15.15

         מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות 15.15.041

 .BTU/HR 9,000 -כ"ס שווה כ 1. 1הערות:  15.15.041.0005
. התקנה סטנדרטית כוללת: הובלה, אביזרי 2

תלייה, תושבת ליחידת העיבוי, חיבור 
מ"א ראשונים של צנרת  2.0לניקוז, היחידה 

גז, חשמל ופיקוד, פתיחת פתח בקיר חיצוני 
. מערכת 3למעבר צנרת גז ואיטומו. 3עד "

מודולרית לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי 
 -חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב מוגן 

. תושבת תלויה למזגן 4. 59.050ראה תת פרק 
ראה סעיפים  -וסורג הגנה למזגן 
06.051.1010-1040. 

       הערה

מזגן מפוצל עילי)התקנה סטנדרטית( לתפוקת  15.15.041.0009
 Aבעל דירוג אנרגטי  BTU/HR 9,000קירור 

מ"א ראשונים של צנרת גז  2.0לרבות  Bאו 
 וחשמל

 12,750.00 2550 5.00 קומפ

מזגן מפוצל עילי )התקנה סטנדרטית(  15.15.041.0010
בעל דירוג  BTU/HR 12,000לתפוקת קירור 

מ"א ראשונים של  2.0לרבות  Bאו  Aאנרגטי 
 צנרת גז וחשמל

 28,500.00 2850 10.00 קומפ

מזגן מפוצל עילי )התקנה סטנדרטית(  15.15.041.0012
בעל דירוג   BTU/HR 18,000לתפוקת קירור 

מ"א ראשונים של  2.0לרבות  Bאו  Aאנרגטי 
 צנרת גז וחשמל

 42,700.00 4270 10.00 קומפ

מזגן מפוצל עילי )התקנה סטנדרטית(  15.15.041.0014
בעל דירוג  BTU/HR 24,000לתפוקת קירור 

מ"א ראשונים של  2.0לרבות  Bאו  Aאנרגטי 
 צנרת גז וחשמל

 26,950.00 5390 5.00 קומפ

מזגן מפוצל עילי )התקנה סטנדרטית(  15.15.041.0022
בעל דירוג  BTU/HR 9,000לתפוקת קירור 

מ"א  2.0או נמוך יותר לרבות  Cאנרגטי 
 ראשונים של צנרת גז וחשמל

 4,880.00 2440 2.00 קומפ

מזגן מפוצל עילי )התקנה סטנדרטית(  15.15.041.0024
בעל דירוג  BTU/HR 12,000לתפוקת קירור 

מ"א  2.0או נמוך יותר לרבות  Cאנרגטי 
 ראשונים של צנרת גז וחשמל

 5,500.00 2750 2.00 קומפ
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מזגן מפוצל עילי )התקנה סטנדרטית(  15.15.041.0026
בעל דירוג  BTU/HR 18,000לתפוקת קירור 

מ"א  2.0או נמוך יותר לרבות  Cאנרגטי 
 ראשונים של צנרת גז וחשמל

 8,340.00 4170 2.00 קומפ

מזגן מפוצל עילי )התקנה סטנדרטית(  15.15.041.0028
בעל דירוג  BTU/HR 24,000לתפוקת קירור 

מ"א  2.0או נמוך יותר לרבות  Cאנרגטי 
 ראשונים של צנרת גז וחשמל

 10,380.00 5190 2.00 קומפ

 BTU/HRמזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור  15.15.041.0060
מ"א צנרת גז,  2)התקנה סטנדרטית,  27,000

 לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס

 14,940.00 7470 2.00 קומפ

 BTU/HRמזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור  15.15.041.0070
מ"א צנרת גז,  2)התקנה סטנדרטית,  33,000

 לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס(

 16,120.00 8060 2.00 קומפ

 BTU/HRמזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור  15.15.041.0080
מ"א צנרת גז,  2)התקנה סטנדרטית,  36,000

 לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס(

 17,720.00 8860 2.00 קומפ

 BTU/HRמזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור  15.15.041.0090
מ"א צנרת גז,  2)התקנה סטנדרטית,  48,000

 לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס(

 21,320.00 10660 2.00 קומפ

 BTU/HRמזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור  15.15.041.0100
מ"א צנרת גז,  2)התקנה סטנדרטית,  58,000

 לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס(

 24,140.00 12070 2.00 קומפ

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר  15.15.041.0110
צינורות נחושת מבודדים  2)צמ"א( הכוללת 

, צינור חשמל עם כבל רב 5/8, "3/8"בקטרים 
מ"א  2.0גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול )מעל 

הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן( 
 לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו

 21,600.00 108 200.00 מ'

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר  15.15.041.0120
נחושת מבודדים צינורות  2)צמ"א( הכוללת 

, צינור חשמל עם כבל רב 7/8, "1/2בקטרים "
מ"א  2.0גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול )מעל 

הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן(, 
 לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו

 27,000.00 135 200.00 מ'

פירוק יחידת מזגן מפוצל עם מעטה, בתפוקת  15.15.041.9004
(, 2.5)ס"כ  BTU/HR 23,000ר של עד קירו

לרבות ניתוק יחידת העיבוי וצנרת הגז 
 ופינויין למקום אליו יורה המזמין

 700.00 350 2.00 קומפ

פירוק יחידת מזגן מפוצל עם מעטה, בתפוקת  15.15.041.9005
(, 2.5)ס"כ  BTU/HR 23,000קירור של מעל 

לרבות ניתוק יחידת העיבוי וצנרת הגז 
 ופינויין למקום אליו יורה המזמין

 880.00 440 2.00 קומפ

פירוק והתקנה מחדש של יחידת מזגן מפוצל  15.15.041.9230
-18,000)בשטח האתר(, בתפוקת קירור של 

27,000 BTU/HR  (2-3  לרבות ניקוי ,)כ"ס
חשמל המסננים והשלמת צנרת גז וכבל 

מ' בין המעבה למאייד,  15באורך של עד 
התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי 

קונזולה, חיבור לחשמל וניקוז. ההתקנה 
כוללת מילוי גז ושמן. המזגן, תושבת, נקודות 

 ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין

 3,800.00 1900 2.00 קומפ
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פירוק והתקנה מחדש של יחידת מזגן מפוצל  15.15.041.9240
-28,000)בשטח האתר(, בתפוקת קירור של 

31,000 BTU/HR  (3.5  לרבות ניקוי ,)כ"ס
המסננים והשלמת צנרת גז וכבל חשמל 

מ' בין המעבה למאייד,  15באורך של עד 
התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי 
תושבת, חיבור לחשמל וניקוז. ההתקנה 

ת מילוי גז ושמן. המזגן, תושבת, נקודות כולל
 ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין

 4,200.00 2100 2.00 קומפ

פירוק והתקנה מחדש של יחידת מזגן מפוצל  15.15.041.9250
-33,000)בשטח האתר(, בתפוקת קירור של 

40,000 BTU/HR  (4  לרבות ניקוי ,)כ"ס
המסננים והשלמת צנרת גז וכבל חשמל 

מ' בין המעבה למאייד,  15באורך של עד 
התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי 
תושבת, חיבור לחשמל וניקוז. ההתקנה 

כוללת מילוי גז ושמן. המזגן, תושבת, נקודות 
 ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין

 4,660.00 2330 2.00 קומפ

פירוק והתקנה מחדש של יחידת מזגן מפוצל  15.15.041.9260
-45,000)בשטח האתר(, בתפוקת קירור של 

48,000 BTU/HR  (5  לרבות ניקוי ,)כ"ס
המסננים והשלמת צנרת גז וכבל חשמל 

מ' בין המעבה למאייד,  15באורך של עד 
התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי 

יקוז. ההתקנה תושבת, חיבור לחשמל ונ
כוללת מילוי גז ושמן. המזגן, תושבת, נקודות 

 ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין

 4,760.00 2380 2.00 קומפ

פירוק והתקנה מחדש של יחידת מזגן מפוצל  15.15.041.9270
-55,000)בשטח האתר(, בתפוקת קירור של 

58,000 BTU/HR  (6  לרבות ניקוי ,)כ"ס
המסננים והשלמת צנרת גז וכבל חשמל 

מ' בין המעבה למאייד,  15באורך של עד 
התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי 
תושבת, חיבור לחשמל וניקוז. ההתקנה 

כוללת מילוי גז ושמן. המזגן, תושבת, נקודות 
 ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין

 5,540.00 2770 2.00 קומפ

התקנה בלבד של מאייד עילי חדש, בתפוקת  15.15.041.9284
כ"סBTU/HR  (1.5  ,) 16,400קירור של עד 

לרבות חיבור צנרת, תקשורת וחשמל. 
המאייד, נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע"י 

 המזמין

 1,300.00 650 2.00 יח'

התקנה בלבד של מאייד עילי חדש, בתפוקת  15.15.041.9285
 BTU/HR  (2-3.5 18,000-29,000קירור של 

כ"ס(, לרבות חיבור צנרת, תקשורת וחשמל. 
המאייד, נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע"י 

 המזמין

 1,500.00 750 2.00 יח'

 60/60תעלת פי.וי.סי לכיסוי צנרת גז במידות  15.15.041.9940
 מ"מ

 8,000.00 40 200.00 מ'

תוספת עבור הרמת מעבה מזגן בתפוקת  15.15.041.9950
כ"סBTU/HR  (2  ) 16,000קירור של עד 

 מ', ללא מנוף 3לגובה מעל 

 750.00 150 5.00 יח'

תוספת עבור הרמת מעבה מזגן בתפוקת  15.15.041.9960
כ"ס( ועד  2)  BTU/HR 16,000קירור מעל 

54,000 BTU/HR  (6  לגובה מעל )מ',  3כ"ס
 ללא מנוף

 1,250.00 250 5.00 יח'

   
 סה"כ 

       
322,680.00 
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         במחירון דקל 15אחוז הנחה כללי לפרק   

         סה"כ לאחר הנחה  

         מ"מע 17%  

         סה"כ כולל מע"מ  

 
 

 ש"עהערה: המזגנים יהיו מתוצרת חברת תדיראן/אלקטרה או 
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 17/19למכרז  2למסמך  ג'נספח 

 

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי

 תאריך:___________

 לכבוד 

 המועצה האזורית תמר

 

 ( )להלן: "החברה"(הנדון:  החברה _______________ בע"מ )ח.פ._______________

למתקני מיזוג אוויר שירות ו אחזקהממתן שנתי כרואי חשבון של החברה, אנו מתכבדים לאשר, כי לחברה היה מחזור הכנסות 

 .2018, 2017, 2016, 2015בכל אחת מהשנים הבאות: וזאת  לפחות )לא כולל מע"מ(₪  800,000בהיקף של  מסוג מזגנים 

 בכבוד רב,

 ________________, רו"ח
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 17/19למכרז מס'  3מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה 

 

 א.נ.,

 ערבות מס'__________הנדון: 

"(, סכום הקרןש"ח( )להלן: " חמישים אלףש"ח )ובמילים:  50,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

לבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן:  יוניבתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין המדד שפורסם בגין חודש 

 "(.הפרשי ההצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא כל טענות, כל סכום או סכומים בגבולות סכום הקרן 

"( בקשר עם החייבי להגיע לכם מאת _______________________ )להלן: "בתוספת הפרשי ההצמדה המגיע או עשו

האזורית "תמר" אשר פורסם על אחזקה, שירות ואספקה למערכות מיזוג האוויר של המועצה למתן  17/19מכרז מס' 

 ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש אנו נשלם לכם את הסכום 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ועד בכלל.  ,25.11.19ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

 ברה.ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להע

 

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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 17/19למכרז מספר  4מסמך                 

 
 

 חוזה

 

 

 2019שנערך ונחתם בנווה זהר ביום _____ לחודש ______ שנת 

 

 

 

 המועצה האזורית "תמר" בין:

 מנווה זהר, ד.נ. ים המלח 

 ;מצד אחד    "(המועצה)להלן: " 

 

 ______________ לבין:

 ______________ 

 ;מצד שני    "(נותנת השירות)להלן: " 

 

אחזקה, שירות ואספקה למערכות מיזוג האוויר של למתן  17/19 והמועצה פרסמה מכרז שמספרו הואיל

 ;"(םשירותיה)להלן: " המועצה כולל חלפים, והחלפת מזגן קיים במזגן חדש במקרה הצורך 

  

ליתן את השירותים לשביעות רצונה של  נהא מוכיה בו, והתבמכרז וזכ פההשתת ונותנת השירות והואיל

 המועצה, במתכונת המתוארת להלן;

   

בצע את השירותים בתנאים המפורטים בחוזה נותנת השירות אשר תוהמועצה מעוניינת להתקשר עם  והואיל

 זה להלן;

 

ליתן את  הצעים וכוח האדם, וביכולתהכישורים, האמ תא בעלה, כי הימצהיר נותנת השירותו והואיל

 השירותים כנדרש, הכל בכפוף להוראות חוזה זה;

 

 
 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא

, המפרט הטכניו נותנת השירות של  ההמבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו, וכן מסמכי המכרז לרבות הצעת .1

 "(.החוזהלהלן: "מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה )וכולם 

 כותרות הסעיפים בחוזה זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להם כל משקל בפרשנות החוזה.  .2
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 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:וכן המסמכים  17/19מס'  מסמכי מכרז .3

 טופס אישור על קיום ביטוחים; 'א נספח

 רבות ביצוע(;נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ע ב'נספח 

 תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. ג'נספח 

 המפרט הטכני על נספחיו למסמכי המכרז 5מסמך 

 

 נותנת השירות הצהרות והתחייבויות

בכל הרישיונות, האישורים  הא מחזיקת ספרים כחוק וכי היא עוסק מורשה ומנהלי, כי ההמצהיר נותנת השירות .4

ולשם ביצוע השירותים על פי חוזה זה. בין היתר  תא מנהליוההיתרים הנדרשים על פי דין לשם ניהול העסק שה

ה ותחזיק, ברציפות, למשך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה ברישיון א מחזיקי, כי הנותנת השירות המצהיר

 ב בתוקף.  170קבלן מיזוג אוויר בסיווג 

שנדרשים ו/או יידרשו בעתיד  אישוריםכל הלהשיג ולשמור בתוקף בכל עת וברציפות את  תאחראינת השירות נות .5

האישורים למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל ולהארכתם על פי הצורך.  לצורך מתן השירותיםעל פי כל דין 

יזה מהאישורים, ההיתרים או ביטול ו/או שלילה ו/או פקיעת א .הבעצמנותנת השירות חייבים להיות על שם 

הרישיונות כאמור יהווה עילה לביטול מיידי של חוזה זה, ולנותנת השירות לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות 

 ו/או תביעות כנגד המועצה עקב כך.

 נותנת השירות מתחייבת לעבוד בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות והנחיות המועצה. .6

ברמה מקצועית גבוהה  הידע והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים תא בעלכי היה, מצהיר נותנת השירות .7

נותנת  הבהתאם להוראות כל דין והוראות חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של המועצה. כן מצהירוביעילות, 

ם את התנאים והנסיבות הקשורי הא מכיריאת השירותים לביצוע על פי חוזה זה וכי ה נהא בחי, כי ההשירות

מנוסה ומוכשר לביצוע  טענות בקשר עם היקפם או ביצועם )לרבות כח אדם הוכרוכים בהם וכי לא תהיינה ל

 על פי חוזה זה. ה, ציוד וחומרים הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם להעבודה

)הן שירותי האחזקה והן שירותי  כל הציוד הדרוש לשם מתן השירותים תא בעלי, כי ההמצהיר נותנת השירות .8

 לנותנתככל הדרוש לצורך קבלת תוצאות מדויקות. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  באופן מקצועי וטוב ההתקנה(

 למסמכי המכרז.  5מסמך השירות הרכבים והציוד המתאימים על מנת ליתן את השירותים בהתאם לאמור ב

מאור מעת לעת על ידי מר  שתימסרנה לה יסופקו על פי הנחיות שהשירותים ה, כי ידוע להמצהיר נותנת השירות .9

"( ותחת פיקוחו. כן נציג המועצהמטעם המועצה )להלן: " )או מי שימונה מטעם המועצה מעת לעת( בן דוד

שהשירותים כפופים לשינויים ולהנחיות נוספות ו/או אחרות שיימסרו מעת  ה, כי ידוע לנותנת השירות המצהיר

 לפעול לפי הנחיות אלה.  תמתחייב נותנת השירות, ככל שיימסרו, ונציג המועצהעל ידי  השירותנותנת לעת ל

על אף האמור לעיל, מובהר, כי אין במתן הוראות ו/או בפיקוח על ידי נציג המועצה כדי לשחרר את נותנת השירות  .10

ות לספק את השירותים באופן מהתחייבויותיה על פי חוזה זה, או כדי לגרוע מאחריותה המלאה של נותנת השיר

 מקצועי בהתאם להוראות חוזה זה.
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באחריות נותנת השירות לתקן את כל הליקויים הקיימים במערכת המיזוג של המועצה כאמור, בהתאם להצעתה  .11

למכרז. נותנת השירות מוותרת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בקשר עם מצבם של 

 וויר ו/או תחזוקתם טרם התקשרותה עם המועצה. מערכת מיזוג הא

נותנת השירות מתחייבת כי במידה ויועבר השירות לספק אחר, אם בגין סיום החוזה מכל סיבה שהיא ואם מכל  .12

סיבה אחרת, היא תקיים סיור להצגת מתקני המיזוג ותסייע לספק החדש ( לסקור את כל המתקנים במשך עד 

ת ע"י הפעלת המתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה ומסמכי מתן שירות שלושה ימי עבודה רצופים וזא

וכדומה, וזאת במועדים שייקבעו על ידי המועצה, בין שיחולו במהלך תקופת ההתקשרות ובין שיחולו לאחר 

 סיומה.

 חוברת הקבלן )הקבלן היוצא( לסייע לקבלן הזוכה )הקבלן החדש 12.1

 הגדרת השירותים

 ( על פי תוכנית עבודה5מסמך ) מפרט הטכניבבצע את השירותים המפורטים ת האו מי מטעמ נותנת השירות .13

 . נציג המועצהמעת לעת על ידי  הל ושימסרוהנחיות 

החלפת מזגן קיים בחדש או רכישת מזגן נוסף הנה מותנית בקבלת הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב. נותנת  .14

ן מזגן שנרכש שלא כמפורט לעיל. החליטה המועצה לרכוש מזגן השירותים לא תהיה זכאית לקבלת תשלום בגי

בהפחתה של  לטופס ההצעה הכספיתבאמצעות נותנת השירותים, תספק נותנת השירותים את המזגן בהתאם 

כלולה במחיר בגין שירותי  במקומו . מובהר כי העבודה בגין פירוק מזגן קיים והתקנת מזגן חדשעלות ההתקנה

  האחזקה

ירותים מתחייבת ליתן את השירותים ביחס לכל מזגן המותקן או שיותקן במועצה, לרבות מזגנים אשר נותנת הש .15

 לא נרכשו באמצעותה ו/או לא הותקנו על ידה.

נותנת השירותים מתחייבת כי במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה תעמיד מלאי מלא של חלקי חילוף,  .16

חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים להידרש לתיקון המתקנים. התחייבות זו הינה התחייבות יסודית להסכם 

 זה. 

שעות  24בכל שעות היום למוקד המאוייש  תבצע הזמנת מזגנים/על תקלות לנותנת השירותהמועצה תדווח  .17

_____________ או על ידי הודעה טלפונית לטלפון מספר  EMAILימים בשבוע, באמצעות  7ביממה, 

 _______________ או למספר מנוי אחר שיימסר למועצה בכתב. 

 י הזמן המפורטים להלן: בתוך פרקטפל בתקלה נותנת השירותים ת: טיפול בתקלות .18

 תגובה זמן שעות 4, בשבוע ימים 7, ביממה שעות  24שנם מספר אתרים בהם נדרש שירות במועצה י .18.1

מיזוג  , מערכותוטרפו , חדרי חשמל)מחשבים( חדרי שרתים ,אתרים המוגדרים כקריטייםה .לתקלה

בניין אגף ההנדסה ומוקד ב VRFבבניין המועצה ובאולמות עין גדי, מערכות –צ'ילרים  מרכזיות כדוגמת

 מט"שים . ובמועצה, מכון מחקר מצדה,  106

  :במקרה של קריאה לכל אתר אחר במועצה .18.2
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תקלה במקרה של תקלה משביתה אשר גורמת להפסקת פעילות מערכת המיזוג )להלן: " .18.2.1

שעות זמן תגובה לתקלה מרגע  4ימים בשבוע  5, (07:00-19:00) שעות  ביממה 12 :"(משביתה

 . ההודעהקבלת 

שעות זמן  8ימים בשבוע  5, (07:00-19:00) שעות  ביממה 12במקרה של תקלה שאינה משביתה:  .18.2.2

 . מרגע קבלת ההודעה תגובה לתקלה

על ידי אנשי מקצוע מיומנים  באופן רצוף עד לתיקונהנותנת השירות תטפל בכל תקלה בכל מקרה,  .18.3

 הבקיאים במערכות המיזוג והפעלתן.

 : ןהתקנת מזג .19

עד  –מט"שים  מקומות רגישים אחרים כגון מקרה של הזמנת מזגן עבור חדרי שרתים, חדרי חשמל,בכל  .19.1

 שעות מרגע ההזמנה על ידי המועצה.  24

 שעות מרגע ההזמנה על ידי המועצה.  72עד   :במקרה של הזמנת מזגן לכל אתר אחר במועצה .19.2

לבצע גם פעולות שונות או נוספות על אלה שנקבעו לו מראש  נותנת השירותיהיה רשאי להנחות את  נציג המועצה .20

 .לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זהנותנת השירות (, ול5מסמך )מפרט הטכני ובבחוזה זה 

רשאי, אך לא חייב, לפקח על ביצוע השירותים, ובכל מקרה לא יהיה בכך נציג המועצה , כי נותנת השירותידוע ל .21

לבצע את השירותים באופן מקצועי ומעולה, בהתאם לדרישות נותנת השירות רוע מהאחריות המלאה של כדי לג

 כל דין, הוראות חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של המועצה.

, מוסכם בזאת, כי המועצה רשאית על פי םשירותיהתן את נותנת השירות לישל  יהתיומבלי לגרוע מהתחייבו .22

שיינתנו על ידי נותנת השירות, על ידי הגדלה ו/או  חלט, לגרוע מהיקף השירותיםשיקול דעתה הבלעדי והמו

נותנת השירות ולתוך התאמת התמורה לכך במידת הצורך, שתמצא לנכון, הפחתה של כמות השירותים בכל דרך 

 לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועצה בעניין זה.

 אופן ביצוע העבודה

הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים לשם מתן השירותים יסופקו על ידי נותנת השירות, על אחריותה ועל כל  .23

 חשבונה.

מ"ר לטובת החזקת חלקי   15 -עמיד לרשות נותנת השירותים מחסן בגודל  של כרשאית אך לא חייבת לההמועצה  .24

 . ירותונותן השירות מתחייב להחזיק בו מלאי חלפים לטובת מתן הש חילוף

נותנת השירות תבצע את השירותים באופן מקצועי ומעולה, תוך שימוש בציוד וחומרים מקצועיים ומעולים  .25

 התואמים את המטרה לה הם משמשים.

נותנת השירות מתחייבת, כי היא ועובדיה ומי מטעמה ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר למתן השירותים על פי  .26

הבטיחות בעבודה ורישוי ככל שנדרש לביצוע השירותים. מבלי לגרוע מכלליות  חוזה זה, לרבות, אך לא רק, דיני
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האמור לעיל, נותנת השירות תנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לרכושו או לביטחונו 

 ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם, לרכושם או לביטחונם של עובדי המועצה, או לרכושה של המועצה. 

ידה שיהיה על המועצה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נותנת השירות אחר הוראות כל דין או במ .27

הסכם זה לרבות, אך לא רק, אי תיקון תקלה במערכת מיזוג האוויר, בין אם מדובר בתקלה רגילה או בתקלה 

דה וכו', תחויב נותנת השירות , ניקיון, תברואה, בטיחות בעבולהלן 18בהתאם לסעיף משביתה בזמן שנקבע לכך 

בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לנותנת השירות מיד לאחר גרימת הנזק ונותנת השירות 

 מתחייבת לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי המועצה. 

ם על ידי נותנת המועצה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת השירותים המבוצעי .28

השירות, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ניתנים השירותים שלא בהתאם לכללי הבטיחות 

 בעבודה כמתחייב מחוזה זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד. 

, ואין היא רשאית להסב לאחר או נותנת השירות מתחייבת לבצע את השירות בעצמה ובאמצעות עובדיה בלבד .29

לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמה של נותנת השירות, את זכויותיה או חובותיה לפי חוזה זה, כולן או חלקן, 

אלא אם קיבלה על כך את הסכמת המועצה מראש ובכתב. נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה 

ה ומהתחייבויותיה לפי החוזה ו/או על פי כל דין ונותנת השירות האמורה פוטרת את נותנת השירות מאחריות

 תישא באחריות מלאה לביצועם התקין של השירותים על פי חוזה זה. 

התעוררה לדעת נותנת השירות מניעה כלשהי, זמנית או קבועה, לביצוע השירותים על ידה, תודיע על כך לנציג  .30

ת פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי המועצה לאלתר, על מנת ליתן לנציג המועצה א

 לגרוע מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

ביצוע השירותים יהיה נתון לפיקוחו ולהנחיותיו של נציג המועצה וקביעותיו של נציג המועצה בעניין עצם ביצועם  .31

הביצוע תהיינה סופיות. אין בסמכויותיו האמורות של נציג המועצה של השירותים ובעניין רמת הביצוע ומועד 

כדי לגרוע מאחריותה של נותנת השירות לביצוע השירותים באופן מקצועי ומעולה, בהתאם להוראות כל דין 

 והוראות חוזה זה.

 התמורה

צה תהא נותנת בגין מתן השירותים בהתאם למפרט הטכני, לתנאי חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של המוע .32

בתוספת מע"מ כדין, בגין שירותי התחזוקה )להלן: ₪, בסך של _________  שנתיתתמורה להשירות זכאית 

 (. התמורה"

על קיומו של מזגן תקול אשר נדרשת  התריעהוביקשה שדרוג מזגן או במידה ופנתה נותנת השירות למועצה בכתב .33

החלפתו במזגן חדש, ונציג המועצה אישר החלפה זו מראש ובכתב, תהא זכאית נותנת השירות לתמורה נוספת 

 למסמכי המכרז 2מסמך ל א'בנספח לכתב ההצעה הכספית "(, בהתאם התמורה הנוספתעבור עבודה זו )להלן: "

התמורה  (.והפחתת עלות ההתקנה במקרה של מזגן תקול למחירון דקל 15)בהתאם להנחה שהוצעה על סעיף 

 הנוספת תשולם בהתאם לסוג וכמות המזגנים שיוחלפו בפועל )בכפוף לאישור המועצה מראש ובכתב(. 

ימים ממועד אישור  30התמורה והתמורה הנוספת בעבור מתן השירותים האמורים ישולמו לנותנת השירות בתוך  .34

 המועצה את חשבונות המס שמסרה נותנת השירות למועצה.

 ולא תישא הפרשי הצמדה או ריבית כלשהם.  התמורה תהיה קבועה .35
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 המועצה תנכה מהתמורה מס במקור, כמתחייב על פי דין, בכפוף לאישורים שיומצאו לה על ידי נותנת השירות. .36

לעיל הינה בגדר תמורה כוללת המהווה תשלום מלא בעבור ביצוע למען הסר ספק יובהר, כי התמורה המפורטת  .37

כל השירותים המפורטים בחוזה זה וככל שידרשו על ידי המועצה, לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג 

שהוא שעל נותנת השירות תהא להוציא בקשר עם ביצוע השירותים וכולל עלות החומרים, הציוד, הביטוח, מלוא 

עובדי נותנת השירות שיועסקו בביצוע השירות ומלוא הנלווים לשכרם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות  עלות שכר

האמור הוצאות נסיעה וכלכלה של עובדיה, חופשה שנתית, הבראה, מחלה, חגים, פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני 

רט לתמורה כאמור לעיל לא תשלם שלהם וכיוצא באלה עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע השירותים, וכי פ

 המועצה לנותנת השירות כל תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג. 

 התקשרותתקופת ה

תקופת , החל מיום ________ ועד ליום ________ )להלן: "חודשים 12משך תקופת החוזה הינה ל .38

חודשים בכל  12תקופות נוספות, של  4בסיום תקופה זו, ההסכם יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד  "(.התקשרותה

(. במידה והמועצה תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע היא על כך בכתב לנותן "תקופות ההארכה"פעם )להלן: 

  יום לפני תום תקופת הארכה.  30השירות לפחות 

לשמור  השירותנותנת יובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות חוזה זה, בשינויים המתחייבים. באחריות  .39

לפי המכרז וחוזה זה )לרבות כיסוי  תנדרשהיא בתקופות ההארכה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם 

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות ביטוחי תקף כנדרש והארכת תוקף הערבות הבנקאית( ו/או לפי דין בתוקף. 

 פי כל דין.-פי חוזה זה ו/או על-המועצה על

האמור לעיל, תהא המועצה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה  על אף .40

לא תהיה כל טענה  נותנת השירותיום מראש, ול 30לפחות  לנותנת השירותלידי סיום בהודעה בכתב שתימסר 

החוזה על ידי המועצה, לא  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול

תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין השירותים נותנת השירות תחול על המועצה חובה לפצות ו/או לשלם ל

 בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת ההתקשרות. השניתנו על יד

 סעדים ותרופות

כלשהו אשר נדרשה לו בהתאם לחוזה זה ובמועד שנקבע  שירות/אחזקה/התקנה/לא ביצעה נותנת השירות תיקון .41

מובהר, כי בגין כל הפרה יינתן קנס  בגין כל הפרה כאמור.₪  2,000לה בהסכם זה, תשלם למועצה קנס בסך של 

לצורך אותו להתקשר עם כל גורם אחר בנוסף, תהיה המועצה רשאית  נפרד, וכי ההפרות הינן מצטברות.

נותנת השירות  על חשבון, ועלות ההתקשרות תהיה ה, לפי שיקול דעתה הבלעדיתיקון/שירות/אחזקה/התקנ

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע מנותנת ותקוזז מהתמורה ו/או תמומש מתוך ערבות הביצוע. 

 השירות את נזקיה בגין כל נזק שייגרם לה ו/או לבטל את ההסכם עמה.

היה לקוי,  הו/או מי מטעמ נותנת השירותהיה ומתן השירותים על ידי ובנוסף,  40מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .42

ו/או מי  נותנת השירותחסר, רשלני או בלתי מקצועי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, או ש

לא קיימו אחר הוראות והנחיות המועצה ו/או מי מטעמה ו/או לא עמדו בהנחיות המופיעות בחוזה  המטעמ

במסגרת המכרז, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו של חוזה זה,  נותנת השירותבנספחיו ו/או בהתחייבויות ו

יום ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר לאופן מתן השירות, והטעון תיקון  7ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

 הימים האמורים. 7לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה של המועצה במהלך 
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נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של חוזה זה, בלא מתן התראה או הודעה  .43

 מוקדמת.

 .ש"ח 100,000שלם למועצה פיצוי מוסכם בסך תחוזה זה בהפרה יסודית, ה נותנת השירות הפר .44

או חלקו על פי שיקול דעתה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של חוזה זה .45

 הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, או  נותנת השירותפעלה  .45.1

סודית של חוזה , יראו בכך הפרה יב, או פג תוקף הרישיון 170ממנו רישיון קבלן מיזוג אוויר בסיווג  נשלל

 זה והמועצה תהא רשאית להורות על ביטולו המיידי של חוזה זה.

 .נותנת השירות נכנסה להליכי פירוק .45.2

רגל, למינוי מפרק  תכפושט ההוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזת נותנת השירותנגד  .45.3

באיחוד תיקים או אם הוגשה  תנמצא ירותנותנת השיום או אם  60)זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. נותנת השירותשל  האם יוטל צו עיקול על נכס מנכסי .45.4

באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המועצה מראש  בנותנת השירותשונתה הבעלות ו/או השליטה  .45.5

 ובכתב.

באופן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה  השירותנותנת העסקי או הכספי של  השונה מצב .45.6

 על פי החוזה. הע כיאות את התחייבויותינותנת השירות לבצשל  העלול להשפיע מהותית לרעה על יכולת

 הו/או ביצע הלאחר התראה שנמסרה ל הכלפי עובדי המלתקן ליקוי ביחס לחובותי תנמנע נותנת השירות .45.7

 . ות עובדיהה שנייה בכל הנוגע לזכויהפר

ימים מיום משלוח הודעת הביטול  7 -עם ביטול החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .46

 .לחדול מביצוע השירותים נותנת השירות תעל ידי המועצה, מתחייב

הו תשלום נוסף כלש לנותנת השירותשולם יהיה והמועצה תבטל את החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא  .47

טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות המגיעים למועצה בגין ביטול כאמור  ,לאחר מועד הביטול

על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי המועצה מכל תשלום המגיע 

עם סיום  לנותנת השירות, והיה אם סכום הוצאות הביטול של המועצה יעלה על הסכום המגיע נותנת השירותל

 למועצה, מייד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה.  נותנת השירותשלם , תהשירות

להתקשר עם נותנת שירותים הודיעה המועצה על ביטול החוזה, תהא המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .48

את  נותנת השירותו לגבות מנותנת השירות אלביצוע השירותים ולשלם לה מתוך הכספים המגיעים לאחרת 

 המחיר ששילמה בגין השירותים. 

כנגד כל סכום  נותנת השירותהמועצה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת  .49

התחייבות כלשהי  נותנת השירות הקרים בהם הפרמכוח חוזה זה בכל אחד מהמ נותנת השירותהמגיע ממנה ל
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על פי החוזה לרבות, אך לא רק, תשלום ביתר בגין ביצוע השירותים אשר לאחר  העל עצמ המההתחייבויות שנטל

בדרישות המועצה כמפורט בחוזה זה או מכל סיבה אחרת,  תעומד נותנת השירות אינההתשלום בגינם הסתבר, כי 

 .קצוב איננובין שהסכום קצוב ובין ש

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות המועצה, אולם השימוש בה  .50

כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה ואיננו מונע מהמועצה להשתמש באמצעים אחרים  נותנת השירותאיננו מקנה ל

 העומדים לרשותה על פי כל דין במקרה של הפרת החוזה.

מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי בכל  .51

בשעות הפעילות הקבועות בחוזה זה, תהא המועצה רשאית, אך לא  עובדי נותנת השירותמקרה של אי הופעת 

נותנת מתוך הכספים המגיעים ל לביצוע השירותים ולשלם להם נותנת שירות אחרתחייבת, להעסיק עובדים או 

בגין השירותים,  נותנת השירות האחרתאת המחיר ששילמה לעובדים או ל נותנת השירותאו לגבות מהשירות 

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בקשר לכך.נותנת השירות ול

ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרת חוזה על  .52

 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א

  מעביד-אי תחולת יחסי עובד

מועצה, וכי השההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי עם  ה, כי ידוע להמצהיר נותנת השירות .53

 האו על עובדי נותנת השירותאינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה, ולכן לא יחולו על  הא או עובדייה

נותנת השירות או עובדי  נותנת השירות, זכויות כלשהן של עובדי המועצה. האו באים מטעמ ההמועסקים על יד

צרו או יראו כקיימים או , לא ייחשבו בשום מקרה כעובדי המועצה וביניהם לבין המועצה לא ייווהשיועסקו על יד

 סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיהלתשלום כל  תהיה אחראינותנת השירות בלבד תכנוצרים יחסי עובד מעביד. 

 בין בגין שכרם וזכויותיהם הנלוות ובין מכל סיבה שהיא.

א. כל ההוצאות ה היייחשבו לכל דבר ועניין כעובדינותנת השירות כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי  .54

, מס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או והנלווים לו הכרוכות במתן השירותים לרבות שכר עבודה

היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר 

נותנת השירות עצה או לצד ג' כלשהו יחולו על , עובדי המוהעם מתן השירותים והנזקים שיגרמו למי מעובדי

נותנת השירות מצהירה כי היא מתחייבת  והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא. יהוישולמו על יד

לשלם לעובדיה את מלוא שכרם על פי הוראות כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה וכי תקיים הוראות הדין 

ת לרבות אך מבלי לגרוע הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ומבלי שהדבר יקים כלפי עובדיה בכל ע

 יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין עובדיה ו/או נותנת השירות.

לפצות ו/או לשפות את המועצה מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק  תמתחייבנותנת השירות  .55

יקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד בין המועצה ייגרמו למועצה, במידה ויש

ייקבע כאמור  , לרבות בגין הוצאותיה המשפטיות עקב דרישה ו/או טענה כאמור.הו/או עובדי נותנת השירותלבין 

ת באופן שזו כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, תבוצע התחשבנות מחדש של התמורה לנותנת השירו

מהתמורה ו/או על שכר המינימום בצירוף הנלווים שהיו מגיעים לעובדים אילו היו מועסקים על  50%תועמד על 

 ידי המועצה, לפי הנמוך והמועצה תהיה זכאית להשבת כל סכום ששולם ביתר על ידה לנותנת השירות. 

, לרבות אך מבלי השיידרשו על ידיו על עובדיאת כל הפרטים ככל שתידרש,  נציג המועצה,מסור לנותנת השירות ת .56

ובכלל זה  נציג המועצהלגרוע שמותיהם, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי 
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לרבות אך מבלי לגרוע רישוי, היתרים להעסקה  לתנאי העסקתםלהכשרתם ומסמכים הנוגעים מסמכים הנוגעים 

 .וכיו"ב הכל על פי כל דין

להרחיק ו/או  מנותנת השירותיהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש  נציג המועצהה ו/או המועצ .57

לנותנת בצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה. ונותנת השירות תלהחליף עובד ו/או עובדים שלו, 

  ן תהא סופית ומחייבת.תהא זכות ערעור בפני מנהל אגף תפעול ותחזוקה במועצה, והחלטתו של האחרו השירות

על פי כל דין ו/או הסכם  הלשלם לעובדי הובמועד מלוא התשלומים שעלי הלעובדישלם קפיד לנותנת השירות ת .58

 קיבוצי ו/או  צו הרחבה.

לקיים בכל תקופת החוזה את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים  תמתחייב נותנת השירות .59

בכלל זה  הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה.

ולבטחם בביטוח פנסיוני כמתחייב, וכן להמציא  הלשלם מלוא זכויותיהם של עובדי נותנת השירות תמתחייב

. להסרת ספק לא הדרש לכך, אישור רו"ח בדבר תשלום מלוא השכר והזכויות הנלוות לעובדיתיעצה, ככל שלמו

ו/או  נותנת השירותיהיה בהמצאת מסמכים או נתונים כאמור כדי להקים יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין 

 . המי מעובדי

א אחר הנחיות המועצה והוראותיה כפי שינתנו למל נותנת השירותאין בכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות  .60

 או מי מטעמו.נציג המועצה לו על ידי 

    אחריות ושיפוי

כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  תהיה אחראינותנת השירות ת .61

נותנת השירות עובדי נותנת השירות ו/או ללמועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל

בכל הנובע ואו קשור לשירותים ו/או  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמםנותנת השירות ו/או לקבלני משנה מטעם 

 בקשר לשירותים.   הו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמ נותנת השירותמעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 

כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא  תאחראיהיה ת הלבדנותנת השירות  .62

  לצורך השירותים נשוא ההסכם.  הו/או על ידי מי מטעמ העל יד

 תבזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב תפוטרנותנת השירות  .63

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  7ו/או את הפועלים מטעמה תוך  לשפותה ו/או לפצותה

להתגונן מפניה  העל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ללנותנת השירות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע 

 . העל חשבונ

זה ו/או מכל סיבה אחרת להם מכוח הסכם  תזכאינותנת השירות המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר  .64

נותנת השירות של  הסכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות

כאמור נותנת השירות של  האמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותכ

 לעיל.

 ביטוח 

 ת, מתחייבהוחובותי האמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותכנותנת השירות של  הלהבטחת אחריות .65

ביטוחים  הבמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי הרוך ולקיים על חשבוננותנת השירות לע
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, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים הכאמור לפי שיקול דעת המתאימים להבטחת אחריות

טופס האישור על קיום חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " ( המהווהנספח אביטוחים )האישור על קיום בטופס 

 "(.  ביטוחים

מציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי נותנת השירות ת .66

ידי -ל קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום עלנותנת השירות המורשים בישראל ע

למועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המועצה בתרופות נותנת השירות מבטחי 

מציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו תשוב ונותנת השירות תבגין הפרת ההסכם. 

 כם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.של הס

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה לא יהוו  .67

אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-עלנותנת השירות  של הלצמצם את אחריות

וודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע נותנת השירות תערוך או ת -ביטוח כלי רכב .68

הו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח 

ף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי אחריות מפני נזקי גו

 ספק הסר למען. ₪ 600,000 -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב"כלי  המונח כי מוסכם

 "ל.בנ שימוש ויהיה ככול סוג

 אחריות ביטוח גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי"

 .למקרה  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני

ו/או נותנת השירות לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  תהיה אחראיה תלבדנותנת השירות  .69

קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר  עובדים מטעמה, לרבותה

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים  תהיה אחראינותנת השירות תהיו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי 

לשמור ולקיים את כל  תמתחייבנותנת השירות שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לגרוע בכלליות האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות 

 הנכללות בפוליסות הביטוח. 

לנזקים באופן מלא ובלעדי,  תאחראי ת השירותנותנהיה תאת הוראות פוליסות הביטוח, נותנת השירות  ההפר .70

 עקב זאת.  הטענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל המבלי שתהיה ל

 לתשלום דמי הביטוח וכן להשתתפויות עצמיות במקרה נזק.  תאחראי העצמ נותנת השירותלמען הסר ספק,  .71

מעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן כ הלשאת בתשלומים המוטלים עלינותנת השירות על  .72

 בביטוח עובדים על ידי מעבידם. 

 ערבויות

בידי המועצה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום החוזה בסך נותנת השירות פקיד במעמד חתימת חוזה זה ת .73

 העל פי חוזה זה, לרבות התחייבות הש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותי 100,000
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"(. הפקדת ערבות ערבות הביצועלהפסיק לבצע את השירותים ולפנות את האזור עם פקיעת החוזה )להלן: "

 לחוזה.  'בנספח הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח 

יום ממועד סיום החוזה והיא תחודש מעת לעת, אם יהיה  90ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  .74

צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, באופן שתהא תקפה עד לאישור המועצה, כי השירותים הושלמו 

ועד פקיעתה הצפוי, תהיה המועצה יום לפני מ 19לשביעות רצונה המלא. היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש 

רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לממש 

 בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.  תמוותר ונותנת השירותערבות זו, 

למועצה מייד עם הארכת החוזה ערבות בנקאית נותנת השירות מציא תאם בתום תקופת החוזה יוארך תוקפו,  .75

 יום ממועד סיום החוזה המוארך. 90 -חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה יהיה ל

 עם אישור המועצה על השלמת ביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא. לנותנת השירותערבות הביצוע תושב  .76

לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע  תהיה אחראינותנת השירות ת .77

 75ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת החוזה על הארכותיו )אם וככל שיוארך(, ו/או התקופה המצוינת בסעיף 

 לעיל.

כת תוקפה של ערבות בקשר עם חוזה זה ובכלל זה אי האר נותנת השירותבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות  .78

יום לפני המועד הצפוי לפקיעתה, וכן לשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים  19הביצוע כאמור לעיל לפחות 

שבהסכם זה לעיל, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לדרוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת ובכל עת, את 

רוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי פרעונה של ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי לג

 כל דין או על פי הוראות החוזה.

כל סכום נוסף באם  מנותנת השירותאין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע  .79

 עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימוש הערבות.

 תסודיו

 

בכל הקשור במישרין או מוחלטת ( ישמרו על סודיות הוכל מי מטעמ שלוחיה, ה)לרבות עובדינותנת השירות  .80

נותנת השירות סיומם. בוהן  תקופת ההתקשרות בין הצדדיםוזאת הן במשך , בעקיפין למתן השירותים למועצה

תנאי זה הנו תנאי ירת הסודיות. לשמ ה, בכל אמצעי זהירות הדרוש לצורך מילוי התחייבותהנקוט, על חשבונת

 יסודי בהתקשרות זו. 

במישרין  הבזאת בהתחייבות יסודית שלא לעשות שימוש במידע שהגיע אלי הומצהיר תמתחייבנותנת השירות  .81

או בעקיפין בקשר למתן השירותים לצורכי פעולות אשר אינן קשורות במתן השירותים, למעט אם אישרה 

להימנע מעשיית שימוש או מאזכור התקשרות זו  תמתחייבנותנת השירות המועצה שימוש כאמור מראש ובכתב. 

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמועצה.

 שונות

 

ה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת החוזה, ואין בחוזה כדי אין בסעדים האמורים בחוז .82

 לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין. 
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לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל מין וסוג  תהיה אחראינותנת השירות ת .83

שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא חוזה זה, או כל חלק ממנו, שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים 

 לפי החוזה. האו שינבעו מביצוע שאר התחייבויותי

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי החוזה לא יהיה בר תוקף אלא אם יעשה בכתב  .84

 וייחתם על ידי הצדדים.

הדין ו/או על פי החוזה לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצידו לגבי אותה איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי  .85

 זכות.

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא לחוזה זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב  .86

שרה הודעה שתימסר ידנית או שתישלח באמצעות מייל או פקס שאו ימים מיום המשלוח. 3כאילו נתקבלה כעבור 

 קבלתה, תיחשב כאילו התקבלה במועד קבלת האישור על הקבלה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 _______________ _______________ 

 נותנת השירות המועצה  

 א תאגידיה נותנת השירותאם 

נותנת אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי חתימה מטעם 

 .נותנת השירות____________________, וכי בחותמם על החוזה הם מחייבים את  השירות

 

_________________              ___________________              _________________ 

 תאריך                                                שם                                               חתימה               
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 ______________חתימת המציע 

 17/19' לחוזה מכרז אנספח 
 

ועצה למתן אחזקה, שירות ואספקה למערת מיזוג האוויר של המ 17/19מכרז מספר 
 האזורית "תמר"

  ם ביטוחיםאישור על קיו - נספח א
 

 לכבוד
 מועצה אזורית תמר

 "(המועצה)להלן: "
  

 א.ג.נ.,
 

אחזקה, שירות בגין  (ו/או "הקבלן" " נותנת השירות להלן "אישור על קיום ביטוחים של__________________) הנדון:
"העבודות" ו/או המועצה בקשר עם הסכם מיום __________________)להלן: ואספקה למערכות מיזוג האוויר של 

 "השירותים"(
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 

 אנו ערכנו  לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע העבודות, כמפורט להלן: .1
 

 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי(א.   
 

2,000,000  ₪ 
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

אחריותו של הקבלן על פי הדין המכסה אחריות בגין מעשה  או מחדל של 
הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם 

כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, 
 העבודות.

 :תאור כיסוי

כיסוי אחריותה של המועצה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל   .1
 של הקבלן ו/או מי מטעמו 

 נזק למועצה ייחשב כנזק לצד שלישי. .2

 כיסוי בגין תביעות המוסד לביטוח לאומי. .3

 הרחבות נוספות

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי 
 ₪ 60,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 השתתפות עצמית:

  
 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידיםב. 

 
 

6,000,000  ₪ 
20,000,000  ₪ 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 

בגין  פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים אחריות על פי
נזקי גוף לעובדי הקבלן ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע 

 השירותים.
 

 : תאור כיסוי
 

הביטוח מורחב לכלול את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד 
 לנזקי גוף הנגרמים לעובדי הקבלן.

 :הרחבה נוספות

ם השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי סכו
 ₪ 20,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 השתתפות עצמית:
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 ______________חתימת המציע 

  )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח אחריות מקצועיתג.    
 

1,000,000  ₪ 
 

 גבול אחריות: 
לתובע,למקרה ולכל תקופת ביטוח 

 שנתית
לכיסוי אחריות על פי כל  דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין 
אבדן ו/או בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים 
מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למועצה 
ולעובדיה ולמי מטעמה כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה 

מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או ו/או 
 בקשר עם ביצוע השירותים.

 

 תאור כיסוי:

הביטוח מכסה את אחריות המועצה בגין ו/או בקשר עם הפרת  .1
 חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.

 חודשים. 6פוליסת הביטוח כוללת תקופת גילוי בת  .2
הקבלן בביצוע   כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החלהביטוח כולל  .3

 העבודות .
 

 הרחבות נוספות: 

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי 
 ₪ 80,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 השתתפות עצמית:

   

 )פוליסה מספר _________________ (חבות המוצר  ביטוח  .ד
 

 גבול אחריות: 
 

לתובע,למקרה ולכל תקופת 
 ביטוח שנתית

1,000,000 ₪ 

 : תאור כיסוי              
 

 -חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם  ו/או  ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין
בקשר לשירותים ולעבודות והמועצה נותנת השירות , לכיסוי אחריות 1980

 .ואחזקתן השוטפת הע"י מי מטעמו/או נותנת השירות שבוצעו ע"י 
 

 חודשים. 6ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :הרחבה נוספות                
המוצרים ו/או  בגין ו/או בקשר עם  המועצההביטוח מכסה את  .2

 .המי מטעמאו ע"י /ונותנת השירות  שבוצעו ע"י  העבודות

החל הקבלן בביצוע  הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו .3
 העבודות .

 
 ש"ח ( 80,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  השתתפות עצמית:            

 
 

 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 ו/או המועצה בקשר עם השירותים.  נותנת השירות –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

 מועצה אזורית תמר לרבות חברות בנות ועובדיהן.  –ה"מועצה" למטרת אישור זה 
 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: . 4
 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המועצה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.    א.  
 כלפי המועצה. נותנת השירותסעיף אחריות צולבת, אולם הביטוח אינו כולל כיסוי תביעות     ב.  
 ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור  נותנת השירותהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת     ג.  

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60ולמועצה הודעה בכתב, במכתב רשום,  נותנת השירותל        
 היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת    ד.  

 תי לא יחול בפוליסות חריג רשלנות רב הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.        
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 ______________חתימת המציע 

 לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. תאחראי הלבד נותנת השירות .5
  

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  .6
יה, ולגבי המועצה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא השיפוי  המועצה וכלפי מבטח

המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המועצה  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב 
, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59כאמור בסעיף 

 מבטחיה.

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה ובלבד שאין  .7
 הפוליסות המקוריות. מהיקף לצמצםבשינוי האמור כדי 

 
 

 

_______________________ 
 תאריך

 
_____________________ 

 חותמת חברת הביטוח
 חתימת מורשה חתימה

 
     
             

 
 
 

_____________פקס.:____________סוכן ביטוח:______________________ טלפון ____________
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 ______________חתימת המציע 

 17/19 ' לחוזה מכרזבנספח 

 מועצה אזורית תמר

המועצה אחזקה, שירות ואספקה למערכות מיזוג האוויר של למתן  17/19מכרז מספר 
 תמרהאזורית 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ערבות הביצוע(

 לכבוד

 המועצה האזורית "תמר"

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה 

 

 אדונים נכבדים,

 

 להלן: "החוזה"(ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע" בקשר לחוזה מיום                      )הנדון: 

ש"ח( המגיע או עשוי להגיע לכם  מאה אלףש"ח )ובמילים: 100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 "( בקשר עם החוזה שבנדון.החייבמאת ____________________ )להלן: "

נו בתוספת הפרשי הצמדה למדד כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידי

המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני 

המדד "( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת החוזה )להלן: "המדד החדשהתשלום בפועל )להלן: "

 וא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי."( נשלם לכם את אותו סכום כשההבסיסי

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת חוזה זה, המתפרסם ע"י הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין 

 הוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.ש

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.

 __________________ עד לתאריך האמור לעיל. על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הואכל דרישה 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                       



38 
 

 ______________חתימת המציע 

 19/17' לחוזה מכרז גנספח 

 1976-תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976
 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי/ה 

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

 יותר משתי עבירות***;המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ב  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז  □

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02וט בעבירה שנעברה לאחר יום הורשע בפסק דין חל –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011 –תשע"ב לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ה 2בסעיף 

 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

)להלן: "חוק  1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל 

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה עובדים לפחות 100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי   

הוא  –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה ) הוראות

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן.

למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל

 ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(   30והשירותים החברתיים בתוך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. /לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 



40 
 

 ______________חתימת המציע 

 17/19 למכרז מספר 5מסמך                 

 

 

 17/19מכרז מספר 
 מיזוג האוויר של המועצה האזורית "תמר" למערכות אחזקה, שירות ואספקהלמתן שירותי למתן 

 
 הטכנימפרט ה

 
 רטהמערכות שכלולים במפאור המתקנים וית .1

 
לן אור המתקנים על ציודם שלהלן הינו כללי בלבד ובלתי מחייב ונועד להבהיר ולתת לקבית  - כללי 1.1

 בהם.מושג על מהות הציוד והמתקנים 
 שונים. המתקנים ומרכיביהם הינם מתוצרת, דגם ושנת ייצור 1.2
הנתונים הינם לצורכי התרשמות כללית ועל הקבלן להוציא את הנתונים המדויקים בשטח לצורך ביצוע  1.3

 העבודות על ידו.
דיוקים בתיאור ויהיה רשאי לבקר ולבחון את המתקנים ולוודא ולברר הקבלן לא יוכל לטעון לאי  1.4

למפרט, תיאור מפורט יותר של פרטים על ציוד זה או אחר במידה ויזדקק לכך לצורך תשובתו 
 מערכותרשימת מבנים ופרטי  - 1 נספחהמתקנים והציודים מופיעים ב

 
 :מערכות המיזוג כוללות .2

 
 יחידות לקירור מים 2.1

 VRFמערכות  2.2

 מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים 2.3

 מזגנים עיליים 2.4

 מפוחי נחשון 2.5

 ומערכות הולכת מים וגז קרר משאבות מים למיזוג אוויר 2.6

 ברזים, שסתומים, בקרים, מדי טמפ' וכל חלק אחר הכלול מערכות המיזוגמגופים,  2.7

 מפוחים לכניסת / הוצאת אוויר 2.8

2.9 Roof Top, Package 

 מיכלי התפשטות 2.10

 לוחות חשמל 2.11

 יטאות 2.12

 
 :כללי תיאור העבודה .3

 
אספקת  מפרט זה כוללת ביצוע שירות ואחזקה מקיפה כולל: תיקוני שבר ותקלות,העבודה נשוא  3.1

הפעלה וטיפולי אחזקה מונעת, כל הבדיקות שיידרשו לצורך תפקוד תקין של  חלפים והתקנתם,

המערכות, ביצוע שטיפות מים נגדיות לניקוי צנרות ושטיפת היחידות לצורך הפעלתן התקינה, כמו כן 

רכש ש. כל העבודות הנלוות כגון פרוק תקרות, ארונות לאפשר גישה לתיקונים שונים והרכבתם מחד

רשימת מתקנים מפורטת למתקני מיזוג אוויר על רכיביהם, מכל הסוגים הקיימים במתחמי המועצה. 

 1 נספח

( כאשר האחריות AS-ISהקבלן הזוכה יקבל את המתקנים לאחזקה מקיפה במצבם כפי שהם ) 3.2

 האחזקה עוברת במלואה לידי הקבלן.
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וכל תיקון נדרש עד להשלמתו באופן תקין  , יידרש ביצוע האחזקההאחזקה לכל המתקנים הינה מקיפה 3.3

 וכנדרש.

עקב פסילתו, יעביר הקבלן הצעת מחיר למזגן חדש אך לא יחייב בגין מזגן בכל מקרה בו יידרש להחליף  3.4

 התקנה.

הקבלן אחראי למשך שנה )או כל תקופה אחרת שנקבעה בהסכם( למתן שרות ואחזקה למערכות מיזוג  3.5

 האוויר כולל חלקים

יב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושים בציוד ובחלקים במשך תקופה הקבלן מתחי 3.6

מדחסים, קצר חשמלי במנועים חשמליים וכל הנדרש לפעולה מושלמת  והחלפת זו, לרבות: שבר, שיפוץ

 של המערכת.

הקבלן מתחייב לביצוע אחזקה מתוכננת וטיפול מונע למערכת לרבות כל המערכות המכניות  3.7

 .2 בנספחבהתאם לפירוט הטיפולים המונעים המצורפים  והחשמליות

 הטיפול כולל מתן שרות תחזוקה מונעת לכל חלקי המתקן בהתאם למפרט המצורף. 3.8

מפגעי בטיחות ומניעת הפרעות: בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל הקבלן באופן מיידי וברציפות  3.9

 עד לפתרון המלא.

בודתו בתאום מלא ותוך התחשבות מרבית בצרכי העובדים והמבקרים הקבלן מתחייב לבצע את ע 3.10

 במבני המועצה.

 

 :סיור לבחינת המתקנים .4

מתקני כתב את כל ההסתייגות ממצב מתקני המיזוג ותגיש בבחינת נותנת השירות תשתתף בסיור ל 4.1

נותנת השירות הקודמת למועצה, ההסתייגויות יכללו כל כשל אשר אמור היה להתבצע ע"י המיזוג 

 כחלק מעבודות האחזקה.

 המועצה תהיה הפוסק האחרון לצורך חיוב הביצוע על החברה היוצאת או החברה הנכנסת. 4.2
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 1נספח 

פירוט מערכות 

 ומתקנים
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 מערכות צ'ילרים

 הערות קירור שם הפריט מקום מבנה  מס'

מקרר מים: מבוסס   88 צ'ילר נווה זוהר מבנה המועצה 1
על מקרר מים תוצרת 

 2"קלימונטה" בעל 
כ"ס,  60מדחסים 

פיזור אוויר בחללים 
הגדולים ע"י יח' 

לטיפול באוויר )יט"א( 
המותקנות על הגג, 

 המקרר פועל עם קרר

R-22  עם מערכת
תעלות גלויה על הגג, 
התעלות מבודדות ע"י 
פוליאורתן מוקף ללא 

הגנה כנגד קרינת 
ורך לצ  ,UV שמש
גיבוי  הותקנו  

בטור  DX מערכות
למערכות הקיימות, 

טון קירור  14מערכות 
ללובי כניסה, 

טון  10ומערכות 
קירור להנח"ש וח. 

ישיבות בחדרים מיזוג 
ע"י יחידות מפוח 

 נחשון

 , )140tr)מכונת קירור   140   עין גדי אולמות עין גדי 2
טון  12מעבים  4
 3קירור כל אחד, 

גדולות  2 - יטאות
)אולם מופעים ואולם 
ספורט( ואחת קטנה 

 )באולם ההצגות(

 

 

 

 
 



44 
 

 ______________חתימת המציע 

 

 VRFמערכות 

שם  מקום מבנה מס'

 הפריט

 הערות דגם יצרן כמות

מבנה  1

 תפעול

בניין 

 מוקד

       

מוקד 

106              

נווה 

 זוהר

VRF 1 TOSHIBA MMY-

MAP1006HT8P-

E 

תוצרת  VRFמערכת מיזוג 

TOSHIBA 6-מורכבת מ 

יח'  1יחידות מיזוג עיליים, 

מעבה לכל  1לאוויר צח, 

 המערכת 

 בניין 2

 הנדסה

נווה 

 זוהר

VRF 1 TOSHIBA MMY-

AP48824HT8-E 

תוצרת  VRFמערכת מיזוג 

TOSHIBA 4-מורכבת מ 

 מאיידים 30מעבים, 

 ומערכת לאוויר צח

 מכון 3

 מחקר 

-VRF 1 TOSHIBA MMY מצדה

AP2614HT8-E 

תוצרת  VRFמערכת מיזוג 

TOSHIBA  

 4-המערכת מורכבת מ

יח' מיזוג  26מעבים, 

-SVמפוח מדגם עיליים, 

מפוחים  2, 630-10-150-17

צינטרפוגלים ומפוח נוסף 

 לשחרור עשן.

המאפשרת בקרת 

טמפרטורה אזורית )בכל 

חדר(. המערכת מחולקת 

לשש מעגלים. כל יחידת 

מזוג אוויר נשלטת ע"י 

מקומית  לוחית הפעלה

ובקר מרכזי, ממוקם בלובי 

חסר כמות מעבים  0קומה 

ומאיידים, אוויר צח וכד' , 

 מערכות אורור
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 מפוצלים ומיני מרכזי

 הערות כמות שם הפריט מקום מבנה מס'

ביה"ס יסודי  אולם ספורט 1

 נווה זוהר

קיימים: שלוש יחידות מסוג     

מארז אחד לעמדה על הגג, שתי 

טון קירור  27יחידות 

10,500CFM  אשר ממזגות את

טון,  40הארנה, ויחידה אחת 

16,000CFM  אשר ממזגת את

אזור הצופים, פיזור אוויר ע"י 

תעלות עגולות גלויות, פועל עם 

. לכל יח' שני מעגלי גז R-22קרר 

נפרדים, בכל מעגל שני מדחסים 

 )תנדו( מסוג הרמטי

ביה"ס יסודי  ספריה 2

 נווה זוהר

ממוזגת ע"י יח' מארז אחד     

תוצרת "מקמ", מתוגברת ע"י 

מזגן נוסף בחלל תקרה, מזגן 

 מסוג "קאסט" 

ביה"ס יסודי  ח. מורים  3

 נווה זוהר

יח' בחדר המורים  2קיימות    אוריס

 21564Wתפוקת קירור/חימום 

ביה"ס יסודי  ח. אומנות 4

 נווה זוהר

 יחידה 1קיימת    אוריס

יסודי  ביה"ס ח. אנגלית 5

 נווה זוהר

 יחידה 1קיימת    אוריס

ביה"ס יסודי  מדעים  6

 נווה זוהר

 יחידה 1קיימת    אוריס

ביה"ס יסודי  מקלט 7

 נווה זוהר

 יחידות 2קיימות    אוריס

ביה"ס יסודי  ו'-ה'-כיתות ד' 8

 נווה זוהר

     אוריס

ביה"ס יסודי  משרדים 9

 נווה זוהר

 יחידה 1קיימת  1 אוריס 

ביה"ס יסודי  ח. טיפולים 10

 נווה זוהר

 ס"כ 3.5 1 מיני מרכזי
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 הערות כמות שם הפריט מקום מבנה מס'

ביה"ס יסודי  משרדים 11
   1 מיני מרכזי  נווה זוהר

ביה"ס יסודי  ו'-מבואה ראשית ה' 12
   1 מיני מרכזי  נווה זוהר

ביה"ס יסודי  ד'-מבואה ראשית ג' 13
   1 מיני מרכזי  נווה זוהר

טון קירור כל  12יח'   4קיימות  4 אוריס עין גדי ח. כושר 14
 אחת

טון קירור  12 - 2.5יח'  4קיימות  4 אוריס עין תמר אולם 15
 כל אחד

 1.5מ' אורך  1.5יח',  2קיימות  2 מיני מרכזי עין תמר ח. כושר 16
 מ' רוחב

קירור טון  8יחידות ,  2קיימות  2 אוריס נאות הכיכר מתנס 17
 כל אחת
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 מזגנים עיליים

שם  מקום מבנה  מס'

 הפריט

שנת  תפוקה דגם יצרן כמות

 ייצור

 הערות 

מבנה  1

 אחזקה/רישוי/

 חופים

משרד 

מנהל 

מח' 

 רישוי

 קומה א'

מזגן 

 עילי

 TIL 15 H 11900 תדיראן 1

btu 

2003   

מבנה  2

 אחזקה/רישוי/

 חופים

משרד 

מזכירה 

מח' 

 רישוי

 קומה א'

מזגן 

 עילי

   I 3630 w 2013 15 תדיראן 1

מבנה  3

 אחזקה/רישוי/

 חופים

משרד 

מזכירה 

מח' 

 אחזקה

 קומה א'

מזגן 

 עילי

   A 3550 w 2016 14 תדיראן 1

מבנה  4

 אחזקה/רישוי/

 חופים

משרד 

מנהל 

מח' 

 אחזקה

 קומה א'

מזגן 

 עילי

 MEGA AIR מגה אייר 1

15 

3450 w 2006   

מבנה  5

 אחזקה/רישוי/

 חופים

משרד 

מזכירה 

מח' 

 חופים

 קומה א'

מזגן 

 עילי

   A 4170 w 2018 18 תדיראן 1

מבנה  6

 אחזקה/רישוי/

 חופים

משרד 

מנהל 

מח' 

 חופים

 קומה א'

מזגן 

 עילי

   N 3700 w 2009 15 אמקור 1

משרד  מחסן/תברואה 7

מחסנאי 

קומת 

 קרקע

מזגן 

 עילי

   N 5300 w 2008 20 תדיראן 1
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מחסן  מחסן/תברואה 8

ציוד  

קומת 

 קרקע

מזגן 

 עילי

   N 5300 w 2009 20 תדיראן 1

משרד  מחסן/תברואה 9

מזכירה 

מח' 

 רישוי

 קומה א'

מזגן 

 עילי

   N 6980 w 2010 25 תדיראן 1

תפעול/ מוקד/  10

ביטחון/ רכב/ מים 

 וביוב

משרד 

מנהל 

אגף 

 תפעול

 קומה א'

מזגן 

 עילי

   18A 4170w 2017 תדיראן 1

מוקד/  תפעול/ 11

ביטחון/ רכב/ מים 

 וביוב

משרד 

מזכירה 

אגף 

 תפעול

 קומה א'

מזגן 

 עילי

   15i 3630w 2016 תדיראן 1

תפעול/ מוקד/  12

ביטחון/ רכב/ מים 

 וביוב

מנהל 

מחלקת 

מים 

 וביוב

מזגן 

 עילי

   15A 3550w 2014 תדיראן 1

תפעול/ מוקד/  13

ביטחון/ רכב/ מים 

 וביוב

מזכירה 

מחלקת 

מים 

 וביוב

מזגן 

 עילי

   15A 3550w 2014 תדיראן 1

תפעול/ מוקד/  14

ביטחון/ רכב/ מים 

 וביוב

מזגן  תברואן

 עילי

   14A 3550w 2016 תדיראן 1

תפעול/ מוקד/  15

ביטחון/ רכב/ מים 

 וביוב

מזגן  יועמ"ש

 עילי

   10A 3510w 2011 תדיראן 1

מבנה קרוואן  16

 מחלקת רכב

משרד 

מנהלת 

מחלקת 

 רכב

מזגן 

 עילי

   16A 5480w 2011 תדיראן 1
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מבנה קרוואן  17

 מחלקת רכב

משרד 

קצין 

 רכב 

מזגן 

 עילי

   10A 3510w 2011 תדיראן 1

מבנה קרוואן  18

 ועד+נהגים

משרד 

ועד 

עובדים/ 

 נהגים

מזגן 

 עילי

   28A 7110w 2018 תדיראן 1

חדר  בניין מועצה ראשי 19

חשמל 

 קרקע

מזגן 

 עילי

   10A 2700w 2008 תדיראן 1

מטבח  בניין מועצה ראשי 20

קומה 

 ראשונה

מזגן 

 עילי

   10A 2700w 2008 תדיראן 1

מטבח  בניין מועצה ראשי 21

קומה 

 שנייה

מזגן 

 עילי

   10A 2700w 2008 תדיראן 1

הנהלת  בניין מועצה ראשי 22

 חשבונות

מזגן 

 עילי

   21A 5500w 2018 תדיראן 1

חדר  בניין מועצה ראשי 23

 חשמל 

מזגן 

 עילי

   721FXD 2600w 2013 אלקטרה 1

חדר  בניין מועצה ראשי 24

ראש 

 המועצה

מזגן 

 עילי

1 LG 25M 2468w     

גזברות  רשות ניקוז 25

 הרשות

מזגן 

 עילי

   1PH G014 2014 אלקטרה 1

מנכ"ל  רשות ניקוז 26

 הרשות

מזגן 

 עילי

   1PH G028 2014 אלקטרה 1

מהנדס  רשות ניקוז 27

 הרשות

מזגן 

 עילי

   1PH G018 2014 אלקטרה 1

מתכנן  רשות ניקוז 28

 סביבתי

מזגן 

 עילי

   1PH G018 2014 אלקטרה 1

מזגן  מטבח רשות ניקוז 29

 עילי

   1PH G010 2014 אלקטרה 1

מנהלת  רשות ניקוז 30

 לשכה

מזגן 

 עילי

   1PH G035 2014 אלקטרה 1

סגן  רשות ניקוז 31

 מהנדס

מזגן 

 עילי

   1PH G014 2014 אלקטרה 1
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מזגן  מסגריה חצר אחזקה 32

 עילי

   35T 8200W 2015 תדיראן 1

מזגן  מסגריה חצר אחזקה 33

 עילי

   35T 8200W 2015 תדיראן 1

מזגן  מסגריה חצר אחזקה 34

 עילי

   35T 8200W 2015 תדיראן 1

מזגן  נגריה חצר אחזקה 35

 עילי

   35I 8350W 2013 תדיראן 1

מזגן  נגריה חצר אחזקה 36

 עילי

   35I 8350W 2013 תדיראן 1

מזגן  משרד    חצר אחזקה 37

 עילי

   35I 8350W 2015 תדיראן 1

משרד  חצר אחזקה 38

 אחזקה

מזגן 

 עילי

   20N 5300W 2009 תדיראן 1

מזגן  מטבח חצר אחזקה 39

 עילי

     4500W 18 אלקטרה 1

מקלחות  חצר אחזקה 40

 עובדים

מזגן 

 עילי

     4500W 18 אלקטרה 1

חדר  חצר אחזקה 41

 תפילה

מזגן 

 עילי

   17N 4425W 2007 תדיראן 1

משרד  חצר אחזקה 42

 חשמל

מזגן 

 עילי

   15R 3510W 2010 תדיראן 1

מזגן  חשמליה חצר אחזקה 43

 עילי

   35I 8150W 2012 תדיראן 1

מחסן  חצר אחזקה 44

 חשמליה

מזגן 

רצפתי 

 ישן

   ישן   2.5   1

מחסן  חצר אחזקה 45

פיקוח 

 באחזקה

מזגן 

 עילי

   8350W 2016 35 תדיראן 1

מזגן  אב בית בית ספר יסודי תמר 46

 עילי

   A20 5300W 2006 תדיראן 1

פסיכולו בית ספר יסודי תמר 47

 ג

מזגן 

 עילי

   T20 5300W 2006 תדיראן 1

מרכז  בית ספר יסודי תמר 48

 למידה

מזגן 

 עילי

   T20 5300W 2007 תדיראן 1

מזגן  יועצת בית ספר יסודי תמר 49

 עילי

   A20 5300W 2006 תדיראן 1
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מזגן  מזכירה    בית ספר יסודי תמר 50

 עילי

   A20 5300W 2006 תדיראן 1

מזגן  מנהל בית ספר יסודי תמר 51

 עילי

   A20 5300W 2006 תדיראן 1

מזגן  מבועה בית ספר יסודי תמר 52

 עילי

   A20 5300W 2006 תדיראן 1

חדר  בית ספר יסודי תמר 53

 שרתים

מזגן 

 עילי

   A20 5300W 2006 תדיראן 1

חדר  בית ספר יסודי תמר 54

 חשמל

מזגן 

 עילי

   2006   2.5 תדיראן 1

חדר  בית ספר יסודי תמר 55

 מוסיקה

מזגן 

 עילי

   A20 5300W 2006 תדיראן 1

מזגן  כיתה א בית ספר יסודי תמר 56

 עילי

     6980W 28 תדיראן 1

מזגן  כיתה א' בית ספר יסודי תמר 57

 עילי

     6980W 28 תדיראן 1

מזגן  כיתה ג' בית ספר יסודי תמר 58

 עילי

     6980W 28 תדיראן 1

מזגן  כיתה ג' בית ספר יסודי תמר 59

 עילי

     6980W 28 תדיראן 1

מזגן  מסדרון בית ספר יסודי תמר 60

 עילי

     8350W 35 תדיראן 1

מזגן  כיתה ב' בית ספר יסודי תמר 61

 עילי

     7130W 28 תדיראן 1

מזגן  כיתה ב' בית ספר יסודי תמר 62

 עילי

     7130W 28 תדיראן 1

שומר  בית ספר יסודי תמר 63

 בית ספר

מזגן 

 עילי

 10A אלקטרה 1
 

    

לאונרדו קלאב סוכת  64

 1מציל 

מזגן  מציל

 עילי

   10A 4170 2015 תדיראן 1

לאונרדו קלאב סוכת  65

 1מציל 

מזגן  חובש

 עילי

   10A 4170 2015 תדיראן 1

חוף נפרד סוכת  66

 2מציל 

מזגן  מציל

 עילי

   25R 6980W 2011 תדיראן 1

חוף נפרד סוכת  67

 2מציל 

חדר 

 עובדים

מזגן 

 עילי

   18A 4170W 2018 תדיראן 1

חמי זוהר סוכת  68

 3מציל 

מזגן  מציל

 עילי

     28I 6980W תדיראן 1
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חמי זוהר סוכת  69

 3מציל 

חדר 

 עובדים

מזגן 

 עילי

     14A 2018W תדיראן 1

חמי זוהר סוכת  70

 3מציל 

מזגן  חובש

 עילי

     18A 4170W תדיראן 1

חוף סולריום סוכת  71

 7מציל 

מזגן  מציל

 עילי

   18A 4170W 2016 תדיראן 1

סוכת חוף סולריום  72

 7מציל 

מזגן  חובש

 עילי

   21A 5500W 2016 תדיראן 1

עין בוקק סוכת  73

 8מציל 

מזגן  מציל

 עילי

   28A 6970W 2016 תדיראן 1

עין בוקק סוכת  74

 8מציל 

מזגן  חובש

 עילי

   18A 4170W 2016 תדיראן 1

עין בוקק סוכת  75

 קרקע 8מציל 

משרד 

 פקח

מזגן 

 עילי

   18A 4170W 2016 תדיראן 1

עין בוקק סוכת  76

 9מציל 

מזגן  מציל

 עילי

   28A 6970W 2016 תדיראן 1

עין בוקק סוכת  77

 9מציל 

חדר 

 עובדים

מזגן 

 עילי

   18A 4170W 2016 תדיראן 1

עין בוקק סוכת  78

 9מציל 

חדר 

מנהל 

 עובדים

מזגן 

 עילי

   18A 4170W 2016 תדיראן 1

חדר  עין בוקק סולריום 79

 פקחים

מזגן 

 עילי

     20A 3695W תדיראן 1

חדר  עין בוקק סולריום 80

 מנהלת

מזגן 

 עילי

     16A 3500W תדיראן 1

מזגן  קופה עין בוקק סולריום 81

 עילי

     10A 2700W תדיראן 1

עין בוקק סולריום  82

 משטרת תיירות

מזגן  קבלה

 עילי

   5750W 2017 21 תדיראן 1

עין בוקק סולריום  83

 תיירות משטרת

מזגן  מפקד

 עילי

   18A 4170W 2017 תדיראן 1

מזגן  1חדר  גן אשל נאות הכיכר 84

 עילי

   SWIFT18 4450W 2016 תדיראן 3

מזגן  כניסה גן אשל נאות הכיכר 85

 עילי

   TOST 4420W 2016 תדיראן 1

מזגן  2חדר  גן אשל נאות הכיכר 86

 עילי

     35T 2.5 אלקטרה 2
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מזגן  1חדר  הכיכר גן אשל נאות 87

 עילי

     35T 2.5 אלקטרה 2

מזגן  2חדר  גן אשל נאות הכיכר 88

 עילי

     1.5 18 אלקטרה 3

מזגן  עין גדי 10מקלט  89

 עילי

   SWIFT  5500W 2017 תדיראן 1

מזגן  עין גדי  2מקלט  90

 עילי

   SWIFT 5430W 2016 תדיראן 1

מזגן  עין גדי  1מקלט 91

 עילי

         תדיראן 2

מזגן  עין גדי 4מקלט  92

 עילי

   SWIFT 5430W 2016 תדיראן 1

מזגן  עין גדי  11מקלט  93

 עילי

     כ"ס G021 2 אלקטרה 1

מזגן  עין גדי 16מקלט  94

 עילי

1           

מזגן  עין גדי מועדון נוער 95

 עילי

     ס"כ 2.5 21קלאסיק  אלקטרה 4

 מזגן עין גדי מועדון נוער 96

 עילי

     15900   אמקור 1

מזגן  עין גדי גן צהלון 97

 עילי

     ס"כGO 35 2.5 אלקטרה 3

מזגן  עין גדי גן צהלון 98

 עילי

   K20H 4280W 2005 תדיראן 1

מזגן  עין גדי גן צהלון 99

 עילי

     ס"כ GO 18 1.5 אלקטרה 3

מזגן  עין גדי גן סנונית 100

 עילי

2 LG GOLD15 3650W 2010   

מזגן  עין גדי גן סנונית 101

 עילי

     ס"כGO 35 2.5 אלקטרה 3

מזגן  עין גדי גן פעלתון 102

 עילי

1 LG  600 20פלזמהW     

מזגן  ממ"ד מנחת בר יהודה 103

 עילי

   SWIFT 14.A 3550W 2016 תדיראן 1

מזגן  קונטיינר מנחת בר יהודה 104

 עילי

2 FAMIL

Y 

FAA-12 

 קלאסיק

2650W     

חדר  מנחת בר יהודה 105

 ישיבות

מזגן 

 עילי

   28A 6970W 2015 תדיראן 1
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חדר  מנחת בר יהודה 106

 ישיבות

מזגן 

 עילי

   SWIFT35 8350W 2016 תדיראן 1

מזגן  מטבח מנחת בר יהודה 107

 עילי

   18A 4170W 2016 תדיראן 2

מקלט סטודיו  108

 למחול

מזגן  עין גדי

 עילי

         תדיראן 2

מזגן  עין גדי משרד אולם ספורט 109

 עילי

   211N   2013 תדיראן 1

משרד  אולם מופעים 110

הרצל 

 עין גדי

מזגן 

 עילי

   תדיראן 1
 

    

חדר  אולם מופעים 111

הלבשה 

 עין גדי

מזגן 

 עילי

         תדיראן 1

מזגן  עין גדי גן פעלתון 112

 עילי

 GO 21 אלקטרה 3
 

    

מזגן  גדיעין  גן פעלתון 113

 עילי

     ס"כ1.5   אלקטרה 1

מזגן  עין גדי גן פעלתון 114

 עילי

     כ"ס2   אלקטרה 1

הר  גן עדן 115

 עמשא

מזגן 

 עילי

   28A 7120 2018 תדיראן 1

הר  גן עדן 116

 עמשא

מזגן 

 עילי

   15A 3680 2013 תדיראן 1

הר  גן עדן 117

 עמשא

מזגן 

 עילי

   30A 7616 2014 טורנדו 1

הר  גן עדן 118

 עמשא

מזגן 

 עילי

1 SAGA A15 3817 2014   

הר  גן עדן 119

 עמשא

מזגן 

 עילי

   BASK28 6740 2017 אלקטרה 1

הר  מקלט 120

 עמשא

מזגן 

 עילי

   T35 9000 2016 תדיראן 1

הר  חדר ביטחון 121

 עמשא

מזגן 

 עילי

   18A 4466 2015 מדיה 1

הר  חדר נשק 122

 עמשא

              

נאות  מתנס 123

 הכיכר

מזגן 

 עילי

2 SAGA POWER18A 4531 2017   
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נאות  מתנס 124

הכיכר 

בריאות 

 השן

מזגן 

 עילי

   2018 ס"כ COOL10 1.5 אלקטרה 2

נאות  מקלט 125

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   2015 9000 351 תדיראן 1

נאות  מקלט 126

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   ישן ס"כ 2.5 ישן תדיראן 1

נאות  מקלט 127

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   SWIFT28 7330 2016 תדיראן 1

נאות  מקלט 128

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   SWIFT28 7330 2016 תדיראן 1

נאות  מקלט 129

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   ישן ס"כ 2.5 ישן אלקטרה 1

נאות  מקלט 130

 הכיכר

   SWIFT28 7330 2017 תדיראן 1  

נאות  מקלט 131

 הכיכר

   SWIFT28 9000 2018 תדיראן 1  

נאות  מבצר 132

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 3

נאות  מבצר 133

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 1

נאות  מבצר 134

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 3

נאות  מבצר 135

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 3

נאות  מבצר 136

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 3

נאות  מבצר 137

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 3

נאות  מבצר 138

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 3

נאות  מועדון בראשית 139

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   A15 3680 2017 תדיראן 7

נאות  מתנס 140

 הכיכר

מזגן 

 עילי

   SWIFT35 8150 2018 תדיראן 2

מזגן  עין גדי מועדון יעלים 141

 עילי

     ס"כ 2.5 קלאסיק   אלקטרה 1
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מזגן  עין גדי יעלים 142

 עילי

     כ"ס GOLD15 2 טורנדו 2

מזגן  עין גדי יעלים 143

 עילי

     כ"ס GO 2 אלקטרה 1

מזגן  עין גדי יעלים 144

 עילי

   TOSOT 6870 2018 תדיראן 2

מזגן  עין גדי מכינה קד"צ 145

 עילי

     ס"כ 1.5 21 אלקטרה 3

מזגן  עין גדי מכינה קד"צ 146

 עילי

     ס"כ 1.5 21 אלקטרה 3

מזגן  עין גדי מכינה קד"צ 147

 עילי

     כ"ס 2 21 אלקטרה 2

מזגן  עין גדי מכינה קד"צ 148

 עילי

     כ"ס 2 21 אלקטרה 2

מזגן  עין גדי מכינה קד"צ 149

 עילי

     ס"כ 1.5 21 אלקטרה 2

מזגן  עין גדי מכינה קד"צ 150

 עילי

     ס"כ 1.5 21 אלקטרה 2

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי  151

 עילי

       17 אלקטרה 1

תיכון עין גדי חטיבה  152

 5כתה 

מזגן  עין גדי

 עילי

אלקטרה  2

28 

  
 

    

תיכון עין גדי חטיבה  153

 4כתה 

מזגן  עין גדי

 עילי

         אלקטרה 1

תיכון עין גדי חטיבה  154

 4כתה 

מזגן  עין גדי

 עילי

אלקטרה  1

 קלאסיק

        

תיכון עין גדי חטיבה  155

 3כתה 

מזגן  עין גדי

 עילי

         אלקטרה 2

תיכון עין גדי חטיבה  156

 2כתה 

מזגן  עין גדי

 עילי

         אלקטרה 2

תיכון עין גדי חטיבה  157

 1כתה 

מזגן  עין גדי

 עילי

         אלקטרה 1

תיכון עין גדי חטיבה  158

 1כתה 

מזגן  עין גדי

 עילי

         אלקטרה 1

תיכון עין גדי חטיבה  159

 6כתה 

 עין גדי
 

   אלקטרה 1
 

    

תיכון עין גדי חטיבה  160

 רחבה

   SWIFT32 7920 2016 תדיראן 2   עין גדי
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תיכון עין גדי חטיבה  161

 רחבה

 עין גדי
 

   TO 6970 2018 תדיראן 4

תיכון עין גדי כתה  162

 3ח

       WMD24FXC אלקטרה 1   עין גדי

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי כתה י 163

 עילי

         אלקטרה 1

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 164

 עילי

     35I 2015 תדיראן 1

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 165

 עילי

       35I תדיראן 1

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 166

 עילי

אלקטרה  1

 קלאסיק

        

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 167

 עילי

       20M תדיראן 1

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 168

 עילי

   TOSOT28 6970 2018 תדיראן 1

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 169

 עילי

1           

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 170

 עילי

   2017 8150   תדיראן 1

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 171

 עילי

   PLUS-353 8150 2017 תדיראן 1

מזגן  עין גדי תיכון עין גדי 172

 עילי

   PLUS-214 5500 2018 תדיראן 1

               עין גדי תיכון עין גדי 173

תיכון עין גדי חדר  174

 מחשבים

       GM-500 תדיראן 2 מפוצל עין גדי

תיכון עין גדי מקלט  175

 מוסיקה

       TNL-25H תדיראן 2 מפוצל עין גדי

תיכון עין גדי חדר  176

 מורים

       GM-350 תדיראן 2 מפוצל עין גדי

           1 מפוצל עין גדי תיכון עין גדי 177

 GX-350 תדיראן 4 מפוצל עין גדי תיכון עין גדי 178
 

    

       GX-250M תדיראן 2 מפוצל עין גדי תיכון עין גדי 179

       GX-250M תדיראן 1 מפוצל עין גדי תיכון עין גדי 180

       GM-300 תדיראן 1 מפוצל עין גדי תיכון עין גדי 181

       GX-350 תדיראן 1 מפוצל עין גדי תיכון עין גדי 182
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 ______________חתימת המציע 

 

 

 

 

 

 2נספח 

 טיפולים מונעים
 
 

 
הוראות האחזקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אינם מכסים את כל הוראות האחזקה האפשריות לציוד  ערה:ה

 הקיים במערכת ואינן מפרטות את כל הוראות היצרנים
במערכת החברה הזוכה תידרש להשלים את מערכי האחזקה עפ"י ספרי המבנה והוראות היצרנים וזאת עבור כל מרכיב 

 גם אם אינו מוזכר אך מורכב בפועל במבני המועצה.
 ההוראות מעיקרן מיועדות לבעלי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים.

בכל מקום בו מזוכרת בהוראות המילה "בדוק" הכוונה לרישום תוצאות של מדידות ולתיקון כל תקלה שתתגלה במהלך 

 הבדיקה.

 תפעיל מערך אחזקה מונעת כנדרש.החברה תקים ו
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 ______________חתימת המציע 

 טיפול מונע דו חודשי

 צ'ילר )מקרר מים(

 יש לבדוק את הדברים הבאים ולטפל בהתאם לדרישות:

 לחצי עבודה. .1

 רמת השמן במדחסים בהדממה והפעלה. .2

 שיחון יתר  .3

 כמות המים שנכנסה מהרשת. .4

 מנועים מדחסים. –צריכות חשמל  .5

 הזנת מתחים. .6

 עינית בקורת )+ רמת חומציות(.לפי  –רמת גז הקירור  .7

 פעולת מחממי אגן השמן .8

 חיזוק מגעי חשמל .9

 רעשים חריגים .10

 שטיפת רידאטורים וצלעות קירור .11

VRF 

 מסנן אויר נקי. .1

 ניקוי מסננים ביחידות הפנימיות .2

 אביזרי בטיחות תקינים. .3

 בדיקת לחצי יניקה ודחיסה. .4

 בדיקת טמפרטורת אוויר אספקה ואוויר חוזר. .5

 וזעזועים חריגים ביחידה.בדיקת רעשים  .6

 מפוחי מחשון / יח' טיפול אוויר

 לבדוק שאין טפטופי / נזילות מים. .1

 מתאימה. לבדוק שכל אזור מכוון על טמפרטורת  .2

 לבדוק שווסתי האוויר במפזרים במצב תקין וסביר )למשל לא סגורים(. .3

 כמות אוויר לרבות אוויר צח בהתאם לתכנון. .4

 מסנן אוויר נקי. .5

 תקינות.ורצועות מתוחות  .6

 

 יחידת מ"א עצמאית )מארז אחד(

 בדוק קריאת מדי לחץ יניקה /דחיסה. .1

 רשום טמפרטורת אוויר חוזר ואספקה. .2

 רשום זרמי עבודה במדחסים. .3

 בדוק והקשב לרעשים וזעזועים חריגים ביחידה, מפוח ומדחסים. .4

 בדוק עין בקורת גז. .5

 ובהדממה.בדוק גובה השמן בעינית המדחס בפעולה  .6

 במגע יד. –בדוק תקינות גופי חימום בגוף מדחס  .7
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 ______________חתימת המציע 

 כמות אוויר לרבות אויר צח בהתאם לתכנון. .8

 מסנן אויר נקי. .9

 רצועות מתוחות ותקינות. .10

 .אביזרי בטיחות תקינים .11

 :עילייםמזגנים 

 .בדיקה חזותית של המזגן .1

 ניקוי מסננים. .2

 בדיקת לחצי יניקה ודחיסה. .3

 ואוויר חוזר.בדיקת טמפרטורת אוויר אספקה  .4

 בדיקת רעשים וזעזועים חריגים ביחידה. .5

 בדיקת חימום שמן למדחס. .6

 מפוח צנטריפוגלי:

 נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר. .1

 בדוק ורשום זרם עבודה השווה לנדרש. .2

 נקה באופן יסודי את מכלול המפוח. .3

 בדוק פיקוד הפעלה מקרוב ומרחוק, וודא כיוון סיבוב המנוע. .4

 אטום חיבורים גמישים לתעלות.בדוק שלמות ו .5

 גרד חלודה ובצע תיקוני צבע. .6

 בדוק הארקת המנוע וגוף המפוח. .7

 רשום זרם פעולת מנוע השונה לנתונים. .8

 מדוד ורשום כמויות אוויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות. .9

 לוח חשמל:

 מדידה ורישום של מתחים וזרמי הפעלה. .1

 מים מבחוץ(. בדיקה ויזואלית כללית )פיח, ניתוקים, נזילות .2

 בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה. .3

 בדיקה שאין רעשים חריגים. .4

 חיזוק והשלמה של שילוט בלוח. .5

 בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, יש לרשום זרם ומתח בכל פאזה. .6

 יש לבדוק פעולת מפסקים, מתגים ולחצנים. .7
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 ______________חתימת המציע 

 טיפול מונע כל שישה חודשים שנתי:

 צ'ילר

 בחומצה מתאימה ושטיפה במים, "סירוק" לפי הצורך.ניקוי סוללות  .1

 בדיקת תפקוד ברזים חשמליים. .2

 בדיקת פעולת התרמוסטט/בקר. .3

 בדיקת מגעי מדחסים/מפוחים. .4

 הגנה אקטיבית. –בדיקת פעולת מחמם מאייד  .5

 בדיקת הגנות לחץ: נמוך + גבוה + שמן. .6

 שליחה למעבדה פעם בשנה. –בדיקת טיב השמן במדחסים  .7

 דה ותיקוני צבע.ת חלורהס .8

 החלפת אבנים לפי הצורך. –בדיקת מסנן מייבש  .9

 בדיקת פעולות מגן קפיאה. .10

VRF 

 ניקוי פילטרים. .1

 בדיקת חיווטים במאייד. .2

 ניקוי מעבים. .3

 בדיקת פיקוד אלקטרוני. .4

 תפוקת המערכת. .5

 בדיקה ממוחשבת לבדיקת תקינות המערכת. .6

 מענה לתקלות ובעיות במשך כל השנה. .7

 חילוף במידת הצורך.החלפת חלקי  .8

 פעמיים בשנה. –ביקורת תקופתית  .9

 משאבת מים

 בדיקה ורישום לחצי יניקה וסניקה. .1

 בדיקות נזילות מים. –בדיקת רעשים ורעידות חריגים  .2

 לניסיון. –הפעלת משאבה רזרבית  .3

 באם נדרש. –סבים גירוז מי .4

 הידוק כל חיבור חשמל. .5

 אוורור.ניקוי פתחי אוורור של המנוע ובדיקת מניפת ה .6

 רישום זרמי חשמל בפעולה. .7

 ניקוי חלודה ותיקנוי צבע. .8

 השלמת שילוט חסר. .9

 פירוק וניקוי מסנן מים. .10
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 ______________חתימת המציע 

 מפוח נחשון / יחידה לטיפול אוויר

 בדיקה חזותית של היחידה: רעשים, רעידות, נזילות ו"הזעה". .1

 ניקוי / החלפה של מסנני אוויר. .2

 תיקון ואיטום בזפת בהתאם לצורך. ניקוי בכירת ניקוז ובדיקת יציאת הניקוז, .3

 בדיקת פעולת ברזים: חשמלי / פיקודי וניתוק. .4

 ניקוי סוללות מציידן החיצוני באמצעות חומר אלקלאי מתאים ושטיפה במים )באישור המזמין(. .5

 תיקון חיבורים גמישים לתעלות אוויר. .6

 הידוק כל חיבורי החשמל על גבי המנוע ובקופסת החשמל. .7

 לי.הידוק ברגים כל .8

 באם נדרש. –תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה  .9

 בדיקת איטום פנלים ותיקון סרטי אטימה. .10

 חיזוק לציר של מניפות המפוח. .11

 "קר"(. צבע גילוון –דרש )באם פח מגולוון גירוז, ניקוי חלודה וצביעה כנ .12

 כולל אוויר צח. –בדיקת כמויות אוויר וויסות  .13

 באם יש. –מום בדיקת זרמי חשמל למנוע ולגופי החי .14

 באם נדרש. –יישור ו"סירוק" צלעות  .15

רור/חימום, ____________ ופונקציות אחרות באם יבדיקה בפעולה : לשלוש מהירויות המנוע, להפיכת ק .16

 קיימות.

 לוח חשמל

 בדיקת פעולות של נורות הסימון והאזעקה. .1

 רעשים חריגים. .2

 חיזוק והשלמות שילוט בלוח. .3

 ומתח.בדיקה וכיול מדי זרם  .4

 בדיקת פעולות מפסקים, מתגים ולחצנים. .5

 חיזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים. .6

 בדיקת נתיכים ומאמ"תים שלמים ומתאימים. .7

 שלמות והימצאות פיח. –בדיקת מגעי מספקים  .8

 הידוק ברגי מגעים, חיבורים ומהדקים בכל לוח. .9

 ניקוי מגעים באמצעות חנקן יבש. .10

 שייתי.ניקוי סופי בשואב אבק תע .11

 בדיקת הארקה של הלוח, הגוף, הדלתות. .12

 בדיקת הימצאות ושלמות תכניות הלוח. .13

 ניקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים. .14

 בדיקת שלמות ופעולת קבלים. .15

 בדיקה תרמו גרפית ללוחות חשמל גם של המקררים ויחידות מארז אחד, פעם בשנה. .16

a.  לוחות, הבדיקה תעשה בזמן הפעלת כל הציוד בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה תרמו גרפית לכל

 בהספק שיא.

b. .הקבלן יגיש את דוחות הבדיקה לאישור 
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 ______________חתימת המציע 

 יחידת מ"א עצמאית )מארז אחד(

 בדוק תריסי אוויר ושמן צירים, פרקים ומנועי הפעלה. .1

 בדוק ונקה אגן המים של סוללת המאייד. .2

 בדוק מסנני אוויר, נקה או החלף לפי הסוג ולפי הצורך. .3

 מסבי ציר המפוח ומסבי המנוע.סוך  .4

 בדוק תקינות מערכת ההפעלה והפיקוד, תרמוסטט וכו'. .5

 מדוד זרם ______, _____, ______ אמפ'. –בדוק תקינות גופי החימום במדחסים  .6

 בדוק תקינות שסתום התפשטות וברז חשמלי. .7

 בדוק פעולת המעבר מקיץ לחורף ולהפך. .8

 המדחס וליד המחברים.בדוק נזילות שמן וגז סביב אטם ציר  .9

 בדוק שאין מגע בין צינורות רועדים. .10

 בדוק כושר יניקה כנגד לחץ ראש )במדחסים(. .11

 מסנן. –בדוק והחלף לפי הצורך את אבני המייבש  .12

 בדוק מצב גופי חימום החשמליים בתעלות או בגוף היחידה. .13

 בדוק מערכת החשמל, הפיקוד והבקרה, חזק חיבורים ומהדקים. .14

 ערכת החשמל והמנועים כלפי ההארקה.בדוק בידוד מ .15

 בדוק מערכת הארקה, מנועים, גוף היחידה, מערך התעלות. .16

 בדוק פתיחה וסגירה מלאה של ברזי סגירה ופיקוד. .17

 בדוק חיבורים גמישים מהיחידה לתעלות, גישור הארקה, השלם בחוסר. .18

 בדוק תקינות איטום היחידה ואיטום הפנלים. .19

 סלילי המאייד והמעבה.שטוף במים ובחומר ניקוי את  .20

 בדוק וויסות אוויר במפזרים. .21

 בדוק חיזוקי צנרת כבלים ומתלים בגוף היחידה. .22

 בדוק טיב השמן במדחסים והחלף לפי הצורך. .23

 בצע ניקיון יסודי של היחידה, נקה חלודה. .24

 בצוע תיקוני צבע כלליים. .25

  עילייםמזגנים 
 בדיקה ויזואלית של היחידה: .1

 צבע.שלמות מעטפת פח, מצב  1.1

 שלמות חיבורי צנרת גז וחשמל. 1.2

 שלמות צנרת וחיבורי ניקוז. 1.3

 דודים שלמים.יבדוק שאין הזעה והב 1.4

 שלמות שלטים. 1.5

 בדיקת רעשים וזעזועים חריגים. .2

 ניקוי בריכת ניקוז ונתיב יציאת המים, תיקוני איטום בהתאם לצורך. .3

 צורך.ניקוי סוללות "סירוק" בהתאם ל .4

 הידוק ברגים כללי. .5

 י חשמל למנוע המדחס ולגופי החשמל באם ישנם.בדיקת זרמ .6

 בדיקת פעולה לשלוש פעולות המנוע, הפיכת חימום/קירור ופונקציות אחרות באם קיימות. .7
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 ______________חתימת המציע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3נספח 

 דוחות טיפולים
 

 

 

 

 

 

 דוחות שירות

 על פי סריקת ברקוד יהא על הקבלן לדווח

 הקבלן יכין לכל אתר דוחות שירות על בסיס המפרט.

יכללו את שם האתר, שם ומספר המבנה, שם הציוד, מיקום הציוד, תפקיד הציוד, תוצרת, דגם, תנאי תכנון של  הדוחות

 הציוד כגון ספיקה, לחץ, זרם נומינלי.

 לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור תיק מסודר עם כל הדוחות הנדרשים בהתאם לאתרים 

 המבנים והציוד במבנה.

 ת שירות בצורה אחרת לאישור.הקבלן רשאי להגיש דוחו
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 ______________חתימת המציע 

 דוחות שירות

מס' 

 הדוח

 הערות שם הדוח

  לוח חשמל 1

  משאבת מים צנטריפוגלית 2

  יח' קירור )צ'ילר(בוכנתית 3

  יח' מ"א עצמית חימום בחשמל 4

  יח' מ"א עצמאית חימום משאבת חום 5

  יחידת מפוח נחשון 6

  מפוח אויר צנטרפוגלי 7

  מזגן חלון 8

  יחידת מזגן מפוצל 9

  VRFיח'  10

  יח' טיפול אוויר )יט"א( 11

 

הוראות האחזקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אינם מכסים את כל הוראות האחזקה האפשריות לציוד  הערה:
 הקיים במערכת ואינן מפרטות את כל הוראות היצרנים

המבנה והוראות היצרנים וזאת עבור כל מרכיב במערכת החברה הזוכה תידרש להשלים את מערכי האחזקה עפ"י ספרי 
 גם אם אינו מוזכר אך מורכב בפועל במבני המועצה.

 ההוראות מעיקרן מיועדות לבעלי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים.

כל תקלה שתתגלה במהלך בכל מקום בו מזוכרת בהוראות המילה "בדוק" הכוונה לרישום תוצאות של מדידות ולתיקון 

 הבדיקה.

 החברה תקים ותפעיל מערך אחזקה מונעת כנדרש.
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 ______________חתימת המציע 

 

  1דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' חשמל ות לוח

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

 

 

 הוראות ביצוע

    נורות הסימון והאזעקהבדיקת פעולת כל  פ ד 1

    הקשב לרעשים חריגים פ ד 2

    מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים פ ש 3

    חזק והשלם שילוט בלוח פ ש 4

    בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתח בכל פזה פ ש 5

    בדוק פעולת מפסקים, תגים ולחצנים פ ש 6

    נכנסים ויוצאים חיזוק תפסים לראשי כבלים ס ש 7

    נתיכים ומאמ"תים שלמים ומתאימים / בסיסי מבטיחים שלמים. ס ד 8

    בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסקים נקיים שלמים, ודא שאין פיח ס ש 9

    הידוק ברגי מגעים, חיבורים ומהדקים בכל לוח ס ש 10

    נקה מגעים באמצעות חנקן יבש )דחוס( ובמברשת ס ש 11

    נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי ובמברשת ס ש 12

    בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד ס ש 13

    בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים ס ש 14

    ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול ס ש 15

כל  הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה של ס ש 16
 הפונקציות

   

    בדיקת הארקה הלוח, הגוף והדלתות ס ש 17

    בדוק שלמות תכניות הלוח  ש 18

    ניקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים פ ש 19

    בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך פ ש 20

    בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק פ ש 21

הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים   בדוק חום  פ ש 22
 )אינפרא אדום(

   

    בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חירום )גנרטור( פ ש 23

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

  2דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' מים צנטריפוגליתמשאבת 

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

 

 

 הוראות ביצוע

    קרא ורשום לחצי מים יניקה . . . .  אטמ',  סניקה . . . . אטמ' פ ד 1

    הקשב לרעשים ולרעידות חריגים, בדוק נזילות מים פ ד 2

    בדוק במגע יד חם יתר במיסבים, בדוק שמן בעין ביקורת פ ד 3

    הפעל משאבה רזרבית לניסיון פ ד 4

    גרז מסבי המשאבה ס ד 5

נקה ויבש כל סביבת המשאבה, ודא שאין דליפת מים מהצירים, הדק  ס ד 6
 אטם הציר לפי הצורך

   

    (ALINGMENTבדיקת יישור צירי מנוע משאבה ) ס ש  7

    הידוק כל חיבורי החשמל של המנוע ס ש 8

    בדיקת הארקת המנוע ס ש 9

    ורור של המנוע ובדיקת מניפת האיוורורניקוי פתחי איו ס ש 10

_____, רשום גם זרם פעולה מול ברז סגור  Aרשום זרם פעולה רגיל  פ ש 11

A השווה לנתונים _____ 

   

    רשום לחץ סניקה מול ברז סגור _______ אטמ' השווה לנתונים פ ש 12

    נקה חלודה ובצע סגירה ואל חוזר ס ש 13

    השלם שילוט חסר פ ש 14

    בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר פ ש 15

    נקה מסנן מים ס ד 16

    בדוק פעולת מגן זרימה פ ש 17

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

 

  3דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' צ'ילר – יח' קרור מים

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

 

 הוראות ביצוע

    C º, טמפ' מים כניסה / יציאה PSI, שמם PSIרשום לחץ יניקה/דחיפה  פ ש 1

    הקשב לרעשים חריגים פ ד 2

    בדוק כתמי שמן ומים מסביב ליחידה פ ד 3

    נקה מסננים במערכות המים ס ד 4

    בדוק תקינות הבידוד פ ש 5

    בדוק וכייל במידת הצורך –מודדי חום ומודדי לחץ  פ ד 6

    פרק ושפץ ברזי פיקוד במידת הצורך ס ש 7

    כוון וכייל אביזרי פיקוד למדחס ס ש 8

    בדוק שמן החלף שמן לפי הוראות היצרן ס ש 9

    בדוק הידוק ברגים ס ש 10

    בדוק מערכת פריקת דרגות פ ש 11

    חזק חיבורי חשמל במנוע ובמפ"ז מקומי ס ש 12

    המנוע ורשום זרם פעולה . . . . אמפרבדוק עומס  פ נ 13

    בדוק בידוד קו ההזנה למנוע ס ש 14

    בדוק הארקת המנוע ס ש 15

    צנרת גז קירור ואביזריה   

    בדוק הצנרת לרעידות, חזק תפסים רופפים פ ש 16

    הפעל ובדוק תקינות ברזי סגירה שונים ס ש 17

    בטחון במעבהבדוק תקינות שסתום  פ ש 18

    בדוק תקינות שסתום סולנואידי פ ש 19

    בדוק תקינות שסתום התפשטות משווה לחץ חיצון ורגש פ ש 20

    בדוק תקינות הבידוד ומיפוי הבידוד בצנרת היניקה ס ש 21

    בדוק מצב מסנן מייבש, החלף אבנים לפי הצורך ס ש 22

    פיקוד ובקרה   

    פעולת מגן קפיאהבדוק  פ ש 23

בדוק פעולת מערכת הפיקוד והבקרה בשלמותה, ציין כל אביזר פיקוד  פ ש 24
 שנבדק ואת תחום פעולתו בזמן הבדיקה

   

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

  )המשך( 3דוח מס'  דף טיפולים 

  )המשך( צ'ילר – יח' קירור

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 

 הוראות ביצוע

    כללי   

    נקה את מכלול היחידה מלכלוך ומחלודה ס ש 25

    בצע תיקוני בידוד כלליים ס ש 26

    תיקוני צבע סופייםבצע  ס ש 27

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

 

  4דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' חימום חשמל –יח' מ"א עצמאית 

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

ה
ער

ה
 

פר
ס

מ
 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

, דחיסה, PSIבדוק קריאת מדי לחץ יניקה _______ / דחיסה _____  פ ד 1
 PSIשמן 

   

    C ºרשום טמפ' אויר חוזר ______  פ ד 2

    A_______ ,Aרשום זרמי עבודה במדחסים _______  פ ש 3

    והקשב לרעשים וזעזועים חריגים ביחידה, מפוח ומדחסיםבדוק  פ ד 4

    בדוק עין ביקורת לחוסר גז פ  ד  5

    בדוק גובה השמן בעינית המדחס בפעולה ובהדממה פ ד 6

    במגע יד –בדוק תקינות גופי חימום בגוף המדחס  פ ד 7

    בדוק תריסי אויר ושמן צירים פרקים ומנועי הפעלה ס ד 8

    בדוק ונקה אגן המים של סליל הקירור )מאייד קיץ, מעבה חורף( ס ש 9

    בדוק מסנני אויר, נקה או החלף לפי הסוג ולפי הצורך ס ד 10

    בדוק תקינות מערכת הפעלה והפיקוד, מפסק דגל, טרמוסטט וכו' פ ש 11

    Aמדוד זרם ___, ___, ___  –בדוק תקינות גופי החימום במדחסים  פ ש 12

    בדוק תקינות שסתום התפשטות וברז חשמלי פ ש 13

    בדוק מעבר פיקוה וההפעלה ממצב קיץ לחורף ולהיפך פ ש 14

    בדוק נזילות שמן וגז סביב אטם ציר המדחס וליד המחברים ס ד 15

    בדוק שאין מגע בין צינורות רועדים פ ש 16

    מסנן –בדוק והחלף לפי הצורך את אבני המייבש  ס ש 17

    בדוק מצב גופי החימום החשמליים בתעלות או בגוף היחידה ס ש 18

    בדוק מערכת החשמל, הבקרה והפיקוד, חזק חיבורים ומהדקים ס ש 19

    בדוק בידוד המערכת החשמלית והמנועים כלפי ההארקה ס ש 20

    מנועים, גוף היחידה, מערך התעלות בדוק מערכת הארקה, ס ש 21

    בדוק פתיחה וסגירה מלאים של ברזי סגירה ופיקוד ס ש 22

    בדוק חיבורים גמישים מהיחידה לתעלות, גישור הארקה, השלם בחוסר ס ש 23

    בדוק תקינות בידוד היחידה ואיטום הפנלים ס ש 24

    המאייד והמעבהשטוף במים ובחומר ניקוי את סלילי  ס ש 25

    בדוק ויסות אויר במפזרים ובין האיזורים ס ש 26

    בדוק חיזוקי צנרת כבלים ומתלים בגוף היחידה ס ש 27

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 
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 ______________חתימת המציע 

  4דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' )המשך( חימום חשמל –יח' מ"א עצמאית 

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

    בדוק טיב הזמן במדחסים והחלף לפי הצורך ס ש 28

הפעל המערכת ובדוק פעולה סדירה ורצופה של הפיקוד במצבי הפעלה  פ ש 29
 בחימום ובקירור –השתקה, מצבי תפעול בעומס חלקי 

   

    בצע ניקיון יסודי של היחידה. נקה חלודה ס ש 30

    בצע תיקוני צבע כלליים ס ש 31

בדוק כמויות אויר במפוח היחידה או ביציאה מתעלות האוויר, השווה  פ ש 32

 CFMלנדרש. רשום _______ 

   

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-כשהציוד במצב: סשנתי,  הביצוע -דו חודשי, ש-ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 ______________חתימת המציע 

  5דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' יח' מיזוג אויר עצמאית חימום משאבת חום 

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

 

 הוראות ביצוע

    , דחיסה _____, שמן______PSI____בדוק קריאת מדי לחץ יניקה  פ ש 1

    C º, אספקה ________ C ºרשום טמפ' אויר חוזר ____ פ ש 2

    A_______ ,Aרשום זרמי עבודה במדחסים ______ פ ש 3

    בדוק והקש לרעשים וזעזועים חריגים ביחידה, מפוח ומדחסים פ ד 4

    בדוק עין ביקורת לחוסר גז פ ד 5

    גובה השמן בעינית המדחס בפעולה ובהדממהבדוק  פ ד 6

    במגע יד –בדוק תקינות גופי חימום המדחס  פ ד 7

    בדוק תריסי אויר וזמן צירים פרקים ומנועי הפעלה ס ד 8

    בדוק ונקה ניקוז אגן המים של סליל הקירור )מאייד קיץ, מעבה חורף( ס ש 9

    לפי הסוג ולפי הצורךבדוק מסנני אויר, נקה או החלף  ס ד 10

    בדוק תקינות מערכת ההפעלה והפיקוד, מפסק דגל, טרמוסטט וכו' פ ש 11

    Aמדוד זרם הפעלה ____ –בדוק תקינות גופי החימום במדחסים  פ ש 12

    בדוק תקינות שסתום התפשטות, ברז חשמלי ושסתום לחץ קבוע פ ש 13

    ממצב קיץ לחורף ולהיפךבדוק מעבר הפיקוד וההפעלה  פ ש 14

    בדוק נזילות שמן וגז סביב אטם ציר המדחס וליד המחברים ס ד 15

    בדוק שאין מגע בין צינורות רועדים פ ש 16

    מסנן –בש יבדוק והחלף לפי הצורך את אבני המי ס ש 17

    בדוק מערכת החשמל, הבקרה והפיקוד, חזק חיבורים ומהדקים ס ש 18

    בדוק בידוד המערכת החשמלית והמנועים כלפי ההארקה ס ש 19

    בדוק מערכת הארקה, מנועים וגוף היחידה. ס ש 20

    בדוק פתיחה וסגירה מלאים של ברזי סגירה ופיקוד ס ש 21

    בדוק חיבורים גמישים מהיחידה לתעלות ס ש 22

    בדוק תקינות בידוד היחידה ואיטום הפנלים ס ש 23

    שטוף במים ובחומר ניקוי את סלילי המאייד והמעבה ס ש 24

    בדוק ויסות אויר במפזרים ובין האזורים ס ש 25

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 
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 ______________חתימת המציע 

  )המשך( 5דף טיפולים  דו"ח מס'  

  )המשך( יח' מיזוג אויר עצמאית חימום משאבת חום

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 

 הוראות ביצוע

    בדוק חיזוקי צנרת כבלים ומתלים בגוף היחידה ס ש 26

    בדוק טיב השמן במדחסים החלף לפי הצורך ס ש 27

הפעל המערכת ובדוק פעולה סדירה ורצופה של הפיקוד. במצבי  ס ש 28
 הפעלה, השתקה ומצבי תפעול בעומס חלקי

   

    בצע ניקיון יסודי של היחידה וניקוי חלודה, הצע תיקוני צבע כלליים ס ש 29

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

  6מס' דף טיפולים דו"ח  

 מס' יח' מפוח נחשון 

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

    ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים –יחידה  ס ש 1

    פתיחת וסגירת ברזי יחידה –יחידה  ס ש 2

    ניקוי או החלפת מילוי של מסנן אויר לפי הצורך –יחידה  ס ד 3

    ידי המפסק-בדיקת הפסקה והפעלה בכל מהירויות על –מכשור פיקוד  פ ש 4

בדיקת פעולת הטרמוסטטים והברזים החשמליים,  –מכשור פיקוד  פ ש 5
 CHANGE OVER SWITCHבדיקת הפיכת קיץ/חורף, 

   

    ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה –יחידה  ס ש 6

    בדוק והקשב לרעשים ורעידות –יחידה  ס ד 7

    הידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה –חשמל  ס ש 8

    ניקוי סוללות חיצוני במים וחומר ניקוי –יחידה  ס ש 9

    ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי –יחידה  ס ש 10

    שחרור אויר –יחידה  ס ש 11

    (1ניקוי פנימי של הסוללות ) –יחידה  ס ש 12

    בדוק והדק חיזוקי היחידה למקומה, בדוק חיבור גמיש –יחידה  ס ש 13

    C ºבדוק טמפ' אויר ביציאה מהיחידה, רשום _______  –יחידה  פ ש 14

בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז תקן בזפת לפי הצורך,  –יחידה  ס ש 15
 בדוק ניקוז מים חופשי

   

    CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה ____ פ ש 16

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

 

 

 

  7טיפולים דו"ח מס' דף 

 מס' מפוח אויר צנטריפוגלי

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

    הקשב לרעשים ולרעידות חריגים פ ד 1

    הפעל מפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה פ ד 2

    בדוק מצב הרצועות החלף לפי הצורך רצועות רזרביות ס ד 3

    גרז מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך ס ד 4

    נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר ס ש 5

    . . . . השווה לנדרש . בדוק ורשום זרם עבודה  פ ש 6

    נקה באופן יסודי את מכלול המפוח ס ש 7

    החיזוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה הדק ברגי ס ש 8

    בדוק שלמות ואטום חיבורים גמישים לתעלות ס ש 9

    בדוק פיקוד הפעלה מקרוב ומרחוק, וודא כיוון סיבוב המנוע פ ש 10

    הדק כל חיבורי החשמל במנוע ובמפסק ס ש 11

    בדוק הארקת המנוע וגוף המפוח ס ש 12

    חלודה ובצע תיקוני צבעגרד  ס ש 13

    ______ השונה לנתוניםAרשום זרם פעולת מנוע  פ ש 14

    השלם שילוט חסר פ ש 15

    CFMמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות ____ ס ש 16

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-ס שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב:-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

  8דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' מזגן חלון

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

    נקה מסנני אויר או החלף לפי הצורך ס ד 1

    צלעות לפי הצורך עם מסרק סוללה בדוק ונקה המאדה. ישר ס ש 2

    בדוק ונקה המעבה מבחוץ, ישר צלעות לפי הצורך ס ש 3

כולל יח' הפעלה  –בדוק, חזק ותקן חיבורים ומפסקים חשמליים  ס ש 4
 סטופ-סטרט

   

    בדוק פעולה תקינה ושקטה בכל מצבי הפעולה פ ד 5

    בדוק פעולה תקינה של מדפי זרימת אויר פ ד 6

    חזק המזגן ומסגרת )חזית( ס ד 7

    בדוק הכבל לבלאי הבידוד, לשינוי צבע, יובש וסדקים ס ש 8

    בדוק תקינות המפסק והטרמוסטט פ ש 9

    נקה מחלודה וצבע את המסגרת ומקומות פגומים בזמן ס ש 10

    בדוק אביזרי פיקוד, טרמוסטט, כפתורי הפעלה ופעולת קיץ/חורף פ ש 11

    בדוק רציפות הארקות ס ש 12

פרק את מכסי המזגן ונקה ביסודיות כולל שטיפה בזרם לחץ מים  ס ש 13
 בחומר ממיס

   

    נקה את מגש איסוף הנוזלים ס ש 14

    גרד מחלודה וצבע לפי הצורך את פנים המזגן ס ש 15

    בדוק התנעת מדחס ומפוחים פ ש 16

    והשלמה במידת הצורך בשלט חרוט סנדוויץ'בדוק מספור המזגן  ס ש 17

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

  9דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' יחידת מזגן מפוצל

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

    ( C10ºבדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש  ) פ ד 1

בדוק מכלול המכונה, המדחס, מפוח העיבוי ומפוח המפזר לרעשים,  פ ד 2
 רעידות וחלקים משוחררים

   

    המיםבדוק ניקיון יציאת ניקוז  ס ש 3

    בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה ס ד 4

    בדוק אביזרי פיקוד, טרמוסטט, כפתורי הפעלה, מעבר חימום קירור פ ש 5

    בדוק מגן השהייה למדחס פ ש 6

    בדוק ניקיון הסוללה וניקוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד ס ש 7

    נקה גרילים מלוכלך ואבק ס ש 8

    בדוק שלמות בידוד תרמי על המכסים וגוף היחידה ס ש 9

    נקה פנים יחידת העיבוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה( ס ש 10

    בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריטה ס ש 11

    בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה ס ש 12

    פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צינורות רועדים בדוק חיזוקי חלקי פ ש 13

    בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים, החלף או חזק לפי הצורך ס ש 14

    וודא שצירי המפוחים מסתובבים בחופשיות ס ש 15

    בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס פ ש 16

    בדוק זרם המפוחים פ ש 17

    ישר צלעות המעבה לפי הצורךבצע תיקוני צבע,  ס ש 18

    בצע התנעת מדחס ומפוחים פ ש 19

    סטופ-בדיקה, תיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרט ס ש 20

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

 

  10 דף טיפולים דו"ח מס' 

 מס' VRF יח'

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

    בדיקה ורישום לחצים למדחסים )לחץ ראש, לחץ יניקה, לחץ שמן( ס ש 1

    בדיקת כמות השמן במדחסים, הוספת שמן לפי הצורך ס ש 2

    בדיקת כמות הגז ואיתור דליפות גז, תיקונן ומילוי לפי הצורך ס ש 3

    בדיקת שסתומים ס ש 4

    בדיקה ורישום זרמים ומתחים של כל המנועים ס ש 5

    בדיקת מפוחי המעבה, רצועות איזון  ס ש 6

    הקשב לרעשים חריגים בסביבת יחידות העיבוי ס ש 7

    ניקוי / החלפת מסננים  פ ש 8

    בדיקת תקינות עבודות מפוחים ס ש 9

    ניקוי סוללות והרחקת גורמים זרים פ ש 10

    מתיחת רצועות והחלפתם במידת הצורך ס ש 11

    בדיקת שלמות צנרת הגז ס ש 12

    בדיקת שלמות חיבורים לתעלות/למים ולחשמל ס ש 13

הניקוז וניקיונה, שיפועי ניקוז לרבות בדיקת  בדיקת שלמות בריכת פ ש 14
 זרימה לניקוז

   

    בדיקת מערכת הפיקוד ס ש 15

    בדיקת שלמות הבידוד ביחידה וניקיון פ ש 16

בחדרים לתקינות. בדוק מסנן, נקה או החלף  VRFבדוק את קסטת  פ ש 17
 עפ"י הצורך. בדוק רעשים, רעידות וחלקים משוחררים

   

בדיקת כמות וטיב השמן במדחסים, שליחה למעבדה, הוספת או  פ ש 18
 החלפת השמן לפי התוצאות

   

 תאריך: הערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-דו חודשי, ש-ד
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 ______________חתימת המציע 

 

  11דף טיפולים דו"ח מס'  

 מס' טיפול אוויר )יט"א(יח' 

פר
ס

מ
ת 

רו
די

ת
צב 

מ
 ב

וע
בצ

 

 -ממוקם ב 
וע

יצ
ב

 

קן
תו

 

פר
ס

מ
ה 

ער
ה

 

 -משרת את 

  -מקצועות מבצעים 

 הוראות ביצוע

    בדיקה חזותית של היחידה, ראש, רעידות, נזילות, הזעה פ ש 1

    בדיקת מצב ומתח רצועות, יש . . . . רזרביות בגודל . . . . .  ס ש 2

    ניקוי/החלפת מילוי של מסנני אוויר ס ש 3

    גרוז מיסבים בעלי פטמות גרוז ס ש 4

    ניקוי בריכת הניקוז ויציאת הניקוז, תיקון איטום בזפת ס ש 5

    שימון צירי ברזים, מודוטרולים, דמפרים לכל אזור ס ש 6

 בדיקת פעולת המכשור והפיקוד מפסק דגל, ברזי מודוטרולודמפרים פ ש 7

 לכל אזורי היחידה

   

    ניקוי מסנני המים ובדיקת פעולת ברזים פ ש 8

    ניקוי היחידה בשלמותה, גרוז מדפים ומוטות מנועים ס ש 9

    ניקוי סוללות מצדו החיצוני באמצעות מים וחומר ניקוי ס ש 10

    תיקון חיבורים גמישים לתעלות אוויר ס ש 11

    החשמל ע"ג המנוע והמכשור החשמליהידוק כל חיבורי  ס ש 12

    הידוק ברגים כללי ס ש 13

    בדיקת התקנה בקו ישר של גלגלי הרצועות, בדיקת מצמד ס ש 14

    תיקוני בידוד כלליים בתוך היחידה ס ש 15

    בדיקת איטום הפנלים ותיקון סרטי האטימה ס ש 16

    כימיניקוי פנימי של הסוללות ע"י חומר  ס ש 17

    מריחת גריז על הציר של המפוח ס ש 18

    בדיקת מצב המפוח, כנפיים, חיזוק לציר ס ש 19

    נקה ביסודיות גוף היחידה, גרד חלודה, צבע כנדרש ס ש 20

    הפעל היחידה, בדוק פעולת הפיקוד בכל המצבים פ ש 21

    מדוד כמויות אוויר בתעלות, השווה לנדרש, ווסת. פ ש 22

    A.... ,A.... ,Aרשום זרם פעולת המנוע.... פ ש 23

    , ...., ...., ...., Aרשום זרם פעולת גופי חימום: .... פ ש 24

    CFMמדוד כמות אויר במפוח או ביציאה מהתעלות. רשום ... פ ש 25

 תאריך: יבוצע אחת לשנתייםהערות : 

 שם המבצע:

 חתימת מפקח: 

 פעולה-סטטי, פ-שנתי,  הביצוע כשהציוד במצב: ס-שדו חודשי, -ד
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 ______________חתימת המציע 

 6מסמך 

 

 2001-הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"אהנדון: 

 

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג המציע ______________ המוסמך להתחייב בשם 

חר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, המציע,  לא

 מצהיר בזאת כדלהלן:

 

והתקנות לפיו )להלן:  2001-מסוימים התשס"א במוסדות מין עבריני של העסקה החוק למניעת כי ,לי ידוע .1
אחזקה, שירות ואספקה של מערכות מיזוג "(, חל עלי, כנותן שירותים במסגרת הסכם למתן שירותי החוק"

 .אזורית תמר האוויר עבור מועצה
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבהתאם לחוק, חל איסור על העסקה של בגיר, ללא קבלת אישור מראש, ממשטרת  .2

ישראל, המעיד כי ההעסקה מותרת על פי חוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר עצמו 
ועמד לעבודה או על ידי המעסיק או על ידי המסגרת, בצירוף של יפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת המ

 הזהות של הבגיר, והכל בהתאם לחוק.
אני הח"מ, מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את האישור מהמשטרה לגבי כל אדם או גוף,  .3

 שורים ולהציגם בכל עת שאדרש.כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האי
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 

 

  

 חתימה וחותמת נותן השירות שם מלא של החותם נותן השירות תאריך

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם נותן השירות, ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר 

 זה. 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך

 
 

 

 

 

 


