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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז:

 
 תנאי המכרז;   –  מסמך א'
      

 :נספחים למסמך א'
 ערבות מכרז  –  'נספח א
הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  – נספח ב' 

חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים 
 1976 -זרים כדין(, התשל"ו 

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז  –  נספח ג'
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 :'בנספחים למסמך 

 נספח ביטוח – 'נספח א
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( – נספח ב' 
 הצעת המציע למכרז, לרבות נספחיה – נספח ג'
 והמתחמים ופרטי הדירותמפרט השירותים  – נספח ד'
 מפרט החזרה לכשירות -גני שפירא – נספח ה'
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 תנאי המכרז ונספחיו -א' מסמך
 

 ומהות המכרז השירותיםכללי, תיאור  .1

 

למתן   הצעותספקים להגיש "( מזמינה בזאת המזמין" או "החברהחברת עזרה וביצרון )להלן: " .1.1
פרוייקטי דיור בר השגה ברחבי העיר תל ם המשמשים ללמתחמי שירותי ניהול ואחזקה שוטפת

גה ובשכירות חופשית )פנים וחוץ( וכן לדירות המושכרות על ידי החברה במסגרת דיור בר הש אביב
בהתאמה(, והכל " הדירות"-ו" המתחמיםוכן " ,"העבודות" או "השירותיםלהלן: ")פנים בלבד( )

 כמפורט במסמכי מכרז זה.

 המתחמים והדירות בהם יוענקו השירותים, במסגרת מכרז זה, על ידי המציע הזוכה הינם: .1.2

 :מתחמים

 ,דירות בגדלים שונים ושטחים משותפים המהווים את קמפוס גני שפירא (69שישים ותשע ) .1.2.1
 .שנים 5-כ בןוהוא ה יהקמפוס שייך כולו לעירי יפו.-בתל אביב 17ברחוב טורי בזהב 

 דירות:

דירות פזורות ביד אליהו, בבניינים משותפים ישנים. חלק מהדירות  (34שלושים וארבע ) .1.2.2
 .בשכירות חופשיתמושכרות לזכאים וחלק מושכרות 

 .חנויות פזורות ביד אליהו (16שש עשרה ) .1.2.3

 .ברחוב יסוד המעלה בן פחות משנה דירות בודדות בתוך בניין חדש מאוד( 11אחת עשרה ) .1.2.4

 .לאנג'לוברחוב מיכשנים  4-בן כדירות חדשות המהוות חלק מבניין משותף  (5חמש ) .1.2.5

המוזכרים לעיל, המציע הזוכה יידרש לתת את השירותים גם בכל ו/או הדירות מובהר כי בנוסף למתחמים 
יפו עליו תורה לו החברה. אין באמור כדי לחייב את -ו/או דירה נוספת ברחבי העיר תל אביבמתחם אחר 

 החברה להעביר לטיפול המציע הזוכה ביצוע של שירותים במתחם/ים דירה/ות נוסף/ים.

את השירותים הבאים, והכל כאמור ביתר הרחבה במסמכי  המציע הזוכה, יידרש לספק, בין היתר, .1.3
 המכרז:

 שירותים עבור מתחמים

, לרבות תחזוקת הקמפוס המשותפיםבכל שטחי ומערכות  ,יזומהניהול ואחזקה, מונעת ו  .1.3.1
 ;פנים הדירות וחוץ המתחמים

 ;שבאחריות המזמינה בפנים הדירות תיקון תקלות בלבד .1.3.2

 ;ותפיםוגינון של כל השטחים המש קיוןינ .1.3.3

 ;)עובד לכל מתחם( בכל אחד מן המתחמיםוהצבתו העסקת עובד אחזקה קבוע  .1.3.4

 ;השונות בחילופי מחזיקים ברשויות טיפול .1.3.5

 ;דמי ניהול ומעקב אחר הגשת בטוחות לדמי ניהול גבייתב טיפול  .1.3.6
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ביצוע החזרת המצב בדיקת מצב הדירה, הכנת דו"ח אחריות דייר,  –בעת חילופי דיירים  .1.3.7
 ;לקדמותו

 ;סיוע במסירת דירה בתחילת תקופת שכירות .1.3.8

 סיוע לעזרה ובצרון בריכוז נושאים לטיפול משפטי; .1.3.9

 ליווי הליכי שיפוץ ו/או תיקון ליקויים שייערכו בדירות ו/או במתחמים;ניהול ו .1.3.10

עד לסכום של נשיאה בעלות ביצוע עבודות שיפוץ ו/או תיקון ליקויים בדירות ו/או במתחמים  .1.3.11
 עבודה כולל חלקים וחומרים לאירוע₪  1,500או  בודד לחלקים וחומרים לאירוע₪  1,000
הגבוה מבניהם  –ובתנאי שהוצגה חשבונית של קבלן משנה חיצוני שביצע את העבודה. בודד

מחיר כאשר החברה תהא  הצעות 2מעל סכום זה על הספק לקבל לפחות  לעבודת תיקון אחת
 רשאית לדרוש מן הספק לפנות לספקים מתוך מאגר החברה;

 ליווי שוכרים בתחזוקת פנים הדירות תוך וידוא כי הדירות מתוחזקות באופן ראוי וטוב; .1.3.12

 לשירותים המפורטים. או משלים כל שירות אחר שהנו נלווה .1.3.13

 )שאינן במתחמים( חנויות/רותשירותים עבור די

 ;פנים הדירות או החנויותניהול ואחזקה של  .1.3.14

 טיפול בחילופי מחזיקים ברשויות השונות; .1.3.15

אינן באחריות ע"י השלמת עבודות ש ביצוע החזרת המצב לקדמותו –בעת חילופי דיירים  .1.3.16
 ;הדייר על פי חוזה השכירות.

 סיוע במסירת דירה בתחילת תקופת שכירות; .1.3.17

 ובצרון בריכוז נושאים לטיפול משפטי; סיוע לעזרה .1.3.18

 ניהול וליווי הליכי שיפוץ ו/או תיקון ליקויים שייערכו בפנים הדירות; .1.3.19

, לרבות ציוד חשמלי השייך נשיאה בעלות ביצוע עבודות שיפוץ ו/או תיקון ליקויים בדירות .1.3.20
ם של עד לסכו מפרט השירותים, -לעזרה ובצרון והמותקן בדירות כמפורט בנספח ד' להסכם

ובתנאי עבודה כולל חלקים וחומרים לאירוע ₪  1,500לחלקים וחומרים לאירוע או  ₪ 1,000
הגבוה מבניהם לעבודת תיקון  –שהוצגה חשבונית של קבלן משנה חיצוני שביצע את העבודה 

הצעתו מחיר כאשר החברה תהא רשאית לדרוש  2מעל סכום זה על הספק לקבל לפחות  אחת
 ;לפנות לספקים מתוך מאגר החברהמן הספק 

 ליווי שוכרים בתחזוקת פנים הדירות תוך וידוא כי הדירות מתוחזקות באופן ראוי וטוב; .1.3.21

 כל שירות אחר שהנו נלווה לשירותים המפורטים. .1.3.22
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לחברה שמורה הזכות , ממועד החתימה חודשים 24-תהא ל עם המציע הזוכה תקופת ההתקשרות .1.4
שנה בכל פעם או חלק ממנה, וזאת ( שנים נוספות, 3בשלוש )להאריך את תקופת ההתקשרות 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 למסמכי המכרז מצורף נספח ובו פירוט כל הליקויים והשיפוצים שבוצעו בדירות שביד אליהו .1.5
י שנים(. מובהר כי מדובר על במהלך שלוש השנים האחרונות )בחלוקה לפ ובמתחם גני שפירא

התחייבות מצד החברה או מצג מטעמה, ועל המציעים לבחון את המצב לאשורו ולהציע את 
 הצעתם על בסיס בדיקות ובחינות שייערכו על ידכם ועל אחריותם.

 תנאי מתלה .2

 

מותנית בקיומו של תקציב מאושר וכן, השירותים זוכה לביצוע  מציעעם  החברההתקשרות  .2.1
ה או להשתתף במימון ביצוע העבודו/בקבלת כל האישורים מאת הגופים שאמורים לממן 

 הספציפית.

 תנאי סף .3

המצטברים   תנאיםכל הבמועד להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 
 : להלןש

 יע הינו יחיד או גוף משפטי.המצ .3.1

(, באחזקה 2018 – 2012השנים האחרונות ) 7שנים מתוך  4סיון מוכח, במשך לפחות בעל ניהמציע  .3.2
 , תיקוני מבנה ואינסטלציהבניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים –כללית )מצטבר 

 מ"ר. 1,500אחד מהם עולה על בניינים מסוגים שונים ששטח כל  4וכדומה( של לפחות 

עוד מובהר כי אין מניעה כי  .ייחשב גם מקבץ בניינים באותו מתחם השייכים לאותו גורם "אחד"בניין מובהר כי 
 שנים. 4בד שיוכח משך זמן כולל של ארבע שנות הניסיון לא יהיו רצופות, ובל

(, באחזקה 2018 – 2012)השנים האחרונות  7שנים מתוך  4בעל ניסיון מוכח, במשך לפחות המציע  .3.3
 , תיקוני מבנה ואינסטלציהבניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים –כללית )מצטבר 

 מ"ר של בניינים מסוגים שונים.  20,000וכדומה( של לפחות 

צוותים  2, לפחות (2016-2018) ם האחרונותהשני 3 -מ בכל אחתהפעיל באופן קבוע, המציע  .3.4
 ממונעים )לפחות חשמלאי מוסמך אחד בכל צוות(.

, המצורף לו מפרט השירותיםהסכם ובבהמוגדר , בתוך הזמן מובהר כי צוות ממונע משמעו צוות אשר יכול להגיע
 למתחמים ולדירות המוזכרים במפרט זה.

 רף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. יצהמציע  .3.5

ספרי  מנהל הואבאישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי מחזיק המציע  .3.6
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל 
תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות  שאר

שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, למעט אם 
 צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.
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 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .4

לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם את המציע יצרף להצעתו הוכחות 
 המסמכים הבאים:

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .4.1

המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים משותפים )אכיפת אחזקת חשבונות ותשלום חובות  .4.2
 .1976מס התשל"ו 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. .4.3

 ', לרבותובנוסח נספח  3.4 -ו 3.3, 3.2תנאי סף  פירוט ניסיונו הקודם של המציע בהתאם לדרישות .4.4
על ניסיון באחזקת בניינים כנדרש, תוך פירוט הבניינים המעידים אישורים הו וכחותההכל 

ל הגופים המקבלים שירותים שהופעלו על ידו, מס' יח"ד בבניינים, השירותים שניתנו ופרטים ע
 יש לציין אנשי קשר ומספרי טלפון ליצירת קשר. ,מהמציע

תוך פירוט המקצועות מתן השירותים, המוצע על ידו לאת הרכב כוח האדם ' ובנספח המציע יפרט  .4.5
את עוד יפרט המציע . ב'צכגון: מהנדסים, חשמלאים, טכנאי מיזוג אוויר, מסגרים, שרברבים וכיו

חיים עבור מנהל הפרויקט, הקורות את נתוני מנהל הפרויקט שיעבוד עם המזמין ויצרף להצעה 
צעו על ידו, שמות ממליצים הכולל: הכשרה אקדמית רלוונטית, רשימת עבודות רלבנטיות שבו

 ומספרי הטלפון שלהם.

ובין היתר רכבים מסחריים  ,את האמצעים התפעוליים העומדים לרשותו' ובנספח המציע יפרט  .4.6
 שבאמצעותם מבצעים סיורים ותיקונים בבניינים.

מערכות האחזקה, המחשוב בדבר יפרט יצרף להצעתו מצגת, בה המציע לצורך ניקוד האיכות,  .4.7
 .מופעלים אצל המציע וקיומם של ספר נהלים לתפעול וארגוןוהבקרה ה

וכן חישוב שבוצעו ע"י המציע בעבר סקרי מצב הבניין והמערכות יצרף המציע לצורך ניקוד האיכות  .4.8
 .עלויות משוערות של החזרה לתקינות

 .א' נספחערבות בנקאית אוטונומית בנוסח  .4.9

 .התחברות של החברה לתוכנהשל המציע ואפשרות תוכנת פרטים אודות  .4.10

מפגש סיור בצירוף פרוטוקול  ,לא משוכפלת ,חוברת המכרז המקורית שהורדה מאתר האינטרנט .4.11
, ובצירוף כל הבהרה אחרת שפורסמה על ידי החברה, ם ע"י המציעמיחתוכשהם  – המציעים

 . חתומה על ידי המציע

מהו מעמדו המשפטי. טופס הצהרה על מעמד משפטי  ככל שהמציע אינו יחיד, על המציע לציין .4.12
 '.המצורף כנספח 

 :תאגידבמקרה שהמציע הוא  .4.12.1

 לעמוד בכל תנאי הזמנה זו ונספחיה. התאגידעל  .4.12.1.1

על מנהליו המוסמכים של המציע לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול  .4.12.1.2
ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של -מאושר, על

הם מנהליו המוסמכים של המכרז המציע ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי 
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בתוספת חותמת המציע ולהגיש  עהמציע וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המצי
   הצעות מחייבות בשמו.

ובו מלוא ,ו/או השותפויות וכד'( רשם החברותהרשמי )מרשם הלהצעה יצורף תדפיס מ .4.12.1.3
הלים, ורשימת השעבודים, נכון לעד חודש הפרטים בעניין חלוקת הבעלות, רשימת המנ

 ימים לפני המועד להגשת ההצעות.

תידרשנה חתימות כל השותפים וכן יצורף פרוטוקול לגבי  רשומהבמקרה שהמציע הוא שותפות  .4.13
הגשת הצעות במשותף, לרבות בכל מקרה מובהר בזאת כי לא תותר  החותמים על ההצעה.זהות 

 ידי שותפות שאינה רשומה.-הגשת הצעות על

, אך לא חייבת, לפסול אותה רשאית החברההצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה 
על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום  .בלבדמטעם זה 

במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין 
 התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 ערבות .5

של בנק ישראלי לטובת חברת  מותנית בלתיאוטונומית וערבות בנקאית על המציע לצרף להצעתו  .5.1
בדיוק  31.07.2019שתוקפה עד ליום כולל מע"מ חתומה כדין ₪  20,000עזרה וביצרון בע"מ על סך 

 .החברהערבות המכרז תוארך על פי דרישת  (."ערבות המכרז")להלן:  נספח א'בנוסח 

בין  ,ות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחההחברה תהא רשאית להאריך את מועד הערב .5.2
אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן, והמציע מתחייב לפעול 

 .בהתאם להוראת החברה כאמור

 .לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו –מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל  .5.3

, לקבל הצעה, ת, אך לא חייבתהא רשאית החברהובהר כי אמור לעיל ממבלי לפגוע בחובת המציע כ .5.4
 כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. ,ה, לפי שיקול דעתהעל אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע
 ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם  לפגם אין משמעות כלכלית של ממש

תהא רשאית במקרה כזה, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת  . הועדהנגרם בשוגג ובתום לב 
 .לרבות מהבנק הערבהבהרה או השלמה או תיקון 

לא יעמוד  שהמציעלחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת  תהא רשאית החברה .5.5
 :אם התקיים בו אחד מאלה ייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/אובהתח

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז במהלך נהג  .5.5.1

 או מידע מהותי בלתי מדויק. מטעה מידע המכרזים תלוועד מסר  .5.5.2

 חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.  .5.5.3

 לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.אחרי שנבחר כזוכה לא פעל   .5.5.4

 מוגרשיי יםנזקעבור המראש ע"י הצדדים מוערך מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .5.6
לפיצויים  החברהעקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  לחברה

 וו/או לתבוע את אכיפת ביצוע הפרויקט על המציע ו/אבסכום גבוה יותר, נזקים וכיח תבמקרה ש
 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.
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ההודעה על  שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר המכרז של מציע את ערבותשיב ת החברה .5.7
 ד האחרון של הגשת ההצעה.מהמוע ה או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשיםדחיית

ימים מיום שהמציע יחתום על הסכם  5אם הצעתו של המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך  .5.8
, ובכפוף להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, המצורף כמסמך ב'ההתקשרות 

חת להסכם, וזאת להבט 'בבנספח מע"מ, בתנאים ובנוסח הקבועים , כולל חש" 25,000בגובה של 

  (."ערבות ביצועלהלן: "(מילוי התחייבויותיו 

, בדרך של ו/או את ערבות הביצוע מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את ערבות המכרז .5.9
הגשת מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות 

 .הנדרשת

ימים מיום  5לא ימציא ערבות ביצוע תוך שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או מציע  .5.10
בהתאם וזאת  ,שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתו

 .5.6להוראות ס"ק 

 והורדת חוברת המכרז מסמכי המכרזבאופן העיון  .6

וכן ניתן לעיין  b.co.il-www.e  באתר האינטרנט של החברה בכתובתבמסמכי המכרז ניתן לעיין  .6.1
 .בלא תשלום ,תל אביב( 9)ברח' המסגר במשרדי החברה בהם 

, והכל החל מיום תשלום ללא, להוריד מאתר האינטרנט יהיהניתן את מסמכי המכרז להגשה,  .6.2
11.03.2019. 

 הבהרות ושינויים .7

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה  .7.1
 . חברההבלעדי של ה הם לשיקול דעתובהתא חברהשל ה ה, לפי פירושהחברהעם 

המציע לפנות בכתב יוכל  ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות .7.2

 רוט השאלות,יתוך פ, 15:00בשעה  20.03.2019וזאת עד ליום  may@e-b.co.ilלמייל:  לחברה
המדויק של כל סעיף או כל ספקות שימצא בקשר למובנו ההתאמות או השגיאות, אי הסתירות, ה

 . האישור על המציע לוודא קבלת מיילשעות,  24אישור קבלת המייל יינתן בתוך במכרז.  פרט שהוא

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתר  .7.3
ופן שוטף עד למועד . באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באהחברההאינטרנט של 

הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם אודות כל 
והם יידרשו לצרף את המסמך  עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור

 תיהא רשאת החברה ., לרבות פרוטוקול סיור מציעיםהאמור כשהוא חתום על ידם, להצעתם
להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם אין באמור כדי לגרוע 

 .החברהמחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של 

לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית  החברה הלא התייחס .7.4
או אי בהירות, ו/סבירות אי יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  ,שלא יפנה כאמור פניית המציע. מציע

 .טעות וכיו"ב ,שגיאות, אי התאמות

עתה ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור או לערוך אותן, תהא בשיקול ד .7.5
 .הבלעדי והמוחלט של החברה

http://www.e-b.co.il/
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יחייבו , אך ורק תשובות, הבהרות, מסמכים ועדכונים שניתנו בכתב על ידי החברה, כאמור לעיל .7.6
 .את החברה

 בכנס מציעים: השתתפות .8

באמצעות סיור.  השירותיםהחברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות   .8.1
, במהלך הסיור יבקרו המציעים ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז ,חובהנה יהשתתפות בסיור ה

 במתחמים השונים בהם יינתנו השירותים.

מטרת הסיור הינה ללבן שאלות. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב  .8.2
ו בקשר מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/א

 .לנכונותו

המסגר  רח'משרדי החברה בב מקום המפגש הנו .10:00בשעה 17.3.19 -הא' הסיור יתקיים ביום  .8.3
 .עיררחבי המתחמ/ים ביפו. לאחר דברי פתיחה במשרדי החברה ייצא הסיור ל-תל אביב 4קומה  9

מבלי לגרוע , אך זאת במתחמים השונים המציעים רשאים לבקר גם באופן עצמאימובהר כי,  .8.4
 .מחובתם להשתתף בסיור המציעים

פרוטוקול סיור המציעים יתפרסם באתר האינטרנט של החברה ועל המציעים לצרפו, כשהוא  .8.5
 חתום על ידם, להצעתם.

 ההצעהאופן הגשת  .9

, לרבות כל מסמכי המכרז החתומים, וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, המציעהצעת  .9.1
, בתיבת המכרזים (1207) אשר תישא את מספר המכרז בלבדלכך  תונח במעטפה סגורה המיועדת

 .במחלקת הביצוע בחברה

, אשר יוכנסו למעטפה ללא סימני זיהויאת הצעתו יחלק המציע, לשתי מעטפות חלקות נפרדות  .9.2
 . הצעת המציע תוגש כדלקמןאותה ישלשל המציע לתיבה השלישית

יגיש המציע, את  1במעטפה  - "מסמכים ואישורים – 1מעטפה " –עליה יירשם  – 1מעטפה  .9.2.1
בצירוף כל המסמכים וכל  ,כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות

 .רלעיל, אך למעט טופס הצעת המחי 4האישורים כמפורט בסעיף 

הצעת יגיש המציע את  2במעטפה  – "הצעת המחיר – 2מעטפה עליה יירשם " – 2מעטפה  .9.2.2

 .למתן השירותים לחברה על ידו תהמוצעהמחיר 

, ישלשל המציע לתיבת המכרזים שבמחלקת 2-ו 1את המעטפה השלישית, המכילה את מעטפות   .9.3
א . לבלבד  16:00 שעהעד ל 10:00משעה   28.3.19ביום  וזאת בחברה,  התחדשות עירונית

הצעות שיוגשו לפני  מסרנה לאחר המועד האמור לעיל.יתתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שת
 ליהן.מועד זה, תוחזרנה לבע

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה  .9.4
כמי שקיבל את ומי שבדק כן כו אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג,המצורף על נספחיו, הבין 

לאחר הגשת ההצעה לא  מידע הדרוש לו לצורך הגשת ההצעה.הנתונים שנמסרו לו ואסף את כל ה
טענות מצד הזוכה בנוגע לקשיים והפרעות העלולים להופיע בזמן ביצוע ההסכם  תתקבלנה שום

 ו/או שנתקל בעניינים שלא ידע עליהם ולא צפה אותם מראש.

 למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז. המציעעל  .9.5
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ך הכלול מטעמו על כל עמוד ועמוד ועל כל מסמ )מורשים( יחתום באמצעות מורשי החתימה המציע .9.6
, בשולי כל למציעיםבמסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיימסר 

דף וכן במקום המיועד לכך. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא 
 במציעועל פי זכויות החתימה  המציעהינו תאגיד, בליווי חותמת  שהמציעובמידת הצורך במקרה 

)במקומות בהם מצוין  , וחתימתם תאושר ע"י עו"ד או רו"חהמציעע"י מורשי החתימה של 
 .במפורש רו"ח(

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא  .9.7
צעתו בשל כך בלבד, ו/או לפסול את ה תהא רשאית חברהוה החברהיהא בכך כדי לחייב את 

 הבלעדי. לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתהלהתעלם מן ההסתייגויות ו/או 

של המציעים או מי  שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןתשפה ולא תחזיר ולא תלא  החברה .9.8
, לרבות בגין הבדיקות במכרז, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות מטעמם

 הוצאות אחרות שהן.המוקדמות או כל 

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק מובהר כי  .9.9
 .בלתי נפרד  מההסכם שייחתם עימו

 .יום ממועד הגשת הצעות למכרז 120ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  .9.10

 בחירת ההצעה הזוכהאמות מידה ו .10

סף, תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, לפי מבין ההצעות שעמדו בתנאי ה .10.1
 .40%, והרכיב האיכותי, אשר משקלו יהא 60%שקלול הרכיב הכספי, אשר משקלו יהא 

 שקלול רכיב האיכות יעשה לפי הקריטריונים הבאים: .10.2

 פירוט הנושא קריטריון
ניקוד 
 מירבי

ניסיון 
 מקצועי

 
במהלך  שנים רצופות לפחות 3שירותי אחזקה, במשך עבור הצגת ניסיון במתן 
ינוקד המציע  –דירות לפחות  40, באחזקת בתי דיור עם עשר השנים האחרונות

 נקודות מקסימליות. 14נקודות לכל בניין, ועד  7-ב
 

בנייני דירות ו/או מקבצי דיור מובהר כי משמעות "בתי דיור" לעניין זה הינו: 
 של המגזר הפרטי. או דיור מוגןאבות  של משרד הקליטה ו/או בתי
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ניסיון 
 מקצועי

 
הערכת ועדת המכרזים, ו/או מי מטעמה, את איכות הניסיון של המציע, וזאת 

 3בחר, לפי שיקול דעתה, באמצעות שיחות עם ממליצים. מובהר כי החברה ת
 ותבחן ביחס לכל פרויקט:פרויקטים )מתוך כלל הפרויקטים שהציג המציע(, 

 נק'; 2עד  – האם החברה נענתה לתיקון תקלות במועדים שנקבעו •

 נק'; 1עד  –האם עובדי החברה וקבלני משנה הינם ברמה גבוהה •

 נק'; 2עד  –האם החברה התקינה חלקים באיכות נדרשת •

 נק'; 2עד  – האם החברה ביצעה עבודות נוספות בלו"ז כנדרש •

 נק'. 4עד  –5 - 1ציון כללי לחברה  •
 

 
33 



דירות המושכרות על ידי החברה ודיור בר השגה  לפרויקטישירותי ניהול ואחזקה שוטפת למתן  1207מכרז מס' 

 יפו-בעיר תל אביב

 

171מתוך  11עמוד   

 פירוט הנושא קריטריון
ניקוד 
 מירבי

ביקור 
 בבניין

הערכת ועדת המכרזים, ו/או מי מטעמה, לבניין שייבחר באופן אקראי מתוך 
תחת  רשימת הבניינים המורכבים המוצגים מטעם המציע )ושלא תושאל בטלפון

 (, ההערכה תבחן:הקריטריון הקודם

 נק'; 5עד  –האם החברה נענית לתיקון תקלות במועדים שנקבעו  •

 נק'; 3עד  –האם החברה ביצעה אחזקה מונעת כנדרש  •

האם עובדי החברה הקבועים הינם ברמה גבוהה וכנדרש לביצוע  •
 נק'; 3עד  –העבודה 

 נק'; 3עד  –האם החברה התקינה חלקים בכמות ובאיכות נדרשת  •

עד  –האם החברה ביצעה עבודות נוספות באיכות ובלוח זמנים כנדרש  •
 נק'; 2

 נק'. 5עד  –ציון כללי לעבודת החברה  •

21 

ביצוע סקר 
בניין מצב 

 ומערכות

 
הבניין והמערכות סקרי מצב הערכת ועדת המכרזים, ו/או מי מטעמה, את 

 חישוב עלויות משוערות של החזרה לתקינות.כן ושבוצעו ע"י המציע בעבר 
 נקודות לכל סקר 6עד לכל מציע, ויוענקו סקרים  2בחנו עד יימובהר כי 

 

12 

מערכות 
אחזקה 
 ובקרה

ממערכות האחזקה, המחשוב ועדת המכרזים, ו/או מי מטעמה, התרשמות 
  .והבקרה המופעלים אצל המציע וקיומם של ספר נהלים לתפעול וארגון

 .באמצעות מצגתעל המציע להציג הנ"ל 

 
6 
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 פירוט הנושא קריטריון
ניקוד 
 מירבי

איוןיר  

 
, ומהצעתו המציעעם ראיון מהתרשמות ועדת המכרזים, ו/או מי מטעמה, 

 להלן:בהתאם לקריטריונים המפורטים 

בגין מתודולוגית עבודה כתובה לגבי ההבנה של תכולת הפרוייקט  •
 ;נק' 3עד  – וההתמודדות עם המטלות

הדרך המקצועית לביצוע העבודה, הכלים, המערכות והאמצעים  •
לביצוע התחייבויותיה של חברת האחזקה, תפעול ואחזקה על פי 

ודה, מסמכי המכרז כולל פירוט מספר העובדים, הרכבים, כלי העב
זמינות חלקים והאמצעים שיוצבו לביצוע העבודות השונות, בימים 

 ;נק' 3עד  – ובשעות שונות

אופן ההתארגנות לביצוע סקר ציוד, הכנת רשימת עבודות להחזרה  •
 3עד  – לתקינות, אחזקה שילוט רכיבים, אחזקה מלאי וחלקי חילוף

 ;נק'

 ;נק' 3עד  – המוצע הפרויקטרמת מנהל  •

 .נק' 2עד  – הבנת המכרז, ידע ומקצועיות –מהמציע וצוותו התרשמות  •
 

 , מנהל הפרויקט המוצע מטעמו ומנהל השירותהמציענציג בראיון ישתתפו: 
 .מנהל הפרויקט יכול להיות גם מנהל השירות(מובהר כי )
 
 

הבנתו ואופן במסגרת הראיון יציג המציע מתודולוגיה למתן השירותים, 
צוע העבודות, את ההיערכות להחזרה לתקינות, את היערכותו לתכולת ולבי

היערכותו למתן גיבוי ותגבור לצוות המינימום ואת היערכותו להספקת חלקים 
  וחומרים כנדרש.
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מבחירת המציע הזוכה( 40%סך הכול )המהווה    100 

 

יהיו רשאים לערוך ו/או מי מטעמן  החברה והסרת ספק מובהר בזאת כי ועדת המכרזים ו/אל .10.3
, בכל שלב שהוא, ולא תהא מוטלת עליהם כל חובהבירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות, 

, למציע ו/או את זהות מוסרי המידעאו ההתייחסויות או ההמלצות,  לגלות את תוכן הבירורים
אמינות המידע המתקבל,  הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על

 .ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו

רשאית, אך לא חייבת, על מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  .10.4
כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  –לאחר הגשת הצעה  –פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

לבצע עבודות מהסוג ובהיקף והאמצעים העומדים לרשותו כישוריו  ,ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו
, עית של המציעשל העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצו

 את מלוא המידע להנחת דעתה. לחברהוהמציע יהיה חייב לספק 

 :תהא רשאית לבדוק את אמינותו של המציע החברה .10.5

במסגרת זו ייבדקו גם אמינותם של בעלי שליטה, מנהלים ועובדים בכירים )במקרה שהמועמד  .10.5.1
ע כפי שתמצא הנו תאגיד(. החברה תהא רשאית להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצו
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לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי חקירה, ככל שתתבצע, תהיה גלויה 
 ובידיעת המועמד.

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או  .10.5.2
 הממונים מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. 

במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו, כי המציע אינו  מציעלבחור בתהא רשאית שלא  החברה .10.6
סברה  החברהעונה על איזה מהקריטריונים הנזכרים לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם 

לדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו שכי המציע איננו בעל איתנות פיננסית ו/או 
 ון מספק.בעל יכולת מקצועית ו/או בעל ניסי

הצעה של מציע אשר היה לה ו/או לעיריית תל ב לבחור שלאהחברה שומרת לעצמה את הזכות  .10.7
אביב ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו 

 של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד.

. תתקבל לא מניקוד האיכות( 75%נקודות ) 30-מ נמוך יהיה שקיבלה הכללי האיכות שציון הצעה .10.8
 הצעה לקבל, המקצועי דעתה שיקול לפי, רשאית החברה תהא, מיוחדים במקרים, האמור אף על

 בנתונים, היתר בין, בהתחשבמניקוד האיכות(  70%נקודות ) 28 -מ נפל לא שלה האיכות שציון
 ההפרש, שקיבלו הציון וגובה ומעלה 75% של ציון שקיבלו המציעים מספר, הציון גובה: הבאים

 ההצעה או המציע של מיוחדים ונתונים המשוקללות ההצעות בין וההפרש הכספיות ההצעות בין
 .הציון בקביעת ביטוי לידי באים שאינם

 ההצעה הכספית של המציע .11

למתן השירותים המחיר המוצע על ידו את  'זשבנספח  המחירבטופס הצעת  על המציע למלא .11.1
הצעת המחיר שתירשם בטופס הצעת למען הסר ספק מובהר כי  )כהגדרתם במסמכי המכרז(.

 הווה את ההצעה הכספית של המציע. תו ,הא ההצעה המחייבתהמחיר ת

 מילוי המחירים בכתב הכמויות יכללו מע"מ וכל מס אחר החל על החברה. .11.2
המציע את כל הוצאותיו השונות לרבות עלות כוח האדם, כלי הרכב, כלי בדמי האחזקה יכלול 

העבודה, חלקים וחומרים, תקורה, רווח, תשלומים סוציאליים וכל הנדרש לביצוע השירותים 
 הנדרשים בסעיף בכתב הכמויות וכמפורט בחוזה.

 התשלומים לחברה יהיו צמודים למדדים המפורטים בחוזה. .11.3

 ובצרון תהיה רשאית לתקן כל טעות אריתמטית. ועדת המכרזים של עזרה  .11.4

נקודות וכל יתר ההצעות  60 –הנמוך ביותר תזכה לניקוד המקסימאלי הכולל ההצעה עם הסכום  .11.5

 (.B) –ינוקדו באופן יחסי אליה 

 = ניקוד המחיר של ההצעה הנבדקת 60)הצעת המחיר הזולה ביותר בש"ח / הצעת המחיר הנבדקת בש"ח( * 

 מובהר כי: .11.6

או תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות,  ברההח .11.6.1
 .החברה או שיחרגו מהתקציב העומד לרשות תתכסיסניו

רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, לפי שיקול החברה  .11.6.2
 דעתה.
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רצונה ו/או לזמנם רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  החברה  .11.6.3
 לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 ה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.לקבל את ההצע תמתחייבהחברה אין  .11.6.4

 החתימה על הסכם  .12

 במכרז. בדבר הזוכה חלטתהבכתב על המציעים ודיע להחברה ת .12.1

והנספחים סכם ההמתחייב לחתום על "( הזוכה)להלן: "אשר ייקבע כזוכה במכרז המציע  .12.2
 עבודה ימי 5תוך  ,להמציא את כל המסמכים כנדרש בתנאי המכרזו המצורפים למסמכי המכרז

 .במכרז והודעת החברה על זכיית ושנתקבלה אצלמיום 

לא עמד הזוכה בדרישה זו, תהא רשאית החברה למסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל  .12.3
אחר כפי שתמצא לנכון. אין באמור לעיל כדי לפגוע את המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם 

בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית 
 .שניתנה ע"י הזוכה

מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם ההתקשרות  .12.4

 .שייחתם והם יחייבו את הזוכה לכל דבר ועניין

הבלעדי והמוחלט ומכל  ואת הזכות, לפי שיקול דעת ולעצמ שומר המזמיןמובהר ומודגש בזאת כי  .12.5
ל וסיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו הכ

 הבלעדי והמוחלט. וכאמור בהתאם לשיקול דעת

במכרז כל תביעה  י מהמציעים ו/או למציע הזוכה, לא תהיה לממכרזעל ביטול ה המזמיןחליט יאם  .12.6
 .המזמיןשהוא כלפי ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 

 הוראות נוספות .13

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא  .13.1
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין 

אישור או  ןלבד שכל רישיוכנדרש לפי תנאי מכרז זה, וב ןהמצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו
היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה תיהא רשאית למחול על 
קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון 

 לפי שיקול דעת הועדה. להשוויון והכו

כרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא את הזכות לבטל את המ הלעצמ תשומרהחברה  .13.2
כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום  החברהחליט תאם  המלא והסופי. הבהתאם לשיקול דעת

 ., לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהואההסכםעל 

כאמור במסמכי  םהמתחמיהחברה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף  .13.3
, בכל עת במשך תקופת הביצוע, לרבות בטרם חתימת החוזה וזאת, על פי בהסכם המכרז, לרבות

או להגדיל  ,שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת, כי במקרה בו תחליט החברה להקטין
בטופס הצעת המחיר, ננקב כפי ש ,יחידהמתן השירותים למחיר  ההיקף כאמור, לא ישונהאת 

 .ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה ו/או מי מטעמה בגין כך

. במקרה כזה, ייחתם בין מהשירותים החברה תהא רשאית להתקשר עם הזוכה לביצוע חלק .13.4
בחרה החברה לבצע  םאותם שירותים ו/או מתחמים בקשר עם אותההסכם החברה לבין הזוכה 

 הבאמצעות הזוכ
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 מתן השירותים, או לפצל את בלהענקת השירותיםהחברה רשאית להחליט על בחירת זוכה אחד  .13.5
 .בין מספר זוכים על פי שיקול דעתה הבלעדי

לאחר הגשת  - משתתףהבלעדי, לדרוש מכל  דעתה, על פי שיקול ת, אך לא חייבתרשאי החברה .13.6
והאמצעים כישוריו  ,מנותוכל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיו –הצעה 

לדרוש  תהא רשאיתלבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן העומדים לרשותו 
את מלוא המידע  לחברהיהיה חייב לספק  המציע, והמציעראיות בדבר הרמה המקצועית של 

 .הלהנחת דעת

האגרות, ההיטלים וכל  כוללים את כל ההוצאות, המיסים, מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .13.7
ייחשבו ככלולים  על פי תנאי המכרז וכל אלומתן השירותים תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם 

 . שבטופס המחירים במחירי היחידה

תשתנה כתוצאה מהליך משפטי ו/או החברה מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ככול שהחלטת  .13.8
בחינה נוספת של ההצעה הזוכה מכל סיבה שהיא, לזוכה ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  

והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. כמו כן ככול שהליכי המכרז יתעכבו כתוצאה החברה כנגד 
 מהאמור יוארכו בהתאם מועדי הערבויות ותוקף ההצעה.  

צעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא עם תיאום ה .13.9
 .ד'נספח מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .14

, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל החברהשל  הכל מסמכי המכרז הם רכוש .14.1
אם לאו. אין המציע  עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין לחברהיע להחזירם המצ

                               רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
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 נספח א' למכרז

 
 המכרזערבות נוסח 

 ____תאריך 
           : לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב
 א.ג.נ.,

 ערבות  מס' ____________ כתב: הנדון

עשרים אלף )₪   20,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
 ______________ (, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת"סכום הערבות"( כולל מע"מ )שקלים חדשים

למתן שירותי ניהול ואחזקה שוטפת  1207 מכרז מס'( להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי "המציע")
, ולמילוי כל יפו-עיר תל אביבבדירות המושכרות על ידי החברה ולפרויקטי דיור בר השגה 

 .[שם המציע] ע"י ______________התחייבויותיו על פי הסכם המסגרת 

( ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות מבלי שיהיה 5אנו נשלם לכם, תוך חמישה ) .2
 .המציעעליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 ועד בכלל. 01.08.2019כתב ערבות זה עד לתאריך  ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך .3

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך  .4
 כל שהיא. 

 הבאה :כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת  .5
_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד 

 .12:00 בשעה  ______________

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 

 בכבוד רב,
    בנק: 

    סניף: 
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 ' למכרזבנספח 

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

 
אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 

 האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כלהלן.
 

"( שהוא הגוף המבקש מציעה" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
 .מציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם החברת עזרה וביצרון להתקשר עם

 

 ."(החוק" -)להלן 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .2
 

 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( למועד האחרון להגשת ההצעות, המציעני מצהיר בזאת כי עד הנ .3
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

לחלופין,  או ,(1987 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
, אולם במועד האחרון להגשת )כהגדרתן לעיל( או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותו/המציע 

 הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

 ולראיה באתי על החתום: 
 
 

 חתימת המצהיר  תאריך

 

 
 עו"דאישור 

 
אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר 
____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי באופן 

לעונשים הקבועים בחוק, אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

 
 

 חתימת עוה"ד  תאריך
 חותמת וחתימה
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 נספח ג' למכרז

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז
 תאריך:____________ 

 ע:___________ צישם המ
 : לכבוד

 עזרה וביצרון בע"מ
 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב
 א.ג.נ.

 
למתן שירותי ניהול ואחזקה שוטפת לפרויקטי דיור  1207 'מכרז מסת והצהרת המשתתף בהצע הנדון:

 יפו-העיר תל אביבדירות המושכרות על ידי החברה ובר השגה 

מסמכי המכרז, אנו הח"מ ________________________ מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את 
ים אשר צורפו על כל נספחיהם, וכל אחד מהמסמכים האחרההסכם, נוסח לרבות ההזמנה להגשת הצעות, 

, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, הםולא צורפו אלי הם, ואשר נזכרים במסמכי המכרזל
( כמפורט "החברה" :)להלן עזרה וביצרון בע"מובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם 

  להלן:

השירותים, וכי קראנו והבנו את כל המפורט  נו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כלא .1
, וכי בהתאם לכך במתן השירותים המפרטים הקשורים במסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם, לרבות

 הוכנה הצעתנו.

ובמיוחד, בכל תנאי הסף כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז אנו מצהירים  .2
ל כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על , כי הצעתנו זו עונה עא' במסמךהמפורטים 

 עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.

 לנו ידוע כי, וכן אנו מצהירים כי סיירנו בדירות לדוגמא כנדרש לנו ואנו מבינים את מצב הדירות .3
  ולא תהיה לנו כל טוענה או תובענה בעניין זה. והדירות הינם במצב פיזי שונה, הבניינים שכל

מתחם גני שפירא על שטחיו המשותפים והדירות , בדקנו את ההצעה הגשת לפניאנו מצהירים כי  .4
לנו להבנת תכולת הפרוייקט  כנדרשו שבו וכן באופן מדגמי את הדירות והחנויות בבניינים השונים

ותפים, המערכות בשטחים המשותפים, בדירות והשטחים המש מצב הבנייניםל מודעים אנו. כולו
 ובחנויות לרבות מצב הגינות בגני שפירא.

, ביחסי עובד קבוע במתחם גני שפירא אנו מצהירים ומבינים כי יהיה עלינו להעסיק איש אחזקה .5
מעביד או לחלופין כנותן שירותים, אשר ישהה באופן קבוע במתחם בו הוא נותן שירותים, וזאת 

 ד מן המתחמים בהם נתבקש להעניק את השירותים.ביחס לכל אח

 מלאה, בין תיקון תקלות במגבלותה נואחריותבהעבודות הנכללות  כלאנו מצהירים כי ברורות לנו  .6
הגבוה  –עבודה כולל חלקים וחומרים ₪  1,500לחלקים וחומרים לאירוע או ₪  1,000של הכספיות, 
שצוינו ובין עבודות תקופתיות )אחזקה מונעת ואחזקה יזומה( קבועות, וכי לקחנו בחשבון  ,מבניהם

את כל העלויות שיהיה עלינו להשקיע תמורת התשלום החודשי הקבוע שהצענו וכן את העבודות 
בגינו ועל פי הצעות  שהצענו היה עלינו לבצע על פי מחירון המאגר המאוחד לאחר ההנחותשיהנוספות 

 מחיר ובהתאם לשיטות המפורטות במסמכי המכרז והחוזה.

אנו מצהירים כי הבנו ולקחנו בחשבון את העבודות של תיקון מצב קיים אשר יהיו באחריותנו  .7
 בכמויות המפורטות בחוזה ובנספחיו.

י נעמוד בלוח הזמנים לתיקון תקלות וכי נעמיד על חשבוננו כחלק מביצוע העבודות אנו מצהירים כ .8
כפי שידרש לתיקון תקלות וכל כוח אדם , כוח אדם בצוות נייד הנדרש בגני שפיראהקבוע  העובדאת 

, כלי רכב נוסף שידרש לביצוע אחזקה מונעת ואחזקה יזומה, לרבות באמצעות קבלני משנה מטעמנו
 כלי עבודה, חומרים וחלקים וכל האמצעים שידרשו.המצוידים ב
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ולהכין  לרבות הדירות עצמן ותכולתן אנו מצהירים כי הננו מסוגלים להכין סקר מפורט של המצאי .9
להיכנס  פתוחה שתאפשר למזמין ולכל דייר  תוכנית אחזקה מונעת מפורטת בתוכנה אינטרנטית
תח, כל אחת בנפרד ולהפיק דוחות, וכי ידוע לנו למערכת, להוסיף עבודות, לצפות במצב העבודות שפ

ואנו מסכימים כי הסכום הרשום בכתב הכמויות לצורך ההקמה וההדרכה הוא סופי וכי לקחנו 
ישולם כחלק מעלויות המנהלה  לתוכנה בחשבון סכום זה בהגשת ההצעה וכי השירות השנתי

 שהצענו. 

ת שביצענו, בין בגין התשלום החודשי הקבוע אנו מצהירים שידוע לנו שנהיה אחראים לטיב העבודו .10
ובין בגין תשלומים נוספים שישולמו לנו עבור עבודות נוספות של חידוש, שיפוץ, שיקום, החלפה 
וכדומה, למשך תקופות אחריות כמפורט במפרט הטכני, גם באם תקופות אלו יחרגו מתקופת החוזה 

יוד שסיפקנו יהיה עלינו להגיע ולתקן על לרבות ההארכות וכי בכול מקרה של כשל בעבודות ובצ
חשבוננו את כל הטעון תיקון או החלפה מחדש וכן לספק למשרד ערבויות מתאימות להיקף העבודות 

 והאחריות הנדרשת.

, וכן שנים ממועד הגשת ההצעה בעבירה שיש עמה קלון 5לא הורשע, במשך המציע כי אנו מצהירים  .11
אנו מצהירים בזאת כי המציע, בן אם הוא יחיד  הורשע כאמור.מנהל או בעל שליטה בתאגיד לא  כי

 ובין אם הוא תאגיד, לא הורשע בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.

, הינו כמפורט בהצעתנו והוא הענקת השירותים כי שכר החוזה המבוקש על ידינו עבוראנו מצהירים  .12
מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות מהווה מחיר סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין 

 ו/או הקשורות ו/או הנובעות בביצוע העבודות, על פי מסמכי המכרז.

כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז אנו מצהירים  .13
 ללא כל הסתייגות שהיא.

ע העבודות, יהיו אלו קבלני משנה בעלי כי ככל שנעסיק קבלני משנה מטעמנו בביצואנו מצהירים  .14
ודרישות הסף, כי נוכל להעסיקם אך יכולת נאותה לבצע את העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז 

וכי ידוע לנו ומוסכם עלינו שאנו נשמש כקבלן ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה, 
ידינו קבלני משנה בביצוע העבודות, אין כי ידוע לנו, שככל שיועסקו על כן,  ראשי לכל דבר ועניין.

 בכך כדי לפטור אותנו מאחריות לקיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן.

להחליט פי שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, בכל שלב, -הננו מודעים לכך כי הנכם רשאים וזכאים על .15
נו כאמור. אנו מצהירים, כי הצעת המחיר , ולהורות לכי אנו נבצע רק חלק מן העבודות הנדרשות

שניתנה על ידינו נטלה בחשבון את האפשרות שנתבקש )במידה ונזכה( לבצע רק חלק מן העבודות 
 הנדרשות, ולא נהיה זכאים לבקש להעלות את המחיר במקרה כזה.

מתן תחלת ההוראה על תעמוד הזכות ליתן לחברה  נו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכך, מוסכם עלינו כיא .16
לגבי מתן השירותים התחלת הוראה על בלבד, ובשלב מאוחר יותר ליתן  םאו חלק םלוכ השירותים,

מחיר לנוספים ו/או על פי כל תנאי הצעתנו זו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם חלקים 
 תנאים הקבועים בהצעתנו זו ובתנאי המכרז על נספחיו.ול

יום מהמועד  120תהיה בתוקף במשך זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא צעתנו ה .17
יום מכל מועד שיוארך על ידי מנכ"ל עזרה וביצרון או  90או במשך  האחרון שנקבע להגשת ההצעות

 . מי שהוסמך לכך מטעמו

ן, קבלת הצעתנו זו ולאמור להללהגשת הצעות נו מצהירים ומסכימים כי, בכפוף לתנאי ההזמנה א .18
, לרבות כל נספחיו וכל ההסכםבתוך התקופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על החברה על ידי 

קבלת מ ימים 5 -לא יאוחר מ, ותבקשר עם ביצוע העבוד מסמךהמסמכים המהווים חלק ממנו, וכל 
ו הארכת ערבות כן אנו מצהירים כי תנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות הנ הודעת המזמין.

 ביטוח חתום על ידי חברת ביטוח. ואישור עריכתהמכרז 

ולאמור להלן, מחייב אותנו, מיום להגשת הצעות בכפוף לתנאי ההזמנה  כי נו מצהירים ומסכימיםא .19
 על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידינו.ההסכם חתימתנו על הצעה זו, 
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, כמפורט בכל המסמכים של השירותים ללת את כל הדרוש לביצוענו מצהירים בזה כי הצעתנו כוא .20
לרכוש את כל החומרים נשוא המכרז, השירותים לבצע את הצעה זו, בשלמות וכן שיש באפשרותנו 

 ח האדם והציוד הדרושים.והדרושים ולספק את כ

שהיא מבין או הצעה כל  ולקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש ל תמתחייב החברהדוע לנו כי אין י .21
 .להאלה שיוגשו 

רק חלק מהצעתנו ולמסור  הלקבל, לפי שיקול דעת תרשאי החברהדוע לנו ואנו מסכימים לכך כי י .22
 אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.למציעים 

להאריך את תוקף ערבות המכרז כי ככל שיהיה בכך צורך, נו מתחייבים עם חתימת החוזה על ידינו, א .23
 שהופקד על ידנו.

, בהצעה ובמסמכי ההצעה ואנו מסמכי המכרזאנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור ב .24
ונהיה מנועים מלהעלות לרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה מוותרים מראש על כל טענה, 

הכנת  בקשר להצעתנו, או בקשר להוצאות עבור החברהכל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד 
הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטלה ההזמנה או 

ין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה יבענ החברהחליט תבקשר לכל החלטה ש
 בהצעות השונות.

מכרז, שנמסרה על היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי ערבות ה .25
עוד ידוע לנו כי אין בחילוט כדי לגרוע מכל זכות אחרת  ידינו עם הצעתנו במכרז, תחולט על ידכם.

 העומדת לחברה לפי כל דין.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת  .26
זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה

 לחתימתנו על הצעה זו.

 

           
                 __________________

 חתימת המשתתף וחותמת
 

 :עו"ד אישור
 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ 
מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 
_________________ )המציע( וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 מת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.את הא
 

 _________________ חתימת עורך הדין
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 ' למכרזדנספח 

 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 
שם )בחברת _____________  נושא משרה אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________

 ( מצהיר בזאת כי: המציע

 תצהיר זה בשם החברה ומנהליה. אני מוסמך לחתום על  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  .2

 מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי,               ההמחירים  .3
 ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

במכרז זה או תאגיד  זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  הצעותהמחירים המופיעים בהצעה  .4
 .או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

  הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא       .8
 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  אני מתחייב להודיע לעורך .9
 הגשת ההצעות .

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .10

 

 
 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________

  
 _______שם המצהיר___________ חתימת המצהיר _____

 
 

 אישור עו"ד 
 

 שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ אני הח"מ, עו"ד _________________
, שזיהה/תה/ו _______הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _____________ ____יום____במאשר בזאת כי 

לאחר  תצהיר זהחתם/מה/ו על המוכר/ת/ים לי אישית, ו                  ______/עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____
 שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 
_______________  ___________                            ___________ 

 חתימה                  שם עורך הדין                               מס' רישיון                         
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 ' למכרזהנספח 
 הצהרה על מעמד משפטי

 
 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 
 ב. פרטים כלליים    א. מעמד משפטי

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה(ג. שמות בעלי זכות החתימה 

 
 
 
 
 
 

 

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמת חותמת 
 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
 _______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

 חברה❑
טבלאות )יש למלא 

 ב, ג(

 

 עוסק מורשה❑
)יש למלא טבלאות 

 ב, ג(

שותפות ❑
 רשומה

)יש למלא טבלאות 
 ב, ג, ד(

 

 ______________________________________________  שם:

 (המציעלשם  רשם השותפויות/)יש לצרף תדפיס מרשם החברות

 __________________________    כתובת

 _________________    טלפון

 _________________  מספר עוסק מורשה

 _________________  תהשותפו/מספר החברה

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 ' למכרזונספח 

  ניהול ואחזקה שוטפת שירותי ביצוע  –ניסיון קודם של המציע  הוכחת

 , כדלקמן:על המציע לפרט ניסיונו באחזקת בניינים והמערכות בבניינים .1

(, באחזקה כללית 2018 – 2012השנים האחרונות ) 7שנים מתוך  4ניסיון מוכח, במשך לפחות  .1.1
בניינים מסוגים  4בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה( של לפחות  –)מצטבר 

 מ"ר. 1,500אחד מהם עולה על שונים ששטח כל 

עוד מובהר כי אין מניעה כי  .מתחם השייכים לאותו גורם ייחשב גם מקבץ בניינים באותו "אחד"בניין מובהר כי 
 שנים. 4ארבע שנות הניסיון לא יהיו רצופות, ובלבד שיוכח משך זמן כולל של 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .1.1.2
 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ____________שטח הבניין: 
 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .1.1.3
 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ____________שטח הבניין: 
 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .1.1.4
 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ____________שטח הבניין: 
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 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .1.1.5
 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ____________שטח הבניין: 
 

 

(, באחזקה כללית 2018 – 2012)השנים האחרונות  7שנים מתוך  4ניסיון מוכח, במשך לפחות  .1.2
מ"ר של  20,000בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה( של לפחות  –)מצטבר 

 בניינים מסוגים שונים.

 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .1.2.2
 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ____________שטח הבניין: 
 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .1.2.3
 

 ____________ – : ____________חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ____________שטח הבניין: 
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 טלפון:_________________ ________________________המזמין/הממליץ:  .1.2.4
 

 ____________ – : ____________חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

: (בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומההשירותים ) תיאור
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 ____________שטח הבניין: 

 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .1.2.5
 

 ____________ – : ____________חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 ____________שטח הבניין: 

 
 הערות:

 ., וכל מידע נוסף המעיד על הפרויקטמכתבי המלצה אסמכתאות, *  מומלץ לצרף
כנדרש להוכחת תנאי הסף ולצורך ניקוד כל פרויקט נוסף, לצרף דפים נוספים במתכונת הנ"ל עבור ניתן  *

 האיכות.
 

 הקיים לו לביצוע השירותים:אדם -נתונים על כחעל המציע לפרט  .2

 מנהל הפרויקט .2.1

 )שנים( הכשרה/השכלה/מקצוע       ניסיון רלוונטי            תפקיד                  שם
 

___________  __________    ____              __________________ 

 

 הכשרה וניסיון מקצועי:
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 מספר שנות ניסיון כללי: ______________________

 מספר שנות עבודה אצל המציע: __________________
 

 :עבודות דומות שבוצעו על ידו בעבר
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 כספי;  ארגוניכוח אדם  .2.2

 
 )שנים( הכשרה/השכלה/מקצוע       ניסיון רלוונטי            תפקיד                  שם

 
___________  __________    ____              __________________ 

 
___________  ____              __________________    __________ 

 
___________ __________     ____              __________________ 

 

 בתחום ההנדסי, האחזקתיכוח אדם 
           

 )שנים( הכשרה/השכלה/מקצוע       ניסיון רלוונטי          תפקיד                  שם            
1. ___________  __________    ____              __________________ 
2. ___________  ____              __________________    __________ 
3. ___________ __________          __________________         ____ 

  

 בתחומים אחריםכוח אדם  .2.3
 

 )שנים( הכשרה/השכלה/מקצוע       ניסיון רלוונטי            תפקיד                  שם               

___________  __________    ____              __________________ 
___________      ______________              __________________ 
___________ __________     ____              __________________ 

 :2016-2018פרטים בדבר הצוותים הממונים אותם הפעיל המציע בין השנים  .2.4

 :1צוות  – 2016       

 שנות ניסיוןהכשרה/השכלה/מקצוע            פרטי איש צוות         

___________     ____       __________________ 
___________     ____       __________________ 
___________             ______________________ 

 

 :2צוות  – 2016       

 שנות ניסיוןהכשרה/השכלה/מקצוע            פרטי איש צוות

___________     ____       __________________ 
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___________     ____       __________________ 

___________     ____        __________________ 

 

 :1צוות  – 2017       

 שנות ניסיוןהכשרה/השכלה/מקצוע       פרטי איש צוות              

___________     ___________________       ___ 

___________     ____       __________________ 

___________     ____        __________________ 

 

 :2צוות  –  2017       

 שנות ניסיוןהכשרה/השכלה/מקצוע            פרטי איש צוות         

___________     ____       __________________ 
___________     ____       __________________ 
___________             ______________________ 

 :1צוות  –  2018       

 שנות ניסיוןהכשרה/השכלה/מקצוע            פרטי איש צוות         

___________     ____       __________________ 
___________     ____       __________________ 
___________             ______________________ 

 

 :2צוות  – 2018       

 שנות ניסיוןהכשרה/השכלה/מקצוע            פרטי איש צוות         

___________     ____       __________________ 
___________     ____       __________________ 

___________             ______________________ 
 

שנים רצופות לפחות במהלך עשר השנים האחרונות, באחזקת  3ניסיון במתן שירותי אחזקה, במשך  .3

דירות לפחות. מובהר כי משמעות "בתי דיור" לעניין זה הינו: בנייני דירות ו/או מקבצי  40דיור עם  בתי

 :של המגזר הפרטידיור מוגן  אודיור של משרד הקליטה ו/או בתי אבות 

 

 :_________________פוןלט  ________________________המזמין/הממליץ: .3.1

 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 ____________: מספר הדירות
 ____________: סוג בית הדיור

 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .3.2

 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע 
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 ____________: מספר הדירות
 ____________: סוג בית הדיור

 

 :_________________לפוןט   _____________________המזמין/הממליץ: .3.3

 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(וכדומהבניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים )השירותים  תיאור
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 ____________: מספר הדירות
 ____________: סוג בית הדיור

 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .3.4

 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 ____________: מספר הדירות
 ____________: סוג בית הדיור

 

 :_________________פוןטל  _____________________מליץ:המזמין/המ .3.5
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 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 ____________: מספר הדירות
 ____________: סוג בית הדיור

 

 :_________________טלפון ________________________המזמין/הממליץ:  .3.6

 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 ____________: מספר הדירות
 ____________: סוג בית הדיור

 

 :_________________טלפון ________________________מליץ: המזמין/המ .3.7

 

 ____________ – ____________: חודש ושנה –עד  –, חודש ושנה מועד ביצוע
 

 :(בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים וכדומה)השירותים  תיאור
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 ____________: מספר הדירות
 ____________: סוג בית הדיור

 

 האמצעיים התפעוליים הקיימים לו לביצוע השירותים:נתונים על על המציע לפרט  .4

המציע יפרט את האמצעים התפעוליים העומדים לרשותו לרבות תוכנות אחזקת, אחזקה ובקרה,  .4.1
יכולת השיתוף של צוות המזמין בהפעלת תוכנת אחזקת האחזקה, כלי רכב מסחריים המשמשים 

 ת ואמצעים אחרים:כניידות שירו

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_ 

 למציע תוכנת ניהול באמצעותה הוא מעניק את השירותים, ופרטיה כדלקמן: .4.2
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 ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

מצגת, בה לנספח זה יצרף המציע את כלל המסמכים הנדרשים לצורך מתן ניקוד האיכות, לרבות:  .5

האחזקה, המחשוב והבקרה המופעלים אצל המציע וקיומם של ספר נהלים לתפעול מערכות בדבר יפרט 

וכן חישוב עלויות משוערות של שבוצעו ע"י המציע בעבר סקרי מצב הבניין והמערכות  ; וכןוארגון

 .החזרה לתקינות

 הצהרת המציע .6

לעיל, צוינו הפרטים שמצהיר בזאת כי כלל אני הח"מ ____________ נושא ת.ז. מס' ___________ 
הינם נכונים לרבות לגבי הניסיון המקצועי של המציע, וכן לגבי כוח אדם ואמצעים העומדים לרשות המציע, 

 הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי באחר או יותר מהפרטים שמסרתי. ומדויקים.
      

 
____________________        ____________________    ____________________             

 חתימה וחותמת תפקיד                                                              שם מלא

____________________      ____________________     
 טלפון                                                                כתובת

 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר 

ם המציע, זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בש
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 

 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 

_______________________                        ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך
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 כרז' למזנספח 

 טופס הצעת מחיר
 לכבוד:

 חברה עזרה ובצרון בע"מ

 

למתן שירותי ניהול ואחזקה שוטפת לפרוייקטי דיור בר  1207הצעת מחיר מכרז מס'  הנדון:

 יפו-בעיר תל אביבודירות המושכרות על ידי החברה השגה 

החוזה שצורף ונספחיו, בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח  .1

 הנני מגיש בזה את הצעתי לביצוע כל השירותים המבוקשים במכרז.

 בהתאם לתנאי המכרז להלן כתב הכמויות עם המחירים המוצעים על ידנו. .2

 הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה על פי המפורט בחוזה. .3

 יחידה כמות שם בית הדיור ועיר מס'
מחיר 
 יחידה

סה"כ 
עלות 
 לשנה 

1 
 

 תעבודות חד פעמיו
 

    

1.1 

רישום האינוונטר והקמת מערך אחזקה ממוחשב 
רכיב זה )עבור המתחמים והדירות מושא מכרז זה 

ולא ישולם ביתר  ראשונההשנה בחד פעמי ישולם 
. המציע הזוכה יחויב לתחזק מערכת זו השנים

 (ללא עלות נוספת

   קופמלט 1

1.2 
השטחים המשותפים של  לכשירותשיפוץ והחזרה 

על פי המפרט שבנספח ה'  במתחם גני שפירא
 )רכיב זה ישולם חד פעמי בשנה הראשונה( להסכם

   קופמלט 1

 
 הראשונה לשנה פעמיות חד עבודות - 1סעיף ל"כ סה

 
 

2 

 
למפרט  3.2כמפורט בסעיף  – שירותי ניהול

 השירותים
 

    

2.1 
ניהול כלליים לרבות תפעול מערך שירותי 
 ממוחשב

   חודש 12

 
 שירותי ניהול - 2פרק סה"כ 

 
 

     תחזוקת גני שפירא 3

3.1 
אחזקת שטחים ומערכות משותפים בגני שפירא 

 כולל עובד קבוע בחצי משרה
   חודש 12
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 יחידה כמות שם בית הדיור ועיר מס'
מחיר 
 יחידה

סה"כ 
עלות 
 לשנה 

   חודש 12 אחזקת מכלול הדירות בגני שפירא  3.2

   חודש 12 משותפים בגני שפיראניקיון שטחים  3.3
   חודש 12 גינון שטחים משותפים בגני שפירא 3.4

 
 תחזוקת גני שפירא – 3סה"כ פרק 

 
 

     אחזקת דירות במיכלאנג'לו יפו 4

   חודש 12 מכלול הדירות במיכלאנג'לו אחזקה 4.1

 
 אחזקת דירות במיכלאנג'לו – 4סה"כ פרק 

 
 

     ביסוד המעלהאחזקת דירות  5
   חודש 12 מכלול הדירות ביסוד המעלה אחזקה 5.1

 
 אחזקת דירות ביסוד המעלה – 5סה"כ פרק 

 
 

     ביד אליהואחזקת דירות  6
   חודש 12 מכלול הדירות ביד אליהו אחזקה 6.1

 
 אחזקת דירות ביד אליהו – 6סה"כ פרק 

 
 

     אליהוחנויות ביד אחזקת  7
   חודש 12 מכלול החנויות ביד אליהו אחזקה 7.1

 
 אחזקת חנויות ביד אליהו – 7סה"כ פרק 

 
 

  לעיל( 7-1כללי לשנה )סיכום רכיבים "כ סה

 

בהתאם לדרישות מתן השירותים, אני/אנו מסכים/ים כי אם תתקבל הצעתי/נו אנו נישא בכל עלויות  .4

 המכרז וההסכם.

המכרזים תהא רשאית לתקן כל טעות אריתמטית, ובמקרה של סתירה בין הכתוב מובהר כי ועדת  •
 בספרות לבין הכתוב במילים, מה שיקבע יהיה המצוין בספרות.

ומין כל ההוצאות מכל סוג השירותים, לרבות נשיאה בכל כוללת בתוכה את ביצוע שלעיל, הצעתי  •
 במכרז זה. , הנדרשיםשהם

המיסים, אגרות, נסיעות והיטלים הכרוכים בביצוע השירותים, ככל התמורה הנ"ל כוללת את כל  •
 שישנם, למעט מע"מ.
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תקנות התקנים והחוקים, ההתמורה כוללת את כל העבודות הנלוות, הדרישות הטכניות,  •
, לרבות כל רלבנטיים ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות מיוחדות של המזמיןה

 .   כדין, רכישת ציוד וכיוצ"בהקשור להעסקת כוח אדם 

לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי בהסכם, ידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים  •
 התקף במועד ביצוע התשלום.

 
 ______________________________  שם המציע: 

 ______________________________   כתובת:
 ______________________________   טל: 

 ______________________________כתובת דואר אלקטרוני: 
 ______________________________ חתימה וחותמת: 

 
 אישור עו"ד

( מאשר בזה כי ביום__________ "המציע"אני הח"מ __________, עוה"ד של __________ )להלן: 
_____________ ת"ז_____________ וה"ה חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה _____

_________________ ת"ז________________ בשם המציע, וכי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל 
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי 

     בר ועניין .חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל ד
     

                 
 ......................................., עו"ד 
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 מסמך ב'

 ניהול ואחזקה הסכם
 

 

 2019שנערך ונחתם ב_____________ ביום _______ לחודש _______ שנת 
 

 בין:

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
 תל אביב, 9רחוב המסגר  - בית אמפא       
 ("החברהאו " "מזמיןה" )להלן: 

 מצד אחד
 לבין:

 
 ____________שם: _____

 ח.פ./ת.ז. ______________
 מרח'  ________________

 "(חברת הניהול)להלן: " 
 

 מצד שני
 

ודירות מספר מתחמי דיור בר השגה ל ול ואחזקה שוטפתניהלקבל שירותי  ןמעוניי והמזמין הואיל 
", השירותים"להלן: )כהגדרתם במכרז זה ברחבי העיר תל אביב, המושכרות על ידי החברה 

 ;"(המכרז)להלן: " 1207, ולצורך כך פרסם  את מכרז מס' "(העבודות" ו/או "האחזקהשירותי "
 

הניהול לבצע את כל שירותי  הלקבל על עצמ מההצעת מחיר למכרז והסכי ההגיש חברת הניהולו והואיל:  
 בהתאם לתנאי המכרז פרטיו ודרישותיו; האחזקהו

 
  ז;צעה הזוכה במכרכה חברת הניהולאת הצעת  לביק והמזמין והואיל:  

 
מכרז זה, ת נשוא בתחום העבודווידע ניסיון  תובעל כתמוסמ הכי הינ המצהיר חברת הניהולו והואיל: 

 הרישיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ דין לביצוע העבודות כאמור; כל תבעל הוכי הינ
 

לצורך קבלת  חברת הניהוללהתקשר עם ם המזמין הסכי חברת הניהולובהסתמך על הצהרות  : והואיל
 ;האחזקההניהול ושירותי 

 
 מעוניינים לעגן את ההסכמות ביניהם בהסכם זה כמפורט להלן; חברת הניהולו והמזמין   והואיל:

 

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

 מבוא .1

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאיו.  .1.1

 

כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות וההתמצאות בלבד, ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה  .1.2
 לפיהן.
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 הגדרות .2
 

נאמר במפורש אחרת או בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם כן 
 מחייב הקשר הדברים אחרת:

 
 בע"מעזרה ובצרון חברה לשיכון  "המזמין"
 
יה, שלוחה או גוף משפטי במבוא להסכם זה, לרבות נציג כהגדרתה "חברת הניהול"

 .אחר זולתה
 
 .ד'מסמך  – המצ"במפרט כמפורט ב "המתחם/המתחמים"
 

 .ד'מסמך  – המצ"במפרט כמפורט ב "הדירות"
 

 במבנה ו/או בחלק ממנו על פי כל דין.מי שמחזיק  -פירושו   "השוכר"/"המחזיק"
 
כל חלקי הבניין שהמזמין ייעד אותם מעת לעת לשיתוף לשימוש   "משותפיםה שטחיםה"

מבואות כניסה, חדרי  –משותף של המחזיקים או חלקם, כגון 
מדרגות, פרוזדורים, מעליות, מערכות מכניות וחשמליות, מתקנים 

גינות ושטחים טכניים, מתקני מיזוג אוויר, צנרת מכל סוג שהוא, 
ים שיתווספו לבניין מעת לעת לרבות כל התוספות והשינוי וכיו"ב

ובלבד שאינם משמשים ו/או מיועדים ו/או ייועדו לשימוש בלעדי 
של מחזיק נכס בבניין. וכן שטחים אחרים בסביבת הבניין 
המיועדים לשמש את המחזיקים, כולם או חלקם לרבות השטחים 

 המשותפים העיליים והחניון.
 
ת מתקני מזוג אויר, מעליות, מתקנים משותפים כדוגמ  -פירושם   "המתקנים"

חלונות חיצוניים, אינסטלציה וצנרת מכל סוג, תאורה, מים, ביוב, 
המבנה תעול, מתקני כיבוי אש ומתקנים וחלקים אחרים של 
 המשמשים את הבעלים או המחזיקים במישרין או בעקיפין.

 
חידושם, שיפוצם ואחזקתם , תיקונם, הפעלתםניהולם  –פירושם   השירותים"העבודות ו/או "

ושירותים וץ למבנה קיון מחיוכן נ פנים וחוץ, קנים,של המת
דרושים לתפעולם ו/או המזמין אחרים, אשר לדעת חברת הניהול 

מפרטים בכמפורט והשטחים המשותפים  מתקני הבנייןהתקין של 
 .מסמך ג' –

 
ברת הניהול לשם ניהול כל פעולה שתבוצע על ידי ח -פירושו   "ניהול וביצוע השירותים"

 השירותים או ביצועם.
 

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  "המדד"
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 
 המדד החודשי שהתפרסם בגין החודש בו נחתם ההסכם. "המדד הבסיסי"
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המדד שהתפרסם בגין החודש בו בוצעו העבודות נשוא החשבון או   "המדד הקובע"
לבצען ע"פ לוח הזמנים, לפי  חברת הניהולבגין החודש בו היה על 

 המאוחר מביניהם.

 
 

 נספחים .3

 

הנספחים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים ובין אם לא, מסמכי המכרז על כל נספחיו ו .3.1
 ומחייבים כיתר תנאיו:מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

 
 נספח ביטוח: א'נספח 
 (ביצוע:  נוסח ערבות בנקאית )ערבות ב'נספח 

 נספח ג': הצעת המציע למכרז, לרבות נספחיה
 הדירותופרטי  השירותים מפרטד': נספח 

 

המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  הכי ברשות חברת הניהולבזאת  הלמניעת כל ספק, מצהיר .3.2
את ההסברים  האת תוכנם, קיבל נהאותם, הבי המהסכם זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא

על פי כל האמור בהם. אי הבנת תנאי כלשהו  ותלבצע את העבוד תא מתחייביוה הביקש אשר
ת כלשהי לאי זכו לחברת הניהוללא תקנה  האו אי התחשבות ב חברת הניהולמתנאי ההסכם ע"י 

כל תביעות או  הם נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לביצוע העבודה ו/או חלקה ו/או לקבלת תשלו
 בענין זה.מזמין הדרישות כלפי 

 

 מהות ההסכם .4

 

בהסכם זה על נספחיו, המזמין מתחייב בזאת  והתחייבויותיה חברת הניהולבהסתמך על הצהרות  .4.1
לבצע את העבודות באופן שיענה על צרכי  מהעל עצ תמקבל חברת הניהול, וחברת הניהוללמסור ל

תאם לדרישות ובה השירותיםבמפרט המזמין בהתאם לקבוע בהסכם זה, בנספחיו השונים, 
  , ככל שיהיו מעת לעת.המזמין ו/או מי מטעמו

 

 ההתקשרות  .5
 

המזמין מוסר לחברת הניהול וחברת הניהול מקבלת על עצמה לבצע, באופן בלעדי, את הניהול  .5.1
כפי שמפורטים בהסכם זה והדירות,  השטחים המשותפים המתחמים,ההפעלה והתחזוקה של 
 ,תקופת ההסכםמשך כל אורך "( לניהול וביצוע שירותים)להלן: " ו/או במפרט השירותים

 .כהגדרתה להלן

ם נשוא הסכם זה השירותיאשר תבצע את את עיקרי הסכם זה חברת הניהול המזמין יעביר לידי  .5.2
לנהוג בהתאם לתנאי הסכם זה לרבות  תא מתחייביאו מטעמה, וה הוכל חלק מהם בעצמ

 ההוראות, הכללים והתקנון שייקבעו ע"י חברת הניהול.  
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 השירותים .6

 

 כמפורט במפרט השירותיםחברת הניהול במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה יהיו  תפקידי .6.1
 ובין היתר, כדלקמן:

 
 שירותים עבור מתחמים

 ניהול ואחזקה של המתחמים, לרבות תחזוקת פנים הדירות וחוץ המתחמים;  .6.1.1

 ;במתחם גני שפירא העסקת עובד אחזקה קבוע והצבתו .6.1.2

 שונות;טיפול בחילופי מחזיקים ברשויות ה .6.1.3

 טיפול  בגביית דמי ניהול ומעקב אחר הגשת בטוחות לדמי ניהול; .6.1.4

 שאינן באחריותע"י השלמת עבודות  ביצוע החזרת המצב לקדמותו –בעת חילופי דיירים  .6.1.5
 ;הדייר על פי חוזה השכירות

 סיוע במסירת דירה בתחילת תקופת שכירות; .6.1.6

 סיוע לעזרה ובצרון בריכוז נושאים לטיפול משפטי; .6.1.7

 וליווי הליכי שיפוץ ו/או תיקון ליקויים שייערכו בדירות ו/או במתחמים; ניהול .6.1.8

נשיאה בעלות ביצוע עבודות שיפוץ ו/או תיקון ליקויים בדירות ו/או במתחמים עד לסכום של  .6.1.9
ובתנאי עבודה כולל חלקים וחומרים לאירוע ₪  1,500לחלקים וחומרים לאירוע או ₪  1,000

הגבוה מבניהם לעבודת תיקון  –משנה חיצוני שביצע את העבודהשהוצגה חשבונית של קבלן 
הצעתו מחיר כאשר החברה תהא רשאית לדרוש  2מעל סכום זה על הספק לקבל לפחות  אחת

 מן הספק לפנות לספקים מתוך מאגר החברה;

 ליווי שוכרים בתחזוקת פנים הדירות תוך וידוא כי הדירות מתוחזקות באופן ראוי וטוב; .6.1.10

 אחר שהנו נלווה לשירותים המפורטים.כל שירות  .6.1.11

 שירותים עבור הדירות )שאינן במתחמים(

 ניהול ואחזקה של הדירות, לרבות תחזוקת פנים הדירות; .6.1.12

 טיפול בחילופי מחזיקים ברשויות השונות; .6.1.13

 שאינן באחריותע"י השלמת עבודות  ביצוע החזרת המצב לקדמותו –בעת חילופי דיירים  .6.1.14
 ;הדייר על פי חוזה השכירות

 סיוע במסירת דירה בתחילת תקופת שכירות; .6.1.15

 סיוע לעזרה ובצרון בריכוז נושאים לטיפול משפטי; .6.1.16
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 ניהול וליווי הליכי שיפוץ ו/או תיקון ליקויים שייערכו בפנים הדירות; .6.1.17

₪  1,000עד לסכום של  נשיאה בעלות ביצוע עבודות שיפוץ ו/או תיקון ליקויים בדירות .6.1.18
ובתנאי שהוצגה  עבודה כולל חלקים וחומרים לאירוע₪  1,500לקים וחומרים לאירוע או לח

 הגבוה מבניהם לעבודת תיקון אחת. – חשבונית של קבלן משנה חיצוני שביצע את העבודה
הצעתו מחיר כאשר החברה תהא רשאית לדרוש מן  2מעל סכום זה על הספק לקבל לפחות 

 ;החברה;הספק לפנות לספקים מתוך מאגר 

 ליווי שוכרים בתחזוקת פנים הדירות תוך וידוא כי הדירות מתוחזקות באופן ראוי וטוב; .6.1.19

 כל שירות אחר שהנו נלווה לשירותים המפורטים. .6.1.20

מעבר לשירותים הניתנים על ידי שירותים נוספים לדרוש מחברת הניהול  המזמין יהיה רשאי .6.1.21
בהודעה בכתב מאת המזמין ( וזאת "הנוספיםהשירותים חברת הניהול בהסכם זה )להלן: "

 לאחר שסיכמו הצדדים בניהם את מחיר התמורה בגין השירותים הנוספים. 

 .המזמיןכל שרות אחר שחברת הניהול תחויב לתת על פי דרישה של  .6.1.22

יתבצע על פי ובהתאם לכל דין, ומבלי לגרוע  הו/או מי מטעמ חברת הניהולמתן השירותים על ידי  .6.2
מור לעיל, אך ורק על פי התקנים המתאימים הקבועים לעבודות השונות, כפי שנקבעו בכלליות הא

בתקנים ישראליים, אם קיימים, או לפי כל תקן אחר מאושר כדין, בהעדר תקן ישראלי, וכן על פי 
 .ותקני בטיחות בעבודה כל תקנות

י מיטב הנוהג בצע את השירותים, לפת הו/או מי מטעמ חברת הניהולמוסכם בין הצדדים כי  .6.3
המוחלט של  והמקצועי, במומחיות, במקצועיות, ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונ

ו/או המפקח בין שהן מפורטות בהסכם ובין  המזמיןמלא אחר כל הוראות ת, ולשם כך המזמין
 .שאינן מפורטות בו

 ם.ות לביצוע השירותישתמש בחומרים ומוצרים ממין המשובח ובכמויות מספיקחברת הניהול ת  .6.4
על ידי מכון התקנים ומותרים  ישאו תו תקן ויהיו מאושרים תשתמשכל החומרים והחלפים בהם 

 .כל דיןלשימוש על פי 

חברת הניהול רכישת הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות הובלתם ואספקתם תיעשה ע"י  .6.5
לטיפול בהם, להפעלתם, לאחסונם, לאחזקתם  תהיה אחראית חברת הניהולוכן  ה.ועל חשבונ

 ולשמירתם. 

, לכל המיגונים ואמצעי הבטיחות בעת ביצוע הדאג מבעוד מועד על חשבונת חברת הניהול .6.6
השירותים לרבות תחימת שטח ו/או גידור המונע את כניסתם של מי שאינו מורשה להיות באזור 

  .כל דיןהעבודה כמתחייב מהוראות הבטיחות על פי 

 

 פיקוח מטעם המזמין .7

היתר לפקח על  ןשתפקידו יהיה בי ועמיד לטובת הסכם זה מפקח מטעמיהא רשאי לה המזמין .7.1
וזאת מבלי , ("המפקח")לעיל ולהלן:  בהתאם להסכם זהחברת הניהול של  יםביצוע ומתן השירות

כמו כן המפקח רשאי לבדוק בכל עת לפקח על לגרוע מזכותו של המזמין על פי הסכם זה. 
השירותים כולם או חלקם ולהשגיח על ביצועם וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, 

בביצוע השירותים. כן  חברת הניהולאיכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי 
ואת המזמין כהלכה את ההסכם, את הוראות  תמבצע חברת הניהוללבדוק אם  רשאי הוא

הוראותיו הוא. האמור בסעיף זה יכול להתבצע על פי שיקול דעתו של המפקח וללא צורך בתיאום 
 מראש במוקד או בכל מקום שיימצא לנכון. 
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ו/או למפקח על ביצוע  למזמיןמובהר ומוסכם בזאת, כי אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  .7.2
, ואין בפיקוח חברת הניהולידי  העבודה, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע ההסכם בכל שלביו על

ו/או כל צד שלישי ולא יהא בו כדי מזמין כלפי החברת הניהול של  הכאמור להוות תחליף לאחריות
 ולתוצאות הביצוע. הלאופן ביצוע התחייבויותי חברת הניהוללגרוע מאחריות 

בטיח את בכל זמן שהוא, היה ויהיה המפקח בדעה כי קצב ביצוע העבודה איטי מידי בכדי לה .7.3
לחברת הניהול יודיע על כך המפקח ו/או מתן שירות הולם השלמת תיקון התקלות בזמן הקבוע, 

מתן השירות לשביעות רצון לנקוט מיד בכל האמצעים הדרושים להבטיח את  תמתחייבוהיא 
 . המזמין

קבע המפקח כי העבודה, כולה או חלקה, אינה מבוצעת עפ"י הוראות הסכם זה, תהא קביעתו  .7.4
 . חברת הניהול לתקן באופן מידי את הדרוש תיקוןופית ועל ס

 

 והתחייבויות חברת הניהול הצהרת  .8

לאשורם  הברורים לו הכם זה לרבות נספחיו וכי ידועים לאת הס הכי קרא המצהיר חברת הניהול .8.1
לקיימם ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים על פי  הוהדרישות שבו, וכי יש ביכולת איםהתנ

 הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם כאמור.

שיונות וההיתרים, התעודות וההכשרות הדרושים על פי כל דין יכל הר הובידי עובדי הכי יש בידי .8.2
כי הם ימשיכו לעמוד בתוקפם במשך כל  תא מתחייביוה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,

 הסכם זה. תקופת

הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות המפורטים בתנאי המכרז כי יש בידיה  .8.3
 ובחוזה המצורף למכרז על נספחיו ומסמכיו.

כח אדם מיומן, מאומן, כשיר ללא הגבלות על פי כל דין ובמספר מתאים לצורך ביצוע  הכי ברשות .8.4
 נשוא הסכם זה.  העבודות

כפי שיידרש לשם  ההות לעובדילספק את כל ציוד הבטיחות והגי תהיה אחראית חברת הניהול .8.5
 . דיןעבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל  ביצוע

המזמין ו/או סלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת ת חברת הניהול .8.6
 .המזמיןהמוסמך לכך מטעם  המפקח ו/או המחזיק ו/או כל גורם אחר

ת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן מובהר בזא .8.7
או מטעמם, לא תטיל אחריות כלשהי  המפקחאו על ידי  המזמיןעל ידי  חברת הניהוללמפעם לפעם 

על כל חובה  תוסיףאלא  הדילבטיחות עוב המאחריות חברת הניהולולא תפטור את  המזמיןעל 
 דין ו/או נוהג בטיחות. על פי ההמוטלת עלי

עשה זאת בכפוף לכל ת סתייע בעובדי קבלן משנהת כי במידה ותומתחייב הירמצה הניהול חברת .8.8

קבלן סיווג המאפשר ל זה וכן כי יהיו אלה בעלי תעודות בכל רישום ו/או להסכם 12 בסעיףהאמור 
 .נשוא הסכם זהאותם הוא נדרש לבצע העבודות את בצע ל המשנה

לביצוע  הההסברים הנחוצים לאת כל  המזמיןמנציגי  הא קיבליכי הירה מצה חברת הניהול .8.9
בקשר לאי גילוי מספיק או גילוי  המזמיןכל טענה כנגד  העבודות על פי הסכם זה ולא תהיה לה

 חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים בביצוע העבודות.

לא על פיו  הזה ובביצוע התחייבויותי על הסכם הבהסכם זה, ובחתימת המניעה להתקשרות איןכי  .8.10
 יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.

לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה, במועדן ובאופן מלא, שלם ותואם  תמתחייב הניהול חברת .8.11
 את כל הוראות הסכם זה והוראות כל דין.

ים במתן השירותים לשאת בכל המיסים ההוצאות והתשלומים הכרוכ תמתחייב חברת הניהול .8.12
כאמור בהסכם זה לרבות תשלום לעובדי הקבלן על פי כל דין, תשלומי מס ההכנסה, ביטוח  למזמין

 לאומי וכן כל תשלום אחר המוטל על פי הדין.

חברת הניהול מתחייבת לשאת בתשלום חשבונות בגין השטחים המשותפים לרבות מים, ארנונה,  .8.13
 חשמל וכיו"ב במועדם. מעליות שילוט, 
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 ו/או המפקח המזמיןהישיבות והדיונים שיקבעו על ידי  לכללהופיע  תמתחייב הניהולחברת  .8.14
 .נשוא הסכם זה שעניינם קשור לעבודות

עובד עליו תורה לה החברה וזאת מטעמים סבירים, בעובד אחר בעל אותם חברת הניהול תחליף כל  .8.15
 הכישורים.

 

 סמכויות חברת הניהול .9

 לחברת הניהול יוקנו הסמכויות הבאות: .9.1

המזמין ו/או עיריית תל לא יפסיק לאלתר, לפי דרישת חברת הניהול ו/או  והמחזיקבמקרה  .9.1.1
בטיחותי ו/או מטרד, תהא חברת  כל פעולה ו/או מחדל אשר יש בם משום מפגע יפו-אביב 

סרת המפגע ו/או המטרד בכל דרך לגרום להפסקת ו/או הבאישור המזמין הניהול רשאית 
ולהשית על אותו מחזיק את הוצאות הפסקת ו/או הסרת ו/או סילוק  אום עם המזמיןיבת

 המטרד ככל שיהיו.

 ושכר בית ועד מיסי גביית לרבות, המזמין לדרישות בהתאם, מהמחזיקים גביה ביצוע .9.1.2
 .דירה

או /ו החברה את לחייב כדי בו יהא אשר מעשה כל תעשה לא הניהול חברת כי בזאת מובהר .9.1.3
  .החברה מאת ובכתב מראש בהסכמה אלא, בשמן תתחייב ולא אביב תל עיריית

 

 תקופת ההסכם .10

יחל ממועד החתימה על ההסכם  ( חודשים, שמניינם24עשרים וארבעה )לזה יהיה בתוקף  הסכם .10.1
 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: "

 12בנות ת ונוספ ותתקופ( 3)בשלוש הראשונה המזמין יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות  .10.2
יום לפני מועד תום תקופת  30בהתאם להודעה על כך מאת המזמין , או חלק מהם, כל אחת חודשים
ההתקשרות כאמור יחולו על הצדדים כל תנאי ההתקשרות תקופת . הוארכה הראשונה ההסכם

 .ו/או שינויים שיבואו לידי ביטוי כנספח להסכם בהסכם זה למעט השינוי במועדי ההתקשרות

אמור לעיל ו/או בכל מקום אחר בהסכם זה, יהא רשאי המזמין בכל עת ומכל סיבה שהיא על אף ה .10.3
יום מראש. ניתנה הודעה  30להביא הסכם זה, כולו או במקצתו, לידי גמר בהודעה בכתב של 

 30 –כאמור, יבוא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יפחת מ 
חברת הודעה. הובא ההסכם לידי גמר או לידי סיום מוקדם, ישלם המזמין ליום מיום משלוח ה

חברת עד למועד משלוח ההודעה כאמור לעיל, ול הבעד השירותים שניתנו בפועל על יד הניהול
לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המזמין בגין ביטול ההסכם בנסיבות  הניהול
 הנ"ל . 

 

 יקף ההתקשרות הוהקטנת הגדלת  .11

היקף את  או להקטין הבלעדי, להגדיל ומצא לנכון, ועל פי שיקול דעתי, ככל שרשאי המזמין .11.1
מההיקף  , לרבות השירותים הניתנים ו/או המתחמים במסגרתם יינתנו השירותים,ההתקשרות

 .לשיקול דעתו הבלעדיוזאת בהתאם , בהסכם ובמפרט, במכרזהקבוע 

ייתכן שבמהלך תקופת ההתקשרות יועברו לניהול חברת הניהול החברה מבקשת להבהיר כי  .11.2
מתחם/ים נוסף/ים, אולם אין באמור כדי לחייב את החברה להעניק לחברת הניהול התחייבות 
כלשהי להעברת כל מתחם כאמור לטיפול חברת הניהול, ואין כדי לראות בהתקשרות זו משום 

 מתן בלעדיות כלשהי לחברת הניהול.

 

 עם ספקים, עובדים, ואחריםהתקשרויות  .12

מתחייבת להעניק את השירותים באמצעות כוח אדם בעל יכולות טכניות, מקצועיות,  הניהולחב'  .12.1
 הכרוכות בניהול וביצוע השירותים.לביצוע העבודות  מנהליות ואחרות הדרוש
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ם את כל כח האדם הדרוש לביצוע השירותים על פי הסכ הלספק על חשבונ תמתחייב הניהול חברת .12.2
 .הזה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם על יד

להעסיק עובדים מקצועיים, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים.  תמתחייבחברת הניהול  .12.3
להעסיק רק  ת חברת הניהולשיון או היתר לפי כל דין, חייביבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר

 שיון או היתר, כאמור בטרם תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה.ימי שרשום או בעל ר

, לטובת מתן השירותים למזמין, בכל עת, אנשי מקצוע הכי יעמדו לרשות תמתחייב חברת הניהול .12.4
וזאת לפי הצורך, במידה שיהיה צורך בתגבור נוסף לצורך טיפול בכל תקלה שהיא, וזאת  נוספים

 ל מנת לאפשר פתרון התקלות בתוך זמן סביר מרגע הדיווח על תקלות כאמור.ע

להעסקת מספר רב יותר של עובדים לשם  חברת הניהולידרש תומוסכם בזאת, כי אף אם  מובהר .12.5
ס עבודה ו/או מכל סיבה על פי הסכם זה, אם עקב ריבוי תקלות ו/או עומ הביצוע התחייבויותי

לכל תמורה נוספת, והעסקת עובדים נוספים כאמור, תהא  תכאיז חברת הניהולהא תאחרת, לא 
 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך. חברת הניהול, ולחברת הניהולעל חשבון 

ועסקו במסגרת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת כי כל העובדים אשר י .12.6
ולא יהיו בינם או ביחסיים חוזיים עם חברת הניהול,  הניהולחברת הינם עובדי  מתן השירותים,

לבין המזמין יחסי עובד מעביד. וכן כי בכל מקרה בו ייקבע אחרת על ידי גורם שיפוטי מוסמך, 
לפצות ולשפות את המזמין בגין כל תשלום בו יחויב המזמין בגין קביעה,  חברת הניהול תמתחייב
 כאמור. 

לכל תוספת בגין כל שעות עבודה נוספות ו/או  תהא זכאיתלא  ניהולחברת המוסכם במפורש, כי  .12.7
האמורים לעיל ו/או  המעובדיממנה ו/או בגין עבודה בערבים, לילות, שבתות ו/או בחגים שיידרשו 

 .    המי מטעמ

לצורך  , או עובדים אשר נמצאים עימה ביחסים חוזיים,הכי כל עובדי תמתחייב חברת הניהול .12.8
כן כל עובד -יפוי כוח לצורך בדיקת רישום פלילי, כמועל פי דרישה יעבירו למזמין ביצוע מכרז זה 

 .עיד כי העובד אינו הורשע בפליליםיחתום על תצהיר המ

להמציא למזמין בהתאם לדרישתו מעת לעת אישורים ו/או תלושי שכר  תמתחייב חברת הניהול .12.9
בהתאם להוראות  הלעובדי מתמשל חברת הניהולחר שיידרש שיש בהם להעיד כי ו/או כל מסמך א

 החוק. אין באמור לעיל כדי להטיל כל אחריות או חבות על המזמין.

ב, לחדול , בכתחברת הניהולת ללהורו זמין ו/או המפקחבאמור לעיל, יהא רשאי המ לפגועמבלי  .12.10
להפסיק את עבודת העובד, כאמור, תוך  תהיה חייבת חברת הניהולו המלהעסיק כל עובד מעובדי

 המפקח לעשות כן. המזמין ו/או יום מדרישת  30

 המזמין ו/או , לרבות במקרה שהדבר נעשה עפ"י דרישתחברת הניהולפיטוריי עובד המועסק ע"י  .12.11
 בפיצויים ואין בהם כדי להטיל על המזמין חבות כלשהי. רת הניהולחבהמפקח, לא יזכו את 

יהיו תחת  ה וכל מי מטעמהבזה כי הן קבלני המשנה והן עובדי תומאשר המצהירהניהול  חברת .12.12
 .האו של מנהל עבודה מטעמ חברת הניהול פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת של

 

 נהלים והוראות .13

ולהפעלתו,  בנייןמסכים מראש לכך שחב' הניהול תקבע נהלים והוראות בקשר לניהול ה זמיןהמ .13.1
 שימוש בשטחים כאמור ע"י הציבור, לרבות קביעת הוראות לגבי ן לשימוש בשטחים המשותפיםוכ

חב' הניהול תוכל לשנות הוראות אלה מעת , ובלבד שאלה קיבלו את אישור המזמין בטרם הפעלתם
באמור והמחזיק  המחזיקהמזמין יידע את . שת המזמין ובין אם מצורך אחרבין אם מדרי לעת

תחייב לנהוג לפי הנהלים, ההוראות והסידורים דלעיל. חברת הניהול לא תקבע נהלים והוראות י
המגבילים באופן בלתי סביר את השימוש הסביר הסותרים את הוראות הסכם זה, על נספחיו, ו/או 

 ים כאמור.של המחזיק בשטחים המשותפ
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 אחריות וביטוח  .14

לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם  תאחראי תהא חברת הניהול .14.1
הנובע, חברת הניהול, צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה  ממעשה או מחדל מצד  ו/או לכל מזמיןל

בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין 
 .הו/או כל הנתון למרות הו/או שלוחי הבין אם נגרם על ידי עובדי הידלאחר מכן, בין אם נגרם על 

ו/או  הלשלומם ולביטחונם של כל עובדי תהבלעדי תהא האחראיתכי  המצהיר חברת הניהול .14.2
לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או  תומתחייב הו/או הנמצאים בשרות ההמועסקים על יד

, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, הד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותשיגיעו על פי כל דין לכל עוב
 מתן השירותים.שהם במהלך  כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל

 תמתחייב חברת הניהול הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, עפ"יחברת הניהול  בלי לגרוע מאחריותמ .14.3
המהווה ולהסכם זה  א'כנספח  הרצ"ב הביטוחאת הביטוחים, כמפורט בנספח  הלבצע על חשבונ
 במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו. ,הימנו חלק בלתי נפרד

 

 ערבות  .15

מתחייבת במלואן ובמועדן,  סכם זהפי הוראות העל  חברת הניהוללהבטחת מילוי כל התחייבויות  .15.1
אשר תהיה  בנוסח נספח ב'₪  25,000ערבות ביצוע בגובה  המזמיןלהפקיד בידי חברת הניהול 

מעת לעת, ותהא בתוקף לכל אורך  חברת הניהולבתוקף לשנתיים ימים. ערבות זו תוארך על ידי 
 .חברת הניהולתקשרות עם תקופת הה

למען הסר ספק יובהר כי המצאת הערבות לביצוע החוזה, מהווה תנאי לחתימת המזמין על החוזה  .15.2
להגיש ערבות אחת,  חברת הניהולעל חשבון שכר החוזה. על  לחברת הניהולולתשלום סכום כלשהו 

דרך של הגשת מספר כאמור לעיל ולא ניתן לחלק ו/או לפצל את  סכום הערבות לביצוע החוזה, ב
ערבויות לביצוע החוזה וזאת, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות לביצוע החוזה שתוגשנה, יהיה 

 בגובה הערבות לביצוע החוזה. 

כי בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין  חברת הניהול תמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב .15.3
 חברת הניהולאריך תכלפי המזמין,  הולחברת הניאו התחייבויות של /הצדדים, ביחס לחובות ו

מעת לעת את הערבות התקפה באותו מועד למשך כל תקופת המחלוקת בין הצדדים עד להכרעתה 
יום  30-את הערבות כאמור עד ל חברת הניהול כהלסילוקה בהסכמת הצדדים. לא הארי או עד

 לפני מועד פקיעתה, רשאי המזמין לחלט את הערבות.

למתן  חברת הניהולתשמש להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויות זה לביצוע החוהערבות  .15.4
 תהיה חייבת שחברת הניהולולהבטחת כל סכום מסגרת זה הסכם הוראות על פי השירותים 

 .המוד בהתחייבויותיתעלא  והיאלמזמין במידה 

על פי  הייבויותיהתחייבות כלשהי מהתח מהלא קיי חברת הניהולבכל מקרה בו יתברר למזמין כי  .15.5
, כולה החוזה ביצועלערבות ההסכם זה ו/או בהתאם לכל דין, יהא המזמין רשאי לגבות את סכום 

או מקצתה, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע ממנה ביחס לכל הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 
במקרה בו כאמור.  רת הניהולחבוהתשלומים שיגרמו למזמין בפועל בגין אי קיום התחייבות 

מומשה הערבות לביצוע החוזה אולם בפועל נעשה שימוש רק בחלק מסכומה, יהיה המזמין רשאי 
ערבות  חברת הניהולמציא תלהותיר אצלו את יתרת סכום הערבות לביצוע החוזה, וזאת עד אשר 

 לביצוע החוזה חדשה בגין מלוא סכום הערבות לביצוע החוזה.

כאמור לעיל, בכל  החוזה ביצועלערבות הלהאריך את תוקף  חברת הניהולובת מבלי לפגוע בח .15.6
על פי הוראות ההסכם, יהיה המזמין זכאי לעכב  החוזה ביצועלמקרה של אי הארכת הערבות 

ולהחזיק  החוזה ביצועלערבות הביצוע תשלומים כל שהם על חשבון התמורה ו/או לממש את 
היה ת. בגין תקופת העיכוב כאמור לא חברת הניהוליבויות בסכום שמומש כבטחון לקיום כל התחי

 לכל תוספת לתמורה על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה או על פי דין. חברת הניהול תזכאי

חברת כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבויות ו/או בהארכת תוקפן ו/או בגבייתן, יחולו על  .15.7
 .הוישולמו על יד הניהול
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ולחברת שות שימוש בערבות לביצוע החוזה תהא של המזמין בלבד, מובהר כי ההחלטה האם לע .15.8
לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמין בגין החלטתו  הניהול

 למימוש הערבות.

חברת על פי הסכם זה משום ויתור מצד המזמין על זכותו לסעדים אחרים כנגד  הערבותאין במתן  .15.9
בין אם הסעדים מפורטים בהסכם ובין אם אלה סעדים העומדים למזמין על פי כל דין, או  הניהול

 כדי להגביל את סכומם וסוגם.

 

 לחברת הניהול תמורה .16

חברת ישלם המזמין ל ,סכם זהעפ"י ה חברת הניהולע השירותים ויתר התחייבויות ביצו תמורת .16.1
כמפורט  ,)ימולא לאחר זכיית הספק במכרז( ₪ סך של __________מידי חודש בחודשו הניהול 
 .להסכם התקשרות זה ג'נספח ב, המצורפת כחלק מהצעתו המציע המחיר של בהצעת

בזאת למען הסר ספק כי התמורה הנקובה לעיל, מהווה תשלום סופי ומוחלט בגין כל  מובהר .16.2
וכולל בתוכו תשלום עבור כל התשומות, ההוצאות, הציוד, , חברת הניהולשירותי והתחייבויות 

, שינויים בשערי מטבע וכן כל הוצאה אחרת הדרושה תיקונים, שיפוצים, העסקת כ"אטיפולים, 
לא יהיו רשאים לתבוע ו/או לדרוש מהמזמין  הו/או מי מטעמ ברת הניהולחו למתן השירותים,

 .. למעט אם הוחלט אחרת בכתב על ידי המזמיןו/או מכל גוף אחר כל תשלום נוסף מכל סיבה שהיא

לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא, על כל רכוש, נכס  לחברת הניהול .16.3
במסגרת מתן השירותים, והללו המזמין על ידי  ר עלול להימסר לרשותהם מכל סוג אשאו תשלו

( לקזז או א רשאי )אך לא חייבההמזמין יהראשונה.  למזמין מיד עם דרישתויוחזרו ללא תנאי 
היה רשאי לקזז ילפי הסכם זה, וכן  לחברת הניהול כל סכום שיגיע לולנכות מהסכומים המגיעים 

לנכות לפי כל דין, כגון מסים היטלים המזמין סכומים שעל ניהול לחברת האו לנכות מהתשלומים 
 ותשלומי חובה אחרים.

 

 אופן ביצוע התשלומים .17
 

 גני שפיראבמתחם  (חד פעמי) החזרה לכשירותתשלום עבור 

 1קומפלט לפי סעיף התשלום עבור עבודות השיפוץ במתחם גני שפירא לצורך אכלוס חדש הנו  .17.1
 , ולפי התכולה המפורטת בנספח ה' להסכם.בכתב הכמויות

 

 מתן שירותים מידי חודש בחודשותשלום עבור 

בכל חודש  5-עד ההתשלומים לחברת הניהול יבוצעו כנגד חשבונות שיוגשו ע"י החברה למזמין  .17.2
כי אי הגשת  לחברת הניהולבחודש הקלנדרי הקודם. ידוע  חברת הניהולפעילות עוקב עבור 

החשבונות עלול לגרום לעיכוב בתשלום התמורה ולחברה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל מין 
 וסוג שהוא בגין האיחור בתשלום. 

החשבון שיוגש יכלול את המחיר החודשי הקבוע ואת ערך העבודות הנוספות שאושרו לחברה  .17.3
 ל ידי נציג המזמין.לביצוע באותו חודש ואשר ביצוען הסתיים והעבודה אושרה ע

ימים מיום  30תנאי תשלום של שוטף + ב המחאות בנקאיות ו/או בהעברה לבנקהתמורה תשלום ב .17.4
אישור החשבון ע"י המזמין, וזאת בכפוף לכך שהחברה תמציא למזמין חשבונית מס כחוק אשר 

 תכלול את הפרטים הבאים: 

 .שם החברה כתובת טלפון ותאריך החשבונית .17.4.1

 .שה/ ח.פמספר עוסק מור  .17.4.2

 החשבון, סה"כ מע"מ וסה"כ הסכום. פרטי .17.4.3

חברת הניהול בהתאם לאישור כדין  המס במקור בשיעור המס בו חבהמזמין נכה ימכל תשלום  .17.5
 בשיעור המס המקסימלי.  –לחברה, ובהעדרו של אישור כאמור  שיומצא על ידה
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 ד ג'חוזה זה לצ החברה לא תהיה רשאית להמחות את זכותה לקבלת סכום כלשהו מהמזמין לפי .17.6
 כלשהו, אלא אם קיבלה את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב לכך.

 סף מע"מ כחוק.לכל התשלומים יתוו .17.7

 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני  .18

עם היווצרותם, לפי דרישות  -אשר הוכנו, ואם טרם הוכנו השירותיםכל הזכויות בכל תוצר של  .18.1
המזמין, וכי כל זכויות הקניין, זכויות היוצרים ו/או כל זכות הינם רכושו הבלעדי של , המזמין

 אחרת בהן תהיינה שייכות למזמין בלבד. 

, בכל השירותיםהמזמין רשאי לעשות כל שימוש ואו שינוי כלשהם, בכל עת, לרבות במהלך ביצוע  .18.2
כל מי ול וחברת הניהול, וכו' לה על דעתו, לרבות שינוי, שכפול, ככל שיעהשירותיםתוצר של 

חברת כאמור, ולא תשמע מפי  השירותים, מוותרים בזאת על כל זכות ביחס לתוצר של המטעמ
 כל טענה מכל סוג ומין שהוא הנוגע לאמור בסעיף זה. הניהול

 

 קיזוזים  .19

בין על פי הסכם זה  וממנ לחברת הניהולהא רשאי לקזז מכל תשלום ו/או סכום שיגיע מזמין יה .19.1
כתוצאה מביצוע הסכם זה ו/או עקב  וידרש לשלם ו/או שיגיע ליא ושה ובין ממקור אחר, כל סכום

 . חברת הניהולו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה או הפרתו על ידי 

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין. מזמין השל  ואין באמור בסעיף  לעיל כדי לפגוע בזכויותי .19.2

 

 פיצויים מוסכמים .20

היה רשאי לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים המפורטים להלן מכל סכום שיגיע המזמין י .20.1
בכל דרך מחברת הניהול ממנו בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותם לחברת הניהול 

אחרת, לרבות על ידי מימוש הערבות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים 
מהתחייבותה חברת הניהול , משום שחרור מחברת הניהול ניכוייםהמוסכמים כשלעצמם, ו/או ב

 .על פי הסכם זהחברת הניהול או מכל התחייבות אחרת המוטלת על השירותים לבצע את 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין כל  .20.2

 ., לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחיםת הניהולחבר נזק שנגרם לו עקב הפרת ההסכם על ידי

הפיצויים המוסכמים משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה  .20.3
מההפרות האמורות, והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה 

 .אחרת לפי הסכם זה או לפי כל דין

מוסכמים בהתאם להסכם, והפעלת סעיפי הפיצויים על ידי קיזוז, חילוט, תביעה הזכות לפיצויים  .20.4
או כל דרך אחרת, לא תגרע מזכויות המזמין לפיצויים נוספים, אם יוכיח כי בפועל נגרמו לו עקב 
ההפרות האמורות נזקים בסכומים העולים על סכומי הפיצויים המוסכמים, או אם על פי הוראות 

 .ת כל דין הוא זכאי לפיצויים העולים על סכומי הפיצויים המוסכמיםההסכם ו/או הוראו

 

 הנושא / אירוע תיאור
זמן להגעה 

 מימוש /
 הקנסערך  זמן ההפרה

אי הענות במועד  
לקריאות לתיקון 

 תקלות
 

 שעה נוספת 1 שעה 2 תיקון תקלה דחופה
ש"ח עבור כל  600

 שעת פיגור

תיקון תקלה בדחיפות 
 בינונית

 שעה נוספת שעות 6
ש"ח עבור כל  200

 שעת פיגור

 יום נוסף שעות 24 תיקון תקלה רגילה
ש"ח עבור כל  500
 שעות פיגור 24
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 הנושא / אירוע תיאור
זמן להגעה 

 מימוש /
 הקנסערך  זמן ההפרה

מובהר כי הגדרתה 
של כל תקלה תהא על 

 פי המפרט

 תיקון תקלה, רגילה
 עם בינוי

 יום נוסף שעות 48
ש"ח עבור כל  250
 שעות פיגור 24

עובד ה  היעדר
בגני קבוע ה

 שפירא

 בחצי קבוע עובדהיעדר 
הצבת  ללא משרה

 מחליף
 יום לכל ₪ 700 היעדרות יום 

ביצוע עבודות -אי
אחזקה מונעת 

כנדרש בלוח זימון 
 שנתי

הקנסות בגין 
הפיגורים הינן 
מצטברות לכל 

מתקן ולכל תקופת 
 פיגור

 חודשים 3 טיפול תלת חודשי
שבוע מעל 
 למועד

לכל תת ₪  500
מערכת או מתקן או 

 נושא בנפרד

 חצי שנה טיפול חצי שנתי
שבועיים מעל 

 למועד

לכל תת ₪  750
מערכת או מתקן או 

 נושא בנפרד

 שנה טיפול חצי שנתי
שבועיים מעל 

 למועד

לכל תת ₪  1,000
מערכת או מתקן או 

 נושא בנפרד

אי הפעלת המערך 
 הממוחשב

אי הפעלת המערך 
 הממוחשב

חודש 
מתחילת 
 החוזה

 ₪ 250 יום נוסף

אי הכנת תוכנית 
אחזקה מונעת 

 ומחשובה

הכנת תוכנית אחזקה 
 מונעת ומחשובה

 חודשים 2
 -שבוע מעבר ל

 חודשים 2

עבור כל ₪  1,000
שבוע איחור 
 בהגשתה

אי ביצוע עבודות 
אכלוס חוזר, 

התקנה ושינויים 
תוך פרקי זמן 

 מוקצבים

הענות לביצוע אי 
הנדרשות  עבודות

 לאכלוס חוזר או
התקנה ושינויים 

 שהוזמנו 

 יום נוסף ימים 4

מערך  5%קנס של 
ההזמנה עבור כל 
יום איחור לכל 
 הזמנה בנפרד

אי הצגת אישור 
 בודקים מוסמכים

השגת אישור מבודקים 
מוסמכים לרבות 

ממונה בטיחות, אגוד 
ערים לכבאות, בודק 

 מעליות וכו'

 שבוע נוסף 

עבור כל ₪  500
שבוע איחור או 
חלקו, לכל נושא 

 בנפרד

 

חם ממת חברת הניהולשל  ההפרה יסודית, והמזמין סילק את ידחברת הניהול ידי -הופר החוזה על .20.5
זכאי יהיה המזמין לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום השווה  השירותים ו/או מתחמי

)להלן:  למשך כל תקופת ההתקשרות )ללא תקופת האופציה( ( משכר העבודה10%לעשרה אחוזים )
"( בתוספת מע"מ כחוק. האמור לעיל אינו גורע מיתר הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית"

זכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום 
 .םאחריהאמור, לרבות פיצויים בגין נזקים 

 הינה הפרה יסודית ועיקרית. 5,6,8,12,14,15,21יפים למען הסר ספק הפרת סע 

 אי ביצוע העבודה או חלק ממנההמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים בגין  .20.6
מהמזמין  חברת הניהולו/או את סכום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, מכל סכום שיגיע ל

בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש  חברת הניהולבכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מ
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אי ביצוע הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין 
ו/או בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית כשלעצמם, ו/או  העבודה או חלק ממנה

סכם על פי ה יההמוטלת על המהתחייבות חברת הניהול, משום שחרור חברת הניהולבניכויים מ
 .זה
 

 הפרות ותרופות .21

לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים  מזמין רשאי, הובהסכם זה מבלי לפגוע באמור לעיל .21.1
 הבאים:

הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא  חברת הניהול ו/או מי מטעמה .21.1.1
 תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המזמין, תוך הזמן שננקב בהתראה.

, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או בחברת הניהול ו/או במי מטעמהתרה המזמין ה .21.1.2
ם קבלת התראה זו צעדים מיד ע הלא נקט חברת הניהולמקצתם אינם לשביעות רצונו ו
 נאותים לשיפור מתן שירותיהם.

 חברת הניהול,הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .21.1.3
יום  14כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

ת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או התראת פשיטחברת הניהול הוגשה נגד  .21.1.4
חברת ניהול שהיא תאגיד נתקבלה בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של  הוגשה נגדה חלקים, או

קשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או ב טה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדההחל על ידה
 תלמען קבל תה לנושיהא פנשהי שהיא הגיע לפשרה או סידור עם נושיה כולם, או חלקם, או

 ארכה או פשרה למען הסדר איתם.

 מביצוע ההסכם. ההסתלק חברת הניהולכי  המזמיןשל  דעתו הוכח להנחת .21.1.5

נתן  מי ממועסקיהאו  או עובדיה חברת הניהול, כי המזמין הוכחות, להנחת דעתוכשיש בידי  .21.1.6
 או הציע או קיבל שוחר, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.

חברת הניהול ו/או נגד מי מבעלי מניותיה נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד  .21.1.7
 .ו/או מי ממנהליה

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה,  חברת הניהולהתברר כי הצהרה כלשהי של  .21.1.8
ה בה כדי , היהמזמיןעובדה מהותית אשר, לדעת  זמיןה למתלא גיל חברת הניהולו שא

 .להשפיע על ההתקשרות עמה

הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים  מזמיןהעביר לחברת הניהול התברר כי  .21.1.9
 עפ"י הסכם זה. ביצוע תפקידיה במסגרת

ה זהה ו/או דומה ו/או שוות ערך לפעולות , וכי כל פעוליובהר כי אין המדובר ברשימה סגורה 
 .המצוינות לעיל תהווה עילה לביטול ההסכם על ידי המזמין

 

 איסור הסבת/העברת זכויות .22

ת בכל עת להעביר את הטיפול בניהול וביצוע השירותים על כל הנובע חברת הניהול לא תהיה רשאי .22.1
ת להעביר ו/או פי הסכם זה, וכן לא תהיה רשאי ממנו, לרבות כל זכויות וחובות חברת הניהול על

להסב ו/או להמחות את זכויות וחובות חברת הניהול, כולן או חלקן, על פי הסכם זה לידי חברת 
 .העברת זכויות כאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם יהול אחרת או לידי גוף משפטי אחרנ

 

 שונות  .23

הפירושים וושים והגדרות בהסכם זה, יחולו ההוראות או עניין שאין לגביו הוראות, פיר מקרהבכל  .23.1
 בהתאם להנחיות המזמין שיינתנו מעת לעת ובכתב.

כל שיהוי ו/או המתנה ו/או היעדר תגובה ו/או היעדר פעולה ו/או היעדר נקיטת אמצעים על ידי  .23.2
 זה. םר על זכות הנתונה להם על פי הסכו/או חברת הניהול, לא יחשבו ולא יתפרשו כויתו מזמיןה
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 בוחרים בעיר תל אביב כמקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנובע מהסכם זה. הצדדים .23.3

 

 כתובות והודעות .24

 קובעים בזאת את כתובותיהם לצרכי קבלת הודעות בהתאם להסכם זה כדלקמן: הצדדים .24.1
 תל אביב, 9רחוב המסגר  -בית אמפא  - המזמין

 _____________________________________________________ -חברת הניהול

כל הודעה שתשלח בדואר לפי אחת מהכתובות דלעיל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של  .24.2
 ( ימים מעת שגורה אליו.3הצד הנשגר תוך שלושה )

הודעה ימים, ועד לקבלת  7שצד ישנה כתובתו, יהיה חייב להודיע על כך לצד האחר תוך  במקרה .24.3
כאמור תחשב כל הודעה שתשלח לפי כתובתו דלעיל של אותו צד כאילו הגיעה לתעודתה במועד 

 הנקוב לעיל.

 

 
 ולראיה באו על החתום במקום ובמועד דלעיל:

 
 

                                                                                         _________________________ 
 המזמיןחברת הניהול                                                                                               
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 א' להסכםנספח 
 

 ביטוח  נספח
 

חברת הניהול לערוך ולקיים,  עללגרוע מאחריות חברת הניהול על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
 שלוש)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  ההסכםתקופת  כל, למשך הניהול חברת ןעל חשבו
 להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטיםאת הביטוחים  ,(ההסכם תקופת תום לאחר נוספות

עריכת  אישור"ו חברת הניהול" ביטוחי", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 1'א כנספחזה 
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, הביטוח"

 

השירותים  מתןלהמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הניהול חברת עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא  התקשרותוכתנאי מוקדם ל
 ידיל להמציאחברת הניהול  עלבתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, הניהול חברתחתום בידי מבטח 

נוספת,  חביטואישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי חברת הניהול לתקופת  המזמין
פעם  בכללעיל.  1ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול  הניהול חברת, כי מי מביטוחי מזמיןיודיע ל הניהול חברתשמבטח 
אותו הביטוח מחדש לערוך את  הניהול חברתבו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

כן מתחייבת  ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
חברת הניהול להמציא לידי המזמין לפי דרישתו את פוליסות ביטוחי חברת הניהול הנקובות בסעיפים 

 ל המזמין מעת לעת. ד' לאישור עריכת הביטוח ולהתאימן לדרישות יועצי הביטוח ש-א', ב' ו

 

 ,הינם בבחינת דרישה מזערית חברת הניהולכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .3
ו/או על לפי ההסכם  חברת הניהוללגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי חברת הניהולהמוטלת על 

לחברת ו ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, חברת הניהולואין בה כדי לשחרר את  ,פי כל דין
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,המזמיןאו מי מטעם  המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה  הניהול

 

 חברת הניהולשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, למזמין .4
על מנת להתאים  ושיידרש ,, התאמה או הרחבהתיקון ,לבצע כל שינוי הניהולחברת ועל כאמור לעיל, 

 .על פי הסכם זה חברת הניהול להתחייבויות חברת הניהולביטוחי את 

 

אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל המזמיןזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
, טיבם, חברת הניהולביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  המזמיןמי מטעם על או  המזמין

על  חברת הניהולהמוטלת על  ,היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
ובין אם לאו, בין אם עריכת שינויים כמפורט לעיל  ודרשוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםפי 

 .ובין אם לאות הביטוח את אישור עריכ ובדק

 

 הגופים של מטעמם הבאים אתאו /ו יפואביב -תל עיריית אתאו /ואת המזמין  תפוטר הניהולחברת  .6
או ציוד כלשהו  לרכושאובדן או נזק  לכל, מאחריות השוכריםאו /ו המחזיקים אתאו /ו לעיל הנזכרים

לצורך אותם המשמש למתחם ו/או הדירות ו/או  חברת הניהול או מי מטעם הניהול חברתהמובא על ידי 
בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה לחברת הניהולולא תהיה מתן השירותים, 
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ובלבד שה ;ו/או נזק כאמור

 

חברת  בין חתם ו/או שיחתםנהסכם אחר ש, ובכל ואם יהיבחוזי השכירות חברת הניהול מתחייבת כי  .7
 ים יכלל תנאי מפורש לפיו מוותרו/או צדדים שלישיים אחרים יהשוכרים ו/או לבין המחזיקים הניהול 

בביטוח רכושם  כמו גם  םוהמבטח מטעמו/או הצדדים השלישיים האחרים השוכרים ו/או המחזיקים 
אביב יפו ו/או הבאים -ו/או עיריית תל מזמיןפי העל כל זכות תחלוף כלבביטוח אובדן תוצאתי מכל סוג 

 זדון.בלטובת אדם שגרם לנזק מתוך ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול , מטעמם
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ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על , חברת הניהולשייערך על ידי  ,כל ביטוח רכוש נוסף או משליםב .8
או הבאים מטעמם של הגופים הנזכרים לעיל אביב יפו ו/-ו/או עיריית תל המזמיןזכות התחלוף כלפי 

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  ויתורובלבד שהו ;ו/או המחזיקים ו/או השוכרים
 לנזק בזדון. 

 

 םאו חלק מה השירותיםהסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
המשנה פוליסות  קבלנילדאוג כי בידי  חברת הניהול על, חברת הניהולמשנה מטעם  קבלניעל ידי  ינתנוי

 מוטלת חברת הניהול על. מובהר בזאת, כי עמם ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם נאותותביטוח 
 על להינתן היו אמורים או שניתנו שירותיםבמלואם, לרבות  שירותיםביחס ל מזמיןאחריות כלפי הה

 משנה. קבלני ידי

 
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור  .ההסכם של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח נספח

בכתב, להמצאת  המזמיןממועד בקשת ימים  10אלא אם חלפו  ,הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודיתעריכת 
 אישור כאמור.
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 הביטוח עריכת אישור -1'א נספח
 ____/___/___תאריך: 

 לכבוד
 "(המזמין: "להלן) "מבע לשיכון חברה ובצרון עזרה

 , תל אביב 9רחוב המסגר  ,בית אמפאמ
 

 א.ג.נ.,
 "(חברת הניהול)"____________________ הנדון:

 
עם בקשר  ,חברת הניהולעל שם  ,הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן

 וחנויותדירות  של וכן"( המתחם)להלן: " 17קמפוס גני שפירא ברחוב טורי בזהב שירותי תחזוקה וניהול של 
דירות וחנויות פזורות ביד אליהו  ושלבניין ברחוב יסוד המעלה בבניין משותף ברחוב מיכאלאנג'לו, ב פזורות

שנערך ביניכם לבין  ,הסכם, בין היתר, בקשר עם ("השירותים" להלן)כן השירותים הנלווים ו"( הדירות)"להלן: "
     כמפורט להלן: חברת הניהול

 
ו, על צמודותיהמתחם  הביטוח מבנל_________ עד ליום ______ לתקופה מיום _____ פוליסה מס' .א

, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים ו, ולביטוח הדירות, בערכי כינוןומערכותישטחיו המשותפים 
, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, "אש מורחב"המקובלים בביטוח 

ביתות, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, ש
תכולה כלשהי, תוספת, שיפור או הרחבה שנעשו ולל אינו כ. הביטוח כאמור נזק בזדון וכן נזקי פריצה

 ."(הזכויות בעליהמחזיקים במתחם ו/או בדירות )להלן: "או  יםעל ידי או מטעם או עבור השוכר
, וכן כלפי בעלי המזמין והבאים מטעמוהביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי 

; מזמיןנכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי התכולת דירתם אשר בביטוח  זכויותה
שם המבוטח בפוליסה כולל את המזמין שנקבע  הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 כמוטב בלעדי לקבלת תגמולי הביטוח וזאת בקביעה בלתי חוזרת. 

 

המבטח אבדן  ביטוח אבדן תוצאתיל_________ ליוםעד  ______ לתקופה מיום _____ פוליסה מס' .ב
וכן לכל רכוש נוסף כאמור בסעיף המתחם ו/או לדירות  ההול בשל נזק שנגרם למבנדמי שכירות ודמי ני

 12בת לעיל )למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי א' לעיל עקב הסיכונים המפורטים בסעיף א' 
, וכן המזמין והבאים מטעמוהמבטח על זכות התחלוף כלפי  הביטוח כולל סעיף לפיו מוותרחודשים. 

נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי תכולת דירתם אשר בביטוח  זכויותהכלפי בעלי 
שם המבוטח בפוליסה יכלול גם את  ; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.מזמיןה

 המזמין. המזמין הינו מוטב לקבלת תגמולי הביטוח וזאת בקביעה בלתי חוזרת.

 
 את המבטח מעבידים חבות ביטוחל_________ ליום עד ______ מיום לתקופה' _____ מס פוליסה .ג

( חדש נוסח) הנזיקין פקודת פי על הניהול חברת ידי על המועסקים עובדים כלפי הניהול חברת חבות
 לעובד נפשי נזק או/ו גוף נזק או/ו מוות בגין, 1980 - ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על או/ו

 שישה) ₪ 6,000,000 שלבסך  אחריות בגבול השירותים ביצוע ועקב כדי תוך מחלה או מתאונה כתוצאה
 לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 20,000,000 -ו לעובד( חדשים שקלים מיליון

 מחלה או/ו עבודה תאונת קרות לעניין, וייקבע היה המזמין את לשפות מורחב הביטוח. הביטוח
 .הניהול חברת מעובדי מי כלפי כלשהן מעביד חובות מוטלות המזמין על כי, מקצועית

 
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוחל_________ ליום עד ______ מיום לתקופה' _____ מס פוליסה .ד

 היותם מכוח או/ו שירותיםעם ה בקשר דין פי על המזמין וחבות הניהול חברת חבות את המבטח
 לכל םשייגר נזק או/ו אובדן בגין, של המתחם ו/או הדירות פעיליםמה או/ו הבעלים או/ו המחזיקים

עשרים )  ₪ 20,000,000 שלבסך  אחריות בגבול השירותים מתן במסגרת או עם בקשר גוף או/ו אדם
 בגין חבות בדבר להגבלה כפוף אינו זה ביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון

 . לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף ותביעות ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים

חברת מעשי ו/או מחדלי בגין  שתוטל עליהם אחריותבגין את בעלי הזכויות  שפותורחב להביטוח מ
 המזמין ו/או מי מטעמם. הביטוח כפוף לסעיף "חבות צולבת". ו/או  הניהול
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 המבטח מקצועית אחריות לביטוח _________ ליום עד ______ מיום לתקופה' _____ מס פוליסה .ה
 ארבעה)  ₪  4,000,000 של בסך אחריות בגבול השירותים עם בקשר דין פי על הניהול חברת חבות את

 חודשים 6 בת גילוי תקופת כולל הביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון
, מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הניהול חברת ידי על נערך לא כי בתנאי, הביטוח תוקף תום לאחר

 בידי למילוי)***  : ____________ למפרע תאריך כולל כאמור הביטוח. זה באישור מהאמור למתחייב
 מחדל או/ו מעשה עקב המזמין על תוטל אשר חבות בגין, המזמין את לשפות מורחב הביטוח (.המבטח

 .  המזמין כלפי הניהול חברת חבות מביטוח לגרוע מבלי וזאת, הניהול חברת של

מקרה  עקבאובדן שימוש ו/או עיכוב ו אי יושר של עובדים עםביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בקשר ה
  .ביטוח

 

 כללי

 הבאים מטעמו ו/או בעלי הזכויות,ו/או  המזמיןהביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי  .1
 דון. ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזוובלבד שה

עקב ו/או בקשר עם רשלנות  לחבותנוחריג  יםכולל םאינים לעיל המפורט יםהביטוח כי, לאשר הננו .2
רבתי מצד יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם, ובלבד שאין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח 

 וזכויות המבטח על פי כל דין.

תגמולי ביטוח ו/או לשיפוי על פי הפוליסות לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר  לקבלתהמזמין  זכות .3
או /ו פיהן על תביעה הגשת בעת או בחידושן, תחולתן במהלך, ליסותהפו עריכת בעתבתום לב למבטח 

 .בתום לב מתנאיהן כלשהו תנאי קיום מאי

האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  חברת הניהולעל  .4
 הביטוח המפורטות לעיל.

, ואנו מוותרים המזמיןביטוח הנערך על ידי כל הינם ראשוניים וקודמים ל המפורטים לעילהביטוחים  .5
 . המזמיןעל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

המצוינת  לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,המפורטים לעילהביטוחים  הננו מתחייבים כי .6
 בדואר רשום. למזמיןיום  60בת אלא בהודעה מראש , בהם

 _____ מהדורה" ביט"כ הידוע לנוסח בהתאם הינו,  מקצועית אחריות ביטוח למעט, הפוליסות נוסח .7
 .לעיל הנקובים לשינויים בכפוף, (המבטח בידי למילוי)*** 

יפו ותאגידים -עיריית תל אביב"ל גם היא הכוונה", מזמין: "הצוין בו באישור מקום בכל כי בזה מוסכם .8
 ".  עירוניים מטעמה

 

עד כמה שלא שונו באישור זה,  ,הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 
 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 ' להסכםבנספח 
 נוסח ערבות 

 ____ תאריך
 

           לכבוד
 בע"מ עזרה ובצרון חברה לשיכון

 9רחוב המסגר  - בית אמפא
 תל אביב

 .נ.,א.ג
 כתב ערבות מס' __________הנדון: 

 

 ₪  ________הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
(, המגיע או עשוי להגיע לכם "סכום הערבות"( כולל מע"מ )להלן: שקלים חדשים ____________)

חוזה מיום ________ בינו לבין חברת   ( בקשר עם"נערב"ה)להלן:     מאת 
דיור בר השגה  ישוטפת לפרויקטמתן שירותי ניהול ואחזקה עזרה ובצרון חברה לשירון בע"מ בדבר 
 .יפו –עיר תל אביב ודירות מושכרות על ידי החברה ברחבי 

ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי ( 5)אנו נשלם לכם, תוך חמישה  .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

 , בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה עלנערבאת סילוק הסכום האמור מאת ה
 להלן. 3סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן"

 המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.
 לחודש__מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  - "מדד הבסיס"
 .2018שנת  _________בגין חודש  ,2018 שנת  _________

 ערבות.הם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום מדד המחירים לצרכן אשר יתפרס- "המדד החדש"
המדד החדש שונה ממדד אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי  - "הפרשי הצמדה למדד"

הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת 
 מדד הבסיס.

 ועד בכלל. _________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4

בדרך יה זכאים לבטלה ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נה .5
 כל שהיא. 

ב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכת .6
 בשעה_______. ___________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד 

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 בכבוד רב,         

    : חברת ביטוח/בנק 
      סניף:
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 ' להסכםגנספח 

 וכתב הכמויות שהוצע על ידו הצעת המציע למכרז, לרבות נספחיה
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 ' להסכםדנספח 

 מפרט השירותים

 נתוני הבניינים והדירות המתוחזקים .1

. 17דירות בגדלים שונים ושטחים משותפים המהווים את קמפוס גני שפירא ברחוב טורי בזהב  69 .1.1
 .הלעיריישנים ששייך כולו  5הקמפוס בן 

ברחוב מיכלאנג'לו   הלעירייהמהוות חלק מבניין משותף בו יש שנים  4-בבניין בן כדירות חדשות  5 .1.2
 ד.תיקון תקלות שבאחריות המזמינה בתוך הדירות בלב –

אחזקה בלבד רק  -ברחוב יסוד המעלה שנה  1-בן פחות מדירות בודדות בתוך בניין חדש מאוד  11 .1.3
דירות רווקים ודירות  –לשטחי הפנים של הדירות השייכות למזמינה. הדירות בשני גדלים 

 למשפחות. 

, מקרר להלן:הדירות כוללות מוצרי חשמל וריהוט לפי הפירוט  11מתוך דירות  9ביסוד המעלה  .1.3.1
שולחן , ה, טלוויזיספה, שולחן ס. קטן, כסאות סלון 4, שולחן סלון , תנור, כיריים, מדיח, מיקרוגל
 .ארון, שידות  2, מזרן, מיטה, מכונת כביסה, הטלוויזי

 הדירות כוללות מוצרי חשמל לפי הפירוט להלן: כיריים, תנור. 11דירות מתוך  2ביסוד המעלה  .1.3.2

ד אליהו, בבניינים משותפים ישנים. חלק מהדירות לזכאים וחלק בשכירות דירות פזורות בי 34 .1.4
 תיקון תקלות שבאחריות המזמינה בתוך הדירות בלבד. –חופשית 

 תיקון תקלות שבאחריות המזמינה בתוך החנויות בלבד. –חנויות פזורות ביד אליהו  16 .1.5
 

 נתונים טכניים כלליים .2

לעמוד בתו תקן ואנשי מקצוע חייבים להיות מוסמכים ואחראים כל התיקונים והחומרים חייבים  .2.1
 לביצוע העבודות כולל ביטוחים.

הנכסים מתוחזקים כיום ברמה סבירה ובימים אלו מסתיימת בדיקת ליקויי בטיחות חשמל ותיקוני  .2.2
 ליקויי חשמל.

 כ"ס. 2עד  1 בכל הדירות מזגנים מפוצלים .2.3

 גני שפירא יש מערכת קולטי שמש מרכזית.בכל הדירות יש דוד חשמלי או דוד שמש. ב .2.4

 בגני שפירא, במיכלאנג'לו וביסוד המעלה יש בדירות תריסים חשמליים. .2.5

הדירות הפזורות ביד אליהו בלבד מושכרות ללא גז )חיבור לגז( ומי שמחובר זה באחריותו וישירות  .2.6
 מול חברת הגז.

 , מזגנים מפוצלים.כל החנויות משופצות. בכל החנויות מותקנים לוח חשמל, כיור .2.7
 

 השירותים הנדרשים  .3

 כללי .3.1

 ותועדוובדירות השונות כפי שנרשמו גני שפירא  במתחםשהיו תקלות מפורטות לנספח זה  1בנספח  .3.1.1
במהלך השנתיים האחרונות. אין הרשימה מלאה וממצה ואין היא מחייבת את המזמינה ומטרתה 

 לתת למציעים מושג על אופי העבודות והיקפן.

עבודות אחזקה מונעת הידועות ומתוכננות מראש, יבוצעו ללא הגבלה של עבודה, חלקים וחומרים  .3.1.2
 ומחירן יכלל בהצעת החברה.

יבוצע במגבלות כספיות של  ציוד חשמלי בתוך הדירות השייך לעזרה ובצרון,לרבות ה, תיקון תקלות .3.1.3
הגבוה  –עבודה כולל חלקים וחומרים לאירוע ₪  1,500לחלקים וחומרים לאירוע או ₪  1,000עד 

מבניהם לעבודת תיקון אחת. העלות תחושב לפי ערך הציוד, החלקים והחומרים בלבד. ערך העבודה 
קה החודשית. בכל מקרה לפרוק, סילוק והתקנה מחדש לא יכלל במחיר האירוע ויכלל בעלות האחז

בהתאמה. קביעת ₪  1,500או ₪  1,000שהעלות גבוהה יותר תשתתף המזמינה בעלות החורגת מ 
 מחיר החלקים והחומרים בעבודה יהיה על פי מנגנון ביצוע עבודות נוספות ועבודות חריגות.
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זה. עבודות  עבודות תקופתיות יזומות יבוצעו ללא תשלום נוסף ככל שהן מוגדרות במפורש במפרט .3.1.4
 מסוג זה יתבצעו רק בשטחים המשותפים במתחם גני שפירא ובהתאם לטבלה מפורטת.

עבודות שינויים ועבודות נוספות שאינן נכללות במטלות הקבועות של החברה יבוצעו בתשלום נוסף.  .3.1.5
חישוב ערך העבודות יהיה על פי המנגנון המובנה בחוזה. בכל מקרה תהיה במזמינה רשאית להפנות 

 את החברה לקבלת הצעות מחיר גם מספקים שאיתם יש לחברה הסכמות על מחירים.
 

 שירותי ניהול .3.2

החברה תנהל את כל פעולותיה על גבי מערכת ממוחשבת אינטרנטית. המערכת תהיה פתוחה  .3.2.1
 לשימוש, עיון והפקת דוחות ע"י המשתמשים.

פוטנציאליים, הצגת הדירות, החברה תסייע למזמינה בהשכרת הדירות וזאת ע"י ליווי השוכרים ה .3.2.2
 הצגה והסבר של אחריות המזמינה באמצעות החברה לתיקון ליקויים וכדומה.

 החברה תכין מפרטים וכתבי כמויות כנדרש לביצוע עבודות שיפוצים וקבלת הצעות מחיר. .3.2.3

החברה תסייע בגבייה מהדיירים של השתתפות בביצוע עבודות חריגות בדירות. לעניין זה תפנה  .3.2.4
ה למזמינה על מנת לקבל הנחיותיה לגבי כל מקרה בנפרד. החברה תציג למזמינה את פרטי החבר

 האירוע ואת הסיבות שלדעתה מצדיקות חיוב הדייר השוכר.
 

 שירותים במתחם גני שפירא .3.3

 שיפוץ וחידוש חד פעמי של המתחם כולו לרבות המבנה, המערכות, החצרות והגינון. .3.3.1

בין היתר חיפוי חצרות, מעליות, גנרטור, לוחות חשמל, מאגר מים  -אחזקת המתחם המשותף כולו  .3.3.2
לחירום ומשאבות כיבוי אש, מרתפי חניה כולל מערכת הספרינקלרים, שער חשמלי, מרתפים 

 טכניים, קירות חיצוניים, גגות וחדרי מדרגות. 

 חניה, שטחים טכניים, חדרי מדרגות, גגות וכדומה.בין היתר חצרות, מרתפי  –ניקיון המתחם כולו  .3.3.3

הנדרשים וכן  הוהצמחייבין היתר דשאים, שיחים ועצים לרבות כל החומרים  –גינון המתחם כולו  .3.3.4
 .ההשקיהמערכות 

בשטחי הפנים של הדירות יבצע הקבלן שירותי אחזקה בלבד לחלקים שנבנו והותקנו ע"י המזמין  .3.3.5
חיפויי פנים, מקלחונים, רטיבות, צנרת ואינסטלציה, לוחות חשמל בתוך הדירות וכדוגמת ריצוף, 

דירתיים, מזגנים, תריסים חשמליים, דודי חשמל, ארונות מטבח ואמבטיה וכדומה. אחזקת 
 השטחים המשותפים ע"י וועד הבית.

 
  –שירותי אחזקה בדירות בודדות בתוך בניין חדש מאוד ברחוב יסוד המעלה  .3.4

הפנים של הדירות השייכות למזמינה. הדירות חדשות לחלוטין בשני אחזקה בלבד רק לשטחי  .3.4.1
. האחזקה תכלול את החלקים חדרים 3בנות  ודירות למשפחותחדרים  2בנות דירות רווקים  -גדלים

שנבנו והותקנו ע"י המזמין בתוך הדירות וכדוגמת ריצוף, חיפויי פנים, מקלחונים, צנרת 
ירתיים, מזגנים, תריסים חשמליים, דודי חשמל, ארונות ואינסטלציה, רטיבות, לוחות חשמל ד

 מטבח ואמבטיה וכדומה. אחזקת השטחים המשותפים ע"י וועד הבית.
 

  –דירות בודדות בתוך בניין בן מספר שנים ברחוב מיכלאנג'לו ביפו  .3.5

שנים בגדלים  5אחזקה בלבד רק לשטחי הפנים של הדירות השייכות למזמינה. הדירות בנות כ  .3.5.1
ם. האחזקה תכלול את החלקים שנבנו והותקנו ע"י המזמין בתוך הדירות וכדוגמת ריצוף, שוני

חיפויי פנים, מקלחונים, צנרת ואינסטלציה, לוחות חשמל דירתיים, מזגנים, תריסים חשמליים, 
 דודי חשמל, ארונות מטבח ואמבטיה וכדומה. אחזקת השטחים המשותפים ע"י וועד הבית.
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  –בודדות בתוך בניינים ישנים מאוד ביד אליהו דירות  .3.6

אחזקה בלבד רק לשטחי הפנים של הדירות השייכות למזמינה. הדירות ישנות מאוד ובגדלים שונים.  .3.6.1
האחזקה תכלול את החלקים שנבנו והותקנו ע"י המזמין בתוך הדירות וכדוגמת ריצוף, חיפויי פנים, 

בח מקלחונים, צנרת ואינסטלציה, לוחות חשמל דירתיים, מזגנים, דודי חשמל או שמש, ארונות מט
 ואמבטיה וכדומה. אחזקת השטחים המשותפים ע"י וועד הבית.

 

  –חנויות בודדות בתוך בניינים ישנים ביד אליהו  .3.7

אחזקה בלבד רק לשטחי הפנים של החנויות השייכות למזמינה. החנויות ישנות ובגדלים שונים.  .3.7.1
יצוף, חיפויי פנים, האחזקה תכלול את החלקים שנבנו והותקנו ע"י המזמין בתוך החנויות וכדוגמת ר

מקלחונים, צנרת ואינסטלציה, לוחות חשמל דירתיים, מזגנים, דודי חשמל או שמש, ארונות מטבח 
 –ואמבטיה וכדומה. אחזקת השטחים המשותפים ע"י וועד הבית. התיקונים העיקריים בחנויות 

 פתיחת סתימות, תיקוני מזגנים, בעיות חשמל )קצרים( ותיקוני שפכטל וצבע.
 

 לפת דיירים / אכלוס חוזרהח .3.8

 לצבוע מחדש את הדירה ולהחזירה במצב תקין למעט בלאי סביר.  מחויביםהדיירים העוזבים  .3.8.1

אילו מטלות על הדייר לבצע ומה נדרש להשלים  יצויןהחברה תסקור כל דירה מתפנה ותכין דו"ח בו  .3.8.2
 כדי להביא את הדירה למצב תקין לחלוטין.

יש לבצע באמצעות המזמינה כדי להחזיר את הדירה לתקינות החברה תתמחר את המטלות אותן  .3.8.3
וכדוגמת תיקון או השלמת ארונות מטבח ואמבטיה, תיקון רטיבויות, החלפת דלתות או חלונות 
וכדומה. החברה לא תציין עבודות אותן הייתה אמורה לבצע כחלק מהאחזקה השוטפת והיא תתקנן 

 על חשבונה.

צריכה המזמינה לבצע תתמחר אותן החברה  על בסיס מחירון ככל שיהיו בדירה עבודות אותן  .3.8.4
 .15%המאגר המשולב עם הנחה של 

המזמינה בלבד תהיה בעלת הזכות להחליט אילו עבודות ייחשבו כאחריות החברה באחזקה  .3.8.5
 השוטפת ואילו עבודות ייחשבו כחריגות ובתשלום נוסף.

 

 מפרטי השירותים  .4

 שטחים משותפים –גני שפירא  .4.1

. העובד 12:30 – 07:00ה' משעה  –ימים א'  –בגני שפירא יועסק עובד אחזקה קבוע בחצי משרה  .4.1.1
ובין  יהיה חשמלאי מוסמך אך יבצע את מכלול עבודות האחזקה הנדרשות במתחם גני שפירא בלבד

. העובד יגובה ויתוגבר ע"י החברה ככל היתר עבודות צבע, אינסטלציה, ליווי טכנאי מעליות ואחרים
בכלי עבודה ידניים וחשמליים שיאוחסנו במקום ויאפשרו  יצוידהנדרש להשלמת המשימות. העובד 

לו תפקוד מלא. לרשות העובד יועמדו גם חלקים וחומרים שיאפשרו ביצוע עבודות פשוטות וכדוגמת 
 וכדומה. , צבענורות מסוגים שונים, חומרי איטוםהחלפת 

טיפול כולל תיקוני סדקים והתקלפויות או כל פגם אחר ה –טיפול באיטום גגות ומניעת נזילות  .4.1.2
מ"א לאירוע אחד וללא הגבלת אירועים.  10מ"ר או סדקים באורך  4באיטום הגג ועד לשטח של 

התשלום לחברה רק עבור ההפרש בהיקף האירוע. הטיפול בגגות יכלול גם ניקוי כללי של הגגות 
 והמרזבים לפני החורף ובמהלכו.

הטיפול יכלול איטום סביב חלונות ותריסים ללא  –בקירות וסביב חלונות ותריסים איטום נזילות  .4.1.3
מ"א לסדק אחד. אין הגבלה  10מ"ר לאירוע ועד  4הגבלה וכן טיפול בהתקלפויות של טיח חוץ עד 

 במספר האירועים הבודדים.

ה בסנפלינג או התיקונים יכללו גם עבוד תיקוני טיח וצבע שהתקלפו או התנפחו. –קירות חיצוניים  .4.1.4
 הקמת פיגומים כנדרש.
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המדרגות לרבות תיקון מדרגות סדוקות, שבורות או רופפות, טיפול  יטיפול בכל חדר –חדרי מדרגות  .4.1.5
בריצוף בפודסטים, טיפול בצבע ובפגיעה בפינות, טיפול בכל מערך התאורה, חיזוק ותיקון מאחזי 

אין הגבלה במספר האירועים והיקפם. לצורך יד, דלתות כניסה לחדרי המדרגות, תיבות דואר וכו'. 
 עם הקבלן המתחזק הקבוע. על חשבונה טיפול במערכות אינטרקום ומצלמות תתקשר החברה

טיפול ללא הגבלה בכל מערכות החשמל בפרוייקט לרבות לוח חשמל ראשי לשטחים  –חשמל  .4.1.6
אחזקה ההוראת דפי משותפים. אחת לשנה צילום תרמוגרפי ללוחות הראשיים. אחזקה מונעת לפי 

 שבטבלאות המופיעות בסוף מפרט זה.

טיפול ללא הגבלה בכל צנרות המים, הביוב והניקוז. הטיפול כולל גם כל  –אינסטלציה ובטיחות אש  .4.1.7
יקון תקלות וטיפול במשאבות כיבוי תשנתי,  -הטיפולים הנדרשים למאגר המים לרבות חיטוי דו 

האש במרתף, צנרת המתזים וההידרנטים, בחניון ובחלקי הפרוייקט האחרים, איטום מאגר המים. 
 לפי דפי הוראת האחזקה שבטבלאות המופיעות בסוף מפרט זה.חזקה מונעת א

לפי דפי  תיקונים על החברה לרבות החלפת מצברים תקולים. אחזקה מונעת –גנרטור ומערכת דלק  .4.1.8
   הוראת האחזקה שבטבלאות המופיעות בסוף מפרט זה.

, תשלם דק המוסמךאת חברת המעליות ואת הבו על חשבונה תעסיקחברת התחזוקה  –מעליות  .4.1.9
שכרם ותפקח על עבודת חברת המעליות, תוודה הגעת הבודק המוסמך ומילוי הנחיותיו ע"י חברת 

 המעליות.

תיקון ליקויים בתאורת החצר, ריצוף, מעקות, מדרגות, משטחים מכל סוג. התיקונים כוללים  –חצר  .4.1.10
 גם תיקוני צבע כנדרש.

החוזה, של כל השלטים, סימוני התנועה והחניה, חודשים מתחילת  3צביעה מחדש, תוך  –חניון  .4.1.11
 מטר. ניקוי יסודי של הקירות. 1.5צביעת קירות עד גובה 

לפי דפי תיקון כל תקלה בשערים לרבות מנגנוני השליטה מרחוק. אחזקה מונעת  –שער חניון חשמלי  .4.1.12
 הוראת האחזקה שבטבלאות המופיעות בסוף מפרט זה.

רי המדרגות בטיאוט ושטיפה פעמיים בשבוע. אחת לשלושה חודשים ניקוי חד –ניקיון חדרי מדרגות  .4.1.13
 ניקוי קירות וניקוי מדרגות בלחץ מים ולפי הצורך בקיטור.

 ניקיון חניון אחת לשבוע. פעם בשלושה חודשים שטיפה מלאה.  –ניקיון מרתף וחניון  .4.1.14

ודש באמצעות ניקיון כל חצר המתחם פעמיים בשבוע באמצעות מטאטאים. אחת לח –ניקיון חצר  .4.1.15
 שטיפה. ניקיון נוסף לאחר סופות המורידות שלכת רבה. 

גינון כל החצר לרבות השלמת צמחיה ודשא באופן קבוע לרבות לאחר שבירת עצים בזמן  –גינון  .4.1.16
סופה. בשלושת החודשים הראשונים השלמת הדשא החסר. גיזום שיחים ועצים אחת לחצי שנה 

ס"מ.  10שבועיים בעונה ובכל מקרה הדשא לא יהיה גבוה מ . כיסוח דשא אחת לצפויה ולפני סופה
 טיפול מלא בכל מערכות ההשקיה. 

 

 דירות בגני שפירא ובבניינים אחרים .4.2

 החלפת צילינדרים וכיוונים.   -תיקון דלתות פלדלת  –דלתות כניסה  .4.2.1

ומסילות, כיוונים והחלפת צירים  -דלתות עץ פנימיות בדירה ודלתות ומגרות מטבח ואמבטיה  .4.2.2
 החלפת מנעולים, החלפת מראות פגומות וכו'. 

החלפת ברזים פגומים, החלפת ראשי מקלחת וצנרת גמישה, החלפת אסלות וכיורים  -אינסטלציה  .4.2.3
 פגומים, החלפת חלקי ניאגרה, החלפת צנרת נוזלת בקירות וכל פריט מקולקל אחר.

 מנועים וכל תקלה אחרת.תיקונים של התריסים, מתלי התריסים וה –תריסים חשמליים  .4.2.4

 חיזוק ותיקון כנדרש. תיקוני צבע. –מעקות למרפסות  .4.2.5

 מילוי גז, נזילות מים, החלפת מדחס או סוללות מאייד ומעבה, החלפת פנל אלקטרוני וכו' –מזגנים  .4.2.6

תיקונים בלוחות חשמל דירתיים, החלפת חיווט אט שקעים ומפסקים תקולים, החלפת גופי  –חשמל  .4.2.7
 )לא החלפת נורות(. תאורה וחלקיהם
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. תיקון קצרים, תיקון דליפות. החלפת ותרמוסטטיםתיקון והחלפת גופי חימום  –דודי שמש וחשמל  .4.2.8
 דודים שלמים או קולטי שמש לפי מנגנון השתתפות בהחלפה.

תיקוני ריצוף או חיפוי קירות שירותים ומטבח ששקע או נשר או נשבר, תיקוני טיח שהתנפח  –בינוי  .4.2.9
 יקוני רטיבות באזורים רטובים וליד חלונות וקירות חוץ.מרטיבות, ת

 

 החלפת ציוד מקולקל .4.3

₪  1,000החלפת ציוד שלא ניתן לתיקון בגבולות אחריות של  -בגני שפירא ובדירות הבודדות  .4.3.1
הגבוה מבניהם. החברה  –עבודה כולל חלקים וחומרים ₪  1,500לחלקים וחומרים לאירוע או 
חלפת ציוד והמזמינה תשלים את ערך ההחלפה. ציוד שעשוי להידרש תשתתף בסכום האמור בכל ה

להחלפה הינם לדוגמה: דודי חשמל, קולטי שמש, חלקי מעליות, חלקי גנרטור, חלקי מזגנים ומזגנים 
שלמים, חלקי לוחות חשמל, צנרת, חלקי אינסטלציה, תריסים חשמליים או מנועים לתריסים 

לל פרוק רצפות וחיפויי קירות, החלפת צנרת בקירות וכדומה. חשמליים, איטום משטחים גדולים כו
. לא ישולמו כל 10%ערך ההחלפה יקבע על פי מחירון המאגר המשולב )בהוצאת רמדור( ובהנחה של 

 תוספות שהן כדוגמת קבלן ראשי, מקום וכדומה.
 

 הגדרת הדחיפות וזמנים להיענות ותיקון תקלות –תיקון תקלות  .4.4

 תקלה דחופה .4.4.1
כתקלה דחופה תיחשב כל תקלה בטיחותית המסכנת מיידית חיי אדם, כל תקלה שיש בה  4.4.1.1

 יידי גדול כדוגמת פיצוץ צינור מים או צינור ביוב, נפילת חלק מתקרה וכדומה.מנזק 
 תיקון תקלה דחופה ייענה כדלקמן: 4.4.1.2
ע"י העובד הקבוע בשעות עבודתו. מחוץ לשעות עבודתו או  מיידית –במתחם גני שפירא  4.4.1.3

 .תייםכשאין לעובד יכולת לבצע את התיקון יגיע צוות התגבור של הקבלן תוך שע
 .תייםיגיע צוות התגבור של הקבלן תוך שע –בדירה או חנות בודדת  4.4.1.4

 

 תקלה בדחיפות בינונית .4.4.2
או לדירה או לחנות להמשיך כתקלה בדחיפות בינונית תיחשב כל תקלה המאפשרת לבניין  4.4.2.1

לתפקד באופן סביר לרבות באמצעות גידור או נטרול זמני של המפגע, אך מחייבת ביצוע 
התיקון באותו יום ולדוגמה שקיעה מקומית מסוכנת בריצוף או מדרכה, קצר כללי בדירה, 
דלת לדירה ששקעה ולא נפתחת או נסגרת, אין מים קרים או חמים, תריס חשמלי שנשר 

 וכדומה. /ביוב או ניקוז סדוק, או סתום משורשים רצינו, ינו נפתחוא
 תיקון תקלה בדחיפות בינונית ייענה כדלקמן:  4.4.2.2
תוך שעתיים ע"י העובד הקבוע בשעות עבודתו. מחוץ לשעות עבודתו  –במתחם גני שפירא  4.4.2.3

 או כשאין לעובד יכולת לבצע את התיקון יגיע צוות התגבור של הקבלן תוך שש שעות.
 יגיע צוות התגבור של הקבלן תוך שש שעות. –בדירה או חנות בודדת  4.4.2.4

 

 תקלה בדחיפות רגילה )ללא עבודות בינוי( .4.4.3
כתקלה בדחיפות רגילה תיחשב כל תקלה שניתן לדחותה ליום המחרת המאפשרת לבניין  4.4.3.1

או לדירה או לחנות להמשיך לתפקד באופן סביר לרבות באמצעות גידור המפגע, ולדוגמה 
תקלה במזגן, תריס חשמלי אינו נסגר, נפילה מקומית של חיפוי קרמיקה, שקיעה קלה 

 בריצוף, שקיעה קלה בתקרת ביניים, סימני רטיבות וכדומה.
 תיקון תקלה בדחיפות רגילה ייענה כדלקמן:  4.4.3.2

תוך שלוש שעות ע"י העובד הקבוע בשעות עבודתו. מחוץ לשעות  –במתחם גני שפירא  4.4.3.2.1
לעובד יכולת לבצע את התיקון יגיע צוות התגבור של הקבלן תוך עבודתו או כשאין 

 עשרים וארבע שעות.
 יגיע צוות התגבור של הקבלן תוך עשרים וארבע שעות. –בדירה או חנות בודדת  4.4.3.2.2
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 תקלה בדחיפות רגילה )כולל עבודות בינוי( .4.4.4
או  כתקלה בדחיפות רגילה הכוללת עבודות בינוי תיחשב כל תקלה שניתן לדחותה ליום 4.4.4.1

כמה ימים המאפשרת לבניין או לדירה או לחנות להמשיך לתפקד באופן סביר, ולדוגמה 
סימני רטיבות מהגג או מהקיר או מהריצוף לרבות התנפחות צבע או חיפוי, המחייב 
עבודות שיקום, שקיעה נרחבת של ריצוף או חיפוי אבן חיצונית רופף )אך שאינה מהווה 

 סכנה בטיחותית( וכדומה.
 ן תקלה בדחיפות רגילה הכוללת עבודות בינוי ייענה כדלקמן:תיקו 4.4.4.2

תוך שלוש שעות ע"י העובד הקבוע בשעות עבודתו. מחוץ לשעות  –במתחם גני שפירא  4.4.4.2.1
עבודתו או כשאין לעובד יכולת לבצע את התיקון יגיע צוות התגבור של הקבלן תוך 

 הפתרון ותאום הביצוע.ארבעים ושמונה שעות לצורך זיהוי הבעיה, תכנון 
יגיע צוות התגבור של הקבלן תוך ארבעים ושמונה שעות  –בדירה או חנות בודדת  4.4.4.2.2

 לצורך זיהוי הבעיה, תכנון הפתרון ותאום הביצוע.
 

 תכולת המחירים 5
 משרה לכל בניין. 0.5 –כוח האדם הקבוע בגני שפירא  5.1
 השלמת העבודות בגני שפירא.כוח אדם נוסף הנדרש לסיוע לכוח האדם הקבוע לצורך  5.2
 כוח אדם הנדרש לצורך ביצוע העבודות בכל הדירות והחנויות בכל האתרים. 5.3
עבודה ₪  1,500לחלקים וחומרים לאירוע או ₪  1,000כל החלקים והחומרים הנדרשים במגבלות של  5.4

₪  1,600הגבוה מבניהם.  ולדוגמה: בעבודה בה ערך החלקים והחומרים  –כולל חלקים וחומרים 
עבוד החלקים והחומרים העודפים בלבד. בעבודה ₪  600תשתתף החברה בסך ₪  400וערך העבודה 

בעבודה בה ₪.  100תשתתף החברה בסך ₪  800וערך העבודה ₪  800בה ערך החלקים והחומרים 
 ₪. 1,400תשתתף החברה בסך ₪  1,200וערך העבודה ₪  1,700ערך החלקים והחומרים 

 העבודה הנדרשים.כל כלי הרכב וכלי  5.5
 כל אמצעי הניהול הנדרשים לרבות מערכת תוכנה אינטרנטית. 5.6
כל פעולה או פעולות המיועדות לשמור על תפקודם התקין, על חזותם ועל ערכם הכלכלי של מתחם  5.7

 גני שפירא ועל הדירות והחנויות.
זקה שוטפת של כן יישמרו בתיק מסודר בבניין, תיק הבניין, חוזי השרות עם חברות מומחיות לאח 5.8

 המערכות של החברה המנהלת בבניין )מעליות, מערכות מתזים וכו'(.
 
 פרוט עבודות להכנת דירה לאכלוס חוזר 6

החברה, כאמור לעיל במפרט זה, תהיה אחראית באופן שוטף ולפי תלונות הדייר לאחזקת הדירות  6.1
 במצב תקין. 

הדיירים בעת עזיבת הדירה בתום תקופת חוזה  מחויבויותהחברה תלמד את חוזי השכירות ואת  6.2
השכירות. החברה תגיש דו"ח ליקויים שבאחריות הדייר. במקרה של חילוקי דעות בין הדייר העוזב 

 לבין החברה, המזמינה תהיה הקובעת מי הצודק.  
דש, על חשבונה, בכל מה שקשור החברה תהיה אחראית להשלמת הכנת הדירה לאכלוס מח 6.3

לאחריותה בתיקונים השוטפים ובאחזקה המונעת על פי המפרטים בחוזה זה וכמפורט להלן. 
 המזמינה תשלם לחברה רק עבור חריגים על פי מנגנון ההשתתפות בתיקונים.:

אינם  אם -התקנת סוללות למים חמים וקרים במטבח ובמקלחת, ברזים, זרוע וראש מקלחת  6.4
 לשימוש לרבות התקלפות הציפוי.  ראויים

כאשר אינו  תיקון מיכל הדחה קיים )כולל גומיות, פעמון, מצוף ואביזרים אחרים( או התקנה חדשה 6.5
 ראוי לתיקון.

לפי הצורך, כאשר הם שבורים,  -אסלה, כיור מטבח, כיור רחצה  -החלפה של כלים סניטריים  6.6
 סדוקים או שחוקים.

 או שבור, או סדוק.החלפת מושב לאסלה, אם חסר,  6.7
  תיקונים במערכות מים דלוחין ושופכין, לרבות החלפת צינורות לפי הצורך. 6.8
  בדיקה ותיקון או החלפה של מזגנים מפוצלים. 6.9
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תתבצע בתשלום  –התקנת נקודה למכונת כביסה, אם לא קיימת, כולל חיבור מים, ניקוז, וחשמל  6.10
  נוסף.

  יבצע ישולם בנפרד.ככל שהדייר לא  –סיוד מלא של הדירה  6.11
תיקוני נגרות ומסגרות, צירים, מנעולים, סורגים, זיגוג, תריסים  –נגרות ומסגרות במידת הצורך  6.12

 ידניים וחשמליים, מעקות ואביזרים.
 רטיבויות שקשורות בדליפת צנרת 6.13
כל תיקון אחר המתבקש ולא צוין בנספח זה או בחוזה יכלל בהכנת דירה ובמגבלות המצוינות  6.14

 שוטפת. באחזקה
 

 לוח זימון והוראות אחזקה לעיון החברה 7
הוראות האחזקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אינם מכסים את כל הוראות האחזקה האפשריות  7.1

להשלים את  שתידרלציוד הקיים במערכת ואינן מפרטות את כל הוראות היצרנים. החברה הזוכה 
מערכי האחזקה על פי ספרי המתקן והוראות היצרנים וזאת עבור כל מרכיב במערכת גם אם אינו 

 מורכב בפועל בבניינים.מוזכר אך 
 ההוראות מעיקרן מיועדות לבעלי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים. 7.2
בכל מקום בו מוזכרת בהוראות המילה "בדוק" הכוונה לרישום תוצאות של מדידות ולתיקון כל  7.3

 תקלה שתתגלה במהלך הבדיקה.
 

 

  לוח זימון פעולות אחזקה

הציוד במצב  -; ס הציוד במצב פועל -; פשנתי -חצי שנתי;  נ -תלת חודשי;  מ -חודשי; ת -מקרא: ח
 ;מופסק

 מס' מערכת/ציוד ינו פבר מרץ אפר מאי יונ יול אוג ספט אוק נוב דצמ

  מזגן מפוצל ת     נ     ת     מ    

  מפוח אויר ת     נ     ת     מ    

  מפוח עשן ת     נ     ת     מ    

  טפול בגג         מ           מ  

  בדיקת שירותים     ת     ת     ת     ת

  שער חשמלי   מ      מ   

  מיכל סולר   מ          נ   

  גנרטור ת   ת   ת   נ  

  לוח חשמל   מ         נ        

  מערכת תאורה   מ        מ        

  עמדת כיבוי אש       נ           מ    

  דוד חשמלי ת     ת     ת     ת  

  ספרינקלרים ת     נ     ת     ת  

  דוד חשמלי     ת     ת     ת     ת

  משאבת ביוב/ ניקוז   ת     ת     ת     נ
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  לוח זימון פעולות אחזקה

הציוד במצב  -; ס הציוד במצב פועל -; פשנתי -חצי שנתי;  נ -תלת חודשי;  מ -חודשי; ת -מקרא: ח
 ;מופסק

 מס' מערכת/ציוד ינו פבר מרץ אפר מאי יונ יול אוג ספט אוק נוב דצמ

  משאבת ג'וקי  ת     ת     ת     ת 

משאבת כיבוי אש        נ          מ 
  דיזל

משאבת הגברת  ת     נ     ת     ת  
  לחץ חשמלית

   מ           נ        
מעליות כבלים 
  בודק מוסמך

  מאגר מי צריכה            נ

  דלוחיןצנרת       מ           מ

      מ           מ
צנרת מים 
  ואביזרים

 
 
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מזגן מפוצל מס' תד' ציוד

 הוראות  לבצוע

 פ (.C  12 בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזגן ובכניסה, חשב ההפרש )

 ת
 

1 

ומפוח המפזר לרעשים, רעידות  בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי
 2 פ וחלקים משוחררים.

 3 ס בדוק נקיון יציאת נקוז המים.

 4 ס בדוק מסנן אויר ומסגרות, החלף או נקה.

 5 פ בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמום סידור.

 6 פ בדוק מגן השהיה למדחס ובדוק בידוד

  ס ונקוז בריכת המים, ישר צלעות המאייד.בדוק נקיון הסוללה 
 
 
 
 
 
 
 נ
 
 
 
 
 

7 

 8 ס נקה גרילים מלכלוך ואבק.

 9 ס בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסים וגוף היחידה.

 10 ס נקה פנים יחידת העבוי מאבק ולכלוך )לאחר הסרת המכסה( ובצע שטיפה בלחץ.

 11 ס בדוק מספור המזגן והשלמתו בשילוט סנדוויץ' בחריסה.

 12 ס בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.

 13 ס בדוק חיזוקי חלקי פנים היחידה, בדוק שאין מגע בין צנורות רועדים.

 14 ס בדוק מתלים קפיציים וחיזוקים.  החלף או חזק לפי הצורך.

 15 ס המפוחים.שמן צירי 

 16 פ בדוק זרם פעולה וזרם התנעה במדחס.
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 17 פ בדוק זרם המפוחים.

 18 ס בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצורך.

 19 פ בדוק התנעת מדחס ומפוחים.

 20 ס בדיקה ותיקון וחיזוק ברגים של יחידת הפעלה סטרטססופ
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 מפוח אויר

 הוראות  לבצוע

  ש פ הקשב לרעשים ולרעידות חריגים.

 פ הפעל המפוח והקשב לרעשים בזמן ההתנעה.
 ח

 

  ס בדוק מצב הרצועות.  החלף לפי הצורך רצועות רזרביות.

 ס גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצורך.

 מ

 

  ס נענע כנפי המפוח ובדוק חזוק לציר.

  פ ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשום זרם עבודה 

 ס נקה באופן יסודי את מכלול המפוח.

 נ

 

  ס הדק בירגי החיזוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.

  ס בדוק שלמות ואטום חבורים גמישים לתעלות.

  פ בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוון סביב המנוע.

  ס הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק.

  ס בדוק הארקת המונע וגוף המפוח.

  ס גרז חלודה ובצע תקוני צבע.

  פ ..... השווה לנתונים.Aרשום זרם פעולת מנוע 

  פ השלם שלוט חסר.

  ס .CFMמדוד ורשום כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות ......... 
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 גגות

 הוראות  לבצוע

  גג יריעות ביטומניות

 מ

 

  ס בדוק באופן כללי את יריעות הבידוד על הגג )ויזואלית(.

  ס נקה את הגג מלכלוך וחפצים לא רצויים.

  ס בדוק אם נוצרו שקעים עקב פגעים על הגג.

  ס בדוק את קצות היריעות בדפנות האנכיות מסביב לגג.

  ס בדוק המצאות ונקיון רשתות פתחי הניקוז.

  ס הודע למנהל הבית. -במידה ונמצאו פגעים 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 שער כניסה חשמלי נגרר

 הוראות  לבצוע

 פ בדוק פעולת השער והקשב לרעשים

 ת

 

  ס בדוק תקינות נתיכים

  ס נקה כל האביזרים החשמליים מאבק ולכלוך

  פ בדוק תקינות לחצני הפעלה

  ס בדוק תקינות הארקות

  פ בדוק תקינות מפסקי גבול כולל כיוונים

  ס בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש

  ס איזון השער ותקן עפ"י הצורךבדוק 

  ס בדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ" הצורך
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 גנרטור דיזל

 הוראות  לבצוע

 ס בדוק חזותית שלמות הגנרטור ולוח הפיקוד.

 ש

 

  ס וכו'.בדוק המצאות חומרי טיפול: שמן, מטלית, גריז, מים מזוקקים 

  ס בדוק המצאות מטף כיבוי אש/מערכת כיבוי אש.

  ס בצע ניקיון כללי במבנה ובגנרטור.
בצע טיפול במצברים:  פתח פקקים ובדוק מפלס אלקטרוליט בכל התאים 

 ס"מ מעל ללוחות המצבר. 1.5הוסף מים מזוקקים בלבד לגובה 
  ס

  ס השוואת פוטנציאלים.בדוק חיבור הגנרטור להארקה ושלמות פס 

  ס בדוק גובה מפלס השמן באגן שמן מנוע.

  ס בדוק גובה מים ברדיאטור.

  ס בדוק מפלס הסולר במיכלים וברזי דלק פתוחים.

  ס בדוק מצב מסנן אויר בעזרת מזהה מצב מסנן.

  ס בדוק חזותית נזילות שמן, סולר, מים.

  ס פתוח.בדוק שמדומם חירום מנוע 

  ס בדוק טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח  וזרם

   טעינה שבלוח הפיקוד.

  ס בדוק תקינות גופי חימום מי מנוע )במידה וקיים(.

  פ ( ניתוק מתנע,1הפעל גנרטור בריקם ובדוק: 

   וולט, 400( מתח תקין 2

   הרץ, 50( תדירות 3
 המותר,( לחץ שמן בתחום 4
 

  

   ( טמפ' מי מנוע תקין,5

   ( בדוק שאין רעשים חריגים וחלקים רופפים,6

   ( בדוק טעינת מצבר תקינה.7

   בתום הבדיקות בריקם, חבר הגנרטור לעומס ובצע אותן בדיקות שנית
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 גנרטור דיזל

 הוראות  לבצוע

   בדוק הגנרטור לאחר ההפעלה, שמן, מים.

 ס סולר, אויר ומים.בדוק הצורך בהחלפת שמנים, מסנני שמן, 

 ח

 

  ס בדוק תקינות המבנה: דלתות, חלונות, גג וכו'.

  ס נקה ושטוף תעלות וצינורות ניקוז.

  ס בצע טיפול במצברים: 

   ( נקה היטב פני המצב והקטבים )וודא שכל הפתחים סגורים(.1

   ( בדוק שנקבי הפקקים נקיים ואינם סתומים.2

   קטבי המצבר נגד קורוזיה( מרח וזלין על 3

  פ בדוק פעולת משאבות הדלק.

  ס בדוק שלמות רשתות הגנה למניעת כניסת גופים זרים לאזור הרדיאטור.

  ס בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין רדיאטור לקיר המבנה.

  פ בדוק תקינות מפוחי קירור חדר גנרטור, אם יש.

  ס בלבד ע"י מטלית יבשה בלבד.נקה ארונות חשמל חיצונית 

  פ בדוק תקינות תאורה ותאורת חרום בחדר גנרטור.

  ס בדוק שלמות לחצן עצירת חירום.

  ס בדוק הזנת המצברים ממטען.

  ס וודא המצאות תוכניות חשמל בלוחות החשמל.

  ס בדוק המצאות הוראות הפעלה ובטיחות בחדר גנרטור
 בצע הפעלת הגנרטורים בסינכרון, אם קיים, ובריקם ובדוק:

 
  פ

   ( פעולה תקינה גל גנרטורים בסינכרון.1

   ( מתחים ותדירויות שווים בין הגנרטורים.2

   ( העדר זרמים עוורים בין הגנרטורים.3

  פ חבר את הגנרטורים לעומס למשך שעה, ובדוק:

   עיוורים,( העדר זרמים 1

   ( העמסה שווה בין הגנרטורים.2

  פ דק' לצורך קירורם. 5 –נתק העומס ואפשר לגנרטורים לעבוד ללא סינכרון כ 

 ס בדוק צנרת ונשמי מנוע

 ת

 

  ס נקה שוחות מיכלי דלק

  ס בדוק דלתות חופת מיכלי דלק חיצוניים.

  ס הזנה למשאבות דלק חיצוניות. בדוק קוי

  ס בדוק צנרת דלק וסימונה: הזנה, החזרה, גלישה.

  ס בדוק לוח משאבות דלק ומערכת הפיקוד.

  ס בדוק תקינות וקיבוע מערכת פליטה.

  ס בדוק שלימות בולמי זעזועים.

  ס בדוק שלימות שילוט.

  ס בדוק חזותית שלימות המתנע.

  ס המיסבים בגריז.סוך 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 גנרטור דיזל

 הוראות  לבצוע

  ס כייל המחוונים שבלוחות הפיקוד.

  פ הפעל הגנרטורים בעומס ובסינכרון לשעתיים.

  פ בדוק צבע עשן הנפלט בזמן הפעלת גנרטור.
נתק את מגען או מפסק זרם אחד הגנרטורים כך שהגנרטור יעבוד בריקם, 

 ובדוק:
  פ

  פ העומס.( שהגנרטור השני מזין את כל 1

  פ וולט. 380 – 400( מתח הגנרטור השני 2

  פ הרץ. 49.5– 51( תדירות הגנרטור השני 3
חבר חזרה את המגען או מפסק זרם הגנרטור ובדוק פעולה תקינה של 

 הגנרטור בסינכרון.
  פ

  פ ( ע"י ניתוק הגנרטור השני.51 –ו  -50בצע בדיקה הנ"ל )

  פ דקות לצורך קירור הגנרטורים. 5 –נתק העומסים ואפשר עבודה בריקם כ 

  פ דומם הגנרטורים.

 ס החלף מסנן אויר ומסנן שמן.
 נ

 

  ס בדוק טיב השמן במעבדה והחלף לפי התוצאות.

    

 שנים עפ"י התקנים:  5 -מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול ולבצע אחת ל
 )אישור של בודק חשמל למתקן החשמל )הגנרטור והלוח הצמוד לו

 בתקנות הגנרטורים שבתקנות החשמל 26תקנה 
 1987-תקנות החשמל )התקנת גנרטורים למתח נמוך(, תשמ"ז
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 חשמללוח 

 הוראות  לבצוע

 פ בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה.

 מ

 

  פ הקשב לרעשים חריגים.

  פ חזק והשלם שילוט בלוח.

  פ מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.

  פ בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת בכל פזה.

  פ בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים.

  ס תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים. קחיזו

  ס בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.

 ס בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים שלמים, וודא שאין פיח.

 נ

 

  ס הידוק ברגי מגעים, חבורים ומהדקים בכל לוח.

  ס נקה מגעים באמצעות חנקן יבש )דחוס(.

  ס נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.

  ס בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.

  ס בדוק פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים.

  ס ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.
הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה של כל 

 הפונקציות.
  ס

  ס הארקת הלוח, הגוף והדלתות.בדיקת 

   בדוק שלמות תוכניות הלוח.

  ס נקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים.

  פ בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך.

  פ בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק.
בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים )צילום 

 אינפרה אדום(.
  פ

  פ בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום )גנרטור(.
 
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 מערכת תאורה

 הוראות  לבצוע

 פ הפעל מתקן התאורה באמצעות מתג הפעלה ידנית.

 מ

 

וודא פעולה תקינה של מערכת התאורה וגופי התאורה החלף גופים, חלקים 
  פ ונורות כנדרש. השתמש לפי הצורך באמצעי הרמה מתאימים.

  ס נקה גופי תאורה במטלית לחה בהתאם לצורך.
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 עמדת כיבוי אש

 הוראות  לבצוע

 ס בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה:

 מ

 

   זרנוק )צינור בד(. X 2א. 

   .2מזנק " 1ב. 

   בקצה. 3/4מ' עם מזנק " 25ג. גלגלון 

   ק"ג, או מטף גז הלון. 6ד. מטף אבקה 

  ס בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק.

  ס בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן בהתאם לצורך.

  ס בדוק ניקיון העמדה.
תקינותם, לאחר מכן קפל אותם הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם ובדוק 

 בקיפול "מבצעי" ותלה אותם בארון העמדה כשהם עטופים בניילון.
 פ

 נ

 

  פ פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל אותו.

  פ נקה חיבורים מהירים ומרח ווזלין.

  פ בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון.

  ס תיקונים וצבע לפי הצורך.בדוק חלודה, בצע 

  ס שמן צירי דלת הארון.

  ס בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם נדרש.

  ס השלם שילוט חסר.

  פ שמן/גרז את צירי הברזים.

  ס הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות המטפים.

  ס רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה.
  מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לציוד כיבוי האש עפ"י התקנים להלן:

זרנוקים ומכללי זרנוקים אטומים וניתנים להשטחה למטרות כיבוי  - 365ת"י 
 אש
 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ואחזקה 1928ת"י 

 1חלק  448ברז כיבוי ת"י  הידרנט לכיבוי אש:

 1928בדיקה ואחזקה ת"י  בקרה, במים:מערכות לכיבוי אש 
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 דף טיפולים
 מצב
 מערכת ספרינקלרים מס' תד' ציוד

 הוראות  לבצוע

 פ בדוק גבוה דלק במיכל דלק משאבת דלק

 ש

 

  פ בדוק שסתום סולונואיד מי קירור מנוע במידה וקיים

  פ בדוק ונקה מאגר מי כיבוי אש מעצמים זרים

  פ בדוק משאבת מים לקירור מנוע במשאבת הדיזל

  פ בדוק מצב צינורות הדלק וחיבורים למשאבת הדלק

 פ בדיקות מערכת חשמל, הפעלה ומפסקים

 ח

 

   דקות כ"א 10.   הפעל משאבה חשמלית ומשאבת דיזל למשך 1

   .   בדוק מטען, ומתח טעינה ובדוק משווה טעינה2

   ונקה נתיכים בלוח חשמל משאבת דיזל וחשמלית.    בדוק 3

   .    בדוק גובה מפלס מאגר המים וניקיון המאגר4

   .    בדוק מגופי מים ראשיים בצנרת5

   .    בדוק מערכת הזעקה ושילוט6

 פ ע"י הפעלת ברז ניקוז )באם קיים( בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים

 ת

 

  פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.

  פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(.

  פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.

  פ וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח".

  פ נקה מסנן מים בכניסה לרדיאטור משאבת דיזל במידה וקיים

  פ נקה וחזק חיבורי מצברים למשאבת דיזל, בדוק כבלי מצברים

  פ בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.
בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות לשם בדיקה 

 שנתית.
 פ

 נ

 

  פ גרז מיסבי המשאבות, מנוע דיזל, וחלקים נעים

  פ משאבות )קופלונג(.בדוק וכוון )בהתאם לצורך( צירי 

  פ בדוק והפעל הפעלת חירום ידנית

  פ בדוק וכוון פרסוסטט לחץ מים

  פ בדוק צנרת גלישת מי מאגר

  פ בדוק צנרת דלק

  פ בדוק והחלף בהתאם לצורך שמן מנוע

  פ בדוק והחלף מסנן שמן, דלק ואויר למשאבת דיזל

  פ למצנן משאבת דיזלבדוק והחלף מסנן מים בכניסה 

  פ בדוק מתלי מנוע לתושבת

  פ בדוק והדק חיבורי חשמל

  פ בדוק שסתומים אל חוזרים בצנרת כיבוי אש

  ס וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק בטיחות.

    1928אחזקת מערכת הספרינקלרים לפי תקן 

    1596לפי תקן  אחזקת מערכת הספרינקלרים

יש לקבל אישור בכתב לתקינות )מחברה מתחזקת מאושרת( שהמערכת 
    בכתב !!! 1928נבדקה לפי ת"י 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 דוד חימום מים חשמלי

 הוראות  לבצוע

 ס בדוק חזותית מצב הדוד

 ת

 

  ס בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות

  ס בחיבורי הצנרתבדוק חלודה 

  ס בדוק קיבוע הדוד לקיר או לתיקרה

  ס בדוק חיבורי הדוד מבחינה חשמלית

  ס בדוק בידוד צנרת המים

  ס בדוק חיזוק כללי של כל הברגים , שמן וגרז כנדרש

  ס הצורך יבדוק כל תפרי הריתוכים, תקן בהתאם וצבע עפ"
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 מיכל דלק

 הוראות  לבצוע

 פ בדוק הארקת המיכל. חזק ברגי חיבור.
 מ

 

  פ נקה יציאת שחרור האדים.

 ס בצע יניקה של חומרי פסולת ומים מתחתית המיכל.

 נ

 

  ס בדוק אזור פתח הבדיקה ומוצאי הצנרת.  נקה מלכלוך וחלודה.

  פ צבע מחדש את כל המכסים והצנרת לפי הצורך.

  פ בדוק ותקן מכסה פתח השרות ואמצעי הנעילה.
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת מים

 הוראות  לבצוע

 פ אטמ'.-אטמ', סניקה-קרא ורשום לחצי מים יניקה
 ש

 

  פ הקשב לרעידות ולרעשים חריגים, בדוק נזילות מים.

 פ בעין בקורת.בדוק במגע יד, חום יתר במיסבים.  בדוק שמן 

 ת

 

  פ .לניסיוןהפעל משאבה רזרבית 

  ס גרז מסבי המשאבה.
נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאין דליפת מים מהצירים.  הדק אטם 

 הציר לפי הצורך.
  ס

 ס (.Aligngmentבדיקת יישור צירי מנוע משאבה )

 נ

 

  ס בורי החשמל של המנוע.יהדוק כל ח

  ס הארקת המנוע.בדיקת 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת מים

 הוראות  לבצוע

  ס נקוי פתחי האוורור של המנוע ובדיקת מגיפת האוורור.

השווה  - Aרשום גם זרם פעולה מול ברז סגור   - Aרשום זרם פעולה רגיל 
 לנתונים.

  פ

  פ אטמ' השווה לנתונים. -רשום לחץ סניקה מול ברז סגור 

  ס צבע. תיקונינקה חלודה, ובצע 

  פ חסר.השלם שלוט 

  פ בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר.

  ס נקה מסנן מים.

  פ בדוק פעולת מגן זרימה.
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת ביוב / ניקוז

 הוראות  לבצוע

 פ בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשים.

 ת

 

  פ הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל.

  פ בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות )הנמצאות בבור(.

 ס הוצא המשאבה מהבור, שטוף במים.

 נ

 

  ס הסר חלודה ובצע תיקוני צבע.

  ס בדוק מצב אטם ואטם מכני.

  ס בדוק מצב השמן.

  ס בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה.
במקלט או במקום אחר בו סוג הציוד שעות במידה והמשאבה מותקנת 

העבודה של המשאבה בפועל הוא מועט ניתן לבצע את הוצאת המשאבה 
 מהבור אחת לשנתיים.

  ס

  פ נקה מצופי פיקוד.

  פ בדוק פעולת שסתום אל חוזר.
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת ג'וקי

 הוראות  לבצוע

תקינות רגשי זרימה ומצב מגוף ראשי.  הזמן ספק שרות לשם בדיקה בדוק 
   שנתית.

 פ

 ת

 

  פ    בדוק תקינות מחווני לחץ ומתקן אזעקה.

  פ וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק בטיחות.

  פ ע"י הפעלת ברז ניקוז )באם קיים( בדוק זרימת מים בצנרת הספרינקלרים

  פ וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.

  פ בדוק הפעלת פעמון האזעקה )באם קיים(.

  פ בדוק מגוף ראש מערכת לפתיחה וסגירה.

  פ וודא העברת המגוף לאחר הבדיקה למצב "פתוח".
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת כיבוי אש דיזל

 הוראות  לבצוע

 פ משאבת זכוכית. ידי עלבדוק החומצה במצבר  

 ש

 

  פ בדוק תקינות מטען המצברים .

  פ וודא שהכבלים של המצבר מחוזקים .

  פ וודא שבמיכל הדלק כמות מספקת של דלק.

  פ בדוק מפלס מים במאגר המים .

  פ עד שמשאבת הדיזל תכנס לפעולה . TESTלחץ על לחצן  -באם הכל תקין 

  פ רשום הנתונים:

  פ -חום מנוע במעלות 

  פ       - BAR\לחץ שמן באטמ

  פ  -לחץ יניקה באטמ 

  פ       -לחץ סניקה באטמ 

  פ -תקינות מגופים והתקנים מיוחדים 

  פ  -כמות הדלק במיכל בליטר

  פ  -קריאת מד שעות )אם קיים( 

 פ פתח וסגור )פתיחה וסגירה מלאים( את כל ברזי המים .

 מ

 

  פ גרז מסבים )במידה ויש(.

  פ בדוק תקינות רצועות מנוע המשאבה.

  פ בדוק התאריך המוטבע על המצברים.

  פ שנים מהתאריך המוטבע על המצברים,  3במידה שחלפו 

  פ החלף אותם גם אם בשלב זה הם תקינים מבחינה טכנית

  נ פ הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים .
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת כיבוי אש דיזל

 הוראות  לבצוע

  פ בדוק תקינות הארקת המשאבה .

בדוק תקינות הארקת המשאבה .   וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות :
  פ ניקוי והסר חלודה .  הידוק בורגי המשאבה, מנוע ובסיס .

   אויר . שמן, החלפת שמן מנוע, מסנני דלק,

  פ בצע טיפול שנתי ללוח החשמל של המשאבה  .

הערה: מי קירור זורמים מהמנוע למערכת הניקוז. במידה ואין זרימה יש 
את הקו העוקף של הברז החשמלי. פעולת המשאבה תופסק  מידלפתוח 

דקות .בדוק את תקינות מיכל הדלק, נזילות ואטימות  30אוטומטית לאחר 
מכסה מיכל הדלק .בדוק לנזילות מים מאטם ומאטם מכני .לאחר דימום 

דא שהיא נמצאת במצב אוטומטי. החלף את עיגול הנייר במכשיר המשאבה וו
 הרישום התקן במקומו נייר חדש .את הנייר תייק בתיק אישורי בטיחות .

   

 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת כיבוי אש חשמלית

 הוראות  לבצוע

הורד לחץ בקו כבוי אש )עי פתיחת הידרנט( ובדיקת כניסת המשאבה לעבודה 
 באופן אוטומטי תוך בניית לחץ מתאים

 פ

 ש

 

בדוק נזילות מים מאטם ציר ומאטם מכני הערה: צריכה להיות נזילה קטנה 
סיבוב בכל  1/4לקירור הציר. באם הנזילה חזקה יש להדק את שני הברגים )

טיפה לשנייה )בדוק מגופים  -הנזילה תהיה סבירה כ פעם עד שכמות 
 והתקנים מיוחדים מסננים ואל חוזר.(

  פ

  פ בדוק מפלס מים במאגר המים .

משאבה   JOKEYרשום את נתוני הלחצים הבדיקה / סוג משאבה   |  משאבת 
 –חשמלית 

  פ

   לחץ יניקה :

   לחץ סניקה :

   תקינות מגופים :

 פ וסגור )פתיחה וסגירה מלאים( את כל ברזי המים .פתח 
 מ

 

  פ גרז מסבים )במידה ויש צורך(

  נ פ הזמן גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת משאבות המים 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 משאבת כיבוי אש חשמלית

 הוראות  לבצוע

וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות: הידוק בורגי המשאבה מנוע ובסיס ניקוי 
ניקוי פתחי אוורור מנוע ניקוי מסנני מים עי ניקוז  והסרת חלודה.

בדיקה ורישום זרמי עבודה בשלוש הפזות והשווה לנדרש רישום כיוון .ופירוק
 ריליי  יתר זרם )אובר לוד( והשווה לנדרש .

  פ

    

 מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקנים אחת לשנה להלן: 
 בדיקה ואחזקה בקרה, מערכות לכיבוי אש במים: - 1928ת"י 

בדיקות ואחזקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים )מערכת מתזי 
 )1596שהותקנה ע"פ ת"י   sprinklers system מים

  NFPA 25 האחזקה מבוססת על תקן
 

   

 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 מעלית

 הוראות  לבצוע

  ח ס הזמן חברה לביצוע טיפול חודשי למעלית

  מ ס הזמן חברה לביצוע טיפול חצי שנתי למעלית

    

 מעבר לבדיקות לעיל יש לפעול עפ"י התקנים:
  ,60 -א ו59סעיף  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

חודשים,  6לקיים בדיקה של המעלית בכל  60פקודת הבטיחות בעבודה סעיף 
 )לפחות, ע"י בודק מוסמך )שהוסמך לתפקיד זה ע"י אגף הפיקוח של הת.מ.ת
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 מאגר מי צריכה

 הוראות  לבצוע

 פ ניקוי וחיטוי מאגר מים

 נ

 

   א. דרישות כלליות

   . העוסקים בניקוי וחיטוי1

   א. הניקוי והחיטוי יתבצעו רק ע"י מי שהוסמך לכך ע"י 

   משרד הבריאות. 

   ב. כל העוסק בניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי שתייה 

   )מאגרים, מי שתיה וכו( יעבוד לפי דרישות בטיחות וסביבה

   ע"פ דין.

   . החומרים והציוד2
 א. כל החומרים שיכללו בתהליכי העבודה )ציפוי, צביעה, 

 
  

   אטימה, סיכה, ניקוי וחיטוי( יהיו מאושרים ע"י משרד

   הבריאות. אחסון החומרים יהיה בתנאים נאותים.

   ב. יש לדאוג לכך שהחומרים והציוד לא יגרמו לפגיעה

   בשלמות הציפוי והאביזרים של מערכת הספקת המים 

   ואביזריה.

   ג. ציוד העבודה יהי מיועד אך ורק לשימוש במי שתייה, 

   ויאוחסן בתנאים המונעים את זיהומו.

   . שונות3

   א. ניקוז מי הטיפול יוסדר ויאושר עם הרשויות המוסמכות.

   שלמנוע חדירת מזהמים.ב. בכל שלבי הטיפול י 

   ג. בכל שלבי הטיפול יש להשתמש רק במים ממקור המאושר

   לשתייה. 

   מחומרים שונים מבטון,  עשויהד. במקרים בהם הבריכה 

   ניתן לבצע את הניקוי והחיטוי עם התייחסות לדרישת 

   היצרן, בתנאי שלא יסתרו את הדרישות בחוזה בהנחיות אלו

   המים מאגרב. ניקוי וחיטוי 

   ויקלני. הכנת המאגר 1

   א. סגירה מלאה של צינורות כניסה ויציאה של המים בבריכה

   ב. הרקת המים דרך צינור ניקוז

   ג. תיקון, צביעה ואטימה של חלקי מבנה והציוד )אם נדרש(

   ד. ניקוי חלקי מתכת בבריכה במברשת בעלת זיפים קשים

   ה. ניקוי של פנים המאגר הכולל הוצאת לכלוך וחפצים זרים

   . ניקוי המאגר2

   א. ניקוי הקירות, הרצפה והתקרה של הבריכה באמצעים

   מכאניים )מברשות קשות וכו'( או באמצעות זרם מים בלחץ

   אטמ' לפחות. 10של 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 מאגר מי צריכה

 הוראות  לבצוע

   אטמ' לפחות, עד שמי  5ב. שטיפת הבריכה במים בלחץ של 

   השטיפה צלולים.

   ג. הרקת הבריכה.

   . חיטוי הבריכה3

   א. החומרים

   כלור נוזלי )סודיום היפוכלוריט( יוסף למאגר באמצעות 

   משאבת מינון על צינור הכניסה או בשפיכה ידנית.

   )קלציום היפוכלוריט( יוסף למים לאחר ריסוק   כלור מוצק

   און המסה, כך שזרם המים הנכנס יעבור דרכו.

   יש להבטיח פיזור אחיד במאגר

   ב. השיטה

   ריסוס או מריחה במאגר המים. החומר יכסה את כל שטח

   הפנים של המאגר, כולל ציוד ופתחי הצנרת. 

   מג"ל 200החיטוי יתבצע בתמיסה היפוכלורטי זמין של 

   דקות לפני מילוי המאגר 30לפחות  –זמן השהייה 

   מג"ל 10 -כשהמאגר יתמלא, ריכוז הכלור החופשי לא יפחת מ

   שעות 6לזמן שהייה של 

   . מילוי מחדש4

   אפשרויות:מספר 

   א. הרקה מלאה ומילוי במי שתייה מהרשת

   ב. השהייה נוספת של המים עד שריכוז הכלור יתאים לנדרש

   בתקנות מי שתייה

   ג. הרקה חלקית ומילוי במי שתייה עם ריכוז כלור נמוך )עם

   מי מערכת עירונית(

   . דיגום ואישור המאגר לצריכה5

   העבודות, יילקחו דגימות לבדיקת איכות המים.עם סיום 

   הדיגום יערך ע"י דוגם מוסמך מטעם הרשות המקומית או 

   המעבדה המוכרת ועפ"י "נהלי דיגום איכות המים", משרד

   .2000הבריאות, ינואר 

   נטילת הדגימות תתבצע מברזי דיגום תקינים ביציאה של 

   המאגר, וכן ממקור המים לשטיפת המאגר.

   יבדקו הפרמטרים הבאים: 

   א. חיידקי קוליפורם )במעבדה וכרת ע"י משרד הבריאות(

   ב. כלור חופשי

   ג. עכירות.

   היזם.ד. כל דרישה אחרת מטעם משרד הבריאות ו/או 

   ה. המים יעמדו בנדרש בתקנות ביאות העם )איכותם 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 מאגר מי צריכה

 הוראות  לבצוע

   התברואתית של מי השתייה( או הנחיות בתי החולים.

   הספקת המים תחודש מיד לאחר ביצוע העבודות והדיגום, 

   ללא המתנה לקבלת התוצאות הבקטריאליות. 

   במקרה ומתקבלות תוצאות חריגות, יערך דיגום חוזר. 

   אם תוצאות הדיגום החוזר אינן תקינות, יש לערוך ניקוי 

   וחיטוי חוזר למאגר.

   רק לאחר קבלת תוצאות דיגום תקינות, בדיגום החוזר, ניתן

   יהיה לאשר את השימוש במאגר.

   . דיווח6

   הדיגום שבוצעו במאגר יפורטו ע"י הקבלןהעבודות ותוצאות 

   המבצע בטופס "אישור ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מים" 

   ויועברו למוקד צה"ל במבנה וללשכת הבריאות האחראית.

    

 את הבדיקות יש שלבצע עפ"י התקנים להלן: 
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתיה), 

 2013 –התשע"ג 
 1983 –תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ"ג 

 2.17אספקת מים, סעיף  2פרק  –הוראות למתקני תברואה 
מערכות שרברבות: מע' אספקת  –התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 1205ת"י 

 וחמים מים קרים 
 –תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה  – 2חלק  1525ת"י 

 מערכות שירות 
 : כימיקלים לטיפול במי שתייה 5438ת"י 
 : בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה5452ת"י 
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 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 צנרת מים )דלוחין(

 הוראות  לבצוע

 פ שלמות ויזואליתבדוק 

 מ

 

  פ בדוק עיגון נאות

  פ בדוק תקינות צבע

  פ בדוק פעולת מגופים )ע"י פתיחה/סגירה(

  פ בדוק תקינות מגופים מפוקדים
 
 

 דף טיפולים

 מצב
 מס' תד' ציוד

 צנרת מים ואביזריה

 הוראות  לבצוע

  ח פ בדיקת נזילות מים מחבורים ואביזרים.

פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסבוב חופשי של הציר.  תקון 
נזילות בציר הברז לפי הצורך.  במידה והברז אינו אוטם, יש לפרקו לנקות 

 בחומצה ולהחליף אביזרים ואטמים.
 פ

 מ

 

  ס בדוק פעולת ברזי שחרור אויר , נקה שסתומים.

  ס רשתות קרועות.פתח ונקה כל מסנני המים, החלף 

בדוק ברזי נקוז למים וברזי מנומטרים, נקה אבנית  ומשקעים.  וודא תנועה 
  ס חופשית של ידית הברז.

חוזרים, נקה תושבות, וודא שלמות קפיצים או קלפטות, וודא -פתח אל
 ס אטימות למים.

 נ

 

אביזרים בדוק פעולת אביזרים אטומיים ומפסקי זרימה בצנרת המים. תקן 
  פ שאינם מגיבים כנדרש.

  פ בדוק כל תמיכות וחזוקי צנרת המים, תקן כנדרש.

בדוק מצב הצבע על הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקה חלודה, צבע ותקן 
  פ כל המקומות הלקויים.

  פ בצע תקוני בדוד בכל מקום בו הבדוד פגוע או מקולף.

  פ הצנרת הרפויים, השלם שלוט חסרתקן והדבק מחדש כל שלוטי 
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 המתחמיםמפרט 
 דירות –יד אליהו 

 
 דירה קומה כניסה חדרים גודל כתובת מס"ד

 5 3 א' 1.5 40 4ווג'בוד   1

 4 2 ב' 1 38 27מורדי הגטאות  2

 קרקע 1 ג' 1 38 27מורדי הגטאות  3

 6 3 ד' 1 38 27מורדי הגטאות  4

 4 2 א' 1 38 27מורדי הגטאות  5

 2 קרקע א' 1 38 27מורדי הגטאות  6

 6 3 ב' 1 38 27מורדי הגטאות  7

 שמאל 3 ד' 1 38 27מורדי הגטאות  8

 1 קרקע ג' 1 40 30מורדי הגטאות  9

 5 3 ב' 1 38 30מורדי הגטאות  10

 2 1 א' 1 38 31מורדי הגטאות  11

 1 1 ד' 1 38 31מורדי הגטאות  12

 חצר קרקע   1 30 31הגטאות מורדי  13

 חצר קרקע   1 34 31מורדי הגטאות  14

 חצר קרקע   1 34 31מורדי הגטאות  15

 חצר קרקע ד' 2 38 31מורדי הגטאות  16

 חצר קרקע א' 2 50 32מורדי הגטאות  17

 גג 6 4 ג' 3 70 32מורדי הגטאות  18

 2 1 א' 1 38 34מורדי הגטאות  19

 6 3 א' 1 38 34הגטאות מורדי  20

 6 3 ד' 1 38 34מורדי הגטאות  21

 גג 4 ד' 1 25 34מורדי הגטאות  22

 4 2 ג' 1 38 34מורדי הגטאות  23

 6 3 ג' 1.5 48 31מרגולין  24

 גג 8 4 ג' 1 20 31מרגולין  25
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 גג 4 ג' 1 26 3פטרסון  26

 3 2 ד' 1.5 36 5פטרסון  27

 גג 7 4 ב' 1 25 5פטרסון  28

 5 3 א' 2 68 21לה גרדיה  29

 8 4 ב' 1 25 43לה גרדיה  30

 1 קרקע ב' 2 55 6ווג'בוד  31

 גג 8 4 ב' 1 25 6ווג'בוד  32

 גג8 4 ג' 1 25 6ווג'בוד  33

 חצר קרקע ב' 2 68 15מרגולין  34

 4 2 א' 2 50 5פטרסון  35

 חצר קרקע ג' 2 55 2ווג'בוד  36

 3 2 ג' 1 38 31הגטאות מורדי  37

 
 

 דירות –מיכלאנג'לו 
 

מס' דירה   מס' דירה קומה כתובת ישנה מס"ד
 ישן

מס'  גודל הדירה
 חדרים

 3 מ"ר גינה 27מ"ר +67 1 25 קרקע 23מיכל אנג'לו  1

 3 מ"ר מרפסת 12מ"ר+67 9 30 ראשונה 23מיכל אנג'לו  2

 3 מ"ר מרפסת9מ"ר+62 21 33 שניה 23מיכל אנג'לו  4

 3 מ"ר מרפסת9מ"ר+62 16 6 ראשונה 21מיכל אנג'לו  3

 3 מ"ר מרפסת9מ"ר+62 26 11 שניה 21מיכל אנג'לו  5

 
 

 דירות –יסוד במעלה 
 

 כיוונים שטח +ממ"ד חדרים קומה מספר דירה מס"ד

 מערב-מזרח 50 2 1 7 1

 צפון-מזרח 50 2 1 8 2

 מערב-צפון 50 2 1 9 3

 מערב-מזרח 50 2 2 15 4

 צפון-מזרח 50 2 2 16 5
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 מערב-צפון 50 2 2 17 6

 מערב-מזרח 50 2 3 23 7

 צפון-מזרח 50 2 3 24 8

 מערב-צפון 50 2 3 25 9

 מזרח-מערב 65.5 3 1 10 10

 מזרח-מערב 65.5 3 2 18 11

 
 
 
 

 דירות –גני שפירא 
 

 חדרים גודל הדירה מס' דירה קומה כניסה כתובת חדשה מס"ד

 3 מ"ר 96 2 קרקע א' 17טורי הזהב  2

 3 מ"ר 69 4 ראשונה א' 17טורי הזהב  3

 3 מ"ר 71 3 ראשונה א' 17טורי הזהב  4

 3 מ"ר 71 5 שניה א' 17טורי הזהב  5

 3 מ"ר 69 6 שניה א' 17טורי הזהב  6

 4 מ"ר 119 7 שלישית א' 17הזהב טורי  7

 3 מ"ר 109 1 קרקע ב' 17טורי הזהב  8

 3 מ"ר 111 2 קרקע ב' 17טורי הזהב  9

 4 מ"ר 94 3 ראשונה ב' 17טורי הזהב  10

 4 מ"ר 93 4 ראשונה ב' 17טורי הזהב  11

 4 מ"ר 94 5 שניה ב' 17טורי הזהב  12

 4 מ"ר 93 6 שניה ב' 17טורי הזהב  13

 5 מ"ר 149 7 שלישית ב' 17טורי הזהב  14

 3 מ"ר 113 1 קרקע ג' 17טורי הזהב  15

 3 מ"ר 111 2 קרקע ג' 17טורי הזהב  16

 4 מ"ר 94 3 קרקע ג' 17טורי הזהב  17

 4 מ"ר 94 4 ראשונה ג' 17טורי הזהב  18

 4 מ"ר 94 5 ראשונה ג' 17טורי הזהב  19
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 חדרים גודל הדירה מס' דירה קומה כניסה כתובת חדשה מס"ד

 4 מ"ר 94 6 שניה ג' 17טורי הזהב  20

 5 מ"ר 149 7 שניה ג' 17טורי הזהב  21

 3 מ"ר 131 1 קרקע ד' 17טורי הזהב  22

 3 מ"ר 119 2 קרקע ד' 17טורי הזהב  23

 4 מ"ר 95 3 ראשונה ד' 17טורי הזהב  24

 4 מ"ר 93 4 ראשונה ד' 17טורי הזהב  25

 4 מ"ר 95 5 שניה ד' 17טורי הזהב  26

 4 מ"ר 93 6 שניה ד' 17טורי הזהב  27

 5 מ"ר 149 7 שלישית ד' 17טורי הזהב  28

 3 מ"ר 104 1 קרקע ה' 17טורי הזהב  29

 3 מ"ר 95 2 קרקע ה' 17טורי הזהב  30

 3 מ"ר 70 3 ראשונה ה' 17טורי הזהב  31

 3 מ"ר 69 4 ראשונה ה' 17טורי הזהב  32

 3 מ"ר 70 5 שניה ה' 17טורי הזהב  33

 3 מ"ר 69 6 שניה ה' 17טורי הזהב  34

 4 מ"ר 119 7 שלישית ה' 17טורי הזהב  35

 3 מ"ר91 1 קרקע ו' 17טורי הזהב  36

 3 מ"ר 92 2 קרקע ו' 17טורי הזהב  37

 3 מ"ר 70 3 ראשונה ו' 17טורי הזהב  38

 3 מ"ר 71 4 ראשונה ו' 17טורי הזהב  39

 3 מ"ר 70 5 שניה ו' 17טורי הזהב  40

 3 מ"ר 71 6 שניה ו' 17טורי הזהב  41

 4 מ"ר 120 7 שלישית ו' 17טורי הזהב  42

 3 מ"ר 94 1 קרקע ז' 17טורי הזהב  43

 3 מ"ר 92 2 קרקע ז' 17טורי הזהב  44

 3 מ"ר 71 3 ראשונה ז' 17טורי הזהב  45

 3 מ"ר 69 4 ראשונה ז' 17טורי הזהב  46

 3 מ"ר 71 5 שניה ז' 17טורי הזהב  47
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 חדרים גודל הדירה מס' דירה קומה כניסה כתובת חדשה מס"ד

 3 מ"ר 69 6 שניה ז' 17טורי הזהב  48

 3 מ"ר 71 7 שלישית ז' 17טורי הזהב  49

 3 מ"ר 69 8 שלישית ז' 17טורי הזהב  50

 4 מ"ר 119 9 גג ז' 17טורי הזהב  51

 3 מ"ר 94 1 קרקע ח' 17הזהב טורי  52

 3 מ"ר 92 2 קרקע ח' 17טורי הזהב  53

 3 מ"ר 70 3 ראשונה ח' 17טורי הזהב  54

 3 מ"ר 69 4 ראשונה ח' 17טורי הזהב  55

 3 מ"ר 70 5 שניה ח' 17טורי הזהב  56

 3 מ"ר 69 6 שניה ח' 17טורי הזהב  57

 3 מ"ר 70 7 שלישית ח' 17טורי הזהב  58

 3 מ"ר 69 8 שלישית ח' 17טורי הזהב  59

 4 מ"ר 120 9 גג ח' 17טורי הזהב  60

 3 מ"ר 92 1 קרקע ט' 17טורי הזהב  61

 3 מ"ר 90 2 קרקע ט' 17טורי הזהב  62

 3 מ"ר 70 3 ראשונה ט' 17טורי הזהב  63

 3 מ"ר 71 4 ראשונה ט' 17טורי הזהב  64

 3 מ"ר 70 5 שניה ט' 17טורי הזהב  65

 3 מ"ר 71 6 שניה ט' 17טורי הזהב  66

 3 מ"ר 70 7 שלישית ט' 17טורי הזהב  67

 3 מ"ר 71 8 שלישית ט' 17טורי הזהב  68

 4 מ"ר 120 9 גג ט' 17טורי הזהב  69
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 חנויות –יד אליהו 
 

  שטח כתובת חנויות מס"ד

 מ"ר 36 21לה גרדיה  3421520 1

 מ"ר 28 21לה גרדיה  3421533 2

 מ"ר 40 21לה גרדיה  3421554 3

 מ"ר 25 21לה גרדיה  3421572 4

 מ"ר 40 21לה גרדיה  3421580 5

 מ"ר 26 21לה גרדיה  3421602 6

 מ"ר 40 21לה גרדיה  3421590 7

 מ"ר 25.2 21לה גרדיה  3421611 8

 מ"ר 44 21לה גרדיה  3421627 9

 מ"ר 90 23לה גרדיה  3421635 10

 מ"ר 30 23לה גרדיה  3421645 11

 מ"ר 134 23לה גרדיה  3421656 12

 מ"ר 109 23לה גרדיה  3421650 13

 מ"ר 103 23לה גרדיה   3421682 14

 מ"ר 13 35שד' וושינגטון  3470204 15

 מ"ר 25 35שד' ושינגטון  3470223 16
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 למפרט השירותים 1נספח 

תקלות שהיו במתחם גני שפירא ובדירות השונות כפי שנרשמו ותועדו במהלך 
 השנתיים האחרונות

 (הבית)אב  דירות םפני –שפירא  גני .1

 כמות המקרים ליקוי

 20 נזילה במטבח

 2 עובש על קיר ממ"ד

 14 ארון אמבטיה התנתק מהקיר

 17 נפתח\חלון ויטרינה לא נסגר

 40 נורות שרופות פרטי 

 122 נורות שרופות ציבורי

 7 כתמי רטיבות בעקבות נזילת מים

 5 גוף תאורה לא תקין

 2 רצועת תריס גלילה תקועה

 3 מפסק דוד לא תקין

 4 מנעול ויטרינה לא נסגר

 8 ידיות רופפות

 32 תריס חשמלי תקול

 12 משקוף  התפרק 

 2 מסילה תחתונה נשברה בדלת הממ"ד

 5 עובש באמבטיה

 1 דלת ממ"ד הותקנה ללא מסילה תחתונה

 4 ונטה בשירותים לא עובדת

 1 ראש מקלחת שבור

 3 קושי בפתיחת חלונות ויטרינה בסלון

  23 תקול/לא מחובר לחשמל/מצפצף - גלאי עשן

 4 קצר חשמלי בחדר שינה

 1 פיצוץ בין השיש לקיר וחדירת מים

 2 מרצפת שבורה

 1 רעשים מתעלות המזגן

 2 נזילת מים בחניון

 66 רטיבות

 9 עובש 

 7 נזילות מים וריטבות קשה בדירה

 4 ידית שבורה בארון במטבח

 1 התנפחה בשל רטיבות דלת אבטיה
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 1 טפטוף מארון מוני החשמל

 1 המנוע התנתק ממקומו-שער חנייה

 1 נזילת מים מגוף תאורה במרפסת

 1 נזילת מים מהגג

 4 עובש בכיור המטבח

 1 פיצוץ בקיר בחדר שינה

 1 צינור נשלף במטבח קרוע

 36 נזילה מהמזגן

 1 זבל זרוק בחניון

 3 תקיןשלט לחנייה לא 

 6 דלת בדירה לא נסגרת

 1 מנועים שבורים -שער חנייה

 4 סילקון סדוק בארון אמבטיה

 2 דלת כנסיה ראשית -בעיה באינטרקום

 2 חניון וחצר לא נקיים

 2 מושב אסלה נשבר

 4 רטיבות באמבטיה

 6 מחמם \מזגן לא מקרר

 1 לחות גבוהה בממ"ק

 2 סילקון סדוק במטבח סביב השיש

 3 רצועת תריס גלילה קרועה

 3 קושי בפתיחת מנעול דלת 

 1 אין שם על תיבת הדואר

 1 עזרה בטיפול המזגן

 2 זרוע המנוע נתלש ממקומו -שער חשמלי

 1 בורג המחובר לזרוע נשבר -שער חניה

 1 גניבת שלט חנייה מרכב

 1 בקשה להחליף דוד כניסה לבניין

קיבלו הדרכה  )אופן הטיפול:  18 ניקוי פילטר מזגנים
 בנושא(

 12 פנלים נפלו מהקיר

 1 לא נפתח -שער חשמלי

 5 נזילה ברז אמבטיה

 1 נזילה מצינור ניקוז מזגן

 1 תאורה באמבטיה לא עובדת

 1 סדק מסביב לשיש במטבח

 1 גיזום עץ גדול בחצר

 6 ידית ברז שבורה

 1 גוף תאורה נפל בסלון
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 2 נסגרחלון ממ"ד לא 

 1 התקנת נק. חשמל באמבטיה

 2 כיור שבור באמבטיה

 1 קצר בארון חשמל

 1 קיר אמבטיה התנפח

 5 אריחים סדוקים

  2 / מנעול שבור ידית דלת פנדור נפלה

 1 התקנות מראות וידיות באמבטיה

 4 מזלף צינור מקלחת נשבר

 1 מצלמות בחניון לא תקינות

 2 תאורההחלפת סטרטר לגוף 

 1 שקיעת מרצפות

 1 חסר רובה למרצפות

 2 ממטרה שבורה 

 4 סתימה בכיור

 )אופן הטיפול: ניקיון ופינוי( 4 הומלס בחדר שירות +ציודו

 1 נזילה משיבר

 2 רפרפות נופלות או נתלשות

 1 אין שיפוע במקלחון

 1 תריס חשמלי נפל

 1 צינור נשלף מברז נקרע

 4 נזילה מדוד חשמל

 1 איטום מתחת למסילת ויטרינה

 2 תקלה במזגן

 2 נזילה מברז מכונת הכביסה

 4 אין מים במתחם -תקלה במשאבת מים

 1 נזילה מסיפון אמבטיה

 1 לוח מודעות מלא סיכות

 1 נזילת מים מצינור השקייה

 22 החלפת בית נורה

 1 בעיות חשמל בחדר שינה

 1 תריס חשמל נבלע

 2 מטבח שבורמזלף צינור 

 1 ניקיון הדירה לאחר שיפוץ

 1 נזילה מצינור הניאגרה

 1 אין כניסת מים קרים ברז במטבח

 1 ציר חלון באמבטיה שבור

 1 מזגן מקצר
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 1 נזילה בעקבות גשם בחדר שינה

 1 סתימה בניקוז מדרגות חירום

 1 שלוליות מים גדולות בחניון

 1 ידית ברז אמבטיה שבורה

 1 מצלמות לא מקליטות

 1 דייר חיבל במנוע השער שנשבר ונתלש ממקומו

 3 כיור מטבח משוחרר

 1 נזילה באסלה

 1 אסלה זזה ממקומה

 1 נזילה של ברז בגג

 1 מכסי שקעי חשמל שבורים

 1 כיור אמבטיה נשבר

 6 דוד חשמל לא תקין

 (בעקבות פריצה נשברו) 2 החלפת מנועלים

 3 ממ"ד לא תקיןמעצור דלת 

 1 איטום חלונות אמבטיה שקופים

 6 דוד שמש לא תקין

 1 החלפת שקע חשמל מוגן ממים

 1 התקנת פיה על ברז אמבטיה

 1 ניקוי ורישום חדר מונים

 1 החלפת צירים לדלת

  3 ידית דלת ממ"ד תקולה

 1 החלפת מפסקים

 1 חיזוק מושב אסלה

 2 ממקומהידית דלת כניסה יצאה 

 2 מעצור דלת שבור

 1 החלפת שלט מזגן שבור

 1 חלון אמבטיה לא נסגר

 4 שקעי חשמל רופפים

 1 שקעי חשמל שבורים

 4 סדקים ופיצוצים בקיר

 (משאבה החלפת) 1 מערכת סולרית לא תקינה

 4 2-אינטרקום לא תקין

 1 החלפת צינור ומזלף באמבטיה

 1 מדף רופף במטבח

 1 תאורה בחניהאין 

 1 בדיקת ניקיון

 2 דלת כניסה לא נסגרת 
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 1 שלטי יציאה לא דולקים

 1 התקנת שרשרת לנעילת הגג

 2 מנעול חלון לא נסגר

 2 מנעול מגנטי שבור 

 1 מעלית תקולה

 1 צביעת חדר מדרגות

 1 תחזוק הספסלים ברחבה

 1 כתמי צבע על הקירות החיצוניים של הבניין

 1 טיפול בצמחייה 

 צינור ניקוז לא במקומו
תקרת גבס והכנסת  פתיחת) 1

 (הצינור למקומו

 1 חדר אשפה מטונף ומסריח

 1 פיצוץ במעקה במרפסת

 1 גריל יניקה רופף

 1 דלת אמבטיה לא נסגרת 

 1 בעיית מים בכניסה לבניין

 1 חשמל בדירה נופל בתדירות גבוהה

 1 נזילה חדר אשפה

 1 מעלית לא תקינה

 1 שקע חשמל תקול

 1 נזילת ברז בכניסה ב'

 1 נזילה מברז פורק לחץ
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 פנים דירות )ספק חיצוני( –גני שפירא  .2

 ליקוי

 וויטרינה קורה הרבה -החלפת גלגלים לוויטרינות הגדולות

 תיקון תושבת מנוע לתריס חשמלי

 תריסים חשמליים

 מנגנוןהחלפת חלק שבור + חוט גלילה + 

 חוט גלילה

 קורה הרבה -החלפת מנוע תריס חשמלי

 קורה הרבה -תיקון מנוע תריס חשמלי

 קורה הרבה -תיקון תריס חשמלי

 החלפת צדדים של התושבות בתריס החשמלי

 החלפת תושבות מנוע תריס חשמלי

 תיקון תריס גלילה

 חיזוק הארגז של התריס

 החשמליתיקון רצועות בתריס 

 תקלה במפוח חדר אמבטיה

 חשמל

 החלפת מפסקים

 תקלת מאור בחדר השינה

 השמכת גוף תאורה פסול/מקולקל במקלחת

 תיקון קצר פחת כתוצ' מכניסת רטיבות למנוע המזגן בגג

 החלפת גוף תאורה מוגן במקלחת

 קצר חשמל

 סידור קו של דוד חשמל

 דודי חשמל + שמש

 תרמוסטט בדוד שמשהחלפת 

 שחרור אוויר

 בדיקת מערכת סולארית

 חוטי טרמוסטט

 החלפת פלונג' קומפלט כרומגן

 החלפת פלונג' כרומגן בדוד שמש

 משאבות + קומפלונג + ברזל ערבול 12החלפת 

 לוח פיקוד, רגשים, בורי וחוטי רגשים

 מיכל התפשטות

 שטיפת קולטים בלחץ

 גדולהמשאבה 

 שסתום לחץ

 פילטר משאבה

 דוד שמש -החלפת וכיסוי משאבות

 דוד שמש -החפלת שסתום בטחון

 החלפת משחרר אוויר

 תיקון לחץ מים דוד

 הצלבות צינורות מזרים עליון עם תחתון
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 החלפת כבל, סגירת פתחים -תיקון מזגן מיני מרכזי

 מזגנים

 בקיר שנגרמו כתוצ' מהמזגן תיקון רטיבויות

תיקון תוואי ניקוז, מחבר ניקוז, הוספת סיפון ניקוז,  -קושי להגיע לתעלת הניקוי
 תעלת יניקת אוויר

 קצר חשמלי כתוצא' ממזגן שמקצר

 

 פנים דירות )חברת אחזקה( –גני שפירא  .3

 ליקוי

 ביקורת כיבוי אש

 גינון

 תבלינים

 צביעת ספסלים

 תגי דואר

 תיבות דואר

 משאבות טבולות

 תיקון תקלות בשער החשמלי

 החלפת צילינדר

 החלפת ממטרות

 ברזי גינה

 בדיקת מהנדס למעליות

 בדיקת לחץ לצנרת כיבוי

 ביקורת מערכת גילוי עשן

 מערכת אינטרקום

 הסבה ללד/ נורות תאורה/ החלפת פלורסנטים/

 ביטוח שירות מעליות

 קומפקט חדר אשפה

 החלפת מנעול קפיץ לאור שירות

 עמדות כיבוי והחלפת מיכל התפשטות + ביקורת ספרינקלרים

 החלפת מיכל לחץ

 שתייהחיטוי מאגר מי 

 ביקורת גילוי אש שנתית

 תיקון זכוכית )מראה שבורה( במעלית

 2019ביטוח אחריות מקצועית לשנת 

 מעליות -ספק מתח למראה קומות פיר

 באחריות מי? חברת האחזקה? -שלטים לשער החנייהשכפול 

 פינוי חדר אשפה + החלפת שקיות זבל

 ניקוי הכניסות, המעליות והחצרות
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 מיכאלנג'לו .4

 ליקוי

 ק"ג( 100/160תיקון מנוע בתריס החשמלי )

 תיקוני גבס בקיר כתוצ' מרטיבות במזגן

 תיקוני גבס בקיר כתוצ' מעובש

 

 יד אליהו .5

 הערות ליקוי

התקנת גגון או תחזוקת תריסים  -פתרונות יצירתיים איטום נזילות
 וחלונות וכן איטום ביריעות או התקנת מרזב לניקוז תקין

 קצרים חשמליים

 בעיות בדוד חשמל חשמל

 החלפת חיווט שרוף

 סתימות בכיורים

 אינסטלציה

 ניתוק של קווי ביוב בגובה

 התקנת שעון מים

 תרמוסטט דודהחלפת 

 פיצוץ/נזילה בצינור

 החלפת ברז )רק ברזי פרח(

 תיקוני ניאגרה

 החלפת  סיפון כיור

 דלתות פלדלת -החלפת צילינדרים וכיוונים

 דלתות עץ -כיוונים דלתות

 מגרות מטבח -כיוונים

 מילוי גז

 מזגנים
 נזילות מים

 ניקוי יחידות פנימיות

 כו'

 נקיון

 כללי

 תיקוני שפכטל וצבע

 פינוי פסולת

 החלפת מרצפות טרצו שורות

 תיקון מדרגות
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 נספח ה' להסכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בגני הדירות במתחם בקורת
  -אביב בתל שפירא

 לכשירות החזרה מפרט
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 תוכן עניינים

 

 

 94 ............................................................................... המתחם תיאור .1

 94 ............................................................................... הבדיקה מטרת .2

 94 ............................................................................ הממצאים פירוט .3

 96 ........................................................ תיקון המצריכים הליקויים סוגי .4

 97 ........................................... אביב בתל שפירא גני במתחם ציוד רשימת .5

 98.......................................................................................תמונות -.    נספח א' 6
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 תיאור המתחם .1

 קומות 4מבנה דירות אחד עם  .1.1

 קומות 3מבני דירות עם  2 .1.2

 הבניינים 3 -יחידות דיור ב 69 .1.3

 חניות( 65חניון תת קרקעי ) .1.4

 חצר בהיקף המבנים .1.5

 

 מטרת הבדיקה .2

 תיעוד מצב קיים על ידי צילום.בדיקת חלקי המבנה כולל  2.1

בדיקת מצב התחזוקה של המערכות והציוד וביצוע עבודות האחזקה בתחומיה אחזקה בנושאים:  2.2

 חשמל, מיזוג, כיבוי אש, אינסטלציה וכדומה. 

 :הביקורת כוללת בדיקת הרכיבים הבאים 2.3

 המבנה: רכיבי 2.3.1

 מעטפת המבנה •

 ריצוף לסוגיו •

 תקרות לסוגיהן •

 דלתות מילוט •

 מסדרונות, מעברים וקירות •

 חדרי מכונות •

 חדרי מדרגות •

 גגות •

 חניון •

 גינון חיצוני •

 במבנה:אלקטרומכניות מערכות רכיבי ו 2.3.2

 )לוחות חשמל וכו'(  חשמלציוד  •

 )עמדות כיבוי אש, רכזת גילוי אש, משאבות כיבוי אש וכו'( כיבוי אשציוד גילוי ו •

 שער החניון •

 מעליות •

 דודי שמש ודודים חשמליים •

 

 פירוט הממצאים .3

דליפות מקירות ותקרות לא יתבצעו ע"י הקבלן הזוכה אלא ע"י הקבלן למען הסר ספק תיקון  3.1

 שהקים את הבניין ובאחריות המזמין.

 במסגרת הבדיקה בוצע סיור בקומות החניון, מסדרונות ועל הגג.  3.2
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 הבדיקה של הציוד וחלקי המבנה כללה בדיקה ויזואלית וכן תיעוד מצולם כמפורט בנספח א' להלן: 3.3

 תוצאות נושא הבדיקה

 קומת החניון

 נבדק החניון ונמצא כי:

 בחדר אשפה ראשי קיימת נזילת מים על הקיר. •

 נזילת מים מתקרה ליד חדר אשפה ראשי. •

 עמדת כיבוי אש חלודה בחלקה התחתון. •

 פגיעה בעמדת כיבוי אש כתוצאה מפגיעת רכב. •

 שלטי יציאה התלויים בחניון שרופים ולא תקינים 16 •

 קילופי צבע רבים בקירות החניון.  •

 נזילות מים רבות מתקרת החניון בעיקר מאזורי חיבורי צנרת מים. •

 רטיבות ונזילות מים על קירות החניון.  •

 חניות(. 65כל סימוני החנייה בחניון דהויים ) •

 מטר( 50 -צבע של אבני שפה דהוי )כ •

 רטיבות על הקיר בחדר משאבות כיבוי אש. •

 הקיר בחדר משאבות הגברת לחץ מים.רטיבות על  •

 החניון מלוכלך מאוד באבק וחול )לא נוקה מעולם ע"י מכונת טאטוא רכובה(.  •

 חדרי מדרגות

 נבדק חדרי המדרגות ונמצא כי:

כניסות  9קירות של חדרי המדרגות מלוכלכים כולל לובי קומתי ופגיעות בקירות ) •

 מקומת החניון עד הגג(.

רי המדרגות מקומת החניון עד קומת הגג מלוכלך וכתמים ריצוף טראצו באזור חד •

 שלא יורדים. 

 

 גגות

 נבדקו הגגות והציוד על הגגות ונמצא כי:

בידוד של צנרת המים בשלושת המבנים של קולטי השמש יבשים ומתפוררים  •

 מטר( 100 -וחסרה עטיפה של הבידוד )כ

פתחי היציאות  9רטיבות בפתחי יציאה לגג בעקבות חדירת מים מגרילים בכל  •

 המבנים.  3 -ב

 חצר

 נבדק החצר ונמצא כי:

 מ"ר( 150 -ישנם אזורים בחצר שלא קיים דשא כלל או מדולל )כ •

 ישנן אדניות ריקות שחסרה בהם צמחיה.  •
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 סוגי הליקויים המצריכים תיקון .4

 דירות בגני שפירא:  מתחםשל  (במבנה ובציודהליקויים המצריכים תיקון  )הערכה של להלן 

 סוג הליקוי מיקום סעיף

1.  

 חניון

 בחדר אשפה ראשי קיימת נזילת מים.

 נזילת מים מתקרה ליד חדר אשפה ראשי.  .2

 עמדת כיבוי אש חלודה בחלקה התחתון.  .3

 פגיעה בעמדת כיבוי אש כתוצאה מפגיעת רכב.  .4

 שלטי יציאה התלויים בחניון שרופים ולא תקינים 16  .5

 קילופי צבע רבים בקירות החניון  .6

 רטיבות על הקיר בחדר משאבות כיבוי אש  .7

 רטיבות על הקיר בחדר משאבות הגברת לחץ מים  .8

 נזילות מים רבות מתקרת החניון  .9

 רטיבות ונזילות מים על קירות החניון  .10

 חניות( 65בחניון דהויים )כל סימוני החנייה   .11

 מטר( 50 -צבע של אבני שפה דהוי )כ  .12

13.  
החניון מלוכלך מאוד באבק וחול ולא נוקה מעולם. )ניקוי ע"י מכונת 

 טאטוא רכובה(

14.  

 חדרי מדרגות

כניסות מקומת  9קירות של חדרי המדרגות מלוכלכים ופגיעות בקירות )

 החניון עד הגג(.

15.  
באזור חדרי המדרגות מקומת החניון עד קומת הגג  ריצוף טראצו

 )יש לבצע פוליש( מלוכלך וכתמים שלא יורדים.

16.  

 גגות

של צנרת המים של קולטי השמש יבשים צינור קצף גומי בידודים 

 מטר(. 100 -וחסרה עטיפה של הבידוד )כ

17.  
פתחי  9רטיבות בפתחי יציאה לגג בעקבות חדירת מים מגרילים בכל 

 המבנים.  3 -היציאות ב

18.  
 חצרות

 מ"ר( 150 -ישנם אזורים בחצר שלא קיים דשא כלל או מדולל )כ

 ישנן אדניות ריקות שחסרה בהם צמחיה.  .19

 סה"כ
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 רשימת ציוד במתחם גני שפירא בתל אביב .5

 כמות שם ציוד חדר קומה

 חניון

 חניון

 1 שער כניסה דו כנפי חשמלי

 4 משאבות מי גשם

 1 לוח חשמל משאבות מי גשם

 1 לוח חשמל ראשי ציבורי

 9 לוח חשמל מקומי קטן בכל חדר מדרגות

 9 עמדות כיבוי אש

 מי צריכה

 1 לוח חשמל משאבות הגברת לחץ

 2 משאבות הגברת לחץ

 1 ספריקנרליםמגוף שליטה 

 1 מיכל התפשטות

 מ"ק 50 מאגר מי צריכה

 משאבות כיבוי אש

 1 משאבת דיזל כיבוי אש

 1 מיכל סולר למשאבת כיבוי אש

 1 משאבת ג'וקי

 מ"ק 100 מאגר מי כיבוי אש

 1 מיכל התפשטות

 1 לוח חשמל משאבת כיבוי אש

 1 רכזת גילוי אש בזק

 לוביי כניסה כניסה

 9 מעליות נוסעים )בכל כניסה(

 9 פנל משנה רכזת גילוי אש )בכל כניסה(

 מסדרון קומתי קומות
 60 ליטר( 200דוד מים )

 30 עמדות כיבוי אש

   כל הגגות

 9 על כל גג( 3דודי שמש על הגגות )

 45 קולטי שמש

 9 על כל גג( 3מפוחי הוצאת אויר ממקלחות )
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 ליקויים בציוד ומערכות וחלקי המבנה -נספח א'  .5

 
 רטיבות בחדר אשפה ראשי עקב נזילת מים .1
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 נזילת מים מתקרה ליד חדר אשפה ראשי. .2

 

 



דירות המושכרות על ידי החברה ודיור בר השגה  לפרויקטישירותי ניהול ואחזקה שוטפת למתן  1207מכרז מס' 

 יפו-בעיר תל אביב

 

171מתוך  102עמוד   

 

 

 

 



דירות המושכרות על ידי החברה ודיור בר השגה  לפרויקטישירותי ניהול ואחזקה שוטפת למתן  1207מכרז מס' 

 יפו-בעיר תל אביב

 

171מתוך  103עמוד   
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 עמדת כיבוי אש חלודה בחלקה התחתון. .3
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 פגיעה בעמדת כיבוי אש כתוצאה מפגיעת רכב. .4
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 התלויים בחניון שרופים ולא תקיניםשלטי יציאה  16 .5
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 קילופי צבע רבים בקירות החניון .6
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 נזילות מים רבות מתקרת החניון. .7
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 רטיבות ונזילות מים על קירות החניון.  .8
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 סימוני החנייה בחניון דהויים.כל  .9
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 מטר( 50 -צבע של אבני שפה דהוי )כ .10
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 רטיבות על הקיר בחדר משאבות כיבוי אש .11
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 רטיבות על הקיר בחדר משאבות הגברת לחץ מים. .12
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כניסות מקומת  9המדרגות מלוכלכים כולל לובי קומתי ופגיעות בקירות )קירות של חדרי  .13

 החניון עד הגג(
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באזור חדרי המדרגות מקומת החניון עד קומת הגג מלוכלך וכתמים שלא  ריצוף טראצו .14

 יורדים
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 בידוד של צנרת המים של קולטי השמש יבשים וחסרה עטיפה של הבידוד .15
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 3 -היציאות בפתחי  9רטיבות בפתחי יציאה לגג בעקבות חדירת מים מגרילים בכל  .16

 המבנים
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 מ"ר( 200 -ישנם אזורים בחצר שלא קיים דשא כלל או מדולל )כ .17
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 ישנם אדניות ריקות שחסרה בהם צמחיה. .18
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 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ
למתן שירותי ניהול ואחזקה שוטפת  1270מכרז פומבי מס' 

לפרויקטי דיור בר השגה ודירות המושכרות על ידי החברה בעיר 

 יפו-תל אביב
ספקים להגיש הצעות למתן  שירותי ניהול ואחזקה  זמינהמ( "החברה")להלן:  חברת עזרה וביצרון בע"מ
ים לפרוייקטי דיור בר השגה ברחבי העיר תל אביב )פנים וחוץ( וכן לדירות שוטפת למתחמים המשמש

של  מפורטתיאור המושכרות על ידי החברה במסגרת דיור בר השגה ובשכירות חופשית )פנים בלבד(. 
 מהם.כרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מצוי במסמכי המ העבודות

לחברה שמורה ם ממועד החתימה על ההסכם. חודשי 24-תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל
שנה בכל פעם או חלק ממנה, וזאת ( שנים נוספות, 3בשלוש )הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 תנאי סף .1

המצטברים   תנאיםכל הבמועד הגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 
 : להלןש

 יחיד או גוף משפטי.יע הינו המצ .14.2

(, 2018 – 2012השנים האחרונות ) 7שנים מתוך  4בעל ניסיון מוכח, במשך לפחות המציע  .14.3
, תיקוני מבנה בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים –באחזקה כללית )מצטבר 

 1,500אחד מהם עולה על בניינים מסוגים שונים ששטח כל  4וכדומה( של לפחות  ואינסטלציה
 מ"ר.

עוד מובהר כי אין מניעה  .ייחשב גם מקבץ בניינים באותו מתחם השייכים לאותו גורם "אחד"בניין מובהר כי 
 שנים. 4כי ארבע שנות הניסיון לא יהיו רצופות, ובלבד שיוכח משך זמן כולל של 

(, 2018 – 2012)השנים האחרונות  7שנים מתוך  4בעל ניסיון מוכח, במשך לפחות המציע  .14.4
, תיקוני מבנה בניין, נגרות, מסגרות, חשמל, מזגנים מפוצלים –קה כללית )מצטבר זחבא

 מ"ר של בניינים מסוגים שונים.  20,000וכדומה( של לפחות  ואינסטלציה

צוותים  2, לפחות (2016-2018) השנים האחרונות 3 -מ בכל אחתהפעיל באופן קבוע, המציע  .14.5
 צוות(. ממונעים )לפחות חשמלאי מוסמך אחד בכל

המצורף  , בתוך הזמן המוגדר בהסכם ובמפרט השירותיםמובהר כי צוות ממונע משמעו צוות אשר יכול להגיע
 למתחמים ולדירות המוזכרים במפרט זה., לו

 רף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. יצהמציע  .14.6

ספרי  מנהל הואבאישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי מחזיק המציע  .14.7
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

על המציע בעצמו לעמוד בתנאי הסף, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם 

רגנים של המציע אחר, לרבות  חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, או

 וכיוצב'.

החל מיום  b.co.il-www.e ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת :  .1
. את יפו-תל אביב 9 משרדי החברה בכתובת רחוב המסגרמסמכים בוכן ניתן לעיין ב, 11.03.2019

 יורדו מאתר האינטרנט של החברה.ההצעה יש להגיש על גבי המסמכים ש

http://www.e-b.co.il/
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בקשר  ומצאיסתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות שי שאלות,המועד האחרון להעברת פניות,  .2
ה -בימים א may@e-b.co.ilמייל שכתובתו: במכרז ל למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא

 .15:00בשעה  20.03.2019עד 

השתתפות  .התכנסות הנו במשרדי החברהום המק. 10:00בשעה  17.03.2019סיור קבלנים ייערך ביום  .3
 .חובה ומהווה תנאי להגשת הצעהבסיור המציעים הינה 

תיבת המכרזים ל ,0016:שעה ועד ה 0010:החל מן השעה  2019.03.28ההצעות יש להגיש ביום את  .4
 במשרדי עזרה ובצרון.  הנמצאת במחלקת הביצוע

את  הלעצמ תשומרהיא ו עה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהילקבל את ההצ תמתחייבאינה  החברה .5
 .הבלעדי והסופי הדעת הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי  .6
 על הוראות מודעה זו. האמור במסמכי המכרז גוברהמכרז, 

 

 בכבוד רב,                             
 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ                       
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למתן שירותי ניהול ותחזוקה שוטפת לפרויקטי דיור בר השגה ודירות המושכרות על ידי  1207מכרז 
 יפו-החברה בעיר תל אביב

 הודעה על קיום נוסף מציעים נוסף ודחיית מועדים
 חברת עזרה ובצרון בע"מ מתכבדת להודיע על השינויים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון :

מתחם גני מקום ההתכנסות הנו  .10:00בשעה  26.3.19שלישי הסיור מציעים נוסף יתקיים ביום  . 1
אינם צריכים להשתתף מציעים אשר נטלו חלק בסיור הקודם  , ת"א.17שפירא בכתובת טורי הזהב 

 .. רק מציעים שישתתפו באחד מן הסיורים יוכלו להגיש הצעה ולהשתתף במכרזבסיור זה
 .may@e-b.co.ilלכתובת מייל :  13:00בשעה  02.04.2019ון לשאלות יידחה עד ליום המועד האחר . 2
למשרדי  14:00ועד השעה  10:00בין השעות   11.04.2019המועד להגשת ההצעות יידחה ליום  . 3

 החברה.
 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

 
 חברת עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 
 


