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 א'מסמך 

 07/2020 מס'פומבי מכרז 
 ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורןת קלאספ

 תנאי המכרז  
  

 ההתקשרות עיקרי  .1

ציוד לאספקת "( מזמינה בזאת הצעות המועצה)להלן: " המועצה המקומית קדימה צורן .א
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. משרדי

, רדיששל ציוד מ , הובלה ופריקהאספקהלים ולכ השירותיםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .ב
ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה התקשרות מסגרת, על פי  לשביעות רצונה של המועצה.

החוזה המצורף למכרז זה, כאשר המועצה תהא רשאית, בהתאם לצרכיה, תקציבה ובהתאם 

ים ותירלשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטת, לפנות מעת לעת לזוכה בדרישה לקבלת הש
השירותים זמנת עבודה חתומה והספק יבצע את ההמבוקשים על ידה, וזאת באמצעות 

ובהתאם  הנדרשים עבור המועצה, והכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם
 ."(השירותים)להלן: " להוראות כל דין

 הוזהחעל  המועצה והזוכה, שתחילתה ביום חתימת שנהל הינההחוזה מכוח מכרז זה  תקופת .ג
להאריך את  בלבד שמורה הזכות המועצליל, ע מהאמור לעו. מבלי לגר"(תקופת החוזה)להלן: "

תקופת )להלן: " או חלק ממנהשנה  כל אחת בת ,תקופות נוספות בארבעתקופת החוזה 
  .שנים חמשלא תעלה על  ההתקשרותסך כל תקופת . "(ההארכה

בכל עת על ידי מתן הודעה  החוזהאת ל בטל המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  .ד
  יום מראש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בחוזה. 30 ,זוכהתב לכב

, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבל חלק מההצעה בלבד ו/או רשאית תהא המועצה .ה
 כהמבלי שתהא חייבת למסור את ביצוע השירותים לזו לפצל את השירותים בין מספר זוכים

ומבלי להיזקק להזמנת  לפי ראות עיניה על ידה םקחלאת או  השירותים את לבצע חד ו/אוא
כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי  המועצהלזוכה לא תהיה כלפי  .שירותים מאת הזוכה

לביצוע על ידו. הזוכה מצידו מתחייב לבצע  שירותיםשל ה םמסירת ו/או מסירת חלק
ים להם התחייב במסגרת רבמועד ובאופן הנדרש ובמחי המועצהת שוריבהתאם לד שירותיםה

  .והצעת

כמו כן, מובהר כי המועצה אינה מתחייבת כי כל השירותים יוזמנו מהספק הזוכה והמועצה  .ו
תהא רשאית להתקשר עם ספקים אחרים לביצוע ו/או לבצע בעצמה ו/או בכל דרך אחרת, ולא 

 תהיה לזוכה כל טענה בגין כך. 

₪  100,000-אספקת השירותים הנ"ל, הינו כ כי ההיקף הכספי השנתי המוערך בעבור, הריוב .ז
 לשנה. יחד עם זאת, אין בהערכה כאמור בכדי לחייב את המועצה. 

בהגשת הצעה והשתתפות במכרז זה, כל מציע מתחייב ומצהיר, כי הוא יהיה מנוע מלטעון טענה  .ח
זאת בטענה דומה בעניין זה, והוא מוותר  כלו בקשר להסתמכות ו/או להפסד הכנסות צפויות א

מוחלט על כל טענה ו/או דריש/ה בקשר להיקף הזמנות מסוים במהלך תקופת מראש בויתור 
 ההתקשרות. 

לאורך כל תקופת ההתקשרות, הזוכה יהיה מחויב להיות זמין לביצוע השירותים עבור  .ט
 המועצה.

צה, יהיה זכאי הזוכה שיבצע את ועהמכנגד ביצוע התחייבויותיו בפועל בהתאם להוראות  .י
לתמורה בהתאם להצעתו במכרז זה ו/או כפי  תים על פי הזמנת שירותים של המועצה,והשיר

 שיפורט בהזמנת השירותים, הכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה. 
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 .על נספחיהם חוזהמסמכי המכרז והביתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים  .יא

חיו, ואת כל התחייבויותיו על פמכי המכרז במלואם, לרבות החוזה ונסמסת על המציע לקרוא א .יב
ור בהם, ובעצם הגשת הצעתו למכרז, ייחשב המציע כמי שקראם, הבינם והסכים לכל פי האמ

 האמור בהם.

במסמכי המכרז והחוזה ידועים לו וכי הוא המציע מצהיר כי כל ההוראות והתנאים המפורטים  .יג
 יו עובר להגשת הצעתו למכרז.וליקלקחם בחשבון במכלול ש

 מכי המכרז כישת מסרעיון ו .2

 :בכתובת , תחת לשונית "מכרזים",ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה .א
 zoran.muni.il-www.kadima ..לשם הגשת ההצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז 

חר פרסום תשובות, הבהרות, שינויים איע לעקוב באתר האינטרנט של המועצה מצה באחריות .ב

כל תשובה ו/או הבהרה עדכונים הנוגעים למכרז, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות. ו
 ו/או שינוי ו/או עדכון שיפורסמו באתר האינטרנט של המועצה יחייבו את המציע.

 לרבות ,₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה 300של  סךת על המציע לרכוש את מסמכי המכרז תמור .ג
, 1במקרה של ביטול המכרז. התשלום ייעשה במחלקת הגבייה של המועצה, ברחוב ההגנה 

 יובהר, כי .16:00-19:00וביום ג' בין השעות  8:00-13:00ה' בין השעות -קדימה צורן, בימים א'
 ז.כרעל המציע לצרף להצעתו את הקבלה בגין רכישת מסמכי המ

י המכרז ס מאתר האינטרנט של המועצה את מסמכילאחר ביצוע התשלום כאמור, יש להדפ .ד
 במלואם, ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.

 ריכוז התאריכים במכרז  .3

 התאריכים הפעילות

 12:00בשעה  27.07.2020  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

  16:00בשעה  17.8.2020 הצעות ההמועד האחרון להגשת 

 16:30בשעה  17.8.2020 מועד פתיחת מעטפות

 

 השתתפות במכרז תנאים מוקדמים ל .4

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםהכל ד בוממכרז מציע  העברשאי להשתתף  .א

 המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין. (1

לפחות, בהיקף  )אחד( 1ללקוח באספקת ציוד משרדי ומוכח המציע בעל ניסיון קודם  (2
 השנים)שלוש(  3 כל אלף ₪(, וזאת במהלך מאתיים₪ ) 200,000ת חולפכספי של 

 ז.אחרון להגשת ההצעות למכרההאחרונות שקדמו למועד 

)אכיפת  חוק עסקאות גופים ציבורייםכל האישורים הנדרשים לפי  בעל הינו מציעה (3
לצרכי  בעל אישור עוסק מורשה בתוקף, 1976 – חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 .בהתאם לאישיות המשפטית של המציע() מע"מ

 .בתמורה מלאה רכש את מסמכי המכרז מציעה (4

 

http://www.kadima-zoran.muni.il/
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לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל, ת רשהצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנד
יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז. , מכרזבוכל המסמכים הנדרשים 

 למכרז זה,אחת במענה  ההמציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצע
 ו.ת בת שלברח או באמצעותו/באמצעות בעל השליטה בו  ו/או באמצעותו

 בנוסף, לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים.

 שיש לצרף להצעה מסמכים .5

 :כלול בהצעתו שני עותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים הבאיםכל מציע י .א

 יכשהיא חתומה על יד למכרז, כמסמך ב'בנוסח המצורף  ,רהמחיהצעת הצהרת המציע ו (1
 המציע.

 , יצרף להצעתו:ידאגת הינושמציע  (2

העתק אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים  2.1
 מסוגו )כגון תעודת התאגדות(.

 העתק אישור עוסק מורשה, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע. 2.2

אישיות המשפטית של המציע ובדבר פרטי מורשי ר הבבד עו"ד/רו"ח אישור 2.3
 החתימה של התאגיד.

למכרז מספרי הרשם  כני למועד האחרון להגשת ההצעותעדט פלהעתק  2.4
, בהתאם לאישיות המשפטית יום לפני הגשת הצעות למכרז( 30)עד  הרלוונטי

 .של המציע

התאם לאישיות בהעתק אישור עוסק מורשה,  , יצרף להצעתועוסק מורשההמציע שהינו  (3
 מציע.המשפטית של ה

 

למכרז, כשהוא חתום על ידי  סמך ג'מכ בנוסח המצורף ,תצהיר בדבר ניסיון המציע (4
 .המציע ומאומת על ידי עו"ד

אישור תקף מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה על ניהול ספרים כחוק העתק  (5
 .השומה על ניכוי מס במקור דואישור תקף מפקי

)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1ב2-ב)ב( ו2בדבר עמידה בתנאי סעיפים  ירצהת (6
כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת , למכרז כמסמך ד'בנוסח המצורף , 1976-התשל"ו

 .על ידי עו"ד

 .העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז (7

כמסמך  בנוסח המצורףתצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה,  (8
 ד.כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו", למכרז ה'

חתום למכרז, כשהוא  כמסמך ו'המצורף  , בנוסחתצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות (9
 על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.

  .'זכמסמך  "ב, בנוסח המצאישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז (10

, המעידות על ניסיון שירותים נשוא המכרזאת ההמציע  העניקהמלצות מלקוחות להם  (11
 .בתצהיר שבמסמך ג' שהוצג המציע

אכן נעשו כאלו, כשהם , ככל שההמועצ על ידיו ממסמכי ההבהרות שהוצא תקעו (12
 המציע. על ידיחתומים 

כל מסמכי המכרז בשני העתקים, מקור וצילום, כשהם חתומים בידי המציע וחותמת  (13
 המציע בכל עמוד.

 יבעל המציע לסמן על ג .למכרז 'ח מסמךבבמכרז מפורטת גם  הנדרשים מהמציערשימת המסמכים 
 . כאמור םימכים שיוגשו את מספריהם ברשימת המסמכמסה
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 לשמש בסיס עלול, האישורים המפורטים לעילממסמכים ו/או איזה מהכי אי צירוף  ,יובהר .ב
 ועדת המכרזים. דייל ע פסילת ההצעהל

 

 יהיו אלו כי נדרש, מוגבל תוקף בעלי הינם דלעיל המפורטיםוהאישורים מסמכים הו במידה .ג
 . העניין לפי, ההארכהופת קאו ת/ו החוזה תקופת כל במשך וכן ההצעה שתהג במועד תקפים

 

לחקור ולדרוש מהמציע לפנות,  ,והמוחלט , על פי שיקול דעתה הבלעדישמורה הזכות למועצה .ד
ידרש להוכחת ישמסמך מידע ו/או להציג כל , וכן פרטים והבהרות בדבר הצעתולהציג 

נשוא  םוהתאמתו לביצוע השירותי ותו הפיננסיתתנאי מומחיותו, ,המקצועי סיונויכשירותו, נ
המציע יהיה חייב למסור . תו, אף אם לא צורפו על ידו להצע"ב )לרבות המלצות(וכיו המכרז

. של המועצה ה את מלוא המידע, המסמכים, הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתהמועצל
 המועצרשאית ה ,רמוכא הבהרהאו  פירוט ,מסמךמידע, המציע יסרב למסור במקרה בו 

  .תו של המציעהצעת עיניה ואף לפסול את ולהסיק מסקנות לפי רא

כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל, ייחשבו גם כנספחים לחוזה ההתקשרות  .ה
והמציע מצהיר, כי ידוע לו שהנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד 

 שתמע מכך.המך מחוזה ההתקשרות, על כ

 אופן הגשת ההצעה   .6

על כל המסמכים הנדרשים  לרבות ,יגיש את כל מסמכי המכרז ,תף במכרזניין להשתומציע המע .א
, כשהיא מלאה וחתומה על הצעת המחירהצהרת המציע ו –מסמך ב' פי תנאי המכרז, ולרבות 

גביה  לע סגורהמעטפה ידי המציע, בשני עותקים זהים, כאשר לפחות אחד מהם במקור, ב
את המעטפה יש להגיש אך ורק במסירה  ".07/2020 מס'בי ממכרז פויירשמו אך ורק המילים: "

ידנית באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב 

 .16:00בשעה  17.08.2020א יאוחר מיום עד ל, קדימה צורן )להלן: "משרדי המועצה"(, 1הרצל 
זים במועד האמור ו/או שלא תוגש ר, יובהר כי הצעה שלא תימצא בתיבת המכפקס למען הסר

  ידנית כאמור, לא תידון. במסירה

הצעת הצהרת המציע ו – מך ב'מסאחוז ההנחה המוצע על ידו, על גבי על המציע לציין את  .ב
. יובהר, כי אחוז ההנחה שבהצעת המחיר הנקובים בכתב הכמויות יםירביחס למח, המחיר
טים שבכתב הכמויות. מציע שאינו אחד מהפרי לל ביחס לכחאחיד ו הינועל ידי המציע  המוצע

 . 0%מעוניין לציין אחוז הנחה ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות, יציין אחוז הנחה של 

על ידו ו/או שיציין אחוז הנחה שלילי, דהיינו תוספת ע וצמציע שלא יציין את אחוז ההנחה המ .ג
ית לראותו כמי שהציע ועצה רשאמ, תהא השבהצעת המחיר למחירים הנקובים בכתב הכמויות

 או לפסול את הצעתו על הסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 0%אחוז הנחה של 

יו, המהווים חנספוהחוזה  ותמסמכי המכרז ונספחיו, לרבההצעה תוגש, באמצעות חתימה על  .ד
את הצעתו של המציע )לעיל  לאחר שימולאו וייחתמו על ידי מורשה החתימה של המציע,

 "(.ההצעהלהלן: "ו

, בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות וחוזה ההתקשרות, תנאי המכרז מסמכי המכרז .ה
 ב את המציע.יימח"(, הינם הנוסח המסמכי המכרזלהלן, ביחד: "לעיל והנדרשות על פיהם )

ההצעה, מסמכי המכרז וכל מסמך ואישור שיש להגיש על פי דרישות המכרז, יהיו חתומים  .ו
אה של מורשה החתימה מטעם המציע, כשהחתימה מאושרת על ידי עו"ד, בהתאם לבחתימה מ

בצירוף חותמת התאגיד. ככל שנדרשת  –ר, וככל שמדובר בתאגיד לנדרש בכל מסמך ואישו
ורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי שהמסמכים כאמור ייחתמו על ידי מגר חתימה של יות

 לחייב את המציע. על מנת  םהנדרשי כל מורשי החתימה מטעם המציע
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שור שכל פרטי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .ז
כל בחן את הנדרש,  דעמיקיבל את מלוא הומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

 םמבין ויודע את כל התנאים הנדרשי ,יםותשירהנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות ה
 והסכים להם בהתאם להצעתו.  יםשירותלביצוע ה

כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים  הצעתו של המציעמו כן, הגשת כ .ח
כי הוא עומד נשוא המכרז,  יםמתן השירותרך וצלוהסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים 

את  ספקשהיא ל וכי הוא מסוגל מכל בחינהבכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 
   הכל כמפורט במסמכי המכרז. - שירותים נשוא המכרז ה

, לרבות מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .ט
 י ו/או תוספת.נושיהחוזה, והכל בלא כל 

ו/או למחוק )למעט ככל שנדרש(  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיףיובהר כי  .י

ג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ם ו/או להסתייהמ
ו/או ה ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמט

ת שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי "("הסתייגויותתוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: 
 :המועצה

 הצעת המציע;  ל אתולפס (1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; (2

 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;ל (3

תיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר שבד לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלב (4
 המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. 

 

לנהוג לפי  המועצהחליט ת. אם המועצהלשיקול דעת  ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה

ת , רשאיה( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטת4)-(2אחת האפשרויות המנויות בס"ק )

  ציע.המי לפסול את ההצעה שהוגשה על יד המועצה

יום  90הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך כל  .יא
תהיה רשאית לדרוש מהמציע  מועצה. הלמכרז הקבוע להגשת ההצעות מהמועד האחרון

במידה המציע יהיה חייב לעשות כן. כמו כן, יום נוספים ו 90צעתו למשך להאריך את תוקף ה
תתעמוד ההצעה בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים ם בעניין המכרז, ייפטשינקטו הליכים מש

, לפי למכרז אחר המועד האחרון להגשת ההצעותלימים  180יום או עד תום  30ובתוספת אלה 
 .בהתאם לדרישת המועצה כאמור, המציע יהיה חייב להאריך את הצעתוהמאוחר מביניהם. 

לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל ן דיפי  המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על .יב

 ההתקשרות.א והשירותים נשפי דין לביצוע  הנדרשים עלוההיתרים הרישיונות 

אי מילוי מדויק ומפורט של כל הדרישות ו/או הגשת הצעה שלא לפי תנאי והוראות המכרז  .יג
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

יובהר, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .יד
 במכרז תחולנה על המציע.

 שאלות הבהרה  .7

ה בדבר סתירה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה דעהורז, וכן כשאלות ובקשות להבהרות בקשר למ .א
במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ו/או פנייה אחרת, יש להעביר לידי עו"ד מוריה גילה, 

ממשרד היועצים המשפטיים החיצוניים של המועצה, באמצעות הדוא"ל 
moria@fsrlaw.co.il, לא תתקבלנה פניות  .12:00בשעה  27.07.2020 וםמייאוחר  עד לא

mailto:moria@fsrlaw.co.il
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טלפוניות או אחרות. יובהר, כי המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להשיב 
 לפניות אשר התקבלו לאחר המועד האמור לעיל.

. מכרזה ושם מספר, עמו קשר ליצירת טלפוןמספר ה, המלא שמו את הפונה יציין בפנייתו .ב
 :להלןש טבלהה של במבנה, בלבד Word קובץ של ובפורמט תבכב תשלחנה תוהפני

 

 המכרזהסעיף הרלוונטי במסמכי  שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה מס"ד

1.  ________________ ____ 

 

רשאית, בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס במכרז שינויים המועצה  .ג
ל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם מידע נוסף ו/או מכם ו עדכוניאו/או תיקונים ו/או הבהרות ו/

דרישות ו/או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 והמוחלט, וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המציעים הפוטנציאליים. 

ו שהתיקון כל במקרה שבו תחליט המועצה להשיב לשאלות ו/או לבקשות הבהרה ו/או לבצע .ד
במסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה ו/או לבקשת הבהרה, יפורסם מסמך הכולל 

 את התשובות ו/או התיקונים באתר האינטרנט של המועצה.

באחריות המציע לעקוב, לבדוק ולהתעדכן באתר האינטרנט של המועצה, תחת לשונית  .ה
לרבות בדבר געים למכרז, נוה ועדכונים "מכרזים", אחר פרסום תשובות הבהרה, שינויים

. המציע מוותר מראש על כל וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרזת טפופתיחת המע
טענה בגין הודעה ו/או עדכון ביחס למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ואשר 

 ז.רהמציע לא ידע עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות למכ

רות, שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו את בהה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רק .ו

מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות לבין בהמועצה ויהוו חלק ממסמכי המכרז. 
מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין האמור ב

 .תריויגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר  ,מסמכי ההבהרות לבין עצמם

לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים  .ז
על ידה באתר שנעשו על ידי המועצה, אלא אם כן ניתנו על ידי המועצה בכתב ופורסמו 

 האינטרנט של המועצה.

י לתב או עדכונים שניתנו כאמור יהוו חלק/ותשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים ו/או שינויים  .ח
 נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפם להצעתו כשהם חתומים על ידו.

 התמורה  .8

 מסגרתב ותמורת מתן השירותים, יקבל הזוכה תמורה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על יד .א
ביחס  הצעת המחיר, בהתאם לשיעור ההנחה המוצע על ידוהצהרת המציע ו – למכרז ב'מסמך 

 ."(התמורה)להלן: "הצעת המחיר בש למחירים הנקובים בכתב הכמויות

ה מתחייבת להזמין מהזוכה את הפריטים הכלולים בכתב הכמויות ניובהר, כי המועצה אינ .ב
, וההחלטה האם להזמין מהזוכה פריט מסוים ו/או כמות מסוימת בהיקף מסוים או בכלל

 .צההמועשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של למפריט מסוים הכלול בכתב הכמויות, נתונה 

התמורה בגין השירותים תשולם על ידי המועצה לזוכה במכרז, בהתאם להצעתו, בגין ביצוע  .ג
 השירותים בפועל, ובכפוף לתנאי החוזה וקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה.

את כל  תכוללו שירותיםה ביצועתשלום מלא וסופי בגין  המהוו התמורהבזאת, כי  מובהר .ד

על פי תנאיו  חוזהבביצוע ההכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא ן כלליות,ביו , בין מיוחדותההוצאות
כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי  הבשלמות ומהוו
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דין  על פי על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורווכיו"ב.  , אישוריםרכב, ביטוחים
 .המועצהאשר ישולם על ידי 

רשאית להזמין את השירותים מכוח המכרז בהיקפים משתנים  המועצהבזאת, כי  מובהרכן  .ה
ו/או להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם לשיקול דעתה, 

דיה ות עובעבאמצ םלבצע את השירותים או חלק המועצהלצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית 
 .ולזוכה לא תהא כל טענה בגין כך ,עיניהת אואחרים, לפי ר ספקיםו/או 

 המועצה בדיקת ההצעות על ידי   .9

היה תא ישההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל, וה תמתחייב האיננ המועצה .א
, והמוחלט הבלעדי הלפי שיקול דעת את המכרז,לבטל לפסול את כל ההצעות ו/או  תרשאי
לא לקבל הצעה במחירים  המועצה תישאר שה למכרז הצעה אחת בלבד. כןאם הוג תלרבו

 .ההחורגים מהערכותי

ה רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע מועצבעת הדיון בהצעות תהיה ה .ב
הזוכה לרבות, בין היתר, כושרו, ניסיונו, יכולתו המקצועית של המציע, יכולתו הארגונית 

כפי שתמצא לנכון והיא אינה ר אחוד שברשותו וכן כל שיקול או נימוק יוהכלכלית, הצ
 .מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבל רק חלק מההצעה, וכן תהא  .ג
מלוא השירותים  תרשאית לפצל את השירותים בין מספר זוכים והיא איננה חייבת למסור א

תים בין הזוכים תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט רושילזוכה אחד. חלוקת ה
של המועצה, ולזוכה לא תהא כלפי המועצה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות לפיצוי 

 בגין אי מסירה ו/או מסירה חלקית של השירותים לביצוע על ידו.

רכה של ההצעות אל העוהבמהלך הבדיקה  הות לפי שיקול דעתפנל העל זכות תשומר המועצה .ד
או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות להתעורר  ועל מנת לקבל הבהרות להצעות המציע

לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים  ובבדיקת ההצעות, וכן לזמנ
 .בתנאי הסף של המכרז ולרבות בקשר לבירור עמידת

פרטים ו/או מסמכים מציע הלט, לדרוש מוחהמשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וצה רעהמו .ה
נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים, לרבות 
בקשר עם עמידתו של המציע בתנאי הסף של המכרז, אף לאחר פתיחת ההצעות. ככל שהמציע 

ת לפי ראות נוסקר, תהא ועדת המכרזים רשאית להסיק מולא ימלא אחר דרישת המועצה כאמ
 עיניה, ואף לפסול את הצעתו של המציע.

"(. המועצה שומרת על זכותה האומדןלמכרז זה הוכן אומדן של שווי ההתקשרות )להלן: " .ו

לפסול הצעות החורגות מהאומדן, גם אם הן עומדות בתנאי הסף, ואף אם הוגשה למכרז הצעה 
ל ידי המועצה לפסול הצעה בשל ע לטתרה הצעה אחת בלבד לדיון. ככל שיוחואחת בלבד או שנ

היותה חורגת מהאומדן, לא תיבחן ההצעה ולא תנוקד כלל, על אף האמור בכל מקום אחר 
במכרז זה. לא תישמע כל טענה מצידו של מציע על כך שהצעתו עומדת בדרישות המכרז, אם 

 היא נפסלה בשל היותה חורגת מהאומדן.

הצעה, אשר לדעתה הינה הצעה גרעונית ו/או ל סוהסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפ עןמל .ז
הצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות המציע כלפי עובדיו לפי תנאי המכרז ובהתאם 

 להוראות דיני העבודה.

המועצה תהא רשאית לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציע  .ח

השירות ו/או לניסיונו ו/או ליכולתו למתן ב טיאו לגבי הצעת המציע, לרבות ביחס ל/ו
 השירותים במיומנות ובאיכות גבוהים.
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המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר קיימת לגביו ו/או לגבי מי  .ט
מו, למועצה עמטעמו חוות דעת שלילית על טיב השירותים שניתנו על ידו ו/או על ידי מי מט

סומכת על חוות דעתו. במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון ה עצו/או לגוף אחר, אשר המו
בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית של המועצה כאמור, וזאת בכפוף לשיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של המועצה.

ירה ו/או בשל חוסר חהמועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מ .י
ף מסעיפי המכרז, אשר לדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כראוי ו/או עילסהתייחסות מפורט 

במקרה בו סברה המועצה כי ההצעה הינה תכסיסנית ו/או אינה מבוססת על בסיס כלכלי 
 מוצק וברור ו/או לוקה בחוסר תום לב ו/או אי ניקיון כפיים ו/או כוללת מידע שאינו נכון.

צמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לפסול ו/או לעת שומר מועצהלי לפגוע באמור לעיל, הבמ .יא

 מועצהלדחות הצעת מציע שכנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי ה

ו/או שהיה לה ניסיון בלתי משביע רצון בהתקשרות עמו, במהלך השנים האחרונות, לרבות 

סבירות וכיו"ב; וכן לפסול ו/או  תיבלידי המציע, חשד למרמה או תביעות  בשל הפרת חוזה על

לדחות את הצעתו של מציע אשר כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ניתן פסק דין בגין עבירה הנוגעת 

לתחום עיסוקו של המציע בביצוע שירותים ועבודות מסוג נשוא המכרז. במקרים אלו המועצה 

לטה סופית, הכל החת טיעון בעל פה ו/או בכתב, בטרם קבל תתהיה רשאית ליתן למציע זכו

 .בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי

או מי מבעליו, הורשעו בפלילים ו/ את הזכות לפסול מציע אשר הוא הלעצמ תשומר המועצה .יב
, בעבירות נגד למכרז ( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות7בשבע )

אדם ו/או נגד רכושו של ל ש , כנגד גופו1977-וק העונשין, תשל"זחבטחון המדינה ו/או על פי 
אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא 

ת מכרז זה אשר לא התיישנו ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר

ת עובימבעליו, ת מדות כנגדו ו/או כנגד מיוהזכות לפסול מציע אשר עה את מועצלעצמה ה
 משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. 

 

של ועדת המכרזים, והמוחלט החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
המציע ו/או  ליכים על אמינות ומהימנותהבין היתר, בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/ה

 וא המכרז כנדרש. נשם השירותי יכולתו לבצע את

 ואופן הניקוד  ההצעות בחינת שלבים ב .10

 : בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף – שלב א' .א

מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת  ובדקיבשלב זה י (1
 ההצעה. תיובהר, כי עמידה בתנאי הסף, עלול להביא לפסילבתנאי הסף. 

אי צירוף  יובהר, כישל כל המסמכים הנדרשים להצעה. ם ופכמו כן, ייבדק בשלב זה ציר (2
  המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה.

 ההצעות. בדיקתאך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור, יעברו לשלב הבא של  (3

  :מהניקוד הכולל 100% – הצעת המחירבדיקת  – 'בשלב   .ב

בדיקת עמידת  רק לאחר דקיבת ,למכרז 'במסמך  –הצעת המחיר את כי זמובהר ב (1
שיעור ההנחה בגין  100%נתן משקל של י, יבהתאם למפורט להלן המציע בתנאי הסף.

 .שבהצעת המחיר המוצע ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות

הנחה העל המציע לציין את אחוז  כמפורט להלן:מחיר ההצעת את על המציע להגיש  ( 2
 הצעת המחיר, ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות – י מסמך ב'המוצע על ידו, על גב

. אחוז ההנחה המוצע על ידי המציע הינו אחיד וחל ביחס לכל אחד שבהצעת המחיר
מהפריטים שבכתב הכמויות. מציע שאינו מעוניין לציין אחוז הנחה ביחס למחירים 

 . 0%ז הנחה של והנקובים בכתב הכמויות, יציין אח
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אחוז ההנחה המוצע על ידו ו/או שיציין אחוז הנחה שלילי, דהיינו  אתן מציע שלא יציי ( 3 
, תהא המועצה שבהצעת המחיר שבמסמך ב' תוספת למחירים הנקובים בכתב הכמויות

או לפסול את הצעתו על הסף, לפי  0%רשאית לראותו כמי שהציע אחוז הנחה של 
 המוחלט.ושיקול דעתה הבלעדי 

 : קביעת הציון המשוקלל הסופי .ג

ההצעה בעלת הציון ככלל, אחוז ההנחה הגבוה ביותר, יקבל את הניקוד הגבוה ביותר.  (1
 .כמפורט בנוסחה שלהלן, המשוקלל הסופי הגבוה ביותר, תיקבע כזוכה

עבור אחוז ציון ינתן שיע"י שקלול ההצעות באופן בחירת ההצעה הזוכה תיעשה  (2
 :האהב ולקלבהתאם לנוסחת הש ביצוע השירותים,ן יההנחה המוצע בג

A/B*100=C 

 :הסבר

A – .שיעור ההנחה הנבחן של המציע 

B –  גבוה ביותר מבין המציעים.השיעור ההנחה 

C – .הציון המשוקלל בגין הצעת המחיר 

ה, מועצהיה רשאית ה, תהצעותל יינתןבמקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי ש (3
ההצעות הזהות הנ"ל, בדרך ב קר, לבחור בזוכה מוהמוחלט עתה הבלעדידעל פי שיקול 

הצבעה על ידי חברי ועדת המכרזים בהצעת המציע אשר לדעתם הינו מתאים יותר של 
 ו/או באמינות ו/או מטעמים הקשורים בתנאי הצעתו ו/או בניסיון מתן השירותיםל

של מי מבעלי ההצעות  תיםושירבכושר ו/או ביכולת ביצוע ה ו/או באיתנות הפיננסית
וזאת  תיבחר ההצעה הסופית אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעהר הזהות, כאש

   .העדפת עסק בשליטת אישהבדבר להלן,  11 סעיףהוראות בכפוף ל

 העדפת עסק בשליטת אישה  .11

 , לעניין2016-התשע"ו ,(2צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס' על מציע העונה על הדרישות של 
הצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה ה שתם בעסקים, להגיש במועד הגעידוד נשי

לתוספת הרביעית ( 1)ה22לסעיף בהתאם . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף בהתאם 
מצאה הוועדה כי יש לאחר שקלול התוצאות , במקרה בו 1950-לצו המועצות המקומיות, תשי"א

תיבחר ההצעה של עסק בשליטת אישה,  יאה עותמידה על שתי הצעות ואחת מן ההצ הלהמליץ באות
 .כאמור אישור ותצהיר הגשתה, האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת

 "כשיר שני"  .12

בדירוג לאחר ההצעה  ההבא ההינתו , שהצעזים תהיה רשאית לבחור במציע אחדועדת המכר .א
רשאית המועצה תהא  ,, לשמש ככשיר שניניר השיהכש רבי. ככל שסהזוכה, כ"כשיר שני"

 וכך הלאה.ו לאחרישם במקו הדורג תושהצע לבחור במציע

עד תום חודשיים מיום מתן צו התחלת עבודה לזוכה  ףבתוק דועמת כשיר השניה של וצעתה .ב
לפי צעות למכרז, המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הההמקורי ולכל היותר עד שנה אחת מ

את תוקף  הכשיר השני ךיארי ,המועצהעל ידי  . במידת הצורך, אם יתבקשניהםיהמוקדם מב
 לתקופה נוספת.  תוהצע

 המקורי ההזוכ כזוכה במכרז בכל מקרה בוהכשיר השני ועדת המכרזים רשאית להכריז על  .ג
, יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא

 .והמוחלט הבלעדילשיקול דעתה  זאת בהתאם

ו , ככל שידורגבהתאם תישלח למציע שידורגבחירתו של מציע ככשיר ל תאימה עהודעה מ .ד

 . כאלו
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ה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, מועצתהיה כל עילת תביעה כלפי הלא לכשיר השני  .ה
 יא תהאהה בלבד ומועצנתונה לשיקול דעת הלרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני 

 המכרז או לפרסם מכרז חדש/נוסף.את אלא לבטל  ,השני רשאית שלא לפנות לכשיר

 הודעה על זכייה  .13

 ודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז. ה תמועצה .א

ה מועצולהחזירו לעל נספחיו המצורף למכרז ההתקשרות דרש לחתום על חוזה ייהזוכה  .ב
ימים מתאריך הודעת  7תוך המציע,  על ידי מורשה/מורשי החתימה מטעםדין, ככשהוא חתום 

  ה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.צמועה

 את המסמכים הבאים:חוזה, ה עד למעמד חתימת המועצימציא ל  הזוכה .ג

וביצוע ערבות בנקאית חתומה לטובת המועצה, להבטחת קיום התחייבויות הזוכה  (1

, על סך של ןהחוזה ו/או בתקופת ההארכה, לפי העניי בתקופתהשירותים נשוא המכרז 
 לחוזה. 'אכנספח , בנוסח המצורף ש"ח (משת אלפיםחובמילים: ) ש"ח 5,000

התאם לנספח הביטוח , בלטובת המועצה טעם הזוכהאישור חתום מאת חברת ביטוח מ (2
 לחוזה. 'בכנספח בנוסח המצורף  המפורט

 

פחיו על כל נס היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, קרי, לא מסר למועצה את החוזה .ד
ועד ו/או לא המציא למועצה את ערבות הביצוע כנדרש ו/או לא המציא מים כנדרש ובמחתו

ר קיום הביטוחים כנדרש ו/או לא המציא למועצה את ההתחייבות לשמירת למועצה את אישו
סודיות כנדרש ו/או לא עמד באחת או יותר מהתחייבויותיו כאמור לעיל ו/או לא עמד בלוחות 

יותר מתנאי המכרז, תהא המועצה רשאית על פי  או הפר אחד אוביצוע ו/ו/או לא  הזמנים
, וזאת מבלי לפגוע במכרז בהודעה בכתבזכייתו  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את

בגין יתר הנזקים שנגרמו לה בגין כך ומבלי לפטור את  בזכותה של המועצה לתבוע את הזוכה
ה ו/או לבחור בהצעה אחרת כהצעה הזוכה ו/או כרז זפי מ על ותיהזוכה ממילוי כל התחייבויו

לנקוט בכל צעד אחר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, ומבלי לגרוע מכל 
צה בהתאם להוראות המכרז ובהתאם זכות ו/או סעד אחרים העומדים לזכותה של המוע

 להוראות כל דין.

ו התראה, להתקשר בחוזה עם מציע דעה אכל הותת לי רשאית, מבל המועצהכמו כן, תהא  .ה
. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות והמוחלט אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי

 עם מציע אחר במקומו.   המועצהלפיצוי עקב התקשרותה של 

 לםהיה הזוכה חייב לשבשל אי מילוי התחייבויות הזוכה, יה עם מציע אחר מועצתקשרה הה .ו

למשך כל ה לבין הצעתו הוא, מועצבין ההצעה שנבחרה על ידי ה הכספי הפרשת הה אמועצל
אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל  .בחוזה החוזה ותקופת ההארכה, ככל שתהיה, כמפורטתקופת 

ה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו מועצרשות הזכות או סעד שיעמדו ל
  ז.מכרלו המציע עם הגשת הצעת

רק לאחר ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית חתומה  יםבמכרז יידרש לספק את השירות וכהזה .ז
. הזוכה יידרש לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להנחיות המועצה ל ידיומאושרת ע

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.  נה,ולשביעות רצו ועצההמ

מציע לא יהא תו והת הצעקבל איעל  ,ה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלהמועצה .ח
ה איננה מתחייבת למסור פרטים מועצה. כמו כן, המועצזכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מה

או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה, אלא ככל 

 שמחייבים אותה דיני המכרזים.
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דבר זכייתו לטה בר ההחלאח אםהמועצה תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז  .ט
במכרז חל, לדעת המועצה, שינוי מהותי במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע למועצה, לאחר 

שר לא ההחלטה בדבר זכייתו במכרז, על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה, וא
 בלתקם הייתה ידועה למועצה בעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה המועצה לזוכה, בטר

ביטול זכייתו במכרז, לצורך קבלת הסבר ביחס לגורם אשר בגינו שוקלת המועצה ה על החלט
 לבטל את זכייתו כאמור.

 הזמנת השירותים ותנאים נוספים .14

, בצרכים המועצהקציב מאושר על ידי ההתקשרות עם הזוכה והיקפה, מותנים בקיומו של ת .א
ות מאת משרדי השתתפים והיביצתקוכן בקבלת כל האישורים ה המועצה,המשתנים של 

הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככל שישנם. 
רים תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישו למועצהבמקרה בו לא יהיה 

או /ה וכזוה ל ידיינתנו השירותים עהתקציביים ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא י

תנו חלקם של השירותים אשר לא נתקבלה בגינם הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים א יינל
 ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך. 

לתוספת הרביעית לצו תאם בה 50%-או ב 25%-רשאית להגדיל את היקף השירותים ב המועצה .ב
 ה הבלעדיל דעתלשיקואם תבהובכפוף לאישור תקציבי, , 1950-המועצות המקומיות, תשי"א

 .והמוחלט של המועצה

 שירותיםאו להעביר לביצועו  שירותים כלשהםרשאית כלל לא להעביר לביצוע הזוכה  המועצה .ג
ענות ו/או דרישות ו כל טלא יהי זוכהה, ולמועצמעת לעת ועל פי צרכי הבהיקפים משתנים, 

 ו/או תביעות בגין כך.

ו/או לבצע בעצמה חלק מהשירותים  רכישתט על חליהל ה רשאית לבטל את המכרז ו/אומועצה .ד

ו/או להחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים, בהתאם לשיקול  את השירותים או חלקם
ה ו/או עקב מועצרשות הה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד למועצשל הוהמוחלט דעתה הבלעדי 

ים במקרה חדש/ רז/יםמכ םרסה שומרת על זכותה לפמועצשינויים רגולטוריים רלוונטיים. ה
בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז, 

 הכל בכפוף לדין החל עליה.   

יצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ב .ה
גרם לו יל פיצוי אף אם יגין כיעה בתב תכואו לזוכה כל תביעה ו/או ז/שהיא, לא תהא למציע ו

ולא ייערך כל שינוי שהוא והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג  ,נזק כאמור
לזכות את המציע  עצההמובתמורה שתשולם לו. בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול 

 כרז.המ ימכעבור רכישת מס למועצהו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו 

לבצע חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את ביצוע חלק מן השירותים  המועצההחליטה  .ו
למועד מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו, בשינויים הנדרשים בנסיבות 

ת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק השירותים ומרה שמועצהעניין. ה
 עיל.ורט לה כמפדחתנה/שהזמנתן בוטל

ה על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי מועצכמו כן, שומרת ה .ז
השירותים אשר לא הוזמנו בתחילת ביצוע השירותים וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה 

 ה לבצע את אותן שירותים שנדחו במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.מתחייב הזוכ

ציע אישור בדבר פרטי העובדים אשר יועסקו לצורך מתן ש מהמלדרו איתשר ה תהאמועצה .ח
ה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המספק את מועצהשירותים נשוא מכרז זה, וכן תהא ה

 .בלעדי והמוחלטיקול דעתה הה בעובד אחר, בהתאם לשמועצעבור ה יםהשירות

 עיון במסמכי המכרז .15
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קול של ועדת המכרזים וכן במסמכי פרוטויין בלע שבקמציעים אשר לא זכו במכרז רשאים ל .א

להמציאם לידם, על פי שיקול דעתה, בהתאם להוראות  רשאיתתהא מועצה ההצעה הזוכה וה

תהא להם כל טענה דיני המכרזים. המציעים מאשרים זאת מראש בעצם הגשת הצעתם ולא 

 בגין החלטת ועדת המכרזים כאמור. 

מראש אילו חלקים בהצעתם יש בהם סוד ציין אים לרש םעילעיל, המצי מבלי לפגוע באמור .ב

המסחרי או הסוד המקצועי, ואת הנימוקים שבגינם אין  הסודאו סוד מקצועי, מהו מסחרי 

מציע ונתונים הנוגעים להוכחת לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. למעט הצעתו הכספית של ה

המצורף . בנוסח מקרה ו בכלחשפיר עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות של המכרז אש

כאמור או לא ימלא את המסמך  מסמך ח'למכרז. יצוין, כי מציע שלא יצרף את  כמסמך ח'

 הנ"ל כנדרש, ייחשב כמי שנתן את הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים

 האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה.

בסמכותה של ועדת  הינה בהצעהים קחלבכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של  .ג

כדי להגביל או או ציון החלקים הסודיים כאמור  , ולא יהיה במילוימועצההמכרזים של ה

ממנו המכיל  לחייב את שיקול דעת ועדת המכרזים בעניין והקביעה לגבי עיון במסמך או בחלק

 ה.ל מקרת כויבסוד מסחרי, תלויה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובהתאם לנס

כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי, ועדת המכרזים רשאית לחשוף 

, לרבות חלקים שצוינו על ידי המציע והוא דרוש על מנת לפעול בהתאם לדיני המכרזים

 .אמורבגין ה טענה כל  האע לא תולמצי כחסויים,

המכרז, ככל שוועדת  וצאותין בתלעי קשתהיה רשאית לחייב כל פונה וכל מציע, שיב מועצהה .ד

המכרזים תאשר למסור לו את המסמכים, בכל עלויותיו והוצאותיו בגין היענות לבקשה, 

 לרבות בעבור הכנת העתקים ממסמכים אלו. 

 שונות .16

בוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי רשאי לזוכה, לא המובהר בזה, כי מציע, לרבות  .א
, השירותיםהפסקת ו/או  שירותיםההזמנת זה ו/או וחהעל מה יחתבה, בגין כל עיכוב מועצה

יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי ייגרמו, אם יזמנית או קבועה, אשר 
 מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

חוזה הזוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת הבות כל מציע, לר .ב
דרישה או תביעה כלפי  מנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה,ז ירותים,שהת ו/או הפסק

 ה עקב כך.מועצה

המציע ו/או בעל עניין במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד  .ג
ה שמורה הזכות מועצול לו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהומהם לא יפע
. מבלי לגרוע מכלליות רך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתןכי נעימצא ר ישא לפסול הצעות

 האמור לעיל, תיאום הצעות כולל:

למעט אדם או  –כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  א. 
בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת  –נו בעל עניין במציע גוף שהי

 בנוגע להצעה וכיו"ב. , הכלטגיותסטרא, נכסים

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם  ב. 
משרה או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא 

 או שלוח או עובד של מציע אחר.

ולפי החוזה, כולן או  מכרזפי התיו לויוביימציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התח .ד
חלקן, לצד שלישי, והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין 

התאם להוראות , מראש ובכתב, ובהמועצאו בעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת ה
ולפי  רזכמפי הע לימצזה. ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של ההחו

 החוזה, והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.
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ת גשה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת המועצמסמכי המכרז הינם רכושה של ה .ה
ת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק ולא לשום מטרה אחר ה, כאמור במכרז זה,מועצהצעות ל

 .הצעתושת גה אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת

אי התאמה או דו  ,יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה .ו
ם, נספחיה/ה, תכרענה הוראות החוזנספחיםה/הוראות החוזהבין עות בין תנאי המכרז למשמ

 .  מועצהם לשיקול דעת ההתאוב לפי העניין

 

____________________________ 
 קרן גרין

 ה צורןימקד יתקוממה ראש המועצה
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 ב'סמך מ

 07/2020 מס'פומבי מכרז 
 ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורןלאספקת 

 הצעת המחיר הצהרת המציע ו 
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 

כל  תון אי בעיקראתכי  ,_ מצהיר____________________________ ( .)שם מלא ות.ז הח"מאני  .1
, המועצה המקומית קדימה צורן עבור ציוד משרדילאספקת מגיש בזאת הצעתי  מסמכי המכרז והנני

  ."(שירותיםה)להלן: "מסמכי המכרז הכל בהתאם ל

 רף למכרז.החוזה אשר צונאי בהתאם לתאת השירותים ה מועצהנני מעוניין לספק ל .2

 תונות, כלירסום ההודעה למציעים בעפבות המכרז, לרכי קראתי והבנתי את כל פרטי  ,הנני מצהיר .3
וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ים המבוקשים שירותמסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, ה

יודע את כל ני נהי. , ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתיםתהשירו
ההתחייבויות והתנאים  ת כלמי אעל עצלקבל מציע אני ו יםלאספקת השירותהפרטים הנוגעים 

 הםמו/או כל חלק השירותים לספק את הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה 
 .  בהצעתי שציינתי ההנחהבניכוי אחוז בהתאם להצעתי, 

העלויות, הסיכונים וכל פרט  הדרישות, התנאים, המגבלות, ת כלבאופן עצמאי ומקצועי א תיבדק .4
תים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, והשירר לביצוע ואחר הקש

כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על פי  ביררנו

 המכרז אם נזכה בו.

 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,ירמצה אני  .5

 , כח האדם, הציודונות, ההיתריםירישההכשירות, המומחיות,  סיון,יהנ הנני בעל הידע, .א

גם מבחינה ונשוא המכרז, גם מבחינת המימון  מתן השירותיםוהכישורים הדרושים ל
 .מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

ך ת ההצעה למכרז, כמפורט במסמהגש המקדמיים הנדרשים לצורךהנני עומד בכל התנאים  .ב
 5את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  מצרףנני איה ה, ולר4, סעיף ך א'מסמ – תנאי המכרז

 המכרזים ועדת לעיל המפורטים מן אישור או/ו מסמך אצרף ולא במידה כי לי '. ידועאלמסמך 
 .הצעתי לפסול עלולה

 מסמך/מידע כל להציג ממני ושדרול רלחקו הזכות שמורה המכרזים לוועדת כי לי ידוע עוד .ג
 לביצוע התאמתי, פיננסיתה יאיתנות ,יותימומח, וניניסי, כשירותי להוכחת שיידרש נוסף

 מלוא את לוועדה למסור חייב אהיה ואני ,המלצות לרבות, המכרז נשוא השירותים
 ,כאמור כלשהוא ניתוח או הסבר, מסמך למסור אסרב אם. דעתה להנחת המסמכים/המידע

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק המועצה יתרשא

לבצע את כל הדרישות , לספק את השירותים נשוא המכרז וחינה שהיאבמכל סוגל, י מהננ .ד

ומסמכיו, באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים  וההתחייבויות על פי הוראות המכרז
שייקבע  לרבות עמידה בלוח הזמנים ,ועיתהנדרשים על מנת לספק את השירותים בצורה מקצ

מי שימונה על ידי  כן בהתאם להוראותו כרזבמסמכי המהכל כמפורט  לביצוע השירותים,
שיינתנו לי מעת לעת. ידוע לי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי  ,ה כאחראי מטעמה למכרז זהמועצה

 ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.  
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הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי לפי  תי לעמוד במחיריכולש באפשרותי ובהנני מצהיר כי י .ה
 הדין. 

תתקשר איתי בחוזה, אבצע את התחייבויותיי  והמועצהבמידה ואזכה במכרז  , כימתחייב ניהנ .ו
ועל פי כל דין ו/או והוראות כל דין, והחוזה רז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז מכח המכ

לשביעות  לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז וראהו/או חוזר ו/או הנחייה ו/או התקן 
 ה.  עצומהמלאה של ה הרצונ

 מיידי קשר על אשמור ,חוזהב עימי תתקשר והמועצה במכרז ואזכה במידה כי מתחייב ינהנ ןכ .ז

 שימוש תוך החוזה ו/או תקופת ההארכה, לפי העניין, תקופת במהלך ועצההמ עם ורצוף
 (. ב"יוכו טלפון, פלאפון) קשר באמצעי

ה, כולן או זהחו ולפי כרזמהי לפי יאו התחייבויות יילהמחות את זכויות הנני מתחייב שלא .ח
רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או  יחלקן, לצד שלישי, ואיננ

, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. המועצהבעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת 
האחריות ולפי החוזה, ו מכרזלפי ה יאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותימה כניתנה הסכ

 בכל מקרה. יהחוזה תישאר של עיצובל

מועצה וכראיה לכך חתמתי על החבר לאו  המועצההנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד  .ט
 למסמכי המכרז. ה'התצהיר המצורף כמסמך 

זה,  מסמךרז, גם אם לא הוזכרה במפורש במכה כימסמהמופיעה ב ידוע לי, כי כל התחייבות .י
  מחייבת אותי.

 
, בהתאם שלהלןינו כמפורט בהצעתי ה ,נשוא המכרז יםמתן השירותור בע דיי מוצע עלהמחיר ה .6

 .על ידי עה המוצהנחה בניכוי אחוזשלהלן  שבהצעת המחיר  למחירים הנקובים בכתב הכמויות

 

את כל כוללים  ,שירותים נשוא המכרזה מתןעבור , חירת המהכלולים בהצע יםמחירכי ה ,הנני מצהיר .7
ה ובין מועצשירותים לבאספקת ההכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא לליות,כ ביןת ומיוחדו, בין ההוצאות

הוצאות שכר עבודה, ביטוחים, תנאים סוציאליים, אביזרים וכלי עבודה, רישוי והיתרים, היתר 
וכל דבר אחר  ,וכיו"בשירותים מבין ה רות כלשהויש ןתמההתאמות המתחייבות לצורך התחלת 

 מכרז. המכח  יייותיבוהתחהדרוש לביצוע 

 

נשוא המכרז, על כל הכרוך  השירותיםמתן כל תמורה נוספת בגין לי כי לא תשולם  ,בזאתלי מובהר 
לם ישו י דין, אשרל פלמעט מע"מ, בשיעורו ע ,ובכלל זהכאמור  , מעבר למחירים המוצעים על ידיכךב

  ה.מועצעל ידי ה
  

אספקת החלים או אשר יחולו בעתיד על  ,שהואמכל סוג  כי כל מס, היטל, תשלום חובה, ,כן מובהר לי

ה מהסכומים מועצחוזה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה הה ל פיעם וביצוע השירותים
  לי. תשלוםו לזכאי תהווה ם אלכל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומי ילשיגיעו 

 

 השירותים לצורך יועסקו אשר העובדיםל שם ותזה שר אתאל לדרוש רשאית תהא המועצה כי לי ידוע .8
 דעתה לשיקול בהתאם, אחר בעובד עובד החלפת לדרוש רשאית המועצה תהא וכן ,מכרזה נשוא

  והמוחלט. בלעדיה

את הפעולות המנויות במועד לא אבצע או אם י ו/אחזור בי מהצעתכי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .9
אאבד את זכותי  לשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כבות התחיי כל או כולן או מקצתן, לעיל

עקב  הזכות או סעד שיעמדו לרשות כל ל פילפעול עה תהא רשאית מועצוהה מועצלהתקשר עם ה
 .מכרזהפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי ל

ה עם מציע מועצה שרותי עקב התקהנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצו .10
ה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה מועצכן הנני מתחייב, כי במקרה בו תתקשר האחר במקומי. 

 .עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי
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 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .11

על  אושרל תקציב מההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו ש ,במכרז דנן במידה ואזכה .א
התקציביים  וכן בקבלת כל האישורים המועצה, בצרכים המשתנים של המועצהידי גזברות 

ים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון האחרוההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים 
 . וינויים רגולטוריים, ככל שיההחוזה ו/או שי

כל האישורים יתקבלו  ו לאו/א רותיםלרכישת השיתקציב מאושר  למועצהלא יהיה במקרה בו  .ב
י הזוכה ו/או לא ל ידלא יינתן השירות ע, ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעילהתקציביים 

כל טענה ו/או תביעה עקב י לא תהיה לוקבלה בגינו הרשאה תקציבית, נת לא ריינתן חלקו אש
 כך.

 ת  המכרזטל ארשאית לב איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא המועצה .ג
והמוחלט הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתהו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, 

ה זכאית לפרסם מכרז/ים מועצרו אליה בפועל. כן היועבובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה ו
 ותים הנדרשים לה. רינפרדים ונוספ/ים לרכישת יתר הש

בכל הנוגע ו/או בקשר תביעה ו/או דרישה ו/או  נהטעל כ יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא .12
, מכל המועצהדי על יעם ביטול המכרז, דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים 

כל פיצוי אהיה זכאי לקבלת  סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא
מכוח המכרז בהיקף השירותים כל תביעה בגין ביצוע  יתהא ללא  ו כן,. כמנזק ייגרם לאם אף בגין כך 
 מסוים.

 

בהשלמת ה, בגין כל עיכוב מועצפי הת כלוא בתביעות, בטענות או בדרישוהנני מצהיר בזאת, כי לא אב .13
יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט יגרמו, אם יאשר י ,, זמנית או קבועהיםהשירות או הפסקת יםהשירות

 על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.טו, , אם יינקשיינקטו

 מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז. זו  יהצעת .14

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  90תקופה של  תחייב אותי במשךקף וזו תהיה בתוהצעתי  .15
 , וכיהההצעוקף רכת תאת הארשאית לדרוש  המועצהבתנאי המכרז. ידוע לי כי  רדכפי שהוגלמכרז 

לפסול את הצעתי ולהמשיך תהיה רשאית  מועצהו וה, איחשב כמציע שחזר בו מהצעתבאם אסרב
, וזאת אף אם ההצעהבהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת  בהליך המכרז ולבחור

  .כאמור, הייתה הצעה עדיפה שלא הוארכהההצעה 

והיא עומדת בתוקפה ומחייבת ון, או לתיקנוי יטול, לשיהצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לב .16
 אותי כאמור דלעיל.

ביצוע השירותים בפועל ובהתאם  , ועבורחוזה ההתקשרות יפ על ייכנגד מילוי כל התחייבויות .17
היה זכאי לתמורה בהתאם לתעריפים א, ועצה, לשביעות רצון המבפועל יוזמן/נוש ים/פריטל

 "(:התמורה)להלן: " יעל יד מוצעההנחה החוז בניכוי א הנקובים בכתב הכמויות שלהלן,

 הערות בש"ח מחיר לפני מע"מ תאור המוצר מס"ד

1 
צהוב  7.5*7.5ת מזכר

   1.4 דף 100

2 
דף ,  72מחברת ספירל 

A4 3.4 שורה   

   0.5 מחדד מתכת  3

4 
מחדד עם מיכל שני 

   15.8 חורים

   3.9 מחק ספוג ללוח מחיק  5
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   0.3 קטן מחק לבן 6

   26 סמ 10*10 מחשבון 7

8 
 8מחשבון שולחני סולר־ 

casio ms 26   

9 
מדבקות עיגולים לגן 

   3.5 יםילד

   9.2 סרט מתנה עבה 10

   6.5 סרט מתנה דק 11

   13.5 חוטי ריקמה 12

   7.5 100/70לוח קאפה  13

   4.2 1/12מ"מ 12מגנטים  14

   10.9 דפים  20 -מנקב  ל 15

   2.3  6 חורהידית ש םריימספ 16

   2.9 8מספריים מקצועיות   17

   3.6 מ"מ 25 - 1מסקינגטייפ  18

19 

 48אינץ  2מסקינטייפ 
 25מיקרון  135מ"מ 

   7 מטר

20 

מעטפות מרופדות פצפץ 
 32X45.5מידה  I/Jגודל 
 יח' 5מארז של  2.9 ס``מ

21 

מעטפות מרופדות פצפץ 
 25X34.5מידה -Gגודל 

 'יח 5רז של אמ 2.6 ס``מ

22 
מעטפות חומות חלקות 

 י"ח 100מחיר עבור  A4 25גודל  

23 
ות מעטפות חומות חלק

 י"ח 100מחיר עבור  A5 12.9גודל 

24 
מארז למינציה 

 י"ח 100מחיר עבור  18.5 י"ח  A-4 100מיקרון 80

25 
מארז למינציה 

 י"ח 100מחיר עבור  46 יח' A-3 100מיקרון 80

26 
ים לעט כוס רשת

   6.5 ים וטוש

27 
מעמד רשת + משולב 

   8.5 ממו ממתכת

28 
דיספנסר שולחני 

   6.8 י כבדלסלוטייפ בנונ

29 
דיספנסר שולחני 

   5.5 קטן -לסלוטייפ

30 

מעמד שקוף פרספקס 
לכתיבת שם  -שולחני 

20/7 13   

31 
משטח לעכבר +משענת 

   19 ארגונומית עשויה מג'ל

32 
 נומיארגו ג`ל משטח

   35 למקלדת

   2נוזל מחיקה + מברשת  33
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 )טיפקס(

34 
גליל ניילון בועות רוחב 

   120 מ'1מ *  75

35 
ס"מ  9/9נייר ממו 
   1.5 מעורב צבעוני

36 
, לובן  A4נייר צילום 

   11.5 גרם 80גבוה, 

37 
 80נייר צילום צבעוני 

   A3 1/500 36גרם, 

38 

גרם 180נייר פוטו גלוסי 
ים מתא A4 יח'( 20)
   38 ו הזרקת דיל

39 
 80נייר צילום צבעוני 

   a4 1/500 17.9גרם, 

40 
 12מ"מ  4-6פחם טבעי 

   14.5 יח' 

41 
מגשי רשת משולש  3סט 

   31.5 הזזה שחור

42 
סיכות ללוח שעם ראש 

   1.6 צבעוני

   2 חולץ סיכות  43

   6 23/13סיכות חיבור  44

45 
חיבור ]סיכות 

   2.1 סהבקופ 5000,26/6

46 
סיכות ראש פלסטי עגול 

   1.8 י"ח 100צבעוני 

47 
 סכין חיתוך יפני גדול

   4 עם מעצור

48 
 3/4יארד  36סלוטייפ 
   0.55 שלישייה

   3.3 .3/4י*  72סלוטייפ  49

50 
סרט דביק דו שכבתי )דו 

   22 אינץ ( 3/4צדדי 

   2.9 40*100משטחי סול  51

52 
 מ"מ 10 קאפהגליון 

100*70 18.5   

53 
מ"מ  5גליון קאפה 

100*70 7.5   

54 
חימר בקרטון מתאים 

   80 ק"ג 20לשריפה 

   3 1/2*72סלוטייפ  55

56 
אקדח סיכות ממתכת 

13/8 78   

57 
 A4בלוק נייר צהוב 

   2.4 דפים50

58 
 50שורה  A4בלוק לבן 

   2.4 דף אקסטרה

   2.5 גרם  30גומיות דקות  59
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60 
נת חישוב יר למכויל נגלי

   24 בחבילה  5מ״מ  40/57

   4.6 דבק מגע 61

62 
קבוק דבק פלסקי בב

   6.9 גר' 500

   2.9 גרם  8דבק סטיק  63

   6.5 גרם 20דבק סטיק  64

   11.2 גלון  1דבק נוזלי שקוף  65

   1.5 דף 40שורה, A4דפדפת  66

   usb32 G 28זיכרון נייד  67

   G 49 64יד ון ניכרזי 68

69 

 10פלסטלינה מארז 
גר' לצבע 250צבעים 

   31 אומגה

70 
 100ס"מ  4כדור קלקר 

   25 יח'

71 
 10ס"מ  6כדור קלקר 

   8 יח'

   2.6 1/100מ"מ  12עין זזה  72

73 
חוצצים מנילה פולין 

   2.9 א~ב סט

74 
-חוצצים מנילה פוליו א

   6.9 ב סט, מפלסטיק

75 
ו סט פולי מנילה יםצצחו

   1.6 1/12מדורג 

76 
עבים pvcחוצצים פוליו 

   2.2 1/12סט מדורג 

77 
, 12סט  70יין ארטלטוש 

   39 צבעוני

78 
טוש ארטליין  עט סימון 

   7.2 700נתלה שחור

79 
. 12סט  90טוש ארטליין 

   39 צבעים מעורבים

   2.7 טוש ללוח מחיק אקספו 80

     קוףמ' ש 15יק דב טפט 81

82 
ג'יפי /  AAAסוללות 

 4חבילה של  6.2 אלקלאי / יונדאי 

83 
ג'יפי /  AAסוללות 

 4חבילה של  6.2 נדאי לקלאי / יוא

84 
לוח מודעות שעם 

   18 ס"מ 40/60מסגרת עץ 

85 

לוח מחיק מגנטי 
מסגרת אלומיניום 

כולל -ס"מ  80/120
   109 שוקת

86 
רת לוח מחיק לבן מסג

   31.8 "מס 40/60עץ 

   0.6פלסטיק למפתחות  87
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 לרישום

88 

לוח מחיק מגנטי 

מסגרת אלומיניום 
   32 ס"מ 40/60

89 
לוח מודעות שעם 

   69 מסגרת עץ 120*80

90 
 120*80לוח מחיק 

   109 מסגרת עץ

91 

 80*60לוח מחיק מגנטי 
-מסגרת אלומיניום 

   49 כולל שוקת

92 

י ערכה לניקוי מסכ
 ומרח -LCDמחשב 

   15.5 +מטליתרשת +מב

93 

דף  32מדבקות לבנות 
 3מ"מ  53 100*52

   3.9 מדבקות בדף

94 

בקות לייזר דמ
 200,280*210אקסטרה 

   55 דף 

95 
מדבקות לייזר 

   55 דף  200,35*70אקסטרה 

   5.8 טוש זהב / כסף 96

   1 טוש הדגשה ארטי 97

98 
מהדקים ג'מבו מספר 

   3.7 מ״מ  78,8

   0.65  2מס' מהדק  99

   1.5 5מהדקים מס' 100

101 

ספריי לחץ אויר לניקוי 
נמוך/ מ״ל  400מדפסות 

   24/35 גבוה 

102 
ס"מ  30סרגל פלסטי 

   0.85 אטום/ שקוף

103 
 1000/300מ" מ  12סרט 

p-touch 69 שחור על לבן   

104 
 0.5עופרת לעיפרון מכני 

2b 2.3 פיילוט   

105 
 צועיפרון מקלעי עופרת

0.7 hb 2.3 פיילוט   

106 
עט לחצן פלסטי שקוף 

   0.3 + גריפ כחול 

107 
י שקוף ן פלסטעט לחצ

   0.3 + גריפ שחור

108 
עט כדורי לחצן + גריפ 

   0.3  - 0.7כחול 

109 
עט כדורי פיילוט סופר 

   2.6 12( חבילה fגריפ )

   2.2כחול  0.7עט לחצן  110
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 12חבילה 

111 
 10,88ט פוינילו סטבעט 

   2.4    יחידות

   6.3 0.7עט עיפרון סופרגריפ  112

   G   4.8 2 .50עט פיילוט  113

   PILOT C4 6.5עט פיילוט   114

115 
כחול /  v5עט פילוט 

   4.7 שחור 

116 
כחול/  v7עט פ־לוט 

   4.7 שחור

   2.4 0.5עפרון מכני  117

118 
וט ויבול עט רולר פיל

   8.2 12ילה חב 0.5 יפגר

119 
 12עפרון עם מחק 

   2.2 יחידות

120 
פסטל שמן פנדה, עבה 

   6.7 יחידות 1/24סט 

121 
קופסת קרטון לארכיב 

   6.5 + מכסה

   4.2 משרדי 8קלסר גב  122

   18 פוליטילן+ פס סקוטש 123

   F  4.2קלסר רינג  124

125 
תיק שתי טבעות 

   4.4 פליו שחוראטרקטיב 

   1.8 דן צמ תיק 126

127 
 8קלסר פלסטי פוליו גב 

   6.5 , צבעוני, כולל לימינציה

   8.8 קטן 480מחורר  128

   12 160מחורר  129

130 
(max/kangaro) 45 

   7.2 שדכן

131 
 26/6לסיכות  50שדכן 

(max/kangaro) 28   

132 
 10שדכן סיכות 

(max/kangaro) 5.8   

133 
 50יו,פול שמרדף

   7.9 מיקרון 75ת, חידוי

134 
שמרדף פוליו, פס לבן, 

   7 מיקרון 45, 100חבילה 

135 
  PVCתג זיהוי  20סט 

9.5*8.5 0.8   

   6 מתקן למכחולים 136

137 
 401תיק תליה 

   3.85 יח' 25סופרפייל 

138 
 101תיק תליה 

   2.8 יח' 25סופרפייל 

139 
י סגר תיק מעטפה פלסט

   0.95 שקוףתק  תיק



 

24 
 _________________  :תימת המציעח                        רכי דיןמשרד עו -ות'וש ל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ© כ 

 

140 

תיקי הגשה חצי שקוף 
 10פוליו מעורב צבעים 

   5.9 יח'

141 

ת דפי יחידו 100מארז 
מארז  A4למינציה 

   19 מקרון a4, 80למינציה 

   A4 3.9תיק מהנדס בודד  142

   A4 6תיק מהנדס כפול  143

144 
מגשים מודולרי  3סט 

   30 שקוף

145 
 טוש דק לא מחיק

   1.9 שקפים  CDל לכתיבה ע

146 
מ"מ עד  6ספירלה קוטר 

   15 יח'( 100דף  ) 20

   4 גר' 100נצנצים  147

   7.5 גר' 100פייטים  148

   14 חוט רקמה מארז 149

   30.8 יח' 25 1/8קרטון ביצוע  150

151 
 680קרטון ביצוע גליון 

   3.9 גר' 

 מחיר ליחידה  1.2 מקלוני דבק  152

   6.9 עי צבספרי 153

154 
פליו גב  40תיק גומי חוץ 

   2.7 ללא מחיצה 2.5

   6.3 לוח פוליגל 155

156 
גליון  1/2פוליגל ק תי

   6.7 לאומנות

   13 1/8תיק פוליגל  157

158 
כרטיסיות שורה מס' 

   6.2 1יח' מספר  3 200

159 
ס"מ  2כרטיסיות שורה  

   10 2יחי' מס' 200

160 
  3 200 ת שורהסיוכרט
   17 יח'

161 
קופסה לכרטסיות 

   18 1קרטון מס' 

   1.3 ג'ר שקוף 60דבק ביג  162

   3 גר שקוף 120דבק ביג  163

   29 מלM3 500דבק ספריי  164

165 
חרוז פלסטיק מעורב 

   21 גר' 450

   20.8 ק"ג 1אבני פסיפס  166

167 
 20דף  A4 10אינדקס 

   7 כיסים

   2.5 גר' 12נוצות  168

   10.5 צבע טוליפ גדול 169

   12.5 יח 100גיר צבעוני פחם  170

   4.8 גרם 500צבע גואש   171



 

25 
 _________________  :תימת המציעח                        רכי דיןמשרד עו -ות'וש ל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ© כ 

 

   9.7 שטדלר 1/12עפרון צבע  172

   12.2 1/24עפרון צבע  173

   6.9 מחוגה מתכת עם בורג 174

175 
גר' לבן  170בריסטול 

   27 25מארז  70*100

   4 יח 10גליון  נייר משי 176

177 
  A4עיתון גליון  ירני

   13 500דפים

   3.8 4טוש הדגשה סט  178

179 
ם סמן שלט למצגות ע

   145 מובנה לייזר 

   0.8 4מכחול שטוח מס'  180

   1.1 8מכחול שטוח מס'  181

   1.9 18מכחול שטוח מס'  182

   2.1 22מכחול שטוח מס'  183

184 
 XTCצבע אקריליק 

   14.9 צנצנת

   6.7 גר 500יים  יד צבע 185

   6.9 כפתורים 1/24צבע מים  186

   2 דיו לחותמת 187

188 
כרית דיו לחותמת 

   1 אוטומטית 

   2.2 אינץ  פופ 8.5מספרים  189

   3 אינץ 5.5מספרים  190

   0.9 ס"מ  30סרגל פלסטי  191

   1.6 ס"מ 30סרגל מתכת  192

193 
 2 מס' פצלותת מתסיכו
" =1/2 5   

194 
בריסטול שמינית לבן  

1/70 7   

   6.2 גר' 100חוט שפגט  195

196 
 COLOP חותמת
Printer 20 29   

197 
חותמת קפיצית 

COLOP Printer 35 58   

198 
 COLOPחותמת 

Printer 30 39   

199 
 COLOPחותמת עגולה 

Printer R30 89   

200 
 COLOPחותמת עגולה 

Printer R40 110   

201 
 -חותמת תאריכון 

COLOP Printer S120 75   

202 
 COLOPחותמת 

Printer 40 49   

   4.5 מקל ארטיק טבעיעץ  203

 1000לפי   0.17מעטפות עם לוגו  204
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 +חלון 11*23

 1000לפי   0.15  23*11מעטפות עם לוגו  205

 1000לפי   0.23  25*18מעטפות עם לוגו  206

 1000לפי   0.39 24*34ו געם לו ותטפמע 207

 
בהתאם למחירים הנקובים  ,הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז .18

____% )במילים: __ של אחוז הנחה, בניכוי בכתב הכמויות שלעיל
 ____ אחוזים(._____________

וצאות, והה ל העלויותע השירותים ותביא בחשבון את כמלא וסופי בגין ביצוהתמורה תהווה תשלום  .19
בגין ביצוע השירותים, לרבות כל תשלום המגיע לו או למי מטעמו מין וסוג שהוא, של הזוכה מכל 

עות, פגישות, הכנת מסמכים וכיו"ב, והזוכה לא יהיה שיהיה מעורב בביצוע השירותים, ולרבות נסי
 יה זכאיא יהל ידו, ולבהוצאות אלה, ככל שיוצאו ע ועצהת או להשתתפות מהמזכאי להחזר הוצאו

 .לום מעבר לתמורה הנ"ללתש

יישא בעצמו ולבדו בכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, אשר מגיע לכל מי שיהיה מעורב בביצוע  הזוכה .20
על מבצעי  או הסכם קיבוצי או צו הרחבה כלשהו החל חוזהמו, על פי דין או על פי השירותים מטע

א משלם וכה יתחייב, כי הו. הזומים אללותשב מהמועצהלהשתתפות  השירותים, והוא לא יהיה זכאי
 .לכל מי שמועסק על ידו שכר, זכויות סוציאליות ותנאים נלווים על פי כל דין

ונית. לא תשולם תוספת לתמורה בגין דין כשיעורו בעת הוצאת החשבלתמורה דלעיל יתווסף מע"מ כ .21
 .םהשירותי ים בשערי מטבע בין מועד הגשת ההצעה לבין מועד מתןשינוי

 ט בחוזה ההתקשרות.היו כפי שמפורום יהתשל איתנ .22

 אחוז ההנחה המוצע על ידי המציע הינו אחיד וחל ביחס לכל אחד מהפריטים שבכתב הכמויות .23
 .שלעיל

אחוז  יצייןשלעיל,  תכתב הכמויום בהנקובי למחיריםאחוז הנחה ביחס  לצייןאינו מעוניין ע שמצי .24
 .0%הנחה של 

שלילי, דהיינו תוספת  דו ו/או שיציין אחוז הנחהעל יהמוצע  הנחהאת אחוז המציע שלא יציין  .25
קול לפסול את הצעתו על הסף, לפי שילמחירים הנקובים בכתב הכמויות, תהא המועצה רשאית 

 דעתה הבלעדי והמוחלט.

 
 _______________________:______.ת.ז./ח.פ   ________________המציע:_____________ שם

 _____________________________נא לפרט:  __________ ,אחר( ת או, שותפוחברהאדם, רו )תיאו

 _____________________________________________________________________ כתובת:
 

 ____________________________________________________כתובת דוא"ל: ____________

 _______________________________________________________________ : פלאפון/טלפון

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 
 _________________________________________________תימות:____________________ח
 

 .____________________ תאריך:
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 '( כיובותפות וה, ששפטי, חבראישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד מ

 

 ___, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:_____________________אני הח"מ ______

 ________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(_____________ ת.ז. ___________ה"ה _______

 תאגיד( )ימולא כשהמציע הוא ________________ת.ז. __ ______________ה"ה _______

 _____________ת.ז. _____ ____________________ה _"ה

 י.___ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפנ__וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______

 

  
   ______________   ________________ 

 חתימה     תאריך             
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 ג' מסמך
 07/2020 'מסמבי ופמכרז 

 ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורןלאספקת 
 תצהיר בדבר ניסיון המציע 

 2.א.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף 

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את מס'  ת.ז.נושא _, אני הח"מ, ______________

וק, מצהיר בזאת שים הקבועים בחלעונה צפוי יעשה כן אהת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אמאה

 כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשםהמציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

 המציע.

של  י)אחד( לפחות, בהיקף כספ 1באספקת ציוד משרדי ללקוח מוכח קודם ויון בעל ניסהינו המציע  .2

ת שקדמו למועד השנים האחרונו לוש()ש 3 כל לךה, וזאת במ₪ )מאתיים אלף ₪( 200,000לפחות 

 האחרון להגשת ההצעות למכרז.
       

שם הלקוח לו  מס"ד

 ניתנו השירותים 

יש לציין את 

השירותים  

 שבוצעו

ההיקף הכספי 

 בש"ח 

 ן השירותים ת מתתקופ

מחודש/שנה עד חודש/  

 שנה 

פרטי איש  

הקשר אצל 

בות רל) הלקוח

טלפון נייד 

 ותפקיד(

1 .  

 

 

 

 

   

2 .  

 

 

 

 

   

3 .   

 

 

   

 
יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם יאשר  הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסףלעיל שבטבלה  השורות *

 .לנוסח מסמך זה

                

      

  

    _______________    ________________ 

 חתימה        ךיתאר       

 
 אישור

 
רח' במשרדי ב ___________________, עו"ד,בפני  ה/הופיע ____________ םזה כי ביוהנני מאשר ב

הות ידי תעודת ז-על ה/עצמו תה/ההיאשר ז _________________ גב'/, מר______________________
להצהיר את  ה/כי עליו ה/יותרואחרי שהזה ,לי באופן אישי ת/המוכר / __________________מספר 

את נכונות  ה/כן, אישר תעשה/הקבועים בחוק אם לא יעשה נשיםלעו ה/צפוי התהי/יהיה האמת וכי
 .בפניי עליה מה/הנ"ל וחתם ה/הצהרתו

   

 

 חתימת עו"ד                                      חותמת עו"ד            
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 'מסמך ד
 07/2020 מס'פומבי מכרז 

 דימה צורןציוד משרדי עבור המועצה המקומית ק תקלאספ
 )א( 1ב2-ב)ב( ו2סעיפים  עמידה בתנאידבר  תצהיר ב 

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן

 
 

וזהרתי כי עלי לומר את ר שהלאח    מס' זהות     אני הח"מ 

ק, מצהיר כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחו השהאמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אע

 ור:זאת לאמב

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד: 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 ק.שב ישראל כהגדרתו בחוהנני מצהיר כי אני תו .2

רחבה הה, צווי הה על זכויות עובדים לפי דיני העבודריהנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמ .3

 חלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.ים הקיבוציים ההסכמוה

 נא למחוק את המיותר:  .4

תו בחוק, לא הורשענו ביותר משתי עבירות הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדר 4.1

 נאיםהבטחת תושלא כדין לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ההיינו עבירכהגדרתן בחוק, ד

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי  1991-נ"אהוגנים( התש

תי עבירות כהגדרתן הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, הורשענו ביותר מש  4.2

 ה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.נשבחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה 

במשבצת  Xסמן צעות למכרז מתקיים אחד מאלה )עד האחרון להגשת ההבמו צהיר כימהנני  סף,בנו .5

 (:המתאימה

  'חוק )להלן: " 1998-שנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הת 9הוראות סעיף  – חלופה א

 "( לא חלות עלי.שוויון זכויות

  'ותן. ים אאני מקיוחלות עלי לחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף  – חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-הנני מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) – עובדים או יותר. 100סיק ני מעהנ 

 (:יך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיותשמיש לה –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )

 ה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה כל שיזכה במכרז יפנכי כמתחייב  המצהיר

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם – ורךצה

 חברתייםההשירותים הל הכללי של משרד העבודה והרווחה ונמהמצהיר התחייב בעבר לפנות ל 

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות  לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי בחינת יישום לשם

בצע פנייה זו ונעשתה עמו )במקרה שהמצהיר התחייב בעבר ל פעל ליישומןליישום חובותיו 

 ות שלגביה נתן התחייבות זו(.התקשר

עבודה, כללי של משרד ההל העיל למנל 5י סעיף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפ המצהיר .6

ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976 -תשל"והגופים ציבוריים, 

 

  :)לרבות שותפות שאינה רשומה( ה שההצעה מוגשת על ידי תאגידקרבמ
 



 

30 
 _________________  :תימת המציעח                        רכי דיןמשרד עו -ות'וש ל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ© כ 

 

______ ומוסמך להתחייב ___ מש בו כש_ שהנני מירי זה ניתן מטעם המציע ____________תצה .1

 בשמו. 

 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.  .2

עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות .3

 המכרז.  קשר למתן שירותים מסוג השירותים נשואחלים בוההסכמים הקיבוציים ה

 המיותר: את  למחוק אנ .4

הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות   4.1

ים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עובדחוק כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה לפי 

 .1987-תשמ"זחוק שכר מינימום, האו עבירה לפי  1991-הוגנים( התשנ"א

המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן מצהיר כי נני ה 4.2

 ממועד ההרשעה האחרונה.בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות 

במשבצת  Xסמן הצעות למכרז מתקיים אחד מאלה )בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ה .5

 (:אימהתהמ

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

 "( לא חלות על המציע.שוויון זכויות

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

 נטיות(:מן בחלופות המשנה הרלוויש להמשיך ולס –)למציע שסימן את חלופה ב'      

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )

 והרווחה והשירותים  כה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודהשיז המציע מתחייב כי ככל

 לשם –הצורך  ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

 לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  המציע התחייב בעבר

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות יותזכו לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי יישום ינתלשם בח

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

שרד העבודה, של מלעיל למנהל הכללי  5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6

זה בחוק עסקאות ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח  30תוך הרווחה והשירותים החברתיים, ב

 .1976 -תשל"והגופים ציבוריים, 

  _________________   _________________            

 חתימת המצהיר          יךתאר       
           

 אישור
 

יע/ה בפני רך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופ_ עואני החתום מטה __________
זיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה ___________ המוכר/ת לי אישית/ש

יו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי על ית/מורשה
ת הצהרתו/ה דלעיל ים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונוקבועוכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים ה

 .יוחתם/מה עליה בפני
            

  _________________    _________________            

  חתימת עו"ד                    חותמת עו"ד                               
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 ה'מסמך 
 07/2020 מס'פומבי מכרז 

 משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורןיוד צלאספקת 
 העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה בדבר יר  תצה

 תאריך:__________
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן

 ג.א.נ.,

 מכרז פומביל( במסגרת הצעתי "המציע" :______ )להלןהצהרה זו מוגשת על ידי ____________________ .1

ומהווה חלק "( המועצהן: "הל)ל עבור המועצה המקומית קדימה צורן משרדי ציודלאספקת  07/2020מס' 

 בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המקומית קדימה צורן הנני מצהיר בזאת כי המועצה  .2

 לקמן:ע כד"( הקובצו המועצות המקומיות)להלן: " 1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אלא)א( 103ס'  .2.1

עולה על עשרה או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק ה חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,"
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  

 .”בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –ין זה, "קרוב" עם המועצה; לענ

קובע ה רי הציבור ברשויות המקומיותה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחהודעה)א( של 12 כלל .2.2

 כדלקמן: 

 –"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" 
אגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"  חבר מועצה או קרובו או ת

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1עיף ו"קרוב" בס

 הקובע כי:  ות )נוסח חדש(העירי לפקודת)א(  174 סעיף .2.3

"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 
 ו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה."   זוגו או שותפו או סוכנ-בן

 נני מבקש להודיע ולהצהיר כי: כך הבהתאם ל .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא (: יש למחוק המיותר) אין לי/יש לייאת המועצה בין חברי מל .3.1

 מי שאני לו  סוכן או שותף.

 עשרהה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על חבר מועצ :(יש למחוק המיותר) אין/יש .3.2

עתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי ו ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצנו אאחוזים בהו

 בו.

 בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. :(יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל או אם  תרשאיידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה  .4

 ה.נכונמסרתי הצהרה לא 

 הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5

, תצו המועצות המקומיול( 3א)ב()103 באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין .6

 א)א(103לפי סעיף ות תקשרמחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר ה 2/3 פיהן מועצת המועצה ברוב שלל

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות צו המועצות המקומיותל

 

 חתימת המציע: __________________ שם המציע: ___________________ 
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 ו'מסמך 
 07/2020 מס'פומבי מכרז 

 משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורןציוד לאספקת 
 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

 דלכבו
 ועצה מקומית קדימה צורןמ

 ג.א.נ.,
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה                מס' זהות    אני הח"מ 

 לאמור: ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת

 :במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד

 נני מגיש.שה מחירלהצעת התצהירי זה ניתן במצורף  .1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  7בפלילים ב  תיהריני מצהיר כי לא הורשע .2

ד רכוש ו/או כנג, כנגד גופו של אדם ו/או 1977-בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז
 כן כי לאאשר לא התיישנו, ו ,כרז זהא מנשו בביצוע עבודות מסוג העבודות יבעבירות הנוגעות לתחום עיסוק

 .הליכים בגין עבירה כאמור ימתנהלים נגד
הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת  .3

 סים.רגל ו/או לכינוס נכ

לעיל, על המציע לפרט  3או /ו 2עיף לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בס
את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני 

 עורך דין ולצרפו להצעתו.

 

 :ותפות שאינה רשומה()לרבות ש במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד

 _ )להלן: "המציע"(._______הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________ .1

 שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  להצעת המחירתצהירי זה ניתן במצורף  .2

עד האחרון השנים האחרונות שקדמו למו 7בפלילים ב  עולא הורשהמציע או מי מבעליו, הנני מצהיר כי  .3
, כנגד גופו של אדם 1977-של"ז, תנשיןלהגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העו

נשוא מכרז ביצוע העבודות מסוג העבודות ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בו/או רכוש 
 .מורמתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כא כן כי לאאשר לא התיישנו, ו ,זה

המציע, תביעות משפטיות  הליממנ הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי .4
 ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

לעיל, על  4ו/או  3לחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף 
ן להיום, בתצהיר חתום על ידי נכוינם המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בג

 מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.

 

  ______________     _____________       
  חתימת המצהיר                    תאריך

          
 אישור

 

הופיע/ה בפני ___________ __ ____אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום ___
החתימה  ית/המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה

בד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בל
 י.יונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפננכ שר/הלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אי

            
  _________________    _________________            

 חתימת עו"ד                    חותמת עו"ד                                
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 'זך ממס
 07/2020 מס'פומבי מכרז 

 רןצו דימהציוד משרדי עבור המועצה המקומית קלאספקת 
 אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז

 (ציע)נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המ 
 

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן

 
המכרז, לרבות הצעתו הוא על כל המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי 

 ירת הזוכה, עמדתו הינה: בח חריין אחלקיה ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני וב
 

  מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו: .1

 
  __ )חתימת מציע(_מסכים לחשיפת מסמכי המכרז: ________

 

רוט ועל יסוד ימסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפ מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו .2
  הטעמים הבאים: 

 

   פתם מוסכמת: חשים שסמכימ  .א
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   .ב
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:   .ג

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 

 לא תידון. –ו בה נימוקי המציע לאי החשיפה ורטיפ ר לאיובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אש
 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.

 
 

__________________ 
  חותמת וחתימת המציע                         

 

 

  בהרהה
 

ף את המסמכים ואילו חשום לטה א, אך ההחלולעמדת המציע ולנימוקי היתן דעתשהמועצה תמובהר בזאת, 

, בלעדית, אלא אם צו של ערכאה המועצהמסמכים לחשוף מתוך מסמכי המכרז של המציע, מסורה בידי 
 משפטית יחייב אחרת.
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 'חמסמך 
 07/2020 מס'פומבי מכרז 

 המועצה המקומית קדימה צורןציוד משרדי עבור לאספקת 
 רשימת המסמכים הנדרשים מהמציע 

 המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע" ויצרפו להצעתו.לת תכואת  המציע יבדוק 

 
 

 לתשומת לב המציעים:

 

 5 '( או רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'אלמסמך  4 תנאי הסף )ס'מצא סתירה בין מסמך זה לבין יככל שת
ל ה שבמקרה מועצ' יגבר על האמור במסמך זה וחובת המציעים לפנות לאהאמור במסמך  –'( אלמסמך 

 .סתירה כאמור

 
 

    

 ביקורת המציע  הדרישה 'מס

  )מסמך ב'(.הצעת המחיר הצהרת המציע ו . 1

  )מסמך ג'(.תצהיר בדבר ניסיון המציע  . 2

3 . 
)א( לחוק עסקאות גופים 1ב2-ב)ב( ו2צהיר בדבר עמידה בתנאי סעיפים ת

 )מסמך ד'(. 1976-ושל"הת יים,ציבור
 

  )מסמך ה'(.תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה  . 4

  )מסמך ו'(.תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות  . 5

  )מסמך ח'(.הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז  אישור בדבר . 6

7 . 

ון את שלטונות מע"מ, אישור תקף מרואה חשבה ממורשהעתק תעודת עוסק 

מוסמך או מפקיד השומה על ניהול ספרים כחוק ואישור תקף מפקיד השומה 
 על ניכוי מס במקור.

 

  העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. . 8

  וחות להם העניק המציע את השירותים נשוא המכרז.המלצות מלק . 9

10 . 

י פלט עדכנעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי, ת –גיד אם המציע הינו תא

למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מספרי הרשם הרלוונטי, בהתאם 
לאישיות המשפטית של המציע, וכן אישור עו"ד/רו"ח לאימות פרטי התאגיד 

 תאגיד.ורשי החתימה במוזכויות החתימה של 

 

  כן נעשו כאלו.שא ככל ,בהרות שהוצאו על ידי המועצההכי המעותק ממס . 11

  .)מקור +צילום( מכרזממסמכי ה יםעותק 2 . 12
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 ת ציוד משרדי עבור המועצה המקומית קדימה צורןלאספקמסגרת  חוזה

                 2020שנת  ________לחודש   ________ביום  בקדימה צורןשנערך ונחתם  
 

  צה המקומית קדימה צורןהמוע  בין:          
 ן, קדימה צור1הרצל מרחוב 

 "(מועצהה)להלן: "
 מצד אחד;                                                                                                       

 _________________, ת.ז./ח.פ./ע.מ. ___________________  לבין:        
 ורשה מטעמו _____________ ת.ז. ____________באמצעות המ

 ______ פקס' ____________טל' מרח' __________________ 
 "(הספק)להלן:  "

 מצד שני;                                                                                                           

 
ית מקומציוד משרדי עבור המועצה הלאספקת  07/2020מס' פומבי מכרז פרסמה המועצה ו הואיל:

 ;"(המכרז)להלן: " קדימה צורן
 

, רותיםישלה את ה ספקה ולמועצ, במסגרתה הציע להתקשר עם ההגיש הצעתו למכרז ספקוה  והואיל:
 ;מכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיותנאי הכהגדרתם להלן, בהתאם ל

 
 ;ספקוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת ה  :והואיל

 
תה מס'  ________ מיום __________ החליט ראש ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיב  ל:הואיו

 ;בחוזה זה ספקביום __________ להתקשר עם ה המועצה
 

 הם במסגרת חוזה זה;והצדדים מעוניינים לקבוע את זכויותיהם וחובותי  והואיל:
 

 בין הצדדים כדלקמן:והותנה אי לכך הוצהר, הוסכם 

 בואמ .1

ו ובחזקת תנאי מתנאיו. כותרות הסעיפים בחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנ בוא לחוזה זההמ  .א

נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות חוזה זה. הנספחים המצורפים לחוזה זה 

 נפרד הימנו, ובכל מקום שנאמר "החוזה", הכוונה היא לחוזה ולנספחיו.מהווים חלק בלתי 

החוזה לבין הוראות נספחיו, יגברו הוראות  ור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין הוראותהאמאף  על  .ב

 החוזה. 

 הגדרות .2

בצידן )אלא אם כוונה שבחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות 

  חרת משתמעת מגופו של עניין(:א

 .רן ו/או מי מטעמהצו דימהמקומית קהמועצה ה           -" המועצה" .א

הצהרת המציע  –למכרז  שבמסמך ב'וד המשרדי המפורט בכתב הכמויות הצי  -" ציוד משרדי" .ב

 שתזמין המועצה מהספק.נוסף יוד משרדי צהצעת המחיר, וכן כל ו

, לשביעות רצונה של במשרדי המועצה שינועו ופריקתו שרדיאספקה של ציוד מ - "השירותים" .ג

ול דעתה, שתבצע המועצה מעת לעת על פי צרכיה ושיקות הזמנהמועצה, בהתאם ל

 .ובהתאם להוראות כל דין מסמכי המכרז וחוזה זה על נספחיהםוהכל כמפורט ב

 נציג המועצה, אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך חוזה זה. -"המנהל" .ד
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     ם, לפי  דרימוג הזמנה בכתב של המועצה לביצוע שירותים ספציפיים -הזמנת עבודה/ שירותים"" .ה

רטים נוספים שייקבעו, בהתאם להזמנת לפי מפרט השירותים ו/או פ

 השירותים הפרטנית, בהתאם לצרכי המועצה. 

 ספקת הצהרווההתקשרות מהות ה .3

 ספק, וההשירותים כהגדרתם לעילפקת אסההתקשרות עם הספק במכרז תהיה התקשרות מסגרת ל .א
תאם וצרכיה ובה , תקציבההמועצלדרישות הו זההחואות להור מתחייב לספק את השירותים בהתאם

בהיקף שייקבע על ידי המועצה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפנות , חוזהה להוראות
את על פי הזמנות עבודה והספק מעת לעת לספק, בדרישה לקבלת הציוד המשרדי המבוקש על ידה, וז

 רט במסמכי המכרז והחוזה, בכפוף להזמנותמפוכל כיבצע את השירותים הנדרשים עבור המועצה, ה
עבודה שיוצאו במהלך תקופת ההתקשרות )ככל שיוצאו(, בהתאם  להוראות החוזה ודרישות 

 .המועצה

רדי למשרד המועצה ו/או לכל יובהר ויודגש, כי המועצה יכולה לדרוש מהספק לספק את הציוד המש
והכל לפי צרכיה ובלבד שעדכנה את הספק דה מצי כתובת ברחבי המועצה, זאת ללא כל תשלום נוסף

  ראש, ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל כך. מ

כעוסק  כי הוא פועל ומנהל פנקסים כדין )תאגיד אומצהיר  ספקלליות האמור לעיל, המבלי לגרוע מכ .ב
ובכלל זה  ,חוזהתאם לבה ,עצהלמואת השירותים על ידו  ספקהוא כשיר על פי כל דין ל כימורשה( ו

. ככל ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג שהוא הדרושים לצורך מתן השירותיםבעל כל האישורים, 
ם, מתחייב ייערכו בו שינויישמתן השירותים או צורך כלשהו הדרוש ל רישיון/היתר/שיבוטל אישור

 ה בדבר הביטול או השינוי.מועצלעדכן את ה ספקה

אדם, היכולת והציוד השורים, כוח כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכיאת בז קספעוד מצהיר ה .ג

 הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

)אם הוא  ספקהתאגדות של ההגבלה בדין, בחוזה או במסמכי ה כי אין ספקעוד מצהיר ומתחייב ה .ד
 לחוזה זה.אם בהת השירותים אספקתול זה תאגיד(, להתקשרותו בחוזה

ע השירותים מעת לעת בכמויות ובמועדים משתנים. כן שמורה רשאית להזמין את ביצו המועצה .ה
ידוע . והמוחלט , על פי שיקול דעתה הבלעדייקף השירותיםאו להקטין את ה ה הזכות לשנותמועצל
, ספקה ל ידישירותים שיינתנו בפועל עהתמורה בעד  ספקה מתחייבת לשלם למועצי ה, כספקל
ה, במועדים ובאופנים המתוארים מועצה דייל כדין ע התאם להזמנות תקציביות חתומות ומאושרותב

לא יהא  -חוזה. יובהר במפורש, כי ללא קבלת הזמנה תקציבית ה, ובכפוף להוראות מכרזבמסמכי ה
 .מועצהלום, אף אם העמיד עובדים לרשות הזכאי לתש ספקה

לצו בהתאם לתוספת הרביעית  50%-או ב 25%-ב תיםשירוהמועצה רשאית להגדיל את היקף ה .ו
, ובכפוף לאישור תקציבי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 1950-המועצות המקומיות, תשי"א

 .והמוחלט של המועצה

 היה ספק לא תעל פי צרכיה ול םולחדשהשירותים מתן לעצור את רשאית, בכל עת,  המועצהיובהר, כי  .ז
על  בו עד לאותו שלשהתקבל שירותיםשימוש בתוצרי הית לעשות זכאתהא ה מועצכל טענה בגין כך. ה

 הספק.פי צרכיה וללא צורך באישור 

ה מועצודרישת ה ספקה אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מאת המועצה, כי ספקידוע ל .ח
, תקציבה, המצב מועצה, בהתאם לצורכי התיעשה מעת לעת ספקמאת ה יםתלקבלת השירו

ה שומרת על זכותה מועצה. הוהמוחלט פי שיקול דעתה הבלעדיל ורר באותה עת ועהש טוריהרגול
בעצמה, באמצעות עובדיה, מבלי להזדקק  חוזה זה, כולם או מקצתם,לבצע את השירותים מושא 

לא תהיה כל  ספקה, ולמועצל פי שיקול דעתה הבלעדי של ה, הכל עספקלהזמנת השירותים מאת ה
פרסם מכרז אחר לצורך קבלת ה למועצבחר לעשות כן. כמו כן, רשאית הישת ככל המועצטענה כנגד ה
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שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק מן השירותים ללא מכרז, הכל בכפוף לדין החל על 
 ה. מועצה

 ככל שיידרשולהיות זמין לביצוע השירותים  ועצהי ורצוף עם המלשמור על קשר מייד מתחייב ספקה .ט
 . כלולה בהצעתומעבר לתמורה ה וללא כל תמורה נוספת רותשתקהת הבמהלך תקופ

במהלך כל שעות העבודה  ניםזמי וטלפון שיהידואר אלקטרוני והספק מתחייב להחזיק משרד לרבות  .י
, מתחייב נציג מטעם הספק __________ לשאת . כמו כן08:00-17:00ה' בשעות -ולפחות, בימים א'

 ת המועצה גם מעבר לשעות העבודה במשרד.ניו_ לפטלפון נייד זמין : _________

ה תהיה רשאית למסור את ביצוע מועצ, הדלעיל כאמור שירותיםבביצוע ה ספקהאם לא יתחיל  .יא
על ידי אותו  שירותכל בהוצאות ביצוע  ספקבעצמה ולחייב את ה םאחר או לבצע ספקלידי השירותים 

, ספקבהצעת ה השירותיםו על מחיר יעל תיםהשירוגם אם מחירי  , לרבות הוצאות נלוות,אחר ספק
 .פי חוזה זה ובהתאם לכל דיןל ה עמועצבלי לגרוע מיתר זכויותיה של הוזאת מ

כי הוא ו זה חוזהי ל פשעליו לבצע ע שירותיםמצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בדק את כל פרטי ה ספקה .יב
נות, לשביעות רצון שקדת, בבנאמנו ,ברמה מקצועית גבוההשירותים לבצע את כל הומתחייב מסוגל 

 ובמחירי הצעתו. חוזה זה ות המכרז וובהתאם להורא המועצה

על ידי הספק העובדים אשר יועסקו זהות תהא רשאית לדרוש לאשר את  המועצהכי  ספקידוע ל .יג

העוסק במתן  ספקה של ה רשאית לדרוש להחליף עובדמועצא העבורה וכן תה יםמתן השירותלצורך 
 ה.מועצלפעול מיידית בהתאם להוראת ה ספקל ה, ועהמועצל יםשירותה

 התקשרות מסגרת .4

, בהתאם לדרישות הציוד המשרדי כהגדרתו לעילההתקשרות הינה התקשרות מסגרת לאספקת  .א

 המועצה מעת לעת.

, בהתאם לנסיבות ספקהעת, לבצע הזמנת עבודות מהמועצה תהא רשאית ולפי שיקול דעתה מעת ל .ב
 פי שיהיה מעת לעת.ה כצרכיולפי שיקול דעת המועצה ול

בצע את השירותים למועצה בהתאם להזמנות העבודה של המועצה, לרבות כל על הספק חלה החובה ל .ג
ם השירותים הנלווים, הכל כפי שיפורט בהזמנת העבודה, בהתאם לכל תנאי המכרז והחוזה ובהתא

 להוראות כל דין.

השירותים, אופן ביצוע השירותים,  רטי, מפהיקף השירותים )אם בכלל(, מועדים, מאפייני השירותים .ד
 ביצוע, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי המועצה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שלבי 

ו המועצה אינה מתחייבת להזמין מהספק את השירותים או חלק מהם ו/או בהיקף כלשהו ו/א .ה

השירותים בכל וע ביצ במועדים מסוימים, אם בכלל. כן רשאית המועצה להורות לספק/ים על הפסקת
ו/או תקופות ההארכה, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או עת במהלך תקופת ההתקשרות 

 שיפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

בלעדי, על צמצום הזמנה ו/או צמצום המועצה רשאית להודיע לספק, בכל עת לפי שיקול דעתה ה .ו
במקרה כזה, יהא הספק זכאי לשיעור יחסי ה. עבודהשירותים שלגביהם הוצאה לספק הזמנת 

מהתמורה שנקבעה לצורך ביצוע השירותים, בהתאם לעבודה שבוצעה על ידי הספק בפועל, על פי 
נה וכי העבודה בוצעה קביעתו של המנהל ובלבד שבפועל העבודה בוצעה עבור המועצה כפי שהוזמ

לא יהא זכאי לכל תשלום בגין פק ם הסכראוי לפי שיקול דעת המועצה. בהעדר התנאים האמורי
מור, כמו כן הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום, החזר, פיצוי בגין רווחים צפויים או שירותים כא

יה מנוע מלטעון חלופיים שנמנעו ממנו עקב הפסקת הזמנה, או בגין כל טענת נזק אחרת. הספק יה

 עניין זה.ה בדומ טענה בקשר להסתמכות או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה
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סגרת מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי המועצה רשאית להוציא לספק המ .ז
 ועל ספק המסגרת להיערך לכך בהתאם לדרישות המועצה.

גרת זה כדי להבטיח לספק הזוכה כי המועצה למען הסר ספק מובהר, כי אין בהתקשרות בחוזה מס .ח
ו )אם בכלל(, ין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהתזמות ותמסור לידיו שירותים ו/או מטל

וחוזה מסגרת זה אינו יוצר כלפי ספק המסגרת כל התחייבות למעט התחייבותה של המועצה. לספק 
 צה ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.לא תעמוד על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוע

רז מסגרת זה, כפופה לקבלת האישורים מכ ראותמובהר, כי מסירת שירות/ים בהתאם להו .ט
 ציביים המתאימים לביצוען.התק

מובהר, כי עצם החתימה על חוזה המסגרת אינה מקנה לספק, כל זכות לביצוע שירותים בפועל,  .י
 בהיקף כלשהו, או לקבלת תמורה כלשהי. 

ם לשיקול התאה, בבהר בזאת כי המועצה אינה מעניקה בלעדיות לספק למתן השירותים והיא יכולמו .יא
או לבצע התקשרות בכל דרך חוקית ציוד משרדי ורך ביצוע הזמנת דעתה, לערוך מכרזים נוספים לצ

 אחרת.

ן היקפי הספק מוותר באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי המועצה, בגי .יב
ומן, או בגין פער כזה סכ ו/אוהזמנות העבודות אותן תבצע המועצה מהספק ו/או מהספקים הנוספים 

ה, בין מספר הפעמים בהן הוא ו/או מי מהספקים הנוספים נדרשו לבצע עבודות או אחר, ככל שיהי
 עבור המועצה.

כלשהו ו/או במועדים מובהר, כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מהספק איזה מהעבודות בהיקף  .יג
 מסוימים, אם בכלל. 

מהם, בכל  ק על הפסקת ביצוע השירותים או איזה חלקלספרות כן מוסכם כי המועצה, רשאית להו .יד
עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או 

 שיפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

 םהשירותים המבוקשי .5

די כהגדרתו משריוד צהמנהל או מי שהוסמך על ידו לצורך כך, יעביר מעת לעת, הזמנה לאספקת  .א

או במייל ותהיה  בטלפוןשלח יסמך ב' למסמכי המכרז. ההזמנה תבמציוד שמתוך רשימת הלעיל, 
 חתומה על ידו. 

ות ו/או למועצה שיקול דעת בלעדי באשר לתדירות הוצאת ההזמנה לספק ולספק לא תהיינה דריש .ב
 טענות בקשר לכך. 

. במידה או ביצוע השיחה הטלפונית ילהמי מועד קבלת ההזמנה אצל הספק ייחשב מועד משלוח .ג
, תיחשב ההזמנה כאילו התקבלה ביום העבודה העוקב בשעה 17:00ההזמנה לאחר השעה  ונשלחה

ל קבלת ההזמנה בבוקר. יובהר כי תדפיס אישור שליחת המייל ייחשב אישור סופי ומוחלט ע 08:00
 ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 ההזמנה וזאת כל עוד לא התקבל המועצה רשאית לבטל ו/או לשנות את פרטי היהך, תבמקרה הצור .ד
 שייחתם על ידי המנהל מטעם המועצה. מייל במועצה. ביטול ו/או שינוי ייעשו בהציוד 

לאגפים  לדרישות המועצה בהזמנת העבודהבהתאם הציוד המשרדי הספק מתחייב לספק את  .ה
ם המנהל ל הספק לתאם את הגעתו למועצה טלפונית ע. עזמנהולמחלקות השונות בהתאם למפורט בה

 לפחות שעתיים לפני ההגעה למועצה. 

, לגבי הפריטים המוזמנים  במהלך השבועייעשו  לאספקת הציוד המשרדיככלל, ההזמנות השוטפות  .ו
 .14:00 – 08:00בימים שני ורביעי בין השעות תתבצע  ציוד המשרדיהלשבוע העוקב. אספקת 



 

39 
 _________________  :תימת המציעח                        רכי דיןמשרד עו -ות'וש ל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ© כ 

 

", יספק הספק הזמנה דחופהכי היא "במקרים מיוחדים כאשר ייכתב על ההזמנה  -"הדחופהזמנה "
 בלבד.)ארבע( שעות  4בתוך  הציוד המשרדיאת 

 
 הזמנות בשנה בסך הכל.  5 יובהר, כי מספר ההזמנות הדחופות לא יעלה על  .ז

ה, ועצם המתיחשב כמבוצעת רק עם אישורו בכתב של המנהל מטע הציוד המשרדי כהגדרתות אספק .ח
ק בכמות, באיכות ובאופן המתחייב בהסכם זה. יובהר, כי אין סופ ציודעל גבי תעודות המשלוח, כי ה

באישורו של המנהל ו/או מי מטעמו בכדי לפטור את הספק מאחריותו על פי דין ועל פי ההסכם לרבות 
 וכיו"ב. ו, למועד אספקתו, לטיבציודיכות הלא

שרו במסגרת ש הזמנת עבודה ו/או סיפק כמויות שלא אומראקבל כלשהו מבלי ל ציודסיפק הספק  .ט
 ההזמנה, לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין אספקה כאמור. 

על כלי הרכב, הציוד כוללת גם את העמסת  ציוד המשרדיהספק מצהיר בזה כי ידוע לו שאספקת ה .י

וזאת בהתאם לדרישות ם, תם ששינועם, הובלתם למשרדי המועצה ו/או למחלקות השונות ופריק
 ין או הנחייה מחייבת וללא תוספת מחיר.  המועצה ועל פי כל ד

במקרה הצורך, תהיה המועצה רשאית לבטל ו/או לשנות את פרטי ההזמנה וזאת כל עוד לא התקבל  .יא
 שייחתם על ידי נציג המועצה. מיילו שינוי יעשו בהציוד במועצה. ביטול ו/א

]מסמך ב'  הצעת המחיראשר אינו מופיע בכתב הכמויות ו ד משרדיציוכוש במידה ותבקש המועצה לר .יב
 ציודלמסמכי המכרז[ אין היא חייבת לרכוש אותו מהספק. במידה ותבקש המועצה לרכוש את ה

חירים שיבוצע על ידי המנהל ו/או לפי מחיר מהספק הוא מתחייב למכור לה אותו בהתאם לניתוח מ
 ת המועצה. דע יקולמוסכם בין הצדדים, הכל לפי ש

 הפעיל אתר אינטרנט לצורך הזמנת הציוד המשרדי.לדרוש מהספק ל תהא רשאית מועצהיובהר, כי ה .יג

 ציודאיכות ה .6

ו/או מום הספק יספק את הציוד כשהוא חדש, במצב תקין, תכולה ואריזה, שלום ונקי מכל פגם  .א

 כלשהו.

מקובלים ככל שקיים תקן ים נדרטהספק יספק את הציוד בטיב ובאיכות מעולים, העומדים בסט .ב

קיים תקן, בהתאם לדרישות כל הרשויות והגופים שציוד מסוג זה חייב  לגביהם ובמידה ולא

 באישורם לרבות, משרד הבריאות ומשרד התעשיה והמסחר. 

רך לזה המפורט במסמך ב', אלא אם קיבל על כך אישור מראש הספק לא יספק ציוד משרדי שווה ע .ג

ר לספק לספק תחליפים לציוד מטעמו. יובהר, כי המועצה אינה חייבת לאש ממיאו /ובכתב מהמנהל ו

  גם אם שווה ערך לו.

יעדכן  הספק ,אחד ממוצרי הספק ו/או יותרייצור ו/או אספקה של  ופסקימקרה שבו ביחד עם זאת,  .ד

 התאם, באיכותמבחינה שווה ערך וכספי  שווה ערךיידרש לספק מוצר חלופי ו ל כךה עעצאת המו

, תהא רשאית שבו המוצר לא יהא שווה ערך ו/או במקרה כן. ככל שלא יעשה רישת המועצהלד

מוצר  .דין בהתאם לכלבכל דרך אחרת, רכוש את המוצר המועצה להפסיק את ההתקשרות עמו ו/או ל

 מועצה.על ידי ה, ייקבע זהבסעיף  שווה ערך כאמור

הנבדק  ציודלציוד שסיפק הספק. היה וה קותבדי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך .ה

סעד , יחויב הספק בעלות הבדיקה. אין בסעיף זה בכדי לפגוע בכל ו תואם את דרישות ההסכםאינ

 אחר לו זכאית המועצה על פי דין ו/או ההסכם.

 שסופק על ידו בכל מקרה ציודאי לדרוש, על פי שיקול דעתו, מהספק להחליף המועצה, יהיה רש גנצי .ו

ו תואם את ההזמנה ו/או בכל מקרה שהתגלה כי שסופק אינו עומד בדרישות ההסכם ו/או אינ יודשהצ
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 ציודאו תקלה ו/או נזק במהלך חודש ממועד אספקת הל ו/נפל בציוד או בחלק ממנו פגם ו/או קלקו

           למועצה. 

 רך בהחלפתו. הצועל  ימי עבודה מרגע קבלת הודעה 2להחליף ציוד, יעשה זאת בתוך  נדרש הספק

בוצעה הזמנת ציוד ויחולו עליה אותם הסדרים בדבר מועד הגעתה  הודעה כאמור תיעשה בדרך שבה

ודה פק על ידי הספק ציוד אשר אינו תואם לציוד שבהזמנת העביסו יובהר, כי בכל מקרה שבו וכיו"ב.

פריטי ציוד  2ש בה י₪ לכל הזמנה ש 50שנשלחה על ידי המועצה, יישא הספק בתשלום סכום של 

 הזמנות קודמות שאינן תואמות[.  2הנ"ל יופעל רק לאחר משרדי שאינם תואמים ]הפיצוי 

ליפו או יחליף אותו במועד מאוחר מזה שנקבע להח היה והספק יידרש להחליף ציוד והוא יסרב .ז

 יריםתהיה המועצה רשאית לרכוש את הציוד בעצמה והיא תחייב את הספק בהפרש המחבהסכם זה, 

 הוצאות הכרוכות בכך. וב

 100קנס של עמו לעיל, יגרור  5של הספק בלוח הזמנים הקבוע בסעיף זה ובסעיף  יובהר, כי אי עמידה .ח

 דחופה. ₪ בעבור שעה של איחור במקרה של הזמנה 100-קת הזמנה, ובאספ₪ לכל יום איחור 

הוראות החוזה הינם תר ובי הצדדים מצהירים, כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה .ט

ואולם אין בכך ו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה, נזק שהצדדים רואים אות

את אחת מהתחייבויותיו,  ספקם בגין הפרה מסוימת מצד הצויילפי המועצהכדי למצות את זכות 

 ס"ק א'.כאמור בתוכיח שנזקיה בפועל עלו על הסכום הנקוב  שהמועצהבלבד ו

, בכל זמן שהוא וכן ספקל תמורה המגיעהל מכ המוסכמים שאית לנכות את סכום הפיצוייםר המועצה .י

הערבות שבידה לשם גביית  ילוטלרבות ח בכל דרך אחרת ספקלגבותו מה המועצהתהא רשאית 

ערבות חדשה על מלוא גובה  למועצהלהמציא  ספקזה, יידרש ההפיצויים המוסכמים, ובמקרה כ

 . בות בחוזה זה, לפי הענייןלערעיף הסכום הקבוע בס

לתבוע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו  המועצהפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות אין בתשלום ה .יא

יטולו או כדי לפגוע בכל הפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בעין של החוזה או בקב הלה בפועל או ע

  .ןדי י כלעל פי חוזה זה ועל פ למועצהזכות אחרת המוקנית 

 לוחות זמנים .7

רותים ולהשלימם, באופן מלא ומדויק, על פי המועדים הקבועים בסעיף הספק מתחייב לבצע את השי .א

ק כל . לא תינתן לספ("לוח הזמנים הקצובמנת העבודה )להלן: "להז לעיל ובלוח הזמנים שיצורף 5

ו באישור המועצה ו/אזה  פורש בחוזהארכה או דחייה בלוח הזמנים הקצובף אלא על פי המצוין במ

 בכתב. 

ע השירותים על ידי כח עליון או על ידי תנאים שלדעת המנהל לא היו בשליטת נגרם עיכוב בביצו .ב

, מיד לאחר ות למנוע או להסיר את העיכוב, רשאי הספק לבקש מהמועצהאפשרהספק, ולא הייתה לו 

מה בלוח הזמנים הקצוב תאיכה מקרות העיכוב או מועד ידיעת הספק על העיכוב, לפי המוקדם, אר

 בבקשת הספק.  לאשר ארכה, לפי שיקול דעתה ובהתחשבוהמועצה תהא רשאית 

ביצוע השירותים לתקופה זמנית, מכל את  המועצה תהא רשאית לדרוש מהספק להפסיק לאלתר .ג

קה העבודה כאמור, יוארכו מועדי לוח הזמנים הקצוב, לפי קביעת המנהל סיבה שהיא. אם הופס

 עם הספק.  צותתייעובה

ו שיפוי מהמועצה בגין הפסקת השירותים כאמור, למעט ביחס הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי א .ד

 וכח למנהל ואושר על ידו. י שה, כפלהוצאות ישירות בלבד שנגרמו לספק

כל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע כל חלק או שלב של השירותים, באם יהיה צורך לדעת המנהל,  .ה

ק בכתב והספק ינקוט ללא דיחוי לספלוח הזמנים הקצוב, יודיע על כך המנהל ה בעמידמפאת אי 

יח את השלמת חלק או להבטבאמצעים הדרושים, לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המנהל, בכדי 

 שלב השירותים במועד הקצוב לכך. 
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בחוזה זה וכי  ודיויס ספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הקצוב הינו תנאי עיקריה .ו

ב, הינה עילה לביטול החוזה לאלתר. ההחלטה על ביטול החוזה במקרה אי עמידה בלוח הזמנים הקצו

 המועצה. של  כזה תהיה בשיקול דעתה הבלעדי

 תקופת החוזה .8

. "(חוזהתקופת ה)להלן: " ממועד חתימת הצדדים על החוזה זה הינו לשנה אחת חוזהתוקפו של  .א

 בת שנה או חלק כל אחת, תקופות נוספות בארבע חוזהיך את תקופת ההארית לבלבד רשא המועצה

  ים.שנ (5ש )חמההתקשרות לא תעלה על תקופת סך כל  "(.תקופת ההארכה)להלן: " ממנה

יום  30 בכתב ספקל, תינתן על כך הודעה להחוזה, כאמור לעי את תקופתלהאריך  המועצההחליטה  .ב

 .לפני תום תקופת החוזה

 על חתימתו במועד למועצה ספקה ימציא, לעיל כאמור החוזה תקופת את להאריך צההמוע החליטה .ג

 תדרוש אשר אחר מסמך וכל, בתוקף בנקאית וערבות ביטוח פוליסות ההארכהלתקופת  חוזהה

 .החוזה תנאי פי על הכל, המועצה

ה יהייתן ספק החל לבצע שירות שלא הסתיים, במועד סיום תקופת ההתקשרות כאמורף נהובמידה  .ד

 יצוע השירותים.להאריך את חוזה המסגרת עד לתום השלמת ב

 העתול דשיק יפל כל עת עב החוזהאת ה תהא רשאית לבטל מועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .ה

וזאת  בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול,מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב , והמוחלט הבלעדי

ועד הנקוב כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד למרה במק .מראש ימים 30של בכתב ה ודעבה

 בהודעה.

 קשרותההת כי במפורש בזאת ומוסכם מובהר, המכרז ומסמכי החוזה הוראות מיתר לגרוע מבלי .ו

 הגורמים יל ידע תקציבי אישור לקבלת פופיםכ החוזה מכוח התמורה תשלום וכן היקפה, זה בחוזה

 .דין פיל ע במועצה המוסמכים

ת ההארכה תהיה זהה לתמורה הנקובה בתקופ ספקאמור דלעיל, התמורה אשר תשולם לף העל א .ז

 . זה חוזהב

ו/או במהלך תקופת החוזה תהא  ספקהידי נשוא חוזה זה על  יםלמען הסר ספק, אספקת השירות .ח

אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות  ,באופן שוטף ורציףתהיה, תקופת ההארכה, ככל ש

 . מועצהה אחרת החלה על עובדי ניעכל מו

 התמורה  .9

 המועצהלשביעות רצון  ,לרבות ביצוע כל שירות נלווה ו/או עקיף הכרוך בכך השירותים מתןורת תמ .א

הצעת לתמורה בהתאם  פקסה למועצתשלם ה ובהתאם להזמנת עבודה, להוראות חוזה זהתאם ובה

, הצעת המחירהצהרת המציע ו  – מכרזל 'במסמך בבמסגרת הצעתו  ם הספקמטע ההמחיר שהוגש

, שבהצעת המחיר ההנחה שהוצע על ידו ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויותבהתאם לשיעור 

 ."(התמורהן: ")להל בתוספת מע"מ כדין

ותים בהיקף מסוים או בכלל, וההחלטה האם המועצה איננה מתחייבת להזמין מהספק את השיר .ב

והמוחלט  וים מהשירותים, נתונה לשיקול דעתה הבלעדימס חלק להזמין מהספק את השירותים ו/או

 של המועצה.

שירותים בפועל, וע ההתמורה בגין השירותים תשולם על ידי המועצה לספק, בהתאם להצעתו, בגן ביצ .ג

 ת הספק על פי החוזה.ובכפוף לתנאי חוזה זה וקיום התחייבויו
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, ההוצאות כל את תוכולל, השירותים ועביצ גיןב וסופי מלא תשלום מהווה התמורה כי, בזאת מובהר .ד

 המכרז תנאי פי עלשירותים ה בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין

, רכב כלי, ציוד, אדם כוח לרבות, החוזה נשוא ספקה התחייבויות לכל מלא כיסוי הווהומ בשלמות

 לצורך המתחייבות ההתאמות, תעודות, נותישיור, אישורים, היתרים, ביטוחים, הובלות, חומרים

 . ב"וכיו, השירותים מבין כלשהי עבודה ביצוע התחלת

היקפים משתנים ו/או להחליט על דחיית ים בכן מובהר בזאת, כי המועצה רשאית להזמין את השירות .ה

למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה. כמו כן,  הזמנת השירותים

עובדיה ו/או ספקים אחרים, לפי ראות מועצה לבצע את השירותים או חלקם באמצעות ת הרשאי

 עיניה, ולספק לא תהא כל טענה בגין כך.

 .שהוא וסוג מין מכל נוספים סכומים ההצעה למחיר ספויתוו לא כי מובהר כן .ו

 .העצמוה י דין אשר ישולם על ידיל פע , יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורוף האמור לעילעל א .ז

שלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או ת .ח

תנכה מהסכומים המגיעים  המועצהוישולמו על ידו.  ספקהחוזה זה, יחולו על  ל פיעל ביצוע השירות ע

עברתם וה ובה,כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי ח קספל

 .ספקלזכאי תהווה תשלום ל

כל פיצוי  ,לאמור, בהתאם ספקתהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל המועצה, כי עוד מוסכם .ט

של כל הנדרש ממנו אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות  ניכוייםו ה זהבחוזמוסכם בהתאם לאמור 

 כל דין. יפל חוזה וע יפל ע עצהלמויעה וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגבמסגרת חוזה זה, 

 המועצהבפועל ובקבלת אישור  יםכי תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירות כן מובהר, .י

 .   ים אלהלשירות

ואישור תקציבי מאת הגזברות ותנה תשלום התמורה והיקפה בקבלת הזמנה מאושרת כדין וד מע .יא

לא  ספקלתשלום ול יאושרוושרת כדין, לא מא בודהללא הזמנת ע וצעיתבש שירותיםלתשלומים אלו. 

  יה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.   תה

 התשלוםביצוע אופן  .10

בתחילת כל חודש, בגין הזמנות העבודה שבוצעו על  5-ה הספק יגיש למנהל חשבון ודו"ח מפורט עד .א

 . ידו

 לאחר, הבמלוא או החלקב, הבחתימ אשריו הספק ידי על המוגשים והדו"ח ןהחשבו את בדוקהמנהל י .ב

 והמוחלט. הבלעדי הדעת לשיקול בהתאם, ב"וכיו שלמותם, בהם עיםהמופי הפרטים נכונות בדיקת

תום החודש במהלכו הונפק החשבון לתשלום על ידי ועד יום ממ 45התמורה תשולם לספק בתוך  .ג

 "(. 45)"שוטף +הספק 

, מדוייקים או/ו מלאים או/ו יםנכונ אינם ןבחשבו המופיעים הפרטים בו במקרה כי, בזאת מובהר .ד

 לפי השלמות או/ו תיקונים לבצע ספקל ולהורות לאשרם שלא ועצההמ תרשאי, קםבחל או במלואם

 ןהחשבו אילוכ זאת ויראו ןבחשבו נמצאו אשר םיהליקוי פירוט תוך, וחלטוהמ הבלעדי הדעת שיקול

, בהתאם ספקידי העל  ןוקמתן והמועד לתשלום ימנה ממועד המצאת חשבו המועצל הומצא לא

 .הבעניין ז המועצהלהוראות 

  זהירותבטיחות ו אמצעי .11

באופן  חוזהא הנשו מתן השירותים לשם מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ספקה .א

 אדם או רכוש.  שלא יגרום לסיכון

הצעת  ירבמחלות המפורטות בסעיף זה כלו הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות למען .ב

 בגין הוצאות אלו.ולא תינתן כל תמורה נפרדת , ספקה
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 משנה ספקי .12

 המועצכמת הבהס את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, אלא רשאי למסור לאחראינו  ספקה .א

ם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה בהתא האת הסכמת המועצה נהמראש ובכתב. נת

לכל מעשה  יישא באחריות מלאה ספקותיו לפי החוזה, והבויתחיימאחריותו ומה ספקפוטרת את ה

 ו/או מחדל של מספקי השירותים, באי כוחם ועובדיהם.

 ספקהמשנה ולא יחדל לשמש  ספק, לא יוחלף מורכא המשני ספקהעסקת  המועצה ההיה ואישר .ב

 כתבש ובמרא המועצזה, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת ה חוזהביצוע השירותים נשוא ורך צמשנה ל

 משנה חלופיים. יספקלהעסקת 

, חוזהם שעליו לספק במסגרת הלכל השירותי ספקאחריותו המלאה והבלעדית של המבלי לפגוע ב .ג

 ספק כללדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של  המועצת המשנה, רשאי יספקהעסקת ה מועצה האישר

מספק את השירותים נו שאי אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או המשנה אשר לדעת

 ו. זה ולנספחי חוזהבהתאם ל

   ערבות לביצוע החוזה .13

ה מועצל ספקמוסר התן, , כולן או מקצבתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א

  (שקלים חדשים חמשת אלפיםבמילים: ו) ₪ 5,000 ום שלחתימת החוזה, ערבות בנקאית בסכטרם ב

ימים מיום סיום תקופת  60ובתוספת  למשך תקופת החוזהה וקפשת, זהלחו 'א פחסכנ המצורף בנוסח

  ."(הערבות)להלן: "החוזה 

 המועצהילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי ממ קספכי מתן הערבות אינו פוטר את ה ,מובהר בזאת .ב

ה, מועצהל ידי ע, ה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקהפי חוזל ע

ל וכן כל סעדים נוספים ואחרים ע ,כל נזקים והפסדים נוספים ספקדה לתבוע מהילא יהוו מניעה מצ

 דין.  כל פיל פי חוזה זה ו/או ע

ה תהא רשאית לחלט מועצמראש והישמש כפיצוי קבוע ומוסכם  המועצההערבות שנגבה על ידי כום ס .ג

ור ינה הגמילקנו למידת הנזק שייגרם, ויהפוך זק ו/אנה את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם ל

בטענות ו/או מי מטעמה ה מועצזכות כלשהי לבוא כלפי ה ספקמבלי שתהא לה מועצשל הוהמוחלט 

ה על פי החוזה ו/או על פי כל עצמוכלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של הנות ומע

 .חוזהדין בגין הפרת ה

בות חדשה בתנאים זהים ער ספקה והחוזה לא יבוטל, ימציא המועצי העל יד טולוהערבות תח היה .ד

    .תוך שלושה ימי עבודה לערבות שחולטה

 חוזהמיד עם קבלת ההודעה על הארכת ה ספק, ידאג הזהחוה ה להאריך את תקופתמועצהחליטה ה .ה

 התקופה וםימים מיום סי 60ובתוספת  ריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכתלהא

אשר תוקפה עד לתום  כום זההבס חדשה אוטונומית ערבות בנקאיתפקיד להאו לחלופין  המוארכת

 'אנספח כ צורף, בנוסח המהמוארכתופה ימים מיום סיום התק 06ובתוספת  התקופה המוארכת

 ה אישרה מראש לעניין זה.  מועצי שה, מאת מוסד בנקאחוזהל

זה מהלך תקופת החוכי בכל עת ב ,לדאוג ולוודאתחייב מ קספכי ה ,למען הסר ספק מובהר בזאת .ו

 .לחוזה 'א נספחכהמצורף בנוסח  ,ה ערבות תקפהמועצתהיה בידי ה ,ותקופת ההארכה )ככל שתהיה(

 .ןינויים המחוייבים לפי העני, בשיעל הערבות התקפה בתקופת ההארכה ות סעיף זה יחולוהורא .ז

 נזיקין אחריות ב .14

הפסד, אובדן, ישיר  על כל תשלום, נזק, המועצהאו יפצה את ו/ה י וישפדלעיהא אחראי מלא וב ספקה .א

ל מעשה או מחדל ין כ, לעובדיה או לצד שלישי כלשהו, בגלמועצהלגוף או לרכוש, שייגרם  ,או עקיף

מאחריות כלשהי בגין כל תשלום,  המועצהפוטר את  קספ, מי מעובדיו או מי מטעמו. הספקשל ה

 יל. על הפסד או אובדן כאמור
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 ספקכל אחריות בקשר לעובדי ה למועצהאין ולא תהיה  בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כימ .ב

בגין כל  המועצהישפה את  ספקבגין עבודתם, וה לשהולא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כ והמועצה

לתה , שעיקפסהאו נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי ו/וצאה תשלום, ה

 נשוא חוזה זה.  ההתקשרותאו /קשורה בביצוע השירותים ו

ישה, מכל ו דרעל כל נזק וכנגד כל תביעה א המועצהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  ספקה .ג

או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/

שייגרמו לה צאות המשפטיות לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההו גרםשינזק  אוכל תאונה, חבלה 

ה על נזק, שנגרם מטעמו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא  המועצהאם תתבע  ושכ"ט עו"ד.

ק את התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שיפסק לחובתה על לסל ספקכתוצאה מהאמור לעיל, יהא על ה

כל סכום שיגיע  .ורלרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמ מכת אחרתות מוסשר ו/או ידי בית משפט

עד  ספקמה הועצמה ל ידייישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע ספקמאת ה למועצהכאמור לעיל 

 תאריך התשלום בפועל.

לה עקב שגיאה מקצועית של  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל  המועצהאת  יהיה אחראי וישפה ספקה .ד

 חדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.ו/או מ פקסה

רשלנות כאמור לעיל אשר או /תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו ו/או מי מטעמו ספקהחריותו של א .ה

יבצע את השירותים פעם  ספקה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .חוזהאחר תום תקופת הלו ליתג

רותים השי יקוי כלשהו שנתגלה לאחר מתןנוצר לוה במידה וניתנו שלא כיאות ו/או במידנוספת 

אין באמור  , בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.םוצאה מקבלתכתו

 לבצע את השירותים פעם נוספת. ספקלאשר ל המועצהאת  חייבבכדי ל

ל גורם ם של כידלכמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מח ספקען הסר ספק, אחריותו של הלמ .ו

 משנה וכיו"ב. ספקי, לרבות עובדים, זה חוזהיבויותיו מכח התחהפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע 

בגין  ספקהבה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד בגו ספקתהא רשאית לעכב תשלומים ל המועצה .ז

ת רצון לשביעו לטאו אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחנזק 

 .המועצה

ו/או שעל  למועצהוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו מבלי לפגוע באמור לעיל, מ .ח

מועסקיו, ו/או  ספקי צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הל ידתבע עית שתיהיה לשאת בהם מחמ המועצה

  .ספקממנה ל מגיעיםהם ומירשאית לקזז מהסכ המועצהכולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה 

 ות, כמפורט במסמכי המכרז.הנובעת ממהות השיר ספקוע מאחריות האין באמור בסעיף זה כדי לגר .ט

  ביטוח .15

וח אשר יחולו דין, הוראות הביט כל על פי חוזה זה ו/או על פי ספקה תחריומבלי לגרוע מהתחייבות וא .א

, ומהווה חלק בלתי נפרד לחוזה 'בכנספח  המצורףנספח הביטוח על הצדדים הינן בהתאם להוראות 

 .הימנו

        כוח אדם .16

ם, בעלי ניסיון וידע במתן ומנימתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים, על חשבונו, עובדים מי ספקה .א

 השירותים.  

על  םאיעסקו על ידי הספק במסגרת מתן השירותים נשוא חוזה זה יהיו עובדים הרשכל העובדים שיו .ב

תצהיר בדבר העדר הרשעות דין לעבוד בישראל. כמו כן, הספק יחתים את כל העובדים כאמור על  פי

 .י עו"דל ידפליליות )למעט עבירות תעבורה(, שיאומת כדין ע
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 המועצהעובדיו וליושרם האישי ויפצה את  בלבד יהא אחראי באחריות מוחלטת למהימנות ספקה .ג

גרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון ו/או ייזק שנל ו/או את מקבלי השירות בגין כ

 .ספקי עובד מעובדי הל ידנגרם בדרך כלשהי ענזק אחר ש

ם המספק את השירותי ספקה מעובדי עובדכל החלפת  בכל עת, ,ספקתהא רשאית לדרוש מה המועצה .ד

בניגוד ו/או  הז אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזהבעובד אחר,  המועצהעבור 

לו בלתי מתאים למתן השירותים נשוא  ו/או אשר ייראה המועצהלהוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות 

מי מטעמה תהא או /ו המועצהיודגש, כי . ו ללא שיהוישה זמתחייב למלא אחר דרי ספקהחוזה, וה

 ים.השירות ועית לזמן את העובדים לראיון, לבחון כשירותם, ניסיונם ולאשרם בטרם ביצרשא

תמע מכך, ולמלא אחר הוראות כל מתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו, על כל המש ספקה .ה

ווי ההרחבה וכל דין ביחס לשמירה על זכויותיהם, ם, צחוקי העבודה, התקנות, ההסכמים הקיבוציי

גנת חוק ה ,(1987-חוק שכר מינימום )תשמ"זחותם, בריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות על בטי

 .1968 -ח(, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"1958-השכר )התשי"ח 

 , כלספקלבין מי מעובדי/נציגי ה ו/או ספקלבין ה המועצהלמען הסר ספק, יובהר כי אין ולא יהיו בין  .ו

 תאולבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל הנוגע לביצוע הור ספקי המעביד, וכ -יחסי עובד

 וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות להם על פי דין.מכרז 

  אי קיום יחסי עובד מעביד .17

זה וכל יתר הפעילויות  חוזההשירותים לפי  יצועמוצהר ומוסכם בזאת מפורשות, כי ההתקשרות וב .א

לבין  העצהמומעביד בין -חשב כיוצרת יחסי עובדיזה אינה יוצרת ולא ת חוזהחייב בכמת ספקשל ה

סכם בזאת מפורשות, כי היחס זה, ומו חוזהמשנה כאמור ב ספקי, עובדיו או מי מטעמו, לרבות ספקה

 עצמאי. ספקזה הינו  חוזהצד לבין הצדדים הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל 

 חוזהותיו והתחייבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו, על פי כל דין, מתחייב למלא אחר כל חוב ספקה .ב

התנאים וצי, וצווים החלים עליו ועל עובדיו, ובכלל זאת לשאת בשכרם ובכל או קיב שיאי

ה, דמי הבראה, תשלום חופש, לרבות ימי חוזההסוציאליים להם הם זכאים על פי דין או על פי 

וכן להפריש ולשלם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים על  לקופות גמל, קרנות פנסיה וכיו"ב,

ת פיצויים, , לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח לאומי, לשלטונות המס, לקופוזהחופי  לע פי דין או

 פנסיה, גמל וכיו"ב.

ר ומתחייב בזאת מפורשות, כי אין לו ולא יהיו לו או מצהי ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .ג

פיצויי  לרבות ,צההמועי מטעמו דרישות או תביעות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם למ

ליים, הפרשות לקופות או לקרנות פיטורים, דמי חופשה, הודעה מוקדמת, זכויות ותנאים סוציא

 דבר ועניין, כתב סילוק וויתור מלא. לכל זה מהווה, חוזהוכדומה, וכי חתימתו על 

ן יב חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה, המועצהע, בפסק דין, כי על בכל מקרה בו ייקב .ד

, בגין כל המועצהאת  פקסכר, בין של תנאים סוציאליים ובין של נלוות, ישיב, יפצה וישפה השל ש

ימים מקבלת דרישת  7פסק הדין, וזאת בתוך גין לשלמם ב המועצהעלות, הוצאה או פיצויי שיהא על 

 תיהא רשאת המועצהנה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. מוסכם בזאת, כי הראשו המועצה

 .כל סכום שהוא יחויב בו כאמור לעיל ספקהתמורה המגיעה ללקזז מ

 זהחוההפרת  .18

 חת מהפעולות הבאות:  כל אלעשות  ו/או המנהל המועצה תרשאי ,זה חוזההוראה מהוראות  ספקההפר  

בגין חוזה זה  יפל ע ספקהטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות יבכ למועצהלממש את הערבות שניתנה  .א

  .תקופת ההארכהו/או  הוזתקופת הח
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שימוש  תוך ,זה חוזה יפל ע םחייב בביצוע ספקשה יםשירותים את ה/אחרספק/ים לעשות באמצעות  .ב

את ולחייב  מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת, ,ספקהי ל ידע נעשוש ללא הגבלה בפעולות ושירותים

 הוצאות הכרוכות בכך.            כל הב ספקה

זים חוק החו כל דין ובכלל זה ל פיזה ו/או ע חוזה ל פיסעד או תרופה עע מכל וגראין באמור לעיל כדי ל .ג

ת כל הנזק הממשי וע אלתב המועצהובכלל זה זכות  ,1970 –תשל"א  ,)תרופות בשל הפרת חוזה(

 הן בעקיפין כתוצאה מההפרה. גרם לה הן במישרין וישנגרם לה ו/או י

 ספציפיותה הוראותה ובפרט, החוזה תהוראו רשאמ לגרוע כדי סעיפיו תתי על זה בסעיף אין .ד

 למסור או/ו בעצמה חלקם או/ושירותים האת  לבצע, עיניה ראות ילפ, המועצה לאפשרות המתייחסות

 .ספקה חשבון על, אחר אדםל ביצוען

 חוזההסיום  .19

 חוזההפרת ה בגיןסיום שלא 

את החוזה ו/או לבטל  ,יאבלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שה המועצה .א

או במהלך  החוזהי מועד תחילת תקופת להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפנ

ימים )להלן:  30ארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של ת ההאו במהלך איזה מתקופו החוזהתקופת 

 "(.יום החוזההודעת ס"

ההתקשרות ו/או הפסקת  הפסקת וא/מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו ספקה .ב

ת ות המוקניוזכו ןניקופות הארכה נוספות, הלת החוזהו/או אי הארכת תקופת  החוזהתקופת 

וע האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנ קרים, וכי בקרות איזה מהממועצהל

ך כל תקופת ים למשתרולרבות טענה בדבר הסתמכותו למתן שיומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, 

כה )כולן או חלקן( ובפרט טענות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההאר החוזה

 שירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.עם הבקשר  ספקשעניינן השקעות אותן השקיע ה

זכאי  ספק, יהיה הספקהחוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של ה את ביטול המועצהדרשה  .ג

לאותו מועד,  ביצע בפועל, עד םאך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אות המועצהמל לקב

יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על לא  , מלא וגמור בגין ביטול החוזה. מובהר, כיוזאת כסעד סופי

ה זחולביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי  ספקספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הכל אחריות נו המועצה

עה מכל מין וסוג שהם וכן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תבי ספקוהזה, 

 וספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. וי נלא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפ

 וזההפרת הח בגיןסיום 

 זה אית להביא חוזהתהא רש בדבל המועצהלעיל,  .ג.20 -.א 20פים בסעיהאמור מבלי לפגוע מכלליות  .ד

הודעה  ספקל נהשאיננה יסודית, ובלבד שנתאת החוזה, הפרה  ספקלסיומו בכל מקרה בו הפר ה

 , תוך התקופה כאמור.ת ההפרהקן אלא תי ספקיום וה 14מוקדמת של 

על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר מן  המועצהת של מבלי לגרוע מכל  זכות אחר .ה

 רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: המועצההא תאים, רים הבקהמ

קשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או ב ספקהוגשה כנגד ה .1

קשה כאמור לא למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שב ו/אוקבוע 

 יום ממועד הגשתה.  30בוטלה בתוך 

שנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל בקשת פשיטת רגל או נגדו  הגשפושט רגל או שהו ספקה .2

ו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה שניתן נגדו צאו 

ניתן נגדו צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או  ידו על

 תהוא פנה לנושיו למען קבל, או שםלקשהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או ח

 .1983 –תשמ"ג  ,קודת החברות )נוסח חדש(תם בהתאם לפיארכה או פשרה למען הסדר א



 

47 
 _________________  :תימת המציעח                        רכי דיןמשרד עו -ות'וש ל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ© כ 

 

מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור,  ו או, כולספקהוטל עיקול על רכוש ה .3

 םליהמונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים )כולם או חלקם(, והעיקו באופן

 ימים ממועד נקיטתם.  30לא בוטלו בתוך  כאמור

בביצוע משנה  ספקאו מקצתו, לאחר או מעסיק כולו  חוזהמסב את ה ספקה .4

 בכתב ומראש.  המועצהמת הסכ ללא חוזההתחייבויותיו מכח ה

 . ה של המועצהחת דעת, להנחוזהמסתלק מביצוע ה ספקה .5

אספקתם או ת מהלך פסיק אמו א או חלקם השירותים המבוקשיםמספק את  אינו ספקה .6

ואינו מציית להוראה  ועצההמ ל ידישנקבע ואושר ע מניםזח הלפי לו ספקםאינו משהוא 

בקצב הדרוש ו/או לפי לוח שירותים קת הבאספלהתחיל או להמשיך  ועצהבכתב מהמ

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות  ספקהאו כאשר  הזמנים

תוך הזמן  ועצהפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המאת הה וקנולא תי חוזהב

 יםו/או מי מטעמו כי השירות ספקה בתהתר ועצהאו כאשר המשננקב בהתראה 

ם קבלת והוא לא נקט מייד ע הלשביעות רצונ םולן או מקצתן, אינו, כעל יד יםהמבוצע

 ים.התראה זו צעדים נאותים לשיפור השירות

 . השירותיםמתרשל בזדון בביצוע  ספקשה הת דעתת להנחוכחהו המועצהכשיש בידי  .7

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע  ספקשהוכחות להנחת דעתה, ה המועצהכשיש בידי  .8

הכרוך מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר חד, לאדם כלשהו שו

 בביצוע החוזה. 

ך זמן סביר ו/או תוך תו התיוישולא נענה לדר המועצהאינו ממלא את הוראות  ספקה .9

 נותן ההוראה.   ל ידיהזמן שנקבע לכך ע

תיו מניוו/או נגד מי מבעלי  ספקהה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד נפתח .10

 ו/או מנהליו. 

זה אינה נכונה או  חוזהנה בקשר עם חתימת תישנ ספקההתברר כי הצהרה כלשהי של  .11

התקשרות ההיה בה כדי להשפיע על  המועצה ר לדעתשא לא גילה עובדה מהותית ספקשה

 . ספקהעם 

 מדויקים במסגרת תפקידו. הצהרה ו/או נתונים שאינם  למועצהמסר  ספקההתברר כי  .12

 .18-19, 3-9 כהוראות יסודיות:הנחשבים  ,עיף מסעיפי החוזה הבאיםפר סה ספקה .13

סעיף זה, רשאית  אותם להוראהתאת החוזה ב המועצהמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה  .ו

על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף  , מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לההמועצה

 פי שיקול דעתה הבלעדי.  ר עלפעולה עם כל גורם אח

בהתאם להוראות חוזה זה  למועצהלא יגרע מכל זכות אחרת העומדת מובהר בזאת, כי ביטול החוזה  .ז

 ות כל דין. להורא םתאו/או בה

זה  חוזההי מהזכויות שהוקנו לה בבסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלש המועצההשתמשה  .ח

כל טענות  ספקללא יהיו , ה את ביצועו, כולו או מקצתופסיק, כולו או מקצתו או החוזהוביטלה את ה

 במוניטין.     פגיעה  ללאו תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כו/ו

 שונות .20

 וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא התחייב לבצע והוא לא ביצע, ספקכל פעולה שה .א
נשלחה אליו במקומו ועל חשבונו, ובלבד ש תהאחר תחתיו ולעשו ספקים לש ההמועצרשאית  -מילאה 

תיו תוך הזמן שנקבע ייבויוחהת, הדורשת ממנו למלא את המועצהלפני כן הודעה בכתב על ידי 
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בהתאם לחוזה זה  המועצהגרוע מזכויותיה של מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לבהודעה. 
 ובהתאם לכל דין.

יותיו על פי חוזה זה, כולן להסב, להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכו רשאיאינו  ספקה .ב
   ה, מראש ובכתב.מועצאו חלקן, אלא באישור ה

על פיו לאחר ללא  העביר את החוזה, כולו או מקצתו או כל טובת הנאה ספק, כי הלמועצההתברר  .ג
לא תהא כל  ספקול וזהחאת הבטל רשאית ל המועצהתהא  -בכתב ומראש  המועצהקבלת הסכמת 

 בשל כך. המועצהוא נגד טענה ו/או תביעה מכל סוג שה

או מזכויותיו )בין בבת אחת ובין /ותיו וימנומעלה מ 25%כי לא יעביר  ספקבכלל זה מתחייב ה .ד
 ה.מועצמראש ובכתב של ה אלא לאחר שקיבל אישור ,בחלקים(

על  בכתב למועצה להודיע ספקבבורסה, על ה חרותהינו חברה ציבורית שמניותיה נס ספקבמקרה בו ה .ה
וכן  ,ות כןשלעודע על כוונה וו/או זכויות וכן על כוונה להעברה כאמור, זאת מיד כשייהעברת מניות 

 תקשרות. ה תעמוד הזכות לבטל את ההמועצעברה ולהשוב, מיד בעת ביצוע ה

 חוזה זה. ור למוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקש ספקה .ו

או מאת /וה מועצ, מאת הספקהמגיעים או שיגיעו למהכספים ו/או לקזז תהא רשאית לנכות  המועצה .ז
עניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום דבר ו לכ ו/או בגיןגופים אחרים 

 ספקה מהמועציגיעו לאשר ו הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי א
צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  ל ידישאת בהם מחמת שתתבע עה למועצזה ו/או שעל ה חוזהבהתאם ל

כח חוזה מ ספקה מאת המועצו/או כל העשוי להגיע לו/או מי מטעמו ו מועסקיו יו ו/אדובו/או ע ספקה
וע את החזרת הכספים לתב המועצאו מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של ה

 . בידההספק ת חילוט הערבות שהפקיד לרבו ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת

על פי חוזה זה  מועצהמהפעלת זכות כלשהי המוקנית ל ה ו/אולעושום ויתור או מחדל או הימנעות מפ .ח

אחרת  בדרךמחמת התנהגות או  מניעות ו/או השתק כיוצר כנגד המועצהחשב יידין, לא  ו/או על פי כל
 ה על זכותה בכתב ובמפורש. מועצויתרה ה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ספקביחסיה עם ה

כל דין במקרה  יפל ים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עת הצדדוויאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכ .ט
בקשר  ספקהעל אף האמור, לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד החוזה. של הפרת 

 בין הצדדים.  לחוזה זה, בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות

 חוזהכם בין הצדדים, וכי צד לא המוסומלכי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את  ,מוסכם בזה .י
 .חוזה זהיבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחי

שנהו מבוא לחוזה זה. כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למרט בכתובות הצדדים הינם כמפו .יא
 כדבר דואר רשום. משלוחה וםשעות מי 72לפי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען 

 ו על החתום:נולראיה בא

 

 

 ספקה                        המועצהגזבר                   צההמועראש             
 __________________________: ________ ת.ז./ ח.פ.__________________________ק: ספה שם
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 א' נספח     

     

 נוסח ערבות הביצוע 
 תאריך ___/__/__  

 לכבוד 
 ימה צורן ת קדמועצה מקומי

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס' ________הנדון:  
 

 ."(נערבה" הזוכה( )להלן:הספק על פי בקשת ________________ )יש לציין את שם  .1
 

שקלים  םחמשת אלפיובמילים: ) 5,000 שלאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

לאספקת ציוד משרדי  07/2020ס' מ ביפוממכרז לחוזה נשוא "(, בקשר סכום הערבותלהלן: ")₪  (חדשים
 צורן.  עבור המועצה המקומית קדימה

 
עם לפעם על ידי הלשכה המרכזית שהוא מתפרסם מפכפי ם לצרכן ירילמדד המחסכום הערבות יהיה צמוד 

 כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:לסטטיסטיקה ולמחקר 

 
   בחודש שלאחריו  15 - ב שהתפרסם ________ שנת_______ זו, מדד חודש " לענין ערבות המדד היסודי"

 ע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז(.)יש לציין את המדד הידו
 

 רבות זו.א המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם לפי ען ערבות זו, יה" לעניד החדשהמד" 
 

דד היסודי, יהיו ת המהפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומ 
מחולק  שה,היסודי בסכום הדרילמדד ש בין המדד החדש הסכום השווה למכפלת ההפר –הפרשי ההצמדה 

ם הנקוב בדרישתכם עד נשלם לכם את הסכו ד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי,היסודי. אם המדבמדד 
 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
תנו מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתוב ימים מעשרהאוחר לא ילפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2

סכום הערבות בתוספת הפרשי על  בלבד שלא יעלהקוב בדרישה והנ המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום

ליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה הצמדה, מבלי להטיל ע
 מאת הנערב.

 

ת או במספר דרישות שכל אחת מהן תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחאתם  .3
 שסך דרישותיכם לא יעלו על הסך הכולל הנ"ל.ל בלבד, בתנאי ק מהסכום הנ"לחלמתייחסת 

 
זה  תאריך ולאחר ,)כולל( בלבד ______ שנתלליום ____ לחודש ________ בות זו תישאר בתוקפה עד ער .4

 תהיה בטלה ומבוטלת.
 

 ל.קבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להת 
 
 ה או להסבה.נה ניתנת להעברערבות זו אי .5

 
                                                                                                           _______________  ____ 

 ה    ב    נ    ק                                                                                                                        
 

 ות שונהלא יתקבל נוסח ערב :הערה
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 'בנספח 
 אחריות וביטוח נספח 

 
המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : המועצה המקומית קדימה צורן  ו/או 

 סמך רשותיים ו ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםתאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי 
 
לעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם שהוא הספק יהיה אחראי באופן ב .1

במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה בגין כל נזק 
על חשבונות פסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך. הספק יוציא ו/או ה

 פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 

הספק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור  .2
 לעיל.

 
שפה הספק את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המזמינה , ילעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3

ן כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הספק  ו/או עקב טענה בקשר לשלם בקשר עם או בגי
 מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.-ליחסי עובד

 
שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע להספק  המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא .4

מינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה ממנה, וכן תהא המז
 לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 
לכל הפחות ו של הסכם זה להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הספק ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלות .5

הסכם זה, והוא יישא בעלותם לנקוב בבהתאם את הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו 
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם וכן 

 
ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של  7הספק ימציא למזמינה תוך  .6

יחזור הספק  .ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה א חתום על ידי מבטחיוהמזמינה כשהו
 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו. 14וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות 

 
איין הסכם זה, על יתהספק מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, 

 ה מידית.כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבוד
 

את פוליסת הביטוח גם אם תבקש זאת המזמינה יהיה הספק חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,  .7
 ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

 
ב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה הספק מתחיי .8

המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום הספק 
 ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה להספק.

 
ים למזמינה כנגד הספק על נת ו/או סעד ו/או תרופה המוקאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכו .9

ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם  להגביל את אחריותו  או פי ההסכם ועל פי כל דין,
 זה.

 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי 
 פי הסכם זה. מהתחייבויותיו על

ות מצומצם או משונה לרעה או בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע המזמינה כי מי מביטוחי הספק עומד להי .10
לעיל, מתחייב הספק לערוך את  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

דש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח ח
 הביטוח כאמור.

ארבעה ) 14בתוך  יל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב הספק להמציא מזמינהבנוסף לאמור לע .11
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם עשר

ם ל פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכלליו/או החלים עליו ע
כמו כן מתחייב הספק לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות במסגרת נספח "אישור ביטוחי הספק", 

 המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.
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הסכם זה באי הביטוח המתחייבים מן האמור למען הסר הספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנ .12
ועל הספק לבחון את חשיפתו  ינימאלית המוטלת על הספק,הינם דרישה מובאישור עריכת ביטוחי הספק, 

לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה 
ביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או ת

 האחריות המינימאליים כאמור.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו  .13
ינה, לא יפגעו בזכויות המזמו/או מי מהבאים מטעמו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או עובדיו ומנהליו 

 על פי ביטוחים אלו.

בגין כל נזק,  ,באופן מלא  לשפות את המזמינה כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי .14
אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו 

מועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או מהפוליסות על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או העובדים ה
 בשמו ו/או עבורו.

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הספק ת)אך לא חייב תהמזמינה רשאי .15
אין באמור כאמור לעיל. הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישורי הביטוח, 

על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי  ללעיל כדי להטי
ביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על ה

 הספק על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

ת המפורטות באישור ביטוחי הספק, וכל תשלום הספק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסו .16
הן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר ל

לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי 
 ודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולו

היה המזמינה תם הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, לא ביצע ו/או לא קיי .17
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם  האך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותי תרשאי

לטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הספק. כל סכום המזמינה )בהתאם להח
בתוספת תקורה  הראשונה המזמינה על פי דרישתלבתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב מהשיל

היה ת. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף זה, המזמינה 20%מוסכמת בשיעור של 
 תיהיה המזמינה רשאתלנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה להספק בכל זמן שהוא, וכן  תרשאי

 לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הספק למלא אחר  .18
ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 

חיו וע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושלשהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגו
שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל 

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 סעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדיתכל הוראה ב .19
 של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

יכללו את  ופרויקט זה בלבד,הספק מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,  .20
 ות הנדרשות ע"פ חוזה זהמתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסההרחבות המצ"ב, ה

 
 משרדיציוד לאספקת מהות העבודות : 

 
הספק, קבלני המשנה של  ,כמפורט ברישא למסמך זה המזמינההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 

ביצוע הספק בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מ
 העבודות.
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 :פים המצויינים במסמך זהדרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעי
 

 :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .1

 (₪ 2,000,000.-)אך לא פחות מ ש"ח   2,000,000 -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 
 חוג הכולל פעילות גופנית. לאירוע  ולתקופת הבטוח עבור

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
המזמינה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד יצוין במפורש בפוליסה כי  .1.1

 שלישי.

ובתנאי כי יש חבות של כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .1.2
 לפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.המבוטח כ

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה " : . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן3.12בסעיף  .1.3
 ". ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 סייג אחריות מקצועית מבוטל לגבי נזקי גוף. .1.4

 .כנגד המזמינה וב של המוסד לביטוח לאומיהפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיב .1.5

ולמעט כלפי מי שגרם  המזמינהעל זכות השיבוב כנגד  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור .1.6
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהלנזק בזדון, 

 
 ביטוח חבות מעבידים: .2

ם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיה
₪ ( לאירוע אחד ולתקופת  20,000,000.-ת מ )אך לא פחוש"ח  20,000,000 - אחריות שלא תפחת מסך של

 הביטוח.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.1
 

למעשי ו/או מחדלי מפעיל החוגים ו/או  ובגין אחריות ףוטח נוסהמזמינה כמב הפוליסה תורחב לכסות את  2.2
 .הבאים מטעמו 

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  . 2.3.

 ". ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
 

  המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.תור על זכות השיבוב כנגד . הפוליסה תכלול סעיף וי2.4
 

 :ביטוח כלי רכב .3
 

 __________ תקופת ביטוח: מתאריך ____________ ועד ____________ מ.ר. 3.1
 

 מספר פוליסה _____________ סוג הביטוח ______________      
 

 מספר תעודת חובה משולמת ______________      
 

 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת. __________ ר.מ 3.2
 

 ______________ הביטוח סוג_____________  פוליסה מספר      
 

 ______________ משולמת חובה תעודת מספר      
 

 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת. __________ ר.מ 3.3
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 ______________ הביטוח סוג_____________  פוליסה מספר      

 
 ______________ משולמת חובה תעודת מספר      

 
 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת. __________ ר.מ 3.4

 
 ______________ הביטוח סוג_____________  פוליסה מספר      

 
 ______________ משולמת חובה תעודת מספר      

 
 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת. __________ ר.מ 3.5

 
 ______________ הביטוח סוג_____________  פוליסה מספר      

 
 ______________ משולמת חובה תעודת מספר      

 
 :הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .4

  
 ים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.כל הכיסויים הביטוחי .4.1
 
בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמינה,  הכיסוי בכל הביטוחים שערך הספק .4.2

עובדיו, כל הבאים מטעמו, קבלנים וקבלני משנה של הספק בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית 
 ספק ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו.והשיורית למעשי או מחדלי ה

 
טוחים בכפוף לקבלת הודעה במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הבי .4.3

מהספק וגם או המזמינה. הודיעה המזמינה על הבקשה להארכה, תחויב הוא בגין הפרמיות הדמזמינה, 
בעקבות בקשה כנאמר לעיל  למזמינה  הודיע המבטח   אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה.

לתוקף ,  יום לפני כניסת הביטולושים( )של 30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות האריך שלא ל ועל כוונת
יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד  60תהייה למזמינה אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד 

 . רשת לתקופה זוהתחייבות המזמינה לתשלום הפרמיה היחסית הנד

 
אם צם היקפם, אלא הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמ  .4.4

 )שישים( יום מראש. 60למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  כן שלח המבטח

 
למעט  –חריג או הוראה בפוליסה  בכל הביטוחים שערך הספק בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל  .4.5

וי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, המפקיעים או המגבילים את הכיס –תביעות המוגשות נגד הספק לבדו 
התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, 

 מתמשך, עבודות נוער כחוק.זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך 

ויתור של המבטח על זכותו  כל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר  .4.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמינה זיקה אליו , או SUBROGATIONלתחלוף )

 עט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמינה ולמ

 
יפגעו זכויות המזמינה מחמת אי כל הביטוחים שערך הספק בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא י  .4.7

מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה, שלעניין זה 
 הביטוח כמזמינה.מוגדר כמנכ"ל המזמינה, גזבר המזמינה או האחראי על 

 
ו מגבילה בדרך כל הוראה בביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/א  .4.8

כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמינה. כל הביטוחים 
י", המזכה את המזמינה במלוא "ביטוח ראשונ והאמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינ

ים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמינה האחר
 החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
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הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות   .4.9

 תחולנה.במידה ו

 
נות לעיל, עד מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויי .4.10

כמו כן תחולנה חובות "המבוטח" על הספק בלבד, על פי תנאי כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה. 
 והתניות הפוליסה.

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.11

 הבטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה

 
הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט  

 זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הספק  שם הספק  אריךת
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


