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לכבוד:

מכרז סגור לרכישת ציוד לחדר כושר
מועצה מקומית בית אריה והחברה לפיתוח בית אריה בע"מ (להלן" ,המזמינות")פונות אליך לשם
אספקת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה.
א 1.תנאי השתתפות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ליבואן/יצרן מכשירי כושר למועדונים מקצועיים.
היבואן/יצרן פועל בישראל למעלה משלוש שנים.
ליבואן/יצרן ציוד מפירמות ידועות הנמכרות בישראל שלוש שנים לכל הפחות.
היבואן /יצרן סיפק הציוד המוצע בחמישה אתרים בישראל לכל הפחות ,הפועלים  18שעות
רצופות ביום ומפעילים מעל  1000מתאמנים .
ליבואן/יצרן אישורי מכון התקנים הישראלי (תקנים בינלאומיים ביבוא) לציוד המוצע.
ליבואן/יצרן מלאי חלפים זמין ,המצויים במחסניו.
ליבואן/יצרן טכנאי שירות זמינים.
ליבואן/יצרן אין הגבלות ועיקולים בחשבונותיו וביכולתו להמציא ערבות בנקאית על סך
 50%משווי הציוד המוצע בהצעה ,עד למועד של  14ימים לאחר אספקת הציוד.
היבואן יעניק אחריות מלאה על כל הציוד למשך  3שנים לפחות או בהתאם לתנאים
המופיעים באתר/קטלוג היצרן המקורי ,הגבוה מבניהם .האחריות תכלול חלפים ושירות
(למעט ריפוד – אחריות ל 6 -חודשים).

א 2.פירוט והרחבה לתנאי השתתפות:
.1

.2

.3

על המציע לפרט את ניסיונו באספקת ציוד לחדרי כושר והתקנתו ברשימה כרונולוגית מדגמית
של  10עבודות שבוצעו במהלך חמש השנים האחרונות .ברשימה זו יפורטו תיאור העבודה,
ההיקף הכמותי והכספי ,מועד הביצוע ,משך הזמן של הביצוע ,שם הלקוח ושם איש הקשר
אצל הלקוח ומספר הטלפון שלו .על המציע למלא את הרשימה שבטבלה בנספח ג' להצעה,
באופן מלא ומדויק.
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים התקפים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס התשל"ו ,1976-העסקת עובדים זרים
כדין ושכר מינימום).
על המציע לצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה של החברה/המציע.

א 3.ביקור בחדר הכושר בקאנטרי בית אריה
המציעים מוזמנים לבקר בחדר הכושר החדש לשם התרשמות ממיקומו ,דרכי גישה ומיקום ההתקנה.
מועדים אפשריים לביקור בחדר הכושר הינם בין התאריכים  20.3.16-24.3.16בשעות הבוקר,
בתיאום טלפוני מראש מול מוקד המועצה גב' רונית ישר ,טלפון .050-2146062
לאחר הביקור יוכל כל מציע לשאול ולברר כל פרט הדרוש לו לשם הגשת ההצעה.
שאלות מקדימות יש להעביר לדוא"ל  info@rantamari.comאו לפקס מס'  072-2578597עד
לתאריך  27.3.16עד השעה  16:00תוך ציון שם המציע ושם נציגו.
תשובות לשאלות ישלחו בכתב לכל המציעים יומיים אחר המועד האחרון לשליחת שאלות.
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א 5.כללי
מסמכי המכרז לא יימסרו במשרדי המזמינות ,אלא יש להורידן מאתר האינטנרנט של המועצה
 WWW.Beit-arye.co.ilאו לפנות ליועץ ולקבלם בדוא"ל.
יש לצרף למסמכי המציעים קבלה בסך של  - ₪ 1,000דמי השתתפות שישולמו במחלקת הגבייה של
המועצה (אפשר לשלם טלפונית בכרטיס אשראי.)08-9127023 :
א 4.מועד אחרון להגשת הצעות
את ההצעות בשני עותקים יש למסור עד לא יאוחר מיום  3.4.2016שעה  13:00במעטפה חתומה ללא
ציון זהות מציע עבור המזמינות–בבית המועצה המקומית בית אריה ,לשכת ראש המועצה ,למסירה
בתיבת המכרזים.
על המעטפה יש לציין "מכרז פומבי :אספקה והתקנת ציוד בחדר כושר"
א 5.בחירת הזוכה
המזמינות אינן מתחייבות לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,והן רשאיות לפצל את
ההתקשרות בין מספר מציעים לפי שיקול דעתן.
א 6.אמצעי קשר
נציג מועצת בית אריה
נציג המועצה אליו ניתן לפנות בבירורים בקשר עם פנייה זו הוא מר גיל ליטוב ,מזכיר וגזבר ,טלפון:
 08-9127002פקס ,08-9127020 :דוא"ל . lgil@beit-arye.co.il
יועץ מקצועי
לשאלות בנושאים מקצועיים ניתן לפנות ליועץ הקאנטרי ,רן תמרי
טלפון,054-2299609 :פקס  ,072-2578597דוא"לinfo@rantamari.com :
ב 1.תיאור הפרויקט והיקפו (מפרט)
המציע יספק ויתקין בחדר כושר קאנטרי בית אריה ,את כל הפריטים והציוד הרשומים מטה ובהתאם
למפרט הטכני המתואר בסעיף ב 3.וכל זאת תוך הקפדה שהציוד יפעל באופן תקין ובסטנדרטים
מקצועיים גבוהים.
ב 2.רשימת ציוד – ראה נספח ב' למכרז.

ב 3.מפרט טכני לציוד הנדרש
מכשירים אירוביים
מפרט כללי:
א .מותאם לעומס מסחרי של  18שעות פעילות ביום.
ב .מותאם למתח חשמלי ישראלי.
ג .משקל משתמש  160ק"ג ומעלה.
ד .נתוני צג :מהירות ,קצב (דקות/ק"מ  ,צעדים/דקה) ,שיפוע/התנגדות ,זמן חולף ,זמן נותר,
דופק ,צריכת קלוריות ,הספק.
ה .שפת הנתונים :אנגלית (עברית יתרון).
ו .תוכניות אימון מונחות דופק ,שיפוע משתנה.
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ז .הפעלה מהירה ()Quick Start
ח .לחצן השהיה ()Pause
ט .מדידת דופק :באמצעות חישני מדידה ידניים ( משדר חזה יתרון).
י .ידית/לחצן לשינוי מהיר של התנגדות/מהירות/שיפוע.

 תוספת מפרט אופציונאלי המהווה יתרון:
יא .אפשרות להצגת תוכן הוידיאו של ( I Pod/ Smart Phoneבמסך אופציונלי).
יב .הודעת התראה בצג על תקלה במכשיר.
יג .מידע על כמות שימוש והתראות תחזוקה.
יד .אופציה לחיבור לאפליקציה לתיעוד ומעקב אימונים.
מפרט ספציפי:

 .1מסלול ריצה
 )1מנוע 4 AC :כ"ס ומעלה
 )2חשמל :מותאם לסטנדרט הישראלי (ללא שנאי)
 )3מידות משטח ריצה 150/50 :ס"מ לכל הפחות.
 )4בולמי זעזועים.
 )5מהירות מרבית  20קמ"ש לפחות.
 )6מעצור חירום לעצירה מהירה.
 תוספת מפרט אופציונאלי המהווה יתרון:
 )7חיישן צעידה  -מזהה כאשר מתאמן עוזב את המכשיר ועוצר חגורת הריצה עצמאית.
 .2קרוס טריינר/מדרגה אליפטית אדפטיבית
מכשיר המאפשר לשנות את גודל הצעד ו/או מסלולו בהתאם לנוחות המתאמן.
 )1פעולת המכשיר :משולבת = דוושות לעבודת רגליים  +ידיות לעבודת ידיים.
 )2מקור אנרגיה :מכשיר נטען עצמית.
 20 )3דרגות קושי ומעלה

 תוספת מפרט אופציונאלי המהווה יתרון:
 )4אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר.
 )5עליה על המכשיר מצידו האחורי – יתרון.
 .3קרוס טריינר  /מדרגה אליפטית במסלול קבוע
 )1פעולת המכשיר :משולבת = דוושות לעבודת רגליים  +ידיות לעבודת ידיים.
 )2מקור אנרגיה :מכשיר נטען עצמית.
 20 )3דרגות קושי ומעלה.

 תוספת מפרט אופציונאלי המהווה יתרון:
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 )4אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר.
 )5עליה על המכשיר מצידו האחורי – יתרון.
 .4אופני כושר בישיבה גבוהה
 )1מקור אנרגיה :מכשיר נטען עצמית.
 20 )2דרגות קושי ומעלה.
 )3התנגדות רציפה/תגובה מהירה גם לאחר השהיית דיווש.
 )4מושב מתכוונן
 .5אופניים בישיבה נמוכה
 )1מקור אנרגיה :מכשיר נטען עצמית.
 20 )2דרגות קושי ומעלה.
 )3התנגדות רציפה/תגובה מהירה גם לאחר השהיית דיווש.
 תוספת מפרט אופציונאלי המהווה יתרון:
 )4גוף מכשיר חצוי באמצע.
 )5משענת מושב מתכווננת.

 )6אפשרות לשינוי התנגדות באמצעות לחצנים מהירים בקדמת הצג או בידיות המכשיר.
 .6סטפר:
 12 .1דרגות קושי ומעלה
 .2מעקה בשני גבהים לעמידה זקופה או רכינה לפנים.
 .7-22מכשירי חיזוק
מפרט כללי
א .סוג הציוד :מכשירי חיזוק בהתנגדות מערכת משקולות.
ב .מידות :במידת האפשר שטח רצפה קטן.
ג .מיגון  -כיסוי הגנה למערכת משקולות.
ד .חיפוי רגלי מכשירים – גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה.
ה .מערכת משקולות – פין בורר משקל עם מנגנון בטיחות או אלמנט בטיחות שווה ערך.
ו .ידיות אחיזה – ציפוי גומי או שו"ע ,קשיח מוגן תזוזה.
ז .גלגלות – אלמנט למניעת בריחת כבל.
ח .מושבים :מתכווננים תוך כדי ישיבה .החלפת מצבים קלה במעבר בין תרגילים.
ט .ארגונומיה :כניסה ויציאה קלה מהמכשיר ,קל לכוונון והפעלה.
י .תנועת זרועות/מדרכי דחיקה :טווח תנועה רחב ומינימום "חופש"  /תנועת סרק.
 תוספת מפרט אופציונאלי המהווה יתרון:
יא .שטח רצפה קטן.
יב .מערכת משקולת עם מנגנון לתוספת משקל בטווחי ביניים.
מפרט ספציפי

.7
.8
.9
.10
.11
.12

מכשיר לחיצת רגליים בישיבה :ידית עצירת חירום למדרך הלחיצה.
מכשיר מקרבי ירך בישיבה :מנגנון כוונון ונעילה של זרועות המכשיר (מדרכי הרגליים).
מכשיר מרחיקי ירך בישיבה :מנגנון כוונון ונעילה של זרועות המכשיר (מדרכי הרגליים).
מכשיר כופפי ברך בישיבה :משענת מתכוונת ,כרית דחיקה מתכווננת.
מכשיר פושטי ברך בישיבה :משענת מתכוונת ,כרית דחיקה מתכווננת.
גרביטון :ראה מפרט כללי
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.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

מכשיר משיכה עליונה עם כבל :מושב מתכוונן או כרית תמיכת ירכיים מתכווננת.
מכשיר משיכה עליונה עם ידיות  :מושב מתכוונן או כרית תמיכת ירכיים מתכווננת.
מכשיר חתירה בישיבה :מושב וכרית תמיכת חזה מתכווננים ,ידיות אחיזה אנכיות +
אופקיות.
פרפר חזה /שכמות :זרועות דחיקה/משיכה מתכווננות ,מושב וכרית תמיכה מתכווננים,
ידיות אחיזה אנכיות  +אופקיות
מכשיר לחיצת חזה בישיבה :מושב מתכוונן ,ידיות אחיזה אנכיות  +אופקיות
מכשיר לחיצת כתפיים בישיבה:מושב מתכוונן ,ידיות אחיזה אנכיות  +אופקיות
מכשיר מקבילים /פושטי מרפק :מושב מתכוונן.
מכשיר כופפי מרפק :מושב מתכוונן.
מכשיר פולי כפול :שתי מערכות משקולות ,מכלול חיבור ידיות מתכוונן לגבהים שונים,
כולל מתח מובנה.
מכונת בטן בישיבה :ראה מפרט כללי

 23-28מכשירי כוח בהעמסת צלחות משקלות Plate Loaded

מפרט כללי
א .סוג הציוד :מכשירי כוח בהעמסת צלחות משקלות.
ב .חיפוי רגלי מכשירים – גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה.
ג .מוטות/קרניים להעמסת משקולות  -בקוטר אולימפי
ד .אחסון צלחות משקולות  -לפחות  4קרניים בכל מכשיר לתליית צלחות משקולות.
ה .מושבים  -מתכווננים תוך כדי ישיבה.
ו .ידיות אחיזה – ציפוי גומי או שו"ע ,קשיח מוגן תזוזה.
ז .ארגונומיה :כניסה ויציאה קלה מהמכשיר ,קל לכוונון והפעלה.
מפרט ספציפי
 .23לחיצת רגליים :ידית עצירת חירום למדרך הלחיצה.
 .24לחיצת חזה בשיפוע עליון בישיבה :מושב מתכוונן ,הפרדה בין זרוע ימין ושמאל
 .25משיכה עליונה :כרית תמיכת רגליים מתכווננת ,הפרדה בין זרוע ימין ושמאל
 .26חתירה בישיבה :כרית תמיכת חזה מתכווננת ,הפרדה בין זרוע ימין ושמאל
 :Smith Machine .27מעצורי בטיחות מתכווננים בגובה למוט הדחיקה ,משקל מוט ""0
(מנגנון איזון).
 .28ספת בטן קראנצ' :רגלית תמיכה לרגליים ,קרן להוספת צלחות משקולות לזרועות
המשיכה.
 29-42ספות וסטנדים

מפרט כללי
א .סוג הציוד :ספות אימון ומעמדים למשקולות.
ב .חיפוי רגלי מכשירים – גומי הגנה על רגלי המכשירים למניעת שריטות וסימנים על הרצפה.
ג .מוטות/קרניים להעמסת מוטות דחיקה ומשקולות  -בקוטר אולימפי
ד .מושבים מתכווננים תוך כדי ישיבה.
ה .חזקים ויציבים מאוד.
מפרט ספציפי
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 .29מתקן מתח ,מקבילים ,בטן תחתונה :מגוון צורות אחיזה (אך רק במידה ולא קיים אצל
היצרן ,ניתן להציע ללא מתח).
 .30כלוב חופשי  :Power Stationכולל מתקן מתח ,מעצורי בטיחות מתכווננים בגובה למוט

.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42

הדחיקה  +זיזים/תושבות מתכווננים למוט הדחיקה .לפחות  4קרניים לתלייה/אחסון
משקולות.
ספת לחיצת חזה אולימפית :זיזים/תושבות בשני גבהים או יותר ,לפחות  4קרניים
לתלייה/אחסון משקולות.
ספת לחיצת חזה בשיפוע חיובי :מדרך עמידה למשגיח ,מושב מתכוונן ,זיזים/תושבות
בשני גבהים או יותר ,לפחות  4קרניים לתלייה/אחסון משקולות.
ספת כופפי מרפק :מושב מתכוונן או כרית תמיכה מתכווננת.
ספת זוקפי גו :כרית תמיכת אגן מתכווננת או כרית תמיכת קרסול מתכווננת.
ספת בטן מתכווננת :תמיכת שוקיים ב  90מעלות זווית התחלתית ואפשרות להגדילה
עד  135מעלות (= באלכסון לרצפה).
ספסל מתכוונן  0-90מעלות :כוונון נפרד למושב ולמשענת ,גלגלים לשינוע קל.
ספסל  *90קבוע :גלגלים לשינוע קל.
ספסל שטוח :גלגלים לשינוע קל.
מעמד אנכי למשקולות  1-10ק"ג :ל 10-זוגות ,יציב.
מעמד אופקי למשקולות  12.5-45ק"ג :ל 10-זוגות לפחות ,יציב.
עץ לצלחות משקולות :קוטר אולימפי ,לפחות  6קרניים ,יציב.
מכשיר גמישות אישי :מגוון תרגילים רחב.

 43-82מוטות ,צלחות משקולות ומשקוליות יד וידיות אימון







מוטות לצלחות משקולות :קוטר אולימפי עם שרוול העמסת משקולות מסתובב.
צלחות משקולות :קוטר אולימפי ,מצופות גומי כולל ידית אחיזה -לצלחות של  10ק"ג
ומעלה.
משקוליות יד עד  10ק"ג :ניקל כרום או גומי.
משקוליות יד  12.5-45ק"ג :מצופות גומי עם ידית ארגונומית (קמורה במרכזה).
ידיות אימון לפולי כפול :ניקל כרום כולל טבעות אגסיות לחיבור לכבל

 .83משקל ומד אחוזי שומן אלקטרוני








מדידה ללא צורך בהסרת בגדים;
 4נקודות מדידה
דיוק מדידה 0.05 :ק"ג;0.1% ,
משקל משתמש 150 :ק"ג לפחות;
חיבור למחשב/מדפסת נתונים;
נתוני מדידה נדרשים :משקל כולל ,משקל שומן ,משקל גוף רזה (ללא שומן) ,אחוז
שומן ,מדד גופני ( ,)BMIהתנגדות ( ,)IMPEDENCEמשקל מים.

ב 4.הערות כלליות למפרט:
 .1כל הציוד בהצעה יהיה חדש.
 .2כל הפריטים בהצעה הצורכים חשמל יהיו בעלי תקע חשמלי סטנדרטי.
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 .3כל הפריטים בהצעה יתאימו לעומס משתמש של  160ק"ג לפחות.
 .4התצוגה האלקטרונית במכשירים תהיה בשיטה המטרית ובקילוגרמים.

ג 1.אחריות ,שירות ,האברה והתקנה
 .1המציע מתחייב בזאת לספק אחריות לכל הציוד שיסופק ושיותקן בהצעה לתקופה של  3שנים.
 .2המציע יהיה אחראי לטיב ההתקנה שבוצעה על ידו לתקופה של  6חודשים ללא תשלום נוסף.
ג 2.תגובה לקריאת שרות
 זמן תגובה למכשיר שאינו פועל – עד  2ימי עבודה מקריאת השרות.
 זמן תגובה למכשיר שאינו תקין (אך פועל) – עד  4ימי עבודה מקריאת השירות.
ג 3.מלאי חלפים נדרש אצל היבואן
הגשת ההצעה הינה כהצהרה מצד היבואן כי במחסניו מלאי חלפים המאפשר טיפול ותיקון בכל
תקלה שאותרה ואשר יש בה למנוע פעילות המכשיר.


תרשים העמדת ציוד ומיקום תשתיות מצורפים בנספח ו' למפרט זה.

ד 1.אופן הגשת ההצעות
 .1יש להגיש ההצעה כשהיא נושאת לוגו רשמי של החברה ובחתימת נציג מורשה מטעמה.
 .2יש להגיש את הצעת המחיר על אמצעי אחסון אלקטרוני (פלאש דיסק )CD ,אך ורק בטבלת
האקסל המצורפת = "נספח ב  -רשימת ציוד חדר כושר קאנטרי בית אריה".
 .3בנספח ב' שני גיליונות :אופציה א' ,אופציה ב'.
 )01באופציה א' יש להציע מכשירים אירוביים הכוללים מסך מגע ומכשירי כוח ברמה הגבוהה
יותר מבין הצעות הספק.
 )02באופציה ב' יש להציע מכשירים אירוביים הכוללים תוספת מסך נפרד מעל צג המידע,
כולל אפשרות לשליטה בערוצים ובעוצמת השמע מתוך הצג וכן סטנד תואם לחיבור
הטלוויזיה לצג המידע/גוף המכשיר .מכשירי כוח יש להציע ברמה הגבוהה פחות מבין
הצעות הספק.
 .4יש לצרף קטלוגים ודפי הסבר לכל הפריטים בהצעה כשהם ממוספרים בהתאם למספר הסידורי
ברשימת הציוד שבנספח ב' להצעה (לא תהיה התייחסות להגשת הצעות ללא מספור).
 .5את נספח ב' הצעת המחיר יש לשלוח גם במייל לרן תמרי לדוא"ל info@rantamari.com
 .6יש לציין מחירים בשקלים וללא מע"מ.
 .7יש לפרט תחת אילו תקנים עומד הציוד המוצע.
 .8ניתן לצרף גיליון הערות על מנת לציין תכונות מכשור שאינן מופיעות במפרט.
ד 2.הערות להגשת הצעות:
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.1

.2
.3
.4

על המציע להגיש הצעות לגבי סוג הציוד ברמה מקצועית גבוהה בלבד ,כמופיע במפרט ,או ציוד
שווה ערך לציוד המופיע במפרט בצירוף מסמכים המעידים על כך כי הציוד שווה ערך ,ובצירוף
קטלוגים של הציוד .המציע מקבל על עצמו מראש בעצם הגשת הצעה זו שהמוסמך לקבוע האם
ציוד מסוים הוא שווה ערך לנדרש במפרט והאם עבודת ההתקנה בוצעה לשביעות רצון הלקוח ,הוא
היועץ מטעם הלקוח וקביעתו תהיה מחייבת וסופית .היועץ מטעם קאנטרי בית אריה יפעיל את
סמכויותיו בסבירות.
על הספק להתקין ציוד אשר כולו עובד במתח רשת תקני  220-240וולט.
על הספק לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהבאת הציוד ובהשארתו בתקופת האחריות במצב של
הפעלה תקינה.
הספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות של היועץ מטעם הלקוח .אישור היועץ כי הציוד סופק
והותקן כפי הנדרש במפרט ובאיכות טובה ,יהוו תנאי לתשלום לספק.

 .5הספק ישלים את אספקת והתקנת הציוד בתוך  90יום ממועד הוצאת הזמנה ע"י החברה הכלכלית
בית אריה.
 .6הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות הספק ותבוסס על האמור במפרט זה ועל יתר הדרישות
במכרז.
 .7המזמינות שומרות לעצמן את הזכות לבקש ביצוע תוספות הן של רכישת ציוד אחר והן של עבודות.
הספק יידרש במקרה כזה לתת הצעת מחיר על בסיס הסביר והמקובל בשוק לגבי התוספות .היועץ
מטעם המזמינות יבדוק את הצעת המחיר על פי השוואה למחירי השוק והמחיר שייקבע על ידי
היועץ יהיה המחיר לגבי התוספות ,אלא אם כן יודיע הספק כי אינו מעוניין לספק את הציוד או
העבודות במחיר שנקבע.
 .8לגבי פריטים שלגביהם הוגשה הצעת מחיר במסגרת המכרז – למזמינות תהיה אופציה במשך 12
חודשים נוספים ממועד האספקה לרכוש פריטים נוספים במחיר הנקוב בהצעה ובתנאים המפורטים
ההזמנה.
ממועד
יום
90
בתוך
תהיה
האספקה
כלשהי.
תוספת
ללא
ה .תנאי התשלום
 .1התשלום בגין אספקת הציוד והתקנתו ויתר התחייבות הספק על פי מפרט זה ישולם כלהלן:
 50% בעת ההזמנה כנגד ערבות בנקאית על סכום זהה.
 50% נוספים  14יום לאחר גמר ההספקה וההתקנה אצל הלקוח ,ולאחר אישור היועץ ונציג
המזמינות המעיד כי קיבל את הציוד בשלמותו ולשביעות רצונו ,וכי החשבון שהוגש הוא בהתאמה
למחירים הנקובים בהצעת הספק ועל-פי הכמויות שסופקו בפועל.
 .2כדי למנוע עיכובים בתשלום ,ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו למזמינות תכלול את כל
הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עמן.
 .3לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות כלפי המזמינות בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר
פרטים בחשבונית ,או פרטים לא נכונים ,או חוסר במסמכים.
 .4מחירי המוצרים המוצעים על ידי הספק יהיו סופיים ולא יוצמדו לכל מדד שהוא.
 .5ינוכה מס במקור מכל תשלום אלא אם כן ימציא הספק אישור על פטור מניכוי מס במקור מטעם
פקיד השומה.
ה .קריטריונים לבחירת הספק
 .1.1המזמינות תמננה יועץ מטעמן שמתפקידו לייעץ לוועדת המכרזים בבחינת ההצעות ,לאשר
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שהציוד שסופק על פי המכרז תואם את תנאי המכרז ודרישותיו ,את תנאי ההצעה ואת ההזמנה ,וכן
לפקח על ההתקנה ולאשר כי היא בוצעה כנדרש במכרז ולשביעות רצון החברה.
 .1.2המרכיבים אשר ישפיעו על בחירת הזוכה יהיו כדלקמן:
א .עמידה בדרישות האיכות ברמה גבוהה (נוחות,בטיחות ,אסתטיקה ,עמידות וכדומה).
ב .שקלול ההצעות אשר עומדות בתנאי הסף באופן המבוסס על  75%לקריטריון המחיר ו25%-
לקריטריון האיכות.
ג .ערכים מוספים נלווים לציוד איכות המוצרים המוצעים והיותם בעלי תכונות או מאפיינים טובים
יותר מאשר נדרש במפרט.
ד .לספק אפשרות לספק את כל הציוד הנדרש באותה קטגוריה (אירובי /חיזוק /ציוד חופשי).
ה .ניסיונו של המציע בפרויקטים דומים ,בעלי היקף ואופי דומה לנדרש.
ו .המלצות של מקבלי שירות דומה מהמציע ,ושביעות רצון של לקוחות בעיקר מההיבט של רמה
מקצועית ,רמת שירות ועמידה בלוחות זמנים.
 3 .1.3ההצעות אשר עומדות בתנאי הסף ואשר נותנת את מירב היתרונות ללקוח על בסיס של שקלול
עלות איכות יועלו לדיון בוועדת המכרזים.
 .1.4ההצעה שתיבחר תהיה זו שתעמוד בתנאי הסף ואשר מכילה את מירב היתרונות למזמינות על
בסיס של שקלול העלות והאיכות .למרכיב האיכות יינתן משקל של  25%ולמרכיב העלות יינתן
משקל של .75%
 .1.5הצעה שיינתן לה במרכיב האיכות ציון נמוך מ 85-תיפסל.
 .1.6מבחני המשנה של מרכיב האיכות מפורטים להלן בטבלה שבסעיף  .1.5מציע יוכל לצרף כל חומר
הנראה לו רלוונטי למבחני המשנה של מרכיב האיכות.
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 .1.7מרכיב האיכות ייבדק לפי אמות המידה שלהלן:
מבחני משנה של מרכיב האיכות ומשקלם היחסי

ניקוד מרבי

מידת שביעות הרצון של לקוחות המציע מהמוצרים שסיפק להם ומרמת

70

השירות שלו בעיקר מההיבט של רמה מקצועית ועמידה בלוחות זמנים בדגש
על התקנה ,תגובה לקריאות שירות ,תיקון תקלות מהיר ועמידה בהתחייבות
האחריות.
ניסיונו של המציע בפרויקטים בעלי היקף ואופי דומה .
סה"כ

30
 100נק'

 .1.8המזמינות שומרות לעצמן את הזכות לפסול הצעה של ספק שלקוח מקרב לקוחותיו נתן עליו חוות
דעת שלילית או שהתקשרות של לקוחות נדגמים עמו לא בוצעה לשביעות רצון הלקוח.
 .1.9ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר תיבחר כהצעה הזוכה.
 .1.10המזמינות רשאיות לא להתחשב כלל בהצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז
שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה.
 .1.11למזמינות נתונה הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו
או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה ,בכפוף לדיני המכרזים.
ו .תנאים כלליים
תנאים אלה יחד עם יתר תנאי המכרז מחייבים את המציע .בעצם חתימתו על טופס הגשת ההצעה
מסכים שהתנאים הנ"ל והצעת המחיר יחייבו אותו באם יזכה כספק נבחר.

 .1הספק מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע בקשה זו וללא הרשאה מאת
המזמינות לא ימסור הספק ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה .לעניין זה ,יחולו על
הספק הוראות סעיפים  118ו 119-לחוק העונשין תשל"ז .1977-הספק מתחייב להחתים את כל
עובדיו והמועסקים על ידיו לצרכי בקשה זו על התחייבות לשמירת סודיות.
 .2קב"ט המזמינות יהיה רשאי שלא לאשר כניסתו לעבודה של עובד כלשהו מטעם הספק ולספק לא
תהא זכות לפיצוי כלשהו עקב זאת.
 .3הספק מסכים כי הגשת ההצעה וחתימתו על טופס הגשת ההצעה משמעה הסכמה מלאה לכל
התנאים וההתחייבויות האמורות במפרט זה ללא יוצא מן הכלל ,בלא צורך בחתימה על הסכם נפרד
כלשהו .הואיל והודעת המזמינות לספק על זכייה מהווה הודעת קיבול להצעת הספק ,מתחייב
הספק בתוך  7ימים מהודעת הזכייה לבייל את ההתקשרות על חשבונו כאשר סכום הצעתו
בתוספת מע"מ יהווה בסיס לחישוב סכום הביול.
 .4המזמינות תהיינה רשאיות לבחור זוכה שני (ואף שלישי) שניתן יהיה להתקשר איתו לפי הצעתו
באם ההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא לפועל או תבוטל מכל סיבה שהיא.
ו 2.מהגוף הזוכה (להלן הספק) יידרש:
 .5בתוך  7ימים מההודעה על הזכיה כספק נבחר ,להמציא ערבות בנקאית אוטונומית ניתנת למימוש
מיידי ,שהוצאה על פי בקשת הספק בלבד ,מאת תאגיד בנקאי הרשום בישראל ,או חברת ביטוח
צמודה למדד המחירים לצרכן ,לפקודת המזמינות בשיעור של  50%מסכום הצעת המחיר ,כולל מס
ערך מוסף ,בתוקף לתקופה של  90יום מיום הוצאתה.
 .6הערבות שימציא הספק ,כמפורט לעיל לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מפרט זה תוחזק
בידי המזמינות אשר תהיינה רשאיות לממשה בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו .בנוסף,
תשמש הערבות כתנאי להעברת מקדמה בסך  50%מגובה ההזמנה לספק ע"י המזמינות.
 .7בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ההצעה  ,רשאיות המזמינות לבטל את
ההתקשרות בהודעה בכתב לספק ,החל בתאריך שייקבע על ידן בהודעה ,זאת לאחר שניתנה לספק
הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והספק לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע
בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
 .8בוטלה ההתקשרות לביצוע השירותים ,רשאיות המזמינות להגיש את הערבות הבנקאית לגביה ,וכן
למסור את ביצוע הפרוייקט למי שייקבע על ידן ,והספק יפצה את המזמינות על כל הפסד ונזק
שיגרמו להן בגין כך.
 .9חילוט הערבות לא יחשב כתשלום פיצויים מוסכמים מאת הספק למזמינות .המזמינות תהיינה
זכאיות לתבוע מהספק את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות ,אפילו אם חלטו את הערבות עקב
הפרת ההסכם על ידי הספק.
 .10הספק יגיש למזמינות את הערבות הנ"ל ,בתוך שבוע מיום ההודעה על זכייתו.
 .11חובת הספק היא כחובת ספק כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות התשל"ד ,1974-בכפוף לאמור
בתנאי המכרז.
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 .12הספק אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מפרט זה ,כולן
או חלקן ,ללא הסכמה בכתב ומראש מידי המזמינות.
 .13אין הספק רשאי להעביר את ביצוע השירותים נשוא מפרט זה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין
לאחר ,ללא הסכמה בכתב מהמזמינות.
 .14כל האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו יחול גם על זוכה שני באם תודענה המזמינות על
כך שנוצרו נסיבות המצדיקות התקשרות איתו.
ו : 3.המזמינות רשאיות:
 .1לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה ,תנאיה ,חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המפרט ,שלדעת המזמינות מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .2לבטל את כל הבקשה לקבלת הצעות ,או את חלקה.
 .3לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת ,בהודעה מראש של  15יום ,מכל סיבה שהיא.
 .4למזמינות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע כדי לקבל הבהרות
להצעתו ,או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.
 .5לפצל את הרכישה בכל סוג של פיצול לרבות קטגוריות מוצרים ,סוגי מוצרים ודגמים; לא לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.
 .6להחליט לרכוש ציוד אירובי בלבד ולייבא ציוד כוח ומשקולות חופשיים באופן עצמי.
 .7בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג –  ,1933מתחרים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין
בהצעת הספק שזכתה.
 .8הועדה הבוחנת מטעם המזמינות תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להציג בפני המציעים שלא
זכו ,כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת
לעמוד בתקנות חוק המכרזים ,והכל כאמור בחוק ובתקנותיו .הכל לפי שיקול דעתן המוחלט של
המזמינות.
 .9חל איסור על המציע לבצע כל שינוי שהוא במסמכי ההצעה.
 .10אי עמידה בכללי ההצעה הרשומים מעלה תהווה עילה לפסילת המציע.

נספחים מצורפים:
 נספח א :טופס רישום למכרז
 נספח ב :רשימת ציוד.
 נספח ג :ניסיון המציע בעבודות דומות.
 נספח ד :פרטים אודות המציע.
 נספח ה :טופס הגשת הצעה
 נספח ו :תרשים העמדת ציוד
בכבוד רב,
מועצה מקומית בית אריה
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החברה לפיתוח בית אריה בע"מ

נספח א'
טופס רישום למכרז
(נא לשלוח טופס זה לפקס שמספרו _______________)
אנו החתומים מטה מודיעים בזאת על רצוננו להשתתף במכרז להספקת ציוד לחדר הכושר
בקאנטרי בית אריה כנדרש בסעיף א ,1.א 2.לתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.
אין בחתימתנו על טופס זה התחייבות להגיש הצעה במכרז.
שם המציע_______________________________________

שם נציג המציע_____________________________________:

כתובת המציע_______________________________________________ :

מספר עוסק מורשה של המציע__________________________________ :

מספר טלפון להתקשרות______________________________ :

מספר טלפון נייד להתקשרות______________________________ :

כתובת דואר אלקטרוני של המציע__________________________________ :

תאריך____________________________ :

חתימה____________________________ :
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נספח ג'
ניסיון המציע בעבודות דומות
על המציע למלא את הטבלה לגבי  5עבודות לפחות שהיה אחראי להן כנדרש בסעיף א 1 ,.2.למכרז.
שם הגוף המזמן:
כתובת הגוף המזמין:
תיאור ההיקף הכמותי של ההזמנה:

שם המזמין

מועד ביצוע:

שם איש קשר

טל

נייד

הערות:

תאריך___________________ :

חתימת וחותמת הספק___________________ :

פקס
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נספח ד'

פרטים אודות המציע
א.

שם המציע___________________________________________________ :

ב.

ת"ז  /מס' התאגיד:
(מס' חברה ,מס' עמותה ,עוסק מורשה):
____________________________________________________________

ג.

סוג ההתארגנות (חברה ,עמותה ,פרטי)_________________________________ :
(יש לצרף אישורים מתאימים).
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תאריך ההתארגנות_______________________________________________:
ד.

שמות הבעלים (במקרה של חברה ,שותפות)____________________________ :
____________________________________________________________

ה.

שם המנהל הכללי______________________________________________ :

ו.

שם איש הקשר________________________________________________ :

ז.

מען המציע (כולל מיקוד)_________________________________________ :
טלפונים____________________________________________________ :
פקסימיליה__________________________________________________ :

________________
תאריך

_____________________
חתימת וחותמת המציע

נספח ה'
טופס הגשת הצעה
לכבוד
מועצה מקומית בית אריה
החברה לפיתוח בית אריה בע"מ
א.נ,.
הנדון :מכרז לאספקה והתקנה של ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה

.1

אני החתום מטה מציע בזה את שירותי להספקה והתקנה של הציוד בהתאם למכרז הנ"ל
במחירים המפורטים בהצעת המחיר המצורפת בזה במעטפה סגורה נפרדת.

.2

אני מצהיר כי הציוד יסופק ויותקן בקאנטרי בית אריה בתוך  90ימי עבודה לכל היותר ממועד
הוצאת הזמנה בידי המועצה המקומית בית אריה והחברה לפיתוח בית אריה בע"מ.

.3

הנני מצהיר ומאשר שקראתי בעיון רב את המכרז על נספחיו ,הבנתי את התנאים ואת דרישות
המזמינות ואני מסכים להם .אם הצעתי תזכה בין בשלמותה ובין בחלקה ,אני מתחייב בזה
לספק את הציוד ולבצע את העבודה לשביעות רצונן המלא של המזמינות ונציגיה המוסמכים
תמורת הסכומים המפורטים בהצעת המחיר המפורטת בנספח ו' .ידוע לי כי החלטת המזמינות
לבחור בי כזוכה ,אם כך יוחלט ,תהווה הודעת קיבול להצעתי למכרז ולא יהיה צורך בחתימה
על הסכם נפרד .כל התנאים ההתחייבויות והמצגים שנעשו על ידי בהצעתי כולם כאחד מהווים
חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות ביני לבין המזמינות בקשר לפרויקט נשוא המכרז.

.4

אני מצהיר בזה כי בהגשת הצעתי למכרז ובהתקשרות לפיה ,אם תיבחר הצעתי ,אין משום ניגוד
עניינים עם פעולות אחרות שאני עוסק בהן או עם התחייבויותיי כלפי גופים אחרים ואני
מתחייב שלא אעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם התחייבויותיי על פי המכרז (אם תזכה
הצעתי).

.5

אני מצרף להצעתי את כל הנדרש בהתאם לאמור במכרז.

__________________

__________________
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חתימה וחותמת המציע
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