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חתימת המציע_________________ :

מסמך א'

מכרז פומבי מס' 08/2021

לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

הזמנה להציע הצעות ותנאי המכרז
 .1מבוא
 .1.1המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן,
להגיש הצעות בעבור אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן לרבות הובלה
ושינוע המוצרים ופריקתם במשרדי המועצה ו/או כל מקום אחר שיידרש על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ,הכל
על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז (להלן" :השירותים").
 .1.2במסגרת המכרז ייבחר ספק ,אתו ייחתם הסכם מסגרת בנוסח המצורף למכרז זה ,לפיו יספק את השירותים
למועצה ,בהתאם לצרכי המועצה ,תקציבה ושיקול דעתה והכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם .על
אף האמור ,ועדת המכרזים תהא רשאית להכריז על ספק/ים נוספים לצורך הרחבת מספר ספקי המסגרת ,וזאת
בהתאם להיקף השירותים הנדרש ,בהתאם לצרכי המועצה ולפי שיקול דעתה.
 .1.3יובהר ,כי הזמנה זו וההשתתפות במכרז זה כפופה למכלול התנאים ולמילוי כל הפרטים הנקובים ע"י המציעים.
 .1.4המועצה אינה מתחייבת להיקף שירותים אשר יוזמנו מהספק .כמו כן ,המועצה אינה חייבת להזמין את כל
המוצרים המפורטים בהצעה הכספית .כמו כן המועצה תהא רשאית לשנות מהפרטים המופיעים בהצעה הכספית
ו/או בכתב הכמויות ו/או להוסיף עליהם .במקרה שהמוצרים אינם מופיעים בכתב הכמויות יקבע מחירן כמפורט
להלן .מובהר כי ההזמנה והיקפה תלויים בשיקול דעתה של המועצה ובהתאם לצרכיה .הקבלן יהיה חייב לבצע
את השירותים ללא כל הגבלה (למינימום או למקסימום) וללא כל שינוי במחיר הצעתו.
 .1.5כמו כן ,מובהר כי המועצה אינה מתחייבת כי כל השירותים יוזמנו מהספק שזכה והמועצה רשאית להתקשר עם
ספקים אחרים לביצוע ו/או לבצע בעצמה ו/או בכל דרך ולא תהיה לקבלן כל טענה בגין כך.
 .1.6המועצה תהא רשאית לפצל את הזכייה במכרז למספר משתתפים והיא אינה חייבת למוסרם במלואם לספק אחד.

 .2מהות השירותים
.2.1

.2.2

.2.3
.2.4

ההתקשרות עם הזוכה תהיה התקשרות מסגרת ,על פי החוזה המצורף למכרז זה ,לאספקת מוצרי מזון וכלים חד
פעמיים כאשר המועצה תהא רשאית ,בהתאם לצרכיה ,תקציבה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפנות
מעת לעת לספק/י המסגרת בדרישה לקבלת השירותים המבוקשים על ידה ,וזאת באמצעות הזמנת עבודה ,שתצא
מעת לעת על ידי המועצה ,חתומה על ידי מורשה החתימה של המועצה ,והספק יבצע את השירותים הנדרשים
עבור המועצה ,כאמור לעיל והכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם ,בהתאם להזמנות השירות/ים
שיוצאו במהלך ההתקשרות (ככל שיוצאו) (להלן" :השירות/ים" ו/או "העבודה/ות").
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,השירותים המבוקשים כוללים ,בין היתר ,שירותי אספקה ,הובלה ,פריקה של
המוצרים במשרדי המועצה ו/או בכל מקום אחר עליו יורה המנהל לספק ברחבי המועצה .כן יובהר ,כי פירוט זה
אינו מהווה רשימה סגורה ,ספק המסגרת יצטרך לבצע כל שירות שיוטל עליו ושנובע מהשירותים נשוא מכרז זה,
והכל בהתאם להוראות המועצה כפי שינתנו מעת לעת ,ולפי הוראות שיקבעו בהזמנת השירות/ים מטעם המועצה.
ככל שיידרש על ידי המועצה ,יעמיד ספק המסגרת כוח אדם בהיקף הנדרש לצורך ביצוע השירותים לשביעות
רצונה של המועצה ,והכל בהתאם להנחיות המועצה ובכפוף לאישורה.
ההיקף הכספי השנתי המוערך בעבור אספקת השירותים המבוקשים הינו כ 150,000 -ש"ח לשנה יחד עם זאת,
אין בהערכה כאמור בכדי לחייב את המועצה ולספק הזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה בגין כך.
יובהר ,כי על ספק המסגרת הזוכה ,לנהל מעקב אחר ניצול המסגרת התקציבית הקבועה בסעיף זה ,ולהתריע בפני
המועצה במקרים הבאים :כאשר ינוצלו  75%מהמסגרת התקציבית ,וכן במקרה שבו ינוצלו  90%ממנה.

 .2.5בהגשת הצעה והשתתפות במכרז זה ,כל מציע מתחייב ומצהיר ,כי הוא יהיה מנוע מלטעון טענה בקשר להסתמכות
או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה דומה בעניין זה ,והוא מוותר בזאת מראש בויתור מוחלט על כל טענה ו/או
דרישה בקשר להיקף ההזמנות מסוים במהלך תקופת ההתקשרות.
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חתימת המציע_________________ :

 .2.6ספק המסגרת מחויב לבצע את כל השירותים וכן כל שירות נלווה ו/או עקיף הכרוך בכך ,שיוזמן ממנו/מהם על
ידי המועצה (ככל שיוזמן) .השירותים יבוצעו במועדים ובמקום עליו תורה המועצה בהזמנת השירות/ים ,באופן
מלא ומושלם ,והכל בהתאם לכל תנאי מכרז ,תנאי החוזה ,תנאי הזמנת השירות/ים ובהתאם למפרט השירותים
שיצורף להזמנה (ככל שיצורף) ובהתאם להוראות כל דין .ספק המסגרת אינו/ם רשאי/ם לסרב לבצע שירות כלשהו
בתחום בו התקבלה הצעתו/ם.
 .2.7לאורך כל תקופת ההתקשרות ,ספק המסגרת יהיה מחויב להיות זמין לביצוע השירותים עבור המועצה.
 .2.8כנגד ביצוע התחייבויותיו בפועל בהתאם להוראות המועצה ,החוזה ונספחיו יהיה זכאי ספק המסגרת שיבצע את
השירותים על פי הזמנת שירות/ים של המועצה ,לתמורה בהתאם להצעתו במכרז זה ו/או כפי שיפורט בהזמנת
השירות/ים ,הכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה ,ולפי הנמוך ביניהם.
.2.9

ספק המסגרת ו/או מי מטעמו ,יחזיק בכל האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים ,במשך כל
תקופת ההתקשרות ,ולגבי ביטוח כל עוד קיימת אחריות ע"פ דין ,כשהם בתוקף ויתאמו עם המועצה ו/או מי
מטעמה וכל גורם רשותי אחר את ביצוע השירותים ,לפי הנדרש.

 .2.10תקופת ההתקשרות הינה ל 36 -חודשים ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
למועצה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת בתקופה נוספת של  24חודשים או חלק ממנה .סך כל תקופת
ההתקשרות לא תעלה על  5שנים .מימשה המועצה את זכותה כאמור ,יחולו כל הוראות מסמכי המכרז והחוזה
גם על תקופת ההתקשרות המוארכת .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות בכל
עת על ידי מתן הודעה בכתב לזוכה 30 ,יום מראש ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כמפורט בחוזה.
 .2.11על המציע לקרוא את מסמכי המכרז ,לרבות את החוזה ונספחיו ,וכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה,
ובעצם הגשת הצעתו ,ייחשב כמי שקראם ,הבינם והסכים לכל האמור בהם ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד
תנאי מתנאי המכרז ו/או כנגד כל האמור במסמכי המכרז.
 .2.12המציע מצהיר ,כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ,ידועות לו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עובר
להגשת הצעתו למכרז.

 .3הוראות והנחיות בקשר להליכי המכרז
 .3.1עיון במסמכי המכרז
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת( www.kadima-zoran.muni.il :להלן :אתר
המועצה") תחת לשונית "מכרזים" .לשם הגשת הצעה ,על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז.
באחריות המציעים לעקוב באתר האינטרנט של המועצה אחר פרסום תשובות ,הבהרות ,שינויים ועדכונים
הנוגעים למכרז זה וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות .כל תשובה ו/או הבהרה ו/או עדכון שיפורסמו באתר
מחייבים את המציעים.

 .3.2רכישת מסמכי המכרז
על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של  300ש"ח כולל מע"מ כדין ,אשר לא יוחזרו בכל מקרה
לרבות במקרה של ביטול המכרז .התשלום יעשה במחלקת הגבייה של המועצה ,ברחוב ההגנה  ,1קדימה צורן,
בימים א'-ה' בין השעות  08:00-13:00וביום ג' בין השעות  .16:00-19:00יובהר ,את הקבלה בגין רכישת מסמכי
המכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוגשו על ידי המציע.
לאחר ביצוע התשלום ,יש להדפיס מאתר המועצה את מסמכי המכרז לרבות כל מסמך ו/או נספח הקשור למכרז,
שיפורסם באתר המועצה ,ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.
 .3.3הגשת הצעות
כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא את כל מסמכי המכרז ,בצרוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז,
בשני עותקים זהים (מקור והעתק) ,במעטפת המכרז כשהיא סגורה ועליה מצוין " -מכרז פומבי מס' ,"08/2021
אך ורק במסירה ידנית באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,בלשכת מנכ"ל המועצה ,ברחוב
הרצל  ,1קדימה צורן (להלן" :משרדי המועצה") לא יאוחר מיום  25.07.2021עד השעה  12:00בלבד .למען
הסר ספק ,יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים.
את ההצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות.
אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט במסירה ידנית ,כמפורט לעיל.
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חתימת המציע_________________ :

 .3.4יובהר ,כי כל התייחסות הנוגעת לבעלי תפקידים במכרז מופנית לשני המינים ,השימוש בלשון זכר/נקבה נעשה
לשם הנוחות לבד.
 .3.5ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז
 .3.5.1להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:
הפעילות

התאריכים

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 04.07.2021עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 25.07.2021עד השעה 12:00

 .3.5.2המועצה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועדים הנקובים בסעיף  3.5.1לעיל.
על המועדים החדשים שייקבעו על ידי המועצה ,אם וככל שייקבעו ,יחולו כל ההוראות אשר חלו על
המועדים שקדמו להם .להסרת ספק מובהר ,שאין באמור בסעיף זה לעיל ,משום התחייבות ו/או הבטחה
של המועצה למתן ארכה כלשהי ,ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהמועצה ארכה כלשהי.
 .3.5.3לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים ,בהתאם לסעיף  3.5.2לעיל ,כדי לגרוע מהוראה
אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי מסמכי המכרז או על פי דין,
והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או
לאי-מימושן של זכויות המועצה.

 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
על המשתתפים במכרז ,יחידים או תאגידים הרשומים כדין בישראל ,לעמוד בכל תנאי הסף להלן ,במצטבר:
 .4.1המציע הינו בעל ניסיון מוכח ב 3-שנים מלאות מתוך חמש השנים האחרונות ( )2016-2020באספקת מוצרי מזון
וכלים חד פעמיים כדוגמת המוצרים במכרז זה ,ללקוח אחד לפחות ,בהיקף מצטבר של  200,000ש"ח לפחות (כולל
מע"מ) ,לכל אחת מ 3-השנים כאמור.
 .4.2המציע בעל רישיון עסק תקף לממכר פרטי מזון ארוזים ,בהתאם לפריט (7.4ב) ו/או ( 7.4ד) לצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג 2013-ו/או למציע פטור מאת הרשות המקומית ,לפיו הוא אינו מחויב להחזיק
ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח  ,1968וזאת בהתייחס למקום בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו.
 .4.3המציע בעל תעודת כשרות בתוקף ,על שמו ,מאת הרבנות.
 .4.4המציע הינו בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – .1976
 .4.5המציע רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה.
הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת ,הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל ,וכל המסמכים
הנדרשים במכרז ,יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז .המציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין
או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה לפניה זו ,בין באמצעותו ,באמצעות בעל השליטה בו ,מנהל ,נושא משרה
ו/או שותף ובין באמצעות חברת בת של המציע.
למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים.

 .5מסמכים שיש לצרף להצעה
 .5.1על המציע לכלול בהצעתו שני עותקים ,לפחות אחד במקור ,של כל אחד מן המסמכים הבאים (בהתאם לפרקים
אליהם מוגשת ההצעה) ,כדלקמן:
 .5.1.1תצהיר בדבר ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף  ,4.1בנוסח הקבוע במסמך ד' למסמכי
המכרז ,חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד וכן ,המלצות מטעם לקוחות בהתאם לנוסח המוצע
שבמסמך ה' ו/או כל נוסח דומה אחר ובלבד שיכלול את כל הפרטים שבנוסח.
 .5.1.2העתק נאמן למקור של רישיון עסק על שם המציע ,בהתאם לפריט (7.4ב) ו/או ( 7.4ד) לצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג 2013 -ו/או העתק נאמן למקור בדבר פטור מאת הרשות המקומית לפיו הוא
אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח .1968
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 .5.1.3העתק נאמן למקור של תעודת כשרות בתוקף ,על שמו של המציע ,מאת הרבנות.
 .5.1.4הצהרת המציע וההצעה הכספית בנוסח הקבוע כמסמך ב' למסמכי המכרז ,כשהיא חתומה על ידי המציע.
 .5.1.5המציע שהינו תאגיד יצרף להצעתו:
( )1העתק אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו (כגון תעודת
התאגדות);
( )2העתק אישור עוסק מורשה ,בהתאם לאישיות המשפטית של המציע;
( )3אישור עו"ד בדבר האישיות המשפטית של המציע ובדבר פרטי מורשי החתימה בשם המציע ,פרטי
בעלי המציע ומנהלי המציע ,בנוסח הקבוע במסמך ב' למסמכי המכרז;
( )4העתק פלט עדכני למועד תקף ,לכל המוקדם למועד שאינו קודם לחודש לפני המועד האחרון להגשת
הצעות במכרז מספרי הרשם הרלוונטי למציע ,בהתאם לאישיות המשפטית של המציע;
 .5.1.6המציע שהינו עוסק מורשה יצרף להצעתוהעתק אישור עוסק מורשה על שמו מאת רשות המיסים;
 .5.1.7העתק אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו.1976-
 .5.1.8תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיף 2ב(ב) ובסעיף 2ב(1א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
בנוסח הקבוע במסמך ג' למסמכי המכרז ,חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.
 .5.1.9העתק אישור תקף מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור.
 .5.1.10העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז בתמורה מלאה.
 .5.1.11תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות ,בנוסח הקבוע במסמך ו' למסמכי המכרז ,חתום על ידי המציע
ומאומת כדין.
 .5.1.12אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה של המציע לחשיפת מסמכי הצעתו ,בנוסח הקבוע במסמך ז' למסמכי
המכרז ,חתום על ידי המציע.
 .5.1.13הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית ו/או לחבר מליאת המועצה ,בנוסח הקבוע במסמך
ח' למסמכי המכרז ,חתום על ידי המציע.
 .5.1.14תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ,בנוסח הקבוע במסמך ט' למכרז ,חתום על ידי המציע ומאומת כדין.
 .5.1.15עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי המועצה ,ככל ואכן נעשו כאלו ,כשהם חתומים בידי המציע
וחותמת המציע בכל עמוד.
 .5.1.16כל מסמכי המכרז בשני העתקים ,מקור וצילום ,כשהם חתומים בידי המציע וחותמת המציע בכל עמוד.
 .5.2יובהר ,כי אי צירוף מסמכים ו/או אישורים לעיל ,עלול לשמש בסיס לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים.
 .5.3מובהר במפורש ,כי בכל מקרה בו המסמכים המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש כי אלו יהיו תקפים
במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ההארכה ,לפי העניין.
 .5.4למועצה שמורה הזכות לפנות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו
ולהציג כל מידע ו/או מסמך שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו המקצועי ,מומחיותו ,איתנותו הפיננסית והתאמתו
לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיו"ב (לרבות המלצות) ,אף אם לא צורפו על ידו להצעה .המציע יהיה חייב
למסור למועצה את מלוא המידע ,המסמכים ,הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתה .במקרה בו המציע יסרב
למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהו  ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .6שאלות הבהרה
 .6.1שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז וכן הודעה בדבר כל סתירה ,שגיאה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז
ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש להעביר לידי עו"ד מוריה גילה ,ממשרד היועצים המשפטיים החיצוניים של
המועצה ,עד לא יאוחר מיום  04.07.2021עד השעה  ,12:00באמצעות דואר אלקטרוני .moria@fsrlaw.co.il
לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .יובהר כי המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשיב על שאלות
אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב הנ"ל .יובהר ,כי הסתייגויות ביחס לנספח ב' -אישור קיום הביטוחים ,יועלו
במסגרת שאלות הבהרה בלבד.
 .6.2בפנייתו יציין הפונה את שמו המלא ,טלפון ליצירת קשר עמו ,מספר ושם המכרז .הפניות תשלחנה בכתב ובפורמט
של קובץ  Wordבלבד ,במבנה של טבלה כמפורט להלן:
מס"ד
.1

שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה
________________
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 .6.3המועצה רשאית  ,בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס במכרז שינויים ו/או תיקונים ו/או
הבהרות מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי
המכרז ,זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המציעים הפוטנציאלים.
 .6.4בכל מקרה שבו תחליט המועצה להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון כלשהו במסמכי המכרז ,בין
ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה ,יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר
האינטרנט של המועצה.
באחריות המציעים לעקוב ,לבדוק ולהתעדכן באתר האינטרנט של המועצה תחת לשונית מכרזים אחר פרסום
תשובות הבהרה ,שינויים ועדכונים הנוגעים למכרז זה ,לרבות בדבר המועד לפתיחת המעטפות וזאת עד למועד
האחרון להגשת ההצעות ,והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר
האינטרנט של המועצה ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.
 .6.5למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי רק הבהרות ,שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב (לעיל ולהלן" :מסמכי הבהרות")
יחייבו את המועצה ויהוו חלק ממסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי
המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות ,ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם,
יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.
 .6.6לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שנעשו על ידי המועצה,
אלא אם כן ניתנו על ידי המועצה בכתב ופורסמו על ידה באתר האינטרנט של המועצה.
 .6.7כל טענה בדבר אי התאמה ,ו/או שגיאה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת
ההצעה ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות ,לפי המוקדם מביניהם ,ובעצם הגשת הצעתו ,מסכים המציע לכל
התנאים והאמור במכרז ובחוזה ,על נספחיה ולהתקשרותו עם המועצה במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.
 .6.8תשובות/הבהרות/תיקונים/שינויים שניתנו כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם
להצעתם כשהם חתומים על ידם.

 .7אופן הגשת ההצעה והצהרות המציע
 .7.1הגשת ההצעות
 .7.1.1המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל.
 .7.1.2חוברת המכרז כולה ובשלמותה ,לרבות המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ,לרבות הצהרת המציע
וההצעה הכספית (מסמך ב' ) כשהם מלאים וחתומים על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ,יוכנסו
למעטפה סגורה .על המעטפה יירשמו אך ורק המילים" :מכרז פומבי מס' ."08/2021
 .7.1.3ההצעות שתתקבלנה במשרדי המועצה לאחר המועד והשעה שנקבעו לעיל ,לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע
כמות שהן .לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בכל דרך אחרת מהנדרש לעיל.
 .7.2ההצעה הכספית
 .7.2.1על המציע לציין במסמך ב' " -הצהרת המציע וההצעה הכספית" את אחוז ההנחה האחיד המוצע על ידו
לכל הפריטים בהצעה הכספית שבמסמך ב'.
 .7.2.2הצעות אשר לא ימולא בהן אחוז ההנחה כאמור וכנדרש במסמך ב' -ייפסלו על הסף.
 .7.2.3המועצה תהא רשאית לפסול הצעה אשר חורגות באופן משמעותי מהאומדן של המועצה.
 .7.2.4במידה שהמועצה תבקש פריט אשר אינו מופיע ברשימת הפריטים בהצעה הכספית במסמך ב' ,יובהר כי
המועצה תשלם לספק הזוכה מחיר מדף (לא כולל מע"מ) בניכוי אחוז ההנחה הקבוע שהוצע על ידי המציע
הזוכה ,וזאת בנוסף לכל ההנחות ו/או ההטבות ו/או המבצעים שניתנים מעת לעת לכלל הקונים ,לרבות
הנחת "חבר מועדון" וכולל "כפל מבצעים".
למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב את המועצה לפנות לספק המסגרת לביצוע השירותים הנ"ל,
ככל שיהיו ,וכי שמורה למועצה הזכות להתקשר לקבלת הצעות לביצוע השירותים הנ"ל ,בכל אופן שתבחר,
ו/או לבצען בעצמה ,מבלי שתהיה לספק המסגרת כל טענה ו/או תביעה כלפיה בגין כך.
 .7.3הזמנה ,תנאי המכרז והחוזה ,בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות הנדרשות על פיהם (להלן ,ביחד" :מסמכי
המכרז") ,הינם הנוסח המחייב את המציע.
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 .7.4ההצעה תוגש ,באמצעות חתימה על מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות החוזה ונספחיו ,המהווים לאחר שימולאו
וייחתמו על ידי מורשה החתימה של המציע ,את הצעתו של המציע (להלן" :ההצעה").
 .7.5ההצעה וכל אישור ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז ,לרבות חוזה ההתקשרות ,יהיו חתומים בחתימה
מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע ,כשהחתימות מאושרות על ידי עו"ד ,בהתאם לנדרש בכל מסמך ,וכן
חתימה של מורשי החתימה מטעם המציע על כל אחד מהעמודים ובצירוף חותמת תאגיד המציע .ככל שנדרשת
חתימה של יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע ,הרי שהמסמכים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה
הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.
 .7.6על ההצעה להיות חתומה על ידי מורשה החתימה של המציע ,לראיה כי המציע מודע לתוכן מסמכי המכרז
ולהוראותיו וכי קראם היטב והבינם .כן יצורפו להצעה כל מכתבי ההבהרה שפרסמה המועצה במהלך המכרז,
ככל שפרסמה ,כשהם חתומים על ידי מורשה החתימה של המציע.
 .7.7יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף (למעט ככל שנדרש) ו/או למחוק מהם ,ו/או
להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל
דרך אחרת .בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי (להלן:
"הסתייגויות") שנעשו על ידי המציע במכרז ,רשאית המועצה:
)1
)2
)3
)4

.7.8
.7.9

לפסול את הצעת המציע;
לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;
לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר המוצע ו/או פרט
מהותי בהצעה.

ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המועצה .אם תחליט המועצה לנהוג לפי אחת האפשרויות
המנויות בס"ק ( )4(-)2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתה ,רשאית המועצה לפסול את ההצעה שהוגשה
על ידי המציע.
הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות החוזה ,והכל בלא כל
שינוי ו/או תוספת.
אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 .7.10כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע.

 .8שלבים בבחינת ההצעות ואופן הניקוד:
 .8.1שלב א' -בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף :
בשלב זה ייבדקו מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בתנאי הסף במכרז .כמו
כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.
יובהר ,כי אי עמידה בתנאי הסף ו/או אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור ,יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.
 .8.2שלב ב' -בדיקת הצעת המחיר)100%( -

בשלב ב' תיבדק ההצעה הכספית של כל מציע ,בהתאם לפירוט שלהלן:
על המציע לנקוב בהצעתו (מסמך ב') באחוז ההנחה המוצע על ידו בעבור כל הפריטים .המציע בעל אחוז ההנחה
הגבוה ביותר ייקבע כזוכה.

 .9בחירת ההצעה הזוכה
 .9.1המועצה תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לבחור בזוכה אחד ,אשר עמד בתנאי הסף של המכרז
כאמור לעיל ואשר קיבל את הניקוד הסופי המשוקלל הגבוה ביותר ,אתו ייחתם חוזה מסגרת בנוסח המצורף
למכרז זה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .9.2כן ,תהא רשאית ועדת המכרזים להמליץ על מספר גדול יותר של זוכים ,וזאת בהתאם להיקף השירותים הנדרש,
בהתאם לצרכי המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
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 .9.3בנוסף ועדת המכרזים רשאית בכל שלב של ההתקשרות לאשר בוועדת המכרזים משתתפים נוספים מעבר לאלו
שכבר הוכרזו כזוכים בהתאם לניקוד המשוקלל שניתן ,כמשתתף חלופי היה ויגרע אחד מהזוכים שלא מלא אחר
תנאי ההתקשרות ו/או בהתאם לצרכי המועצה.
 .9.4כמו כן ,במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי של ההצעות הסופיות ,תהיה רשאית המועצה ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל ,בדרך של הצבעה על ידי חברי וועדת המכרזים בהצעת
המציע אשר לדעתם הינו מתאים יותר למתן השירותים מטעמים הקשורים בתנאי הצעתו ו/או בניסיון ,באמינות,
באיתנות הפיננסית ,בכושר ו/או ביכולת ביצוע ההתקשרות של מי מבעלי ההצעות הזהות ,כאשר ההצעה הסופית
אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעה תיבחר וזאת בכפוף להוראות בעניין העדפת עסק בשליטת אישה כדלהלן.
 .9.5זכייה במכרז כפופה להמלצתה של ועדת המכרזים של המועצה ולאישור ראש המועצה ,וללא כל האישורים הנ"ל
אין תוקף להתקשרות.

 .9.6העדפת עסק בשליטת אישה
על מציע העונה על הדרישות של צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו( 2016-להלן" :התיקון לצו
המועצות המקומיות") ,לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש במועד הגשת ההצעה ,אישור ותצהיר לפיו העסק הוא
בשליטת אישה בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב .1992-בהתאם לסעיף סעיף (22ה )1לתוספת
הרביעית צו המועצות המקומיות ,תשי"א ,1950-במקרה בו לאחר שקלול התוצאות מצאה הוועדה כי יש להמליץ
באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה
במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ,אישור ותצהיר כאמור.

 .10בדיקת ההצעות על ידי המועצה
.10.1

.10.2

.10.3

.10.4

.10.5
.10.6
.10.7

.10.8

.10.9

המועצה איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל ,והיא תהיה רשאית לבטל מכרז זה
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד .כן רשאית המועצה לא לקבל הצעה
במחירים החורגים מהערכותיה.
המועצה תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לקבל חלק מההצעה וכן רשאית לפצל את ההתקשרות
בין מספר זוכים והיא אינה חייבת למסור את השירותים במלואם לזוכה אחד .חלוקת השירותים בין הזוכים
תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,ולזוכה לא תהיה כלפי המועצה כל טענה או תביעה או זכות
פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים לביצוע על ידו.
המועצה שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל המציעים (כולם
או חלקם) על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות,
וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי
הסף של המכרז.
ה מועצה רשאית לדרוש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ,לרבות בקשר עם עמידתם בתנאי הסף
של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות .ככל שהמציע לא ימלא אחר דרישת המועצה כאמור ,תהא רשאית ועדת
המכרזים לפסול הצעתו.
ה מועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו ,ואם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או
ניתוח כאמור ,תהא רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
למען הסר ספק ,ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או הצעה אשר מעלה
חשש לאי מילוי התחייבויות הספק כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם להוראות דיני עבודה.
למכרז זה הוכן אומדן של שווי ההתקשרות (להלן" :האומדן") .המועצה שומרת על זכותה לפסול הצעות
החורגות מהאומדן ,גם אם הן עומדות בתנאי הסף ,ואף אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד או שנותרה הצעה
אחת בלבד לדיון .ככל שיוחלט על ידי המועצה לפסול הצעה בשל היותה חורגת מהאומדן ,לא תיבחן ההצעה
ולא תנוקד כלל ,על אף האמור בכל מקום אחר במכרז זה .לא תישמע כל טענה מצדו של מציע על כך שהצעתו
עומדת בדרישות המכרז ,אם היא נפסלה בשל היותה חורגת כאמור מהאומדן הכספי.
כן תהא רשאית המועצה לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציעים ו/או
הצעותיהם ,כולם או חלקם ,לרבות ביחס לטיב השירות ו/או לניסיונם ו/או ביחס ליכולתם למתן השירותים
נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהים.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו ו/או לגבי מי מטעמו ו/או לגמי נותן
השירותים מטעמו חוות דעת שלילית על טיב מתן השירותים שניתנו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו ו/או על ידי נותן
השירותים מטעמו ,למועצה או לגוף אחר אשר המועצה סומכת על חוות דעתו .במקרים אלה תינתן למציע זכות
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טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה ,וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .10.10המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת האומדן ,או בשל חוסר
התייחסות מפורט לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כראוי ,ו/או במקרים בהם סברה
המועצה כי ההצעה הינה תכסיסנית ,ו/או אינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור ,ו/או לוקה בחוסר תום-
לב ו/או באי-ניקיון כפיים ,ו/או כוללת מידע שאינו נכון.
 .10.11המועצה רשאית לבדוק את אמינותו של המציע ו/או מי מטעמו ,בעלי השליטה בו ,מנהליו ובעליו .כמו כן ,רשאית
המועצה לבחון שירות יו ו/או עבודות דומות או אחרות אותם ביצע המציע ו/או מי מטעמו ,ולהתקשר לשם כך
עם לקוחות ו/או המזמינים ו/או עם גופים שעבורם ביצע המציע את השירותים או העבודות ,לרבות ללקוחות
שצוינו בהצעת המציע ,זאת בין היתר לשם קבלת מידע על טיב ו/או איכות שירותי המציע ו/או אמינותו ו/או
עמידתו בלוחות זמנים וכיו"ב .בהשתתפותו של המציע במכרז ,מעניק המציע למועצה את הזכות לפנות לגורמים
עבורם עבד ו/או ביצע שירותים המציע ו/או מי מטעמו ולקבל כל מידע בעניין העבודות שבוצעו על ידו.
 .10.12מבלי לפגוע באמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה ,לפסול ו/או לדחות הצעת מציע
שכנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי המועצה ו/או שהיה לה ניסיון בלתי משביע
רצון בהתקשרות עמו ,במהלך השנים האחרונות ,לרבות בשל הפרת חוזה על ידי המציע ,חשד למרמה או תביעות
בלתי סבירות וכיו"ב; וכן לפסול ו/או 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 תהיה רשאית ליתן למציע זכות טיעון בעל פה ו/או בכתב ,בטרם קבלת החלטה סופית ,הכל בכפוף
לשיקול דעתה הבלעדי.
 .10.13המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא ,או מי מבעליו ,הורשעו בפלילים בשבע ( )7השנים
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין,
תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן
שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו ,ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,תביעות משפטיות
ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,בין היתר ,בהתחשב בהשלכות
של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע השירותים נשוא המכרז כנדרש.

 .11תוקף ההצעה
כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך  90יום מהמועד האחרון הקבוע
להגשת ההצעות .המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע ,להאריך את תוקף ההצעה למשך  90יום נוספים ובמידה
שינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז ,עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  30יום או עד תום  180ימים לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות ,לפי המאוחר מביניהם.
מציע שיסרב להארכת תוקף ההצעה ,ייחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והמועצה תהיה רשאית ,להמשיך בהליך המכרז
ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף ההצעה כאמור ,וזאת אף אם ההצעה שהצעתה לא
הוארכה כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.

" .12כשיר שני"
.12.1
.12.2
.12.3
.12.4
.12.5

ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור במציע אחד ,שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה ,כ"כשיר
שני" .ככל שסירב הכשיר השני ,לשמש ככשיר שני ,המועצה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו דורגה במקום
שלאחריו וכך הלאה.
הצעתו של הכשיר השני תעמוד בתוקף עד שנה אחת ממועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז .במידת
הצורך ,אם יתבקש על ידי המועצה יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.
ועדת המכרזים רשאית להכריז על הכשיר השני כזוכה בכל מקרה בו הזוכה המקורי יחזור בו מהצעתו או שלא
ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו ,מכל סיבה שהיא ,זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הודעה מתאימה על בחירתו של מציע ככשיר שני תישלח למציע שידורג בהתאם ,ככל שידורגו כאלו.
לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו ,לרבות הארכותיה.
התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני ,אלא
לבטל המכרז או לפרסם מכרז חדש/נוסף.
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חתימת המציע_________________ :

 .13הודעה על זכייה
.13.1

.13.2

.13.3

.13.4

.13.5
.13.6

.13.7

המועצה תודיע בכתב לזוכה/זוכים ,על הזכייה במכרז .משמעותה של זכייה במכרז זה אינה התחייבות של
המועצה למסור למי מהספק/ים הזוכה/ים ביצוע של עבודה כלשהי .משתתפים אשר יוכרזו כזוכים במכרז ,אשר
המועצה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפנות אליהם ,מפעם לפעם ,בפנייה פרטנית ,לצורך קבלת השירותים
המבוקשים בהזמנה לביצוע עבודות על פי הצעתם למכרז זה ,וזאת בכפוף למפורט בחוזה המצורף למכרז זה.
זכה/זכו המציע/ים במכרז ,בתוך  7ימים לכל היותר ,מיום קבלת הודעת המועצה על זכייתו במכרז ,יידרש/ו
הזוכה/הזוכים לפעול כדלקמן :להמציא את החוזה המצורף למכרז זה ונספחיו ,חתום כדין ,על ידי מורשה
החתימה מטעם המציע וכן ,להמציא למועצה את אישור קיום הביטוחים החתום מחברת הביטוח מטעמו ,בדבר
קיום הביטוחים המפורטים בחוזה לטובת המועצה ע"פ דרישות הביטוח המפורטות באישור קיום הביטוחים
בנספח ב' ונספח אחריות וביטוח -ב' ,1ללא הסתייגויות וערבות ביצוע על פי נספח ג' לחוזה.
היה והמציע לא יעמוד באיזה מהתחייבויותיו ,קרי ,לא מסר למועצה את החוזה על כל נספחיו חתומים ו/או לא
המציא למועצה את אישור הביטוח החתום כנדרש ,לרבות בלוחות הזמנים הנדרשים ו/או לא ביצע ו/או הפר
אחד מתנאי המכרז ,תהא המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב
למציע ,וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע את המציע בגין יתר הנזקים שנגרמו לה בגין כך ומבלי
לפטור את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במסגרת מכרז זה ו/או לבחור בהצעה אחרת כהצעה הזוכה ו/או
לנקוט בכל צעד אחר ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ,הכל בלא לגרוע מכל זכות העומדת למועצה בהתאם
להוראות מכרז זה ועל פי כל דין.
לא עמד הזוכה בלוח הזמנים שנקבע כאמור לעיל יחויב הזוכה בתשלום פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של 500
 ₪צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות על כל יום איחור ,וזאת
בנוסף לכל סעד העומד למועצה עפ"י כל דין ובנוסף לזכותה של המועצה לבצע את השירותים בדרך הנראית לה,
בין בעצמה ובין ע"י מציע אחר או כל ספק אחר.
כמו כן ,תהא המועצה רשאית ,מבלי לתת כל הודעה או התראה ,להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת לפי שיקול
דעתה .לזוכה לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציע אחר במקומו.
המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה ,על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי
או שיפוי כלשהם מהמועצה .כמו כן ,המועצה איננה מתחייבת למסור פרטים או נימוקים לאי קבלת הצעה
כלשהי או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה ,אלא ככל שמחייבים אותה דיני המכרזים.
המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל ,לדעת המועצה ,שינוי
מהותי במצבו הכלכלי של הזוכה ,או אם נודע למועצה לאחר ההחלטה במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי
להשפיע על ההחלטה ואשר לא הייתה ידועה למועצה בעת קבלת ההחלטה .במקרה כזה תפנה המועצה לזוכה,
בטרם קבלת החלטה לביטול זכייתו ,לקבלת הסבר לסיבה אשר בגינה שוקלת המועצה לבטל זכייתו כאמור.

 .14התמורה
 .14.1תמורת מתן השירותים ,לרבות ביצוע כל שירות נלווה ו/או עקיף הכרוך בכך ,והכל בהתאם להוראות החוזה על
נספחיו ובהתאם להזמנת השירות/ים של המועצה לביצוע השירותים ,לשביעות רצונה המלאה של המועצה ,יהיה
זכאי ספק המסגרת לתשלום שיוגדר בכל הזמנת השירותים ,והכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.
 .14.2מובהר בזאת ,כי התמורה הנ"ל ,מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי
מלא לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם,
עלויות שכר ,זכויות סוציאליות ,ציוד ,כלי רכב ,ביטוחים ,אישורים מכל סוג ,נסיעות וכיו"ב .על אף האמור לעיל,
יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי המועצה.
 .14.3התמורה תשולם על ידי המועצה בגין ביצוע השירותים בפועל ,בכפוף להזמנת העבודה הפרטנית ותנאיה ,ובכפוף
לתנאי החוזה וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.

 .15עיון במסמכי המכרז
 .15.1מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בפרוטוקול של ועדת המכרזים וכן במסמכי ההצעה הזוכה
והמועצה תהא רשאית להמציאם לידם ,על פי שיקול דעתה ,בהתאם להוראות דיני המכרזים .המציעים מאשרים
זאת מראש בעצם הגשת הצעתם ולא תהא להם כל טענה בגין החלטת ועדת המכרזים כאמור.
 .15.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,המציעים רשאים לציין מראש אילו חלקים בהצעתם יש בהם סוד מסחרי או סוד
מקצועי ,מהו הסוד המסחרי או הסוד המקצועי ,ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו.
למעט הצעתו הכספית של המציע ונתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות של המכרז
אשר יחשפו בכל מקרה .בנוסח המצורף כמסמך ז' למכרז .יצוין ,כי מציע שלא יצרף את מסמך ז' כאמור או לא
ימלא את המסמך הנ"ל כנדרש ,ייחשב כמי שנתן את הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה במכרז ,יהיו המציעים
האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה.
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חתימת המציע_________________ :

 .15.3יובהר ,כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים
האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 .15.4בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המועצה,

ולא יהיה במילוי או ציון החלקים הסודיים כאמור כדי להגביל או לחייב את שיקול דעת ועדת המכרזים בעניין
והקביעה לגבי עיון במסמך או בחלק ממנו המכיל סוד מסחרי ,תלויה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,
ובהתאם לנסיבות כל מקרה .ועדת המכרזים רשאית לחשוף כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי או
מקצועי ,והוא דרוש על מנת לפעול לפי דיני המכרזים ,לרבות חלקים שצוינו על ידי המציע כחסויים ,ולמציע לא
תהא כל טענה בגין האמור.
 .15.5המועצה רשאית לחייב כל פונה וכל מציע ,שיבקש לעיין בתוצאות המכרז ,ככל שוועדת המכרזים תאשר למסור
לו את המסמכים ,בכל עלויותיו והוצאותיו בגין היענות לבקשה ,לרבות בעבור הכנת העתקים ממסמכים.

 .16שונות
 .16.1מובהר בזה ,כי מציע ,לרבות זוכה ,לא רשאי לבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב
בחתימה על חוזה ו/או הזמנת השירותים ו/או הפסקת השירותים ,זמנית או קבועה ,אשר יגרמו ,אם יגרמו,
כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.
 .16.2המציע ,ו/או בעל עניין במציע ,ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו
לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ולמועצה שמורה הזכות לפסול הצעות אשר יימצא כי נערך
תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תיאום הצעות כולל:
 .16.2.1כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין
במציע  -בעניין עלויות ,שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות ,הכל בנוגע להצעה.
 .16.2.2קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת ,פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו ,כאשר
ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.
 .16.3מציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,כולן או חלקן ,לצד שלישי,
והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין ,לצד שלישי ,ללא קבלת
הסכמת המועצה  ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות החוזה .ניתנה הסכמה כאמור ,אין בכך כדי לגרוע
מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.
 .16.4המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על רכישת חלק מהשירותים ו/או לבצע בעצמה שירותים או חלקם
ו/או להחליט על דחיית רכישת חלק מהשירותים ,בהתאם לשיקול דעתה של המועצה ו/או בהתחשב בתקציב
שיעמוד לרשות המועצה ו/או עקב שינויים רגולטוריים רלוונטיים .המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז חדש
במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז ,הכל בכפוף לדין.
 .16.5בוטל המכרז/הוקטן היקפו /הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע ו/או
לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי
לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו .בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול המועצה
לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו למועצה עבור רכישת מסמכי המכרז.
 .16.6מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות למועצה,
כאמור במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא להגשת הצעתו.
 .16.7יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה /דו משמעות בין תנאי
המכרז להוראות החוזה /הנספחים ,תכרענה הוראות החוזה /הנספחים ,לפי העניין ובהתאם לדעת המועצה.
 .16.8למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי המועצה בשל
שימוש המועצה בזכויותיה המפורטות במסמך זה.
______________
קרן גרין
ראש המועצה המקומית קדימה צורן
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מסמך ב'

מכרז פומבי מס' 08/2021

לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

הצהרת המציע וההצעה הכספית
לכבוד
ועדת המכרזים
מועצה מקומית קדימה צורן
אני/אנו הח"מ (שם מלא ות.ז) ____________________________________________ מצהיר/ים ,בשם
_________________ (להלן" :המציע") ,כדלקמן:
 .1כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי להשתתפות במכרז מסגרת פומבי מס' 08/2021
לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן ,והכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה
על נספחיהם (להלן" :המכרז").
 .2ידוע לנו כי ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז תהיה התקשרות מסגרת ,על פי החוזה המצורף למכרז זה ,למתן
השירותים ,כאשר המועצה תהא רשאית ,בהתאם לצרכיה ,תקציבה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפנות,
מעת לעת ,לספקי המסגרת שייבחרו בכל אחד מהפרקים ,בדרישה לקבלת השירותים המבוקשים על ידה ,וזאת
באמצעות הזמנה לביצוע השירותים על פי הצעתם למכרז זה באמצעות מורשי החתימה מטעם המועצה ,וספקי
המסגרת יבצעו את השירותים הנדרשים עבור המועצה ,והכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם ,בהתאם
להזמנות השירות/ים שיוצאו במהלך תקופת ההתקשרות (ככל שיוצאו) ,בהתאם לדרישות והוראות המועצה וכל דין
(להלן" :השירות/ים" ו/או "העבודה/ות").
 .3ידוע לנו כי המועצה איננה מתחייבת לכמות מזערית (מינימאלית) של הזמנות או להיקף הזמנה מסוים מספק/י
המסגרת שייבחר/ו במכרז והיא תהיה רשאית להזמין את השירותים מהספק ו/או ספק אחר ,בהיקפים שונים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובכל עת ,ואף לא להזמין שירותים מהספק בכלל ,הכול לפי שיקול דעת המועצה.
דרישת המועצה לביצוע השירותים ,ככל שתהיה ,תיעשה בהתאם לצורכי המועצה ,תקציבה ועל-פי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .4הובא לידיעתנו ,כי היקף ההזמנות יהיו ידועים וסופיים רק בסמוך למסירת הזמנות השירות/ים לספק/י המסגרת
כמפורט במסמכי המכרז ,ואלה יוגדרו בכל אחת מהזמנות השירות/ים הספציפיות שיועברו על ידי המועצה מעת לעת.
 .5אנו מתחייבים ומצהירים ,כי אנו מנועים מלטעון טענה בקשר להסתמכות או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה דומה
בעניין זה ,ואנו מוותרים בזאת מראש בויתור מוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר להיקף ההזמנות מסוים במהלך
תקופת ההתקשרות.
 .6ידוע לנו כי השירותים יבוצעו על ידי הספק כמפורט בהזמנת השירות/ים ו/או במפרט השירותים ו/או בהתאם להנחיות
המנהל ו/או על ידי מי מטעם המועצה אשר ימונה לשם כך ,אשר יפקח על השירותים נשוא מכרז זה.
 .7הנני מעוניין לספק למועצה ,בהתאם להזמנות השירות/ים שיוצאו על ידה ,את השירותים בהתאם לתנאי החוזה.
 .8הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ,כל מסמכי המכרז וכי
תנאי המכרז ,השירותים המבוקשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות ,ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים
להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .9הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים
הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי
שציינתי בהצעתי.
 .10אני מצהיר ,מסכים ומתחייב בזאת כי:
 .10.1הנני בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים ,כח האדם ,הציוד והכישורים הדרושים
למתן השירותים נשוא המכרז ,גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .10.2הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת הצעתי ,כמפורט במסמך תנאי המכרז (מסמך א'),
סעיף  ,4ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  5למסמך א' .ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך
ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.
 .10.3עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת
כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,איתנות פיננסית ,התאמתי לביצוע השירותים נשוא המכרז ,לרבות המלצות ואני
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אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה .אם אסרב למסור מסמך ,הסבר או ניתוח
כלשהוא כאמור ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .10.4הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לספק את השירותים נשוא המכרז ולבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ומסמכיו ,באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים הנדרשים על מנת לספק את השירותים
בצורה מקצועית ,לרבות עמידה בלוח הזמנים שייקבע לביצוע השירותים ,הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן
בהתאם להוראות מי שימונה על ידי המועצה כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן" :המנהל") ,שיינתנו לי מעת לעת.
ידוע לי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.
 .10.5הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי לפי הדין.
 .10.6הנני מתחייב ,כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בחוזה מסגרת ,אבצע את התחייבויותיי מכח
המכרז בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז והחוזה והוראות כל דין ,ועל פי כל דין ו/או תקן ו/או חוזר ו/או הנחייה
ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז לשביעות רצונם המלאה המנהל ו/או של המועצה.
 .10.7כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר עימי בחוזה המסגרת ,ותבצע הזמנת/ות עבודה
פרטנית/יות לביצוע השירותים ,אשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל במהלך ביצוע השירותים הנ"ל שימוש
באמצעי קשר (פלאפון ,טלפון וכיו"ב).
 .10.8הנני מתחייב שלא להמחות את זכויותיי או התחייבויותיי לפי מכרז זה ולפי החוזה ,כולן או חלקן ,לצד שלישי,
ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין ,לצד שלישי ,ללא קבלת הסכמת
המועצה ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות החוזה .ניתנה הסכמה כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיי לפי
הזמנה זו ולפי החוזה ,והאחריות לביצוע החוזה תישאר שלי בכל מקרה.
 .10.9הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד ו/או חבר מועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר המצורף למסמכי המכרז.
 .10.10ידוע לי ,כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז ,גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה ,מחייבת אותי.
 .11אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות לעיל ,כולן או
מקצתן ,או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו ,אאבד את זכותי להתקשר עם המועצה והמועצה
תהא רשאית לפעול עפ"י כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת
הצעתי למכרז.
 .12הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה עם מציע אחר במקומי .כן
הנני מתחייב ,כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל ,יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה
שנבחרה על ידה לבין הצעתי.
 .13ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:
 .13.1המכרז הינו מכרז עם חוזה מסגרת ,במסגרתו תחתום המועצה חוזה/י מסגרת עם הספק הזוכה ,בנוסח המצורף
להזמנה זו ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .13.2במידה ואזכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בהזמנת השירות/ים מטעם המועצה ,בקיום של
תקציב מאושר על ידי גזברות המועצה ,בצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים
וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון החוזה ו/או שינויים
רגולטוריים ,ככל שיהיו.
 .13.3במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או
ההרשאות לרכישתו כמפורט לעיל ,לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו
הרשאה תקציבית ,לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.
 .13.4המועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על
הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו
אליה בפועל .כן המועצה זכאית לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה.
 .14הנני מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז,
דחיית ביצועו ,או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי המועצה ,מכל סיבה שהיא ,כמפורט דלעיל .מבלי
לגרוע מכלליות האמור דלעיל ,לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק .כמו כן ,לא תהא לי כל
תביעה בגין ביצוע השירותים מכוח המכרז בהיקף מסוים.
 .15הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.
 .16הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי
המכרז .ידוע לי כי המועצה רשאית לדרוש ממני להאריך את תוקף ההצעה וכי באם אסרב להארכת תוקף ,איחשב
כמציע שחזר בו מהצעתו והמועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי ולהמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר
אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף ההצעה כאמור ,וזאת אף אם ההצעה לא הוארכה כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.
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.17

ההצעה הכספית:
בעבור אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים כנדרש להלן  ,הנני מציע לבצע את השירותים נשוא
המכרז ,בהתאם למחירים הנקובים להלן בניכוי אחוז הנחה של ______( %במילים:
_________________ אחוזים).
מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

תיאור פריט פריט

שם חברה

נס קפה  200גר'
נס קפה מגורען  200גר'
נס קפה מגורען  200גר'
סוכרזית  700טבליות
מלח שולחן  1קילו
סוכר  1ק"ג
קפה טורקי שחור  200גר'
קפה טורקי שחור  1ק"ג ואקום
קפה לנדוור  100גר'
תה ויסוצקי קלאסי  1.5גר'  100יח' עטוף אחד אחד
עוגיות לוטוס קרמל  312גר' (כל אחד ארוז בנפרד)
עוגת הבית /סוגים שונים  340גר'
משקאות מתוקים  1.5ליטר

עלית
טסטר'ס צ'ויס
ג'ייקובס
סוכרזית

ביסקוויטים פתי בר בטעם קלאסי  500גר'
עוגיות עבדי  400גר'
עוגיות חיטה מלאה ללא סוכר /וניל /שוקולד/חמאה
300גר'
עוגיות מרוקאיות/כתר ריבה/אוזן בצק
עלים/תמרים  600גר'
וופל מצופה כחול עשיר  22*10גר'
וופלים "בפלה"  500גר שוקולד
ביגלה שמיניות  500גר'
צלחת פלסטיק גדולה  50יח'
צלחת פלסטיק קטנה  50יח'
כפיות פלסטיק חד פעמי 100
מרקיות פלסטיק לבן  25יח'
כפות פלסטיק לבן  100יח'
סכינים פלסטיק  100יח'
מזלגות פלסטיק  100יח'
כוסות קשיחות לשתייה חמה  50יח'
כוסות לשתייה קרה  100יח'

עלית
עלית
ויסוצקי
לוטוס
אוסם
קוקה קולה
אוסם
עבדי
מן
עוגיות דלי
מן
עלית
אוסם

מחיר מירבי בש"ח
(כולל מע"מ)
20
27
22.9
8.9
2
4
12.9
84
6
15.9
16.8
11.9
6
8.5
11.5
5.6
12.5
5.8
9
7.2
3.5
2.5
2
3.5
3
3.2
3.2
6
3
12
11
8.9
8

שישיית מים  1.5ליטר
שישיית מים  0.5ליטר
כפיות שקופות עבות במיוחד  50יח'
נייר אפיה  50יח'

 .18אחוז ההנחה המוצע על ידי המציע לעיל הינו אחיד וחל ביחס לכל אחד מהפריטים שבהצעה הכספית לעיל.
 .19מציע שאינו מעוניין לציין אחוז הנחה ביחס למחירים הנקובים בהצעה הכספית לעיל ,יציין אחוז הנחה של .0%
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חתימת המציע_________________ :

 .20מציע שלא יציין את אחוז ההנחה המוצע על ידו ו/או שיציין אחוז הנחה שלילי ,דהיינו תוספת למחירים הנקובים
בהצעה הכספית ,תהא המועצה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .21יובהר ,כי המועצה תהא רשאית לפסול הצעה אשר תחרוג באופן משמעותי מהאומדן של המועצה.
 .22במידה שהמועצה תבקש פריט אשר אינו מופיע ברשימת הפריטים בהצעה הכספית במסמך ב' הנ"ל ,יובהר כי
המועצה תשלם לספק הזוכה מחיר מדף (לא כולל מע"מ) בניכוי אחוז ההנחה הקבוע שהוצע על ידי המציע הזוכה,
וזאת בנוסף לכל ההנחות ו/או ההטבות ו/או המבצעים שניתנים מעת לעת לכלל הקונים ,לרבות הנחת "חבר
מועדון" וכולל "כפל מבצעים" .למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב את המועצה לפנות לספק המסגרת
לביצוע השירותים הנ"ל ,ככל שיהיו ,וכי שמורה למועצה הזכות להתקשר לקבלת הצעות לביצוע השירותים הנ"ל,
בכל אופן שתבחר ,ו/או לבצען בעצמה ,מבלי שתהיה לספק המסגרת כל טענה ו/או תביעה כלפיה בגין כך.
 .23התמורה המוצעת על ידי כאמור בהצעתי זו הינה אחידה וקבועה הכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין
כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת השירותים למועצה ובין היתר הוצאות כוח אדם ,שכר עבודה, ,
הובלה ,פריקה ,ביטוחים ,תנאים סוציאליים ,אביזרים וכלי עבודה ,ציוד ,כלי רכב ,רישוי והיתרים ,אישורים,
נסיעות וכל דבר אחר הדרוש לביצוע התחייבויותיי מכוח המכרז.
 .24מובהר לי בזאת ,כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נשוא המכרז ,על כל הכרוך בכך ,מעבר
לתמורה המוצעת על ידי כאמור ובכלל זה ,למעט מע"מ ,בשיעורו עפ"י דין ,אשר ישולם על ידי המועצה.
 .25כן מובהר לי ,כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על אספקת השירותים
וביצועם עפ"י חוזה זה ,יחולו עליי וישולמו על ידי .לצורך כך ,תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה
לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.
 .26ידוע לי ואני מסכים כי הצעתי הכספית תשוקלל כמפורט בסעיף  8במסמך א'.
 .27הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור
דלעיל.
שם המציע________________________________________________________:
ת.ז/.ח.פ/ע.מ_______________________________________________________:
תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט______________________________ :
כתובת___________________________________________________________ :
כתובת דוא"ל______________________________________________________ :
טלפון/פלאפון_____________________________________________________ :
פקס_____________________________________________________________ :
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע_________________________________ :
______________________________________________________________________________
תאריך_____________________ :
חתימת המציע___________________________________:
אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה
אני הח"מ ______________________________ ,עו"ד מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
 .1ה"ה ____________________ ת.ז( __________________ .ימולא כשהמציע הוא אדם)
 .2ה"ה _____________________ת.ז(__________________ .ימולא כשהמציע הוא תאגיד)
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המציע _________________ :ולחייב את המציע ,וכי חתמו על מסמך זה בפני.
______________
תאריך
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חתימת המציע_________________ :

מסמך ג'

תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיף 2ב(ב) ובסעיף 2ב(1א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף

לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
מס' זהות
אני הח"מ
כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:
 .1תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :החוק").
 .2הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק.
 .3הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.
 .4נא למחוק את המיותר:
 4.1הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,לא הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן
בחוק ,דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א-
 1991או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 4.2הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי
במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .5בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות עלי.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.
(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):

 חלופה ( – )1הנני מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2הנני מעסיק  100עובדים אור יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך– לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן.
 המצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל
ליישומן (במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות
זו).
 .6המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  5לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976 -
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חתימת המציע_________________ :

במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד (לרבות שותפות שאינה רשומה):
.1
.2
.3
.4

.5

תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך להתחייב בשמו.
הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.
הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.
נא למחוק את המיותר:
 4.1הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן
בחוק ,דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א-
 1991או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 4.2הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי
במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות על המציע.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):

 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים אור יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן.

.6

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל
ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  5לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976 -
_________________
חתימת המצהיר

_________________
תאריך

אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת
לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________
חותמת עו"ד
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חתימת המציע_________________ :

מסמך ד'

תצהיר בדבר ניסיון המציע
להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף

לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
אני הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה
ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ____________ מטעם ________________ ("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם המציע.
המציע הינו בעל ניסיון מוכח ב 3-שנים מלאות מתוך חמש השנים האחרונות ( )2016-2020באספקת מוצרי מזון
וכלים חד פעמיים כדוגמת המוצרים במכרז זה ,ללקוח אחד לפחות ,בהיקף מצטבר של  200,000ש"ח לפחות (כולל
מע"מ) ,לכל אחת מ 3-השנים כאמור.
להלן פירוט ניסיון המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:
הגוף אספקת מוצרים [יש לסמן ב]V

שם
(מזמין
השירותים)

כספי
מתן היקף
תקופת
(כולל
חודש /מצטבר
השירותים
שנה עד חודש /שנה מע"מ) בכל אחת
מ 3-שנים [2016-
[] 2016-2020
]2020

איש הקשר בגוף
(מזמין השירותים),
תפקידו ברשות ,מס'
טלפון של איש הקשר

 מוצרי מזון
 כלים חד פעמיים
 מוצרי מזון
 כלים חד פעמיים
 מוצרי מזון
 כלים חד פעמיים
 מוצרי מזון
 כלים חד פעמיים
•

השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף אשר יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.

על המציע לצרף להצעתו ולמסמך הנ"ל:
 .1המלצות מטעם הגופים שצוינו על ידו בתצהיר זה.
 .2העתק נאמן למקור של רישיון עסק כנדרש בתנאי סף.
 .3העתק נאמן למקור אישור של תעודת כשרות בתוקף ,על שמו של המציע ,מאת הרבנות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________
חתימת המצהיר

______________
תאריך
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת
לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
______________________
חתימת וחותמת עורך דין
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חתימת המציע_________________ :

מסמך ה'

נוסח מוצע למכתב המלצה
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
 .1פרטי הגוף הממליץ/צה
שם מזמין השירותים____________________ :
תפקיד במזמין השירותים_____________________ :
מספר טלפון ליצירת קשר_____________________________ :
 .2אנחנו מאשרים בזה כי המציע _____________________ ח.פ/ע.מ ___________________ ביצע עבור
___________________ (שם הגוף) אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים לרבות הובלה ופריקה של המוצרים,
זאת החל מחודש /שנת __________ ועד חודש /שנת _______________.
 .3ההיקף הכספי של ההזמנות אותו ביצע המציע בכל אחת מהשנים הינו-2018 _____-2017 ______ -2016 :
________ __________ -2020________ -2019ש"ח (כולל מע"מ).
 .4להלן מידת שביעות רצוננו מהשירותים הנ"ל שניתנו על ידי המציע:
[על ממלא השאלון לסמן ב – ( Oעיגול) את הניקוד עבור מידת שביעות הרצון שלו מהמציע]

במידה רבה
מאוד

במידה
רבה

.1

עמידה בתנאי ההתקשרות – האם
השירות שסופק על ידי המציע עמד
בדרישות ההתקשרות עמו?

במידה רבה
מאוד

במידה
רבה

.2

עמידה בלוח זמנים – האם המציע עמד
במסגרת
שנקבע
הזמנים
בלוח
ההתקשרות עמו?

במידה רבה
מאוד

במידה
רבה

.3

מקצועיות  -האם המציע הפגין מקצועיות
וידע במסגרת מתן השירותים?

במידה רבה
מאוד

במידה
רבה

.4

זמינות  -האם המציע הפגין זמינות
בשירות שסיפק ובמענה לפניות מצדכם?

במידה רבה
מאוד

במידה
רבה

פרמטרים לאיכות/מידת שביעות הרצון

במידה
בינונית
במידה
בינונית

במידה
בינונית

במידה
בינונית

במידה
בינונית

במידה
מועטה

כלל לא

במידה
מועטה

כלל לא

במידה
מועטה

כלל לא

במידה
מועטה

כלל לא

במידה
מועטה

כלל לא

חתימה וחותמת ממלא השאלון_________________ :
* ההמלצות ימולאו על ידי ממליצים לצורך הוכחת תנאי סף.
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חתימת המציע_________________ :

מסמך ו'

תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
ג.א.נ,.
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
מס' זהות
אני הח"מ
כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:
 .1תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש.
 .2הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד
בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או כנגד רכוש ו/או בעבירות הנוגעות
לתחום עיסוקי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן כי לא מתנהלים נגדי הליכים
בגין עבירה כאמור.
 .3הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או
לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף  2ו/או  3לעיל ,על המציע לפרט את סוג
ה הרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני עורך דין ולצרפו
להצעתו.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד (לרבות שותפות שאינה רשומה):
 .1הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________ (להלן" :המציע").
 .2תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.
 .3הנני מצהיר כי המציע ,או מי מבעליו ,לא הורשעו בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או רכוש ו/או
בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן
כי לא מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
 .4הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ,ו/או מי מבעלי המציע ,ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו ,קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף  3ו/או  4לעיל ,על המציע
לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידי מורשה החתימה
מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.
_____________
חתימת המצהיר

______________
תאריך
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת
לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________
חותמת עו"ד
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חתימת המציע_________________ :

מסמך ז'

הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן

(נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע)

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז ,לרבות הצעתו הוא על כל חלקיה ובכל
שלב שהוא למכרז ,בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה ,עמדתו הינה:
 .1מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:
מסכים לחשיפת מסמכי המכרז( ___________ :חתימת מציע)
 .2מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים ,לפי הפרוט ועל יסוד הטעמים
הבאים:
א .מסמכים שחשיפתם מוסכמת:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________
ב .מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________
ג .הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________
יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה  -לא תידון.
כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט ,לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.
__________________
חותמת וחתימת המציע

הבהרה
מובהר בזאת ,שהמועצה תיתן דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו ,אך ההחלטה אם לחשוף את המסמכים ואילו מסמכים לחשוף
מתוך מסמכי המכרז של המציע ,מסורה בידי המועצה ,בלעדית ,אלא אם צו של ערכאה משפטית יחייב אחרת.
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חתימת המציע_________________ :

מסמך ח'

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית ו/או לחבר מליאת המועצה
תאריך__________:

לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
ג.א.נ,.

 .1הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן" :המציע") במסגרת הצעתי למכרז פומבי
מס'  08/2021לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המועצה")
ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
 .2הנני מצהיר בזאת כי המועצה המקומית קדימה צורן הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .2.1ס' 103א(א) לצו המועצות המקומיות ,תשי"א( 1950-להלן" :צו המועצות המקומיות") הקובע כדלקמן:

" חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
המועצה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 .2.2כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות קובע
כדלקמן:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה"  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב"
בסעיף ()1(1ב) ו()5(1-ב))".
 .2.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:

"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי
בן -זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 .3.1בין חברי מליאת המועצה אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא
מי שאני לו סוכן או שותף.
 .3.2אין/יש (יש למחוק המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו.
 .3.3אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) בן זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה.
 .4ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103א(ב)( )3לצו המועצות המקומיות,
לפיהן מועצת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 103א(א) לצו
המועצות המקומיות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
שם המציע___________________ :

חתימת המציע__________________ :
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חתימת המציע_________________ :

מסמך ט'

תצהיר בדבר אי תאום מכרז
תאריך__________:

לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
ג.א.נ,.

אני הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה
ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ____________ מטעם ________________ ("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם המציע ומנהליו.
 .2תצהירי זה ניתן בקשר עם הצעת המציע למכרז פומבי מס'  08/2021לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור
המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המכרז").
 .3אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.
 .4המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי הממציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .5המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז.
 .8לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .9הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז.
 .10המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .11המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של תיאומי
מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .12אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_________________
תאריך

_________________
חתימת המצהיר
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת
לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________
_________________
חתימת עו"ד
חותמת עו"ד
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חוזה מסגרת לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים
שנערך ונחתם בקדימה צורן ביום ________ לחודש ________ שנת 2021
המועצה המקומית קדימה צורן
מרחוב הרצל  ,1קדימה צורן
(להלן" :המועצה")

בין:

מצד אחד;
לבין:

_______________ ,ת.ז /.ח.פ/.ע.מ ____________
באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז_______________ .
מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________
(להלן" :הספק")

הואיל:

מצד שני;
והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  08/2021לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה
המקומית קדימה צורן (להלן" :המכרז") והכל בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז והוראות
חוזה זה להלן;

והואיל:

והספק הגיש הצעתו למכרז הנ"ל ,במסגרתה הציע להתקשר עם המועצה ולספק לה את השירותים מסוג
אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים ,עבור מועצה מקומית קדימה צורן ,כהגדרתם להלן ,בהתאם
למכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיו;

והואיל:

וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת הספק וראש המועצה אישר את
ההתקשרות הנ"ל;
אי לכך הוצהר ,והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
 .1.1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו .כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו
לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות הוראות חוזה זה .הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק
בלתי נפרד הימנו ,ובכל מקום שנאמר "החוזה" ,הכוונה היא לחוזה ולנספחיו.
 .1.2על אף האמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות נספחיו ,יגברו הוראות החוזה.
 .2הגדרות
בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן ,ההגדרות בצידן (אלא אם כוונה אחרת
משתמעת מגופו של עניין):
" .2.1גזבר המועצה" -

לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.

" .2.2המועצה" -

המועצה המקומית קדימה צורן.

" .2.3השירותים" ו/או "העבודות" -אספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור המועצה המקומית קדימה
צורן לרבות הובלתו למשרדי המועצה ו/או כל מקום אחר שיידרש על ידי
המועצה ו/או מי מטעמה .השירותים כוללים את כלל הפעולות
וההתחייבויות של הספק בחוזה זה על נספחיו ,לרבות אלו שיפורטו בכל
הזמנת עבודה/שירות/ים ספציפית ,ולרבות כל פעולה לשם השלמת ביצוע
השירותים בין אם פורטו בחוזה על נספחיו ובין אם לאו ,לפי הוראות
המנהל ו/או לפי הוראות כל דין.
" .2.4המנהל" -

מנהלת הרכש ו/או מי מטעמה ,שהוסמכה לשמש כמנהלת לצורך חוזה זה.

" .2.5הספק" -

לרבות נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים ,וכן כל מי שפועל בשמו
ומטעמו בביצוע השירותים.
עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם
יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע

" .2.6עובדי הספק" -
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השירותים או בקשר אליהן וכל מי שהספק אחראי על פי כל דין למעשיו או
למחדליו.
" .2.7מוצרי מזון וכלים חד פעמיים"-מוצרים כמפורט בהצעה הכספית שבמסמך ב' .
" .2.8הזמנת עבודה/שירות/ים" -הזמנה בכתב של המועצה לביצוע שירותים ספציפיים מוגדרים ,לפי מפרט
השירותים ו/או פרטים נוספים שיקבעו ,בהתאם להזמנת השירותים
הפרטנית ,בהתאם לצרכי המועצה.
 .3מהות ההתקשרות והשירותים
 .3.1ההתקשרות עם הספק במכרז תהיה התקשרות מסגרת לאספקת המוצרים כמפורט לעיל ,על פי הוראות
חוזה זה ופריקתם במשרדי המועצה ,באגפים ובמחלקות השונות ,בהיקף שייקבע על ידי המועצה ,כאשר
המועצה תהא רשאית ,בהתאם לצרכיה ,תקציבה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפנות מעת לעת
לספק ,בדרישה לקבלת המוצרים המבוקשים על ידה ,וזאת על פי הזמנות עבודה חתומות שיוצאו על ידי
מורשי החתימה של המועצה מעת לעת ,וספק המסגרת יבצע את השירותים הנדרשים עבור המועצה ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם ,בכפוף ובהתאם להזמנות העבודה שיוצאו במהלך תקופת
ההתקשרות (ככל שיוצאו) ,בהתאם לדרישות והוראות המועצה ובהתאם להוראות כל דין.
יובהר ויודגש ,כי רשימת משרדי המועצה והכתובות המצורפות בנספח ג' להסכם זה הינה לנוחות בלבד ,אך
המועצה יכולה לדרוש מהספק לספק את המוצרים לכל כתובת אחרת ברחבי המועצה ללא כל תשלום נוסף
מצידה והכל לפי צרכיה ובלבד שעדכנה את הספק מראש ,ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות בשל כך.
 .3.2יובהר ,כי על ספק המסגרת הזוכה ,לנהל מעקב אחר ניצול המסגרת התקציבית הקבועה בסעיף זה ,ולהתריע
בפני המועצה במקרים הבאים :כאשר ינוצלו  75%מהמסגרת התקציבית ,וכן במקרה שבו ינוצלו  90%ממנה.
 .4הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .4.1כי הוא פועל ומנהל פנקסים כדין (כתאגיד או כעוסק מורשה).
 .4.2השירותים יינתנו עבור המועצה על פי האמור במסמך זה ,בהתאם להוראות המכרז והחוזה על נספחיהם,
לרבות בהתאם לדרישות שיקבעו במסגרת הזמנת העבודה ו/או בהתאם להנחיות המועצה ו/או בהתאם
להנחיות המנהל כאמור ,תוך עמידה בלוח הזמנים ,ובאיכות הנדרשת לביצוע השירותים.
 .4.3בכפוף להזמנת העבודה מטעם המועצה ,יעניק הספק עבור המועצה את המוצרים ,ואת כלל השירותים
הנלווים לכך ביחס לפרק הרלוונטי .הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם לדרישות שיקבעו בהזמנות
העבודה מפעם לפעם ו/או בהתאם לדרישות המועצה ובהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל
דין כפי שיהיו וכפי שיעודכנו במהלך ההתקשרות.
.4.4

.4.5

.4.6

.4.7

.4.8

עוד מצהיר הספק בזאת כי יש לו הניסיון ,המומחיות ,הידע ,הכישורים ,כוח אדם כשיר ,היכולת והציוד
הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה וכי ברשותו כל האישורים ,ההסמכות,
הרישיונות הנדרשים ,וכשהם תקפים ,על פי כל דרישות המכרז ,החוזה וכל דין (לרבות כל רשות מוסמכת).
הספק מתחייב להחזיק משרד לרבות מכשיר פקסימיליה תקין וכן טלפון שיהיה זמין במהלך כל שעות
העבודה ולפחות ,בימים א'-ה' בשעות  .08:00-17:00כמו כן ,מתחייב הספק כי נציג מטעמו יעמוד בקשר
ישיר עם המנהלת לאורך כל תקופת ההתקשרות .שם איש הקשר ______________ :טלפון נייד:
____________ שיהיה זמין לפניות המועצה ,מנהל הרכש ו/או מי מטעמה ,גם מעבר לשעות עבודה
במשרד .תנאי זה הינו חובה שהפרתו הינה הפרה יסודית בהתקשרות זו.
הוא מודע לכך כי נכונות ,שלמות ודיוק האישורים ,ההצהרות ,המצגים ,הפרטים והנתונים ,של הספק ,או
המתייחסים לספק ו/או עובדיו ,המפורטים במסמכי המכרז ובהצעת ההספק למכרז וכן בחוזה זה ,תקפותם
במשך כל תקופת ההתקשרות ,מהווים תנאי יסודי להתקשרות המועצה עם הספק בחוזה זה.
הספק מתחייב לבצע את השירותים במועד ,בדייקנות ,ביעילות ,ברמה מקצועית גבוהה ובנאמנות לשביעות
רצון המועצה ,וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם להוראות כל דין במהלך ביצוע
השירותים ובכל הקשור לביצועם.
עוד מצהיר ומתחייב הספק כי אין הגבלה בדין ,בחוזה או במסמכי ההתאגדות של הספק (אם הוא תאגיד),
להתקשרותו בחוזה זה ולספק השירותים בהתאם לחוזה זה.
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 .4.9הספק מצהיר כי בידיו הכושר והיכולת להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי אין כל
מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.
 .4.10הספק מצהיר ומתחייב כי יפעל וייתן שירותים למועצה גם במצב חירום ,בהתאם לקבוע בנספח ד' לחוזה.
 .4.11הספק מצהיר ומתחייב כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המועצה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם.
 .4.12הספק מצהיר ומתחייב כי יתחיל בביצוע השירותים לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בהזמנת העבודה ו/או
לפי הוראות המנהל ויעמוד בלוחות הזמנים לתכנון ו/או לשירות/ים שנקבעו לו.
 .4.13ידוע לספק ,כי המועצה מתחייבת לשלם לספק תמורה בעד שירותים שיינתנו בפועל ע"י הספק בכפוף להזמנת
העבודה מטעם המועצה ,בהתאם להזמנות תקציביות חתומות ומאושרות כדין ע"י המועצה ,במועדים
ובאופנים המתוארים במסמכי החוזה ,ובכפוף להוראות חוזה זה .יובהר במפורש ,כי ללא קבלת הזמנה
עבודה חתומה כדין  -לא יהא הספק זכאי לתשלום ,אף אם העמיד עובדים לרשות המועצה.
 .4.14יובהר ,כי המועצה רשאית ,בכל עת ,לעצור את מתן השירותים ולחדשם על פי צרכיה ולספק לא תהיה כל
טענה בגין כך .המועצה תהא זכאית לעשות שימוש בתוצרי השירותים שהתקבלו עד לאותו שלב על פי צרכיה
וללא צורך באישור הספק.
 .4.15ידוע לספק ,כי המועצה אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מאת הספק ודרישת המועצה לקבלת
השירות מאת הספק תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורכי המועצה ,תקציבה ,המצב הרגולטורי השורר באותה
עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי .המועצה שומרת על זכותה לבצע את השירותים מושא חוזה זה ,כולם או
מקצתם ,בעצמה ,באמצעות עובדיה ,מבלי להזדקק להזמנת השירותים מאת הספק ,הכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה ,ולספק לא תהיה כל טענה כנגד המועצה ככל שתבחר לעשות כן .כמו כן ,רשאית המועצה
לפרסם מכרז אחר לצורך קבלת שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק מן השירותים ללא מכרז ,הכל
בכפוף לדין החל על המועצה.
 .4.16אם לא יתחיל הספק בביצוע השירותים כאמור דלעיל ,המועצה תהיה רשאית למסור את ביצוע השירותים
לידי ספק אחר או לבצעם בעצמה ולחייב את הספק בהוצאות ביצוע כל שירות על ידי אותו ספק אחר ,לרבות
הוצאות נלוות ,גם אם מחירי השירותים יעלו על מחיר השירותים בהצעת הספק ,וזאת מבלי לגרוע מיתר
זכויותיה של המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.
 .4.17הוא מודע לכך כי מילוי התחייבויותיו על-פי הזמנות העבודה מטעם המועצה ובהתאם לחוזה זה וליתר
מסמכי המכרז ,מהווים תנאי יסודי להתקשרות המועצה עם הספק בחוזה זה.
 .4.18הוא ישתף פעולה ,באופן מלא וללא תנאי ,עם כל יתר הספקים ו/או ספקים שיהיו מעורבים בביצוע
השירותים שבו הוא יבצע שירות כלשהו ,ויעבוד עמם בתיאום ועל פי הנחיות המועצה ,לפי העניין וכפי
הנדרש ,ומוסכם עליו ,כי כל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או אי הסכמה כלשהי בינו לבין ספק או גורם אחר שיהיה
מעורב בעבודה כלשהי ,תועבר לטיפולו ולהכרעתו של המנהל ,שיהא הפוסק הבלעדי והאחרון בכל העניין
כאמור.
 .4.19הספק מתחייב לבצע כל שירות ו/או עבודה ,שתוזמן ממנו על ידי המועצה בהתאם לכל תנאי מכרז ,תנאי
החוזה ,תנאי הפניה בהליך תחרותי ככל שיהיה כזה ,תנאי הזמנת העבודה ובהתאם למפרט השירותים
שיצורף להזמנה ובהתאם להוראות כל דין .כן מתחייב הספק לא לסרב לבצע עבודה כלשהי.
 .4.20הוא ערך את כל הבדיקות וכל הבירורים הנחוצים לו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה מסגרת זה; ברורים
לו היטב תנאי החוזה והוראותיו; ניתנה לו אפשרות לשאול כל שאלה לצורך קבלת המידע הנדרש לו לביצוע
ההתקשרות; הוא מוותר על כל זכות ,טענה או תביעה כלפי המועצה בעניינים אלה.
 .4.21הספק מתחייב כי האמור בסעיף  4לעיל ,על תתי סעיפיו ,ימשיך להתקיים משך כל תקופת ההתקשרות.
מובהר ,כי אי עמידה באיזה מהצהרות ו/או התחייבויות בסעיף  4הנ"ל ,יהווה כהפרה יסודית של חוזה זה.
 .5התקשרות מסגרת
 .5.1ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת לאספקת המוצרים ,בהתאם לדרישות המועצה מעת לעת.
 .5.2המועצה תהא רשאית ולפי שיקול דעתה מעת לעת ,לבצע הזמנת עבודות מספק המסגרת ,בהתאם לנסיבות
ולפי שיקול דעת המועצה ולצרכיה כפי שיהיה מעת לעת.
 .5.3על הספק חלה החובה לבצע את השירותים למועצה בהתאם להזמנות העבודה של המועצה ,לרבות כל
השירותים הנלווים ,הכל כפי שיפורט בהזמנת העבודה ,בהתאם לתנאי המכרז והחוזה והוראות הדין.
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 .5.4היקף השירותים (אם בכלל) ,מועדים ,מאפייני השירותים ,מפרטי השירותים ,אופן ביצוע השירותים ,שלבי
ביצוע ,ייקבעו מעת לעת על פי צורכי המועצה ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.5המועצה אינה מתחייבת להזמין מהספק את השירותים או חלק מהם ו/או בהיקף כלשהו ו/או במועדים
מסוימים ,אם בכלל .כן רשאית המועצה להורות לספק/ים על הפסקת ביצוע השירותים בכל עת במהלך
תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה ,וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין
וסוג שהוא בקשר לכך.
 .5.6המועצה רשאית להודיע לספק ,בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על צמצום הזמנה ו/או צמצום השירותים
שלגביהם הוצאה לספק הזמנת עבודה .במקרה כזה ,יהא הספק זכאי לשיעור יחסי מהתמורה שנקבעה לצורך
ביצוע השירותים ,בהתאם לעבודה שבוצעה על ידי הספק בפועל ,על פי קביעתו של המנהל ובלבד שבפועל
העבודה בוצעה עבור המועצה כפי שהוזמנה וכי העבודה בוצעה כראוי לפי שיקול דעת המועצה .בהעדר
התנאים האמורים הספק לא יהא זכאי לכל תשלום בגין שירותים כאמור ,כמו כן הספק לא יהיה זכאי לכל
תשלום ,החזר ,פיצוי בגין רווחים צפו יים או חלופיים שנמנעו ממנו עקב הפסקת הזמנה ,או בגין כל טענת
נזק אחרת .הספק יהיה מנוע מלטעון טענה להסתמכות או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה בעניין זה.
 .5.7המועצה רשאית להוציא לספק המסגרת מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל
ספק המסגרת להיערך לכך בהתאם לדרישות המועצה.
 .5.8למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהתקשרות בחוזה מסגרת זה כדי להבטיח לספק הזוכה כי המועצה תמסור
לידיו שירותים ו/או מטלות ותזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו (אם בכלל) ,וחוזה מסגרת זה
אינו יוצר כלפי ספק המסגרת כל התחייבות למעט התחייבותה של המועצה .לספק לא תעמוד על טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.
 .5.9מובהר ,כי מסירת שירות/ים בהתאם להוראות מכרז מסגרת זה ,כפופה לקבלת האישורים התקציביים
המתאימים לביצוען.
 .5.10מובהר ,כי עצם החתימה על חוזה המסגרת אינה מקנה לספק ,כל זכות לביצוע שירותים בפועל ,בהיקף
כלשהו ,או לקבלת תמורה כלשהי.
 .5.11מובהר בזאת כי המועצה אינה מעניקה בלעדיות לספק למתן השירותים והיא יכולה ,בהתאם לשיקול דעתה,
לערוך מכרזים נוספים לצורך ביצוע הזמנת מוצרים כאמור או לבצע התקשרות בכל דרך חוקית אחרת.
 .5.12הספק מוותר באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר ,על כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי המועצה ,בגין היקפי הזמנות
העבודות אותן תבצע המועצה מהספק ו/או מהספקים הנוספים ו/או סכומן ,או בגין פער כזה או אחר ,ככל
שיהיה ,בין מספר הפעמים בהן הוא ו/או מי מהספקים הנוספים נדרשו לבצע עבודות עבור המועצה.
 .5.13מובהר ,כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מהספק איזה מהעבודות בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים,
אם בכלל.
 .5.14כן מוסכם כי המועצה ,רשאית להורות לספק על הפסקת ביצוע השירותים או איזה חלק מהם ,בכל עת
במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ,וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל
מין וסוג שהוא בקשר לכך.
יובהר ,כי אי עמידה בדרישות סעיף  5הנ"ל ,יהווה כהפרה יסודית של חוזה זה.
 .6השירותים המבוקשים
 .6.1מנהלת הרכש ,או מי שהוסמך על ידה לצורך כך ,תעביר מעת לעת ,הזמנה לאספקת מוצרי מזון וכלים חד
פעמיים מתוך רשימת המוצרים שבמסמך ב' למסמכי המכרז.
 .6.2מנהלת הרכש תקבל יוזר (שם משתמש וסיסמה) לרכישה אונליין באתר /על ידי שליחת הודעת  SMSוכן,
תהא רשאית לרכוש באמצעות הפקס ו/או מייל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .6.3למועצה שיקול דעת בלעדי באשר לתדירות הוצאת ההזמנה לספק ולא תהיינה דרישות ו/או טענות.
 .6.4מועד קבלת ההזמנה אצל הספק ייחשב מועד משלוח ההזמנה באתר או בהודעה .במידה ונשלחה ההזמנה
לאחר השעה  ,17:00תיחשב ההזמנה כאילו התקבלה ביום העבודה העוקב בשעה  08:00בבוקר .יובהר כי
תדפיס אישור ההזמנה באתר ו/או משלוח הפקס ו/או אישור שליחת המייל ו/או אישור קבלה בטלפון ייחשב
אישור סופי ומוחלט על קבלת ההזמנה ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
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 .6.5במקרה הצורך ,תהיה המועצה רשאית לבטל ו/או לשנות את פרטי ההזמנה וזאת כל עוד לא התקבלו
המוצרים במועצה .ביטול ו/או שינוי ייעשו בפקס /במייל שייחתם על ידי המנהל מטעם המועצה.
 .6.6הספק מתחייב לספק את מוצרי המזון והכלים החד פעמיים ,תוך שני ימי עסקים ,לכל המאוחר .על הספק
לתאם את הגעתו למועצה טלפונית עם המנהל לפחות שעתיים לפני ההגעה למועצה.
 .6.7ככלל ,ההזמנות השוטפות לאספקת מוצרי המזון והכלים החד פעמיים ייעשו במהלך השבוע ,במינימום של
 ₪ 100לכל הזמנה (הזמנה לעניין זה  ,הינה ההזמנה הכוללת שתוזמן עבור כלל המחלקות השונות במועצה),
לגבי הפריטים המוזמנים לשבוע העוקב .אספקת מוצרי המזון והכלים החד פעמיים תתבצע בין השעות
 14:00- 08:00בימים ראשון ,שלישי וחמישי ,בשבוע לאחר קבלת ההזמנה.
"הזמנה דחופה" -במקרים מיוחדים כאשר ייכתב על ההזמנה כי היא "הזמנה דחופה" ,יספק הספק את
המוצרים בתוך  4שעות בלבד.
 .6.8יובהר ,כי מספר ההזמנות הדחופות לא יעלה על  5הזמנות בשנה בסך הכל.
 .6.9אספקת מוצרי המזון והכלים החד פעמיים תיחשב כמבוצעת רק עם אישורו וחתימתו בכתב של המנהל
מטעם המועצה  ,על גבי תעודות המשלוח ,כי המוצרים סופקו בכמות ,באיכות ובאופן המתחייב בהסכם זה.
יובהר ,כי אין באישורו של המנהל ו/או מי מטעמו בכדי לפטור את הספק מאחריותו על פי דין ועל פי ההסכם
לרבות לאיכות המוצרים ,לטיבם ,למועד אספקת וכיו"ב .על הספק לשמור את כל תעודות המשלוח החתומות
הנ"ל ולהגישם כמפורט בסעיף  11להלן.
 .6.10סיפק הספק מוצר כלשהו מבלי לקבל מראש הזמנת עבודה ו/או סיפק כמויות שלא אושרו במסגרת ההזמנה,
לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין אספקה כאמור.
 .6.11הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שאספקת המוצרים כוללת גם את העמסת מוצרי המזון והכלים החד פעמיים
על כלי הרכב ,שינועם ,הובלתם למשרדי המועצה ו/או למחלקות השונות ופריקתם שם ,וזאת בהתאם
לדרישות המועצה ועל פי כל דין או הנחייה מחייבת וללא תוספת מחיר.
 .6.12במידה ותבקש המועצה לרכוש מוצר אשר אינו מופיע בהצעה הכספית [מסמך ב' למסמכי המכרז] אין היא
חייבת לרכוש אותו מהספק .בכל מקרה שבו תחליט לרכוש את המוצר מהספק ,יובהר כי המועצה תשלם
לספק הזוכה מחיר מדף (לא כולל מע"מ) בניכוי אחוז ההנחה הקבוע שהוצע על ידי המציע הזוכה ,וזאת
בנוסף לכל ההנחות ו/או ההטבות ו/או המבצעים שניתנים מעת לעת לכלל הקונים ,לרבות הנחת "חבר
מועדון" וכולל "כפל מבצעים".
 .6.13למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב את המועצה לפנות לספק המסגרת לביצוע השירותים הנ"ל,
ככל שיהיו ,וכי שמורה למועצה הזכות להתקשר לקבלת הצעות לביצוע השירותים הנ"ל ,בכל אופן שתבחר,
ו/או לבצען בעצמה ,מבלי שתהיה לספק המסגרת כל טענה ו/או תביעה כלפיה בגין כך.
יובהר ,כי אי עמידה בדרישות סעיף  6הנ"ל ,יהווה כהפרה יסודית של חוזה זה.
 .7איכות המוצרים
 .7.1הספק יספק את המוצרים כשהם חדשים ,תקינים ,תכולה ואריזה ,שלמים ונקיים מכל פגם ו/או מום כלשהו.
 .7.2הספק יספק מוצרים בטיב ובאיכות מעולים ,העומדים בסטנדרטים מקובלים ככל שקיים תקן לגביהם
ובמידה ולא קיים תקן ,בהתאם לדרישות כל הרשויות והגופים שמוצרים מסוג זה חייבים באישורם ,לרבות,
משרד הבריאות ומשרד התעשייה והמסחר (הכלכלה).
 .7.3הספק לא יספק מוצרים שווי ערך לאלו המפורטים במסמך ב' ,אלא אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב
מהמנהל ו/או ממי מטעמו .יובהר ,כי המועצה אינה חייבת לאשר לספק לספק תחליפים למוצרים גם אם
שווי ערך להם.
 .7.4המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך בדיקות למוצרים המסופקים על ידי הספק .היה והמוצר
הנבדק אינו תואם את דרישות ההסכם ,יחויב הספק בעלות הבדיקה .אין בסעיף זה כדי לפגוע בכל סעד אחר
לו זכאית המועצה על פי כל דין ו/או ההסכם.
 .7.5יחד עם זאת ,במקרה שבו יופסק ייצור ו/או אספקה של אחד ממוצרי הספק ו/או יותר ,הספק יעדכן את
המועצה על כך ויידרש לספק מוצר חלופי שווה ערך כספי ושווה ערך מבחינה איכות ,בהתאם לדרישת
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המועצה .ככל שלא יעשה כן ו/או במקרה שבו המוצר לא יהא שווה ערך ,תהא רשאית המועצה להפסיק את
ההתקשרות עמו ו/או לרכוש את המוצר בכל דרך אחרת ,בהתאם לכל דין .מוצר שווה ערך כאמור בסעיף זה,
ייקבע על ידי המועצה.
 .7.6המנהל יהיה רשאי לדרוש ,על פי שיקול דעתו ,מהספק להחליף מוצרים שסופקו על ידו בכל מקרה שהמוצר
שסופק אינו עומד בדרישות ההסכם ו/או אינו תואם את ההזמנה ו/או בכל מקרה שהתגלה כי נפל במוצר או
בחלק ממנו פגם ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או נזק במהלך חודש ממועד אספקת המוצר למועצה .נדרש הספק
להחליף מוצר ,יעשה זאת בתוך שני ימי עבודה מרגע קבלת הודעה על הצורך בהחלפתו .הודעה כאמור תיעשה
בדרך שבה בוצעה הזמנת מוצר ויחולו עליה אותם הסדרים בדבר מועד הגעתה וכיו"ב.
 .7.7היה והספק יידרש להחליף מוצר והוא יסרב להחליפו או יחליף אותו במועד מאוחר מזה שנקבע בהסכם זה,
תהיה המועצה רשאית לרכוש את המוצר בעצמה ותחייב הספק בהפרש המחירים ובהוצאות הכרוכות בכך.
 .8לוחות זמנים
 .8.1הספק מתחייב לבצע את השירותים ולהשלים את השירותים ,באופן מלא ומדויק ,על פי המועדים הקבועים
בסעיף  6לעיל ובלוח הזמנים שיצורף להזמנת העבודה (להלן" :לוח הזמנים הקצוב") .לא תינתן לספק כל
ארכה או דחייה בלוח הזמנים הקצוב ,אלא על פי המצוין במפורש בחוזה זה ו/או באישור המועצה בכתב.
 .8.2נגרם עיכוב בעבודה על ידי כח עליון או על ידי תנאים שלדעת המנהל לא היו בשליטת הספק ,ולא הייתה לו
אפשרות למנוע או להסיר את העיכוב ,רשאי הספק לבקש מהמועצה ,מיד לאחר קרות העיכוב או מועד ידיעת
הספק על העיכוב ,לפי המוקדם ,ארכה מתאימה בלוח הזמנים הקצוב והמועצה תהא רשאית לאשר ארכה,
לפי שיקול דעתה ובהתחשב בבקשת הספק.
 .8.3המועצה תהא רשאית לדרוש מהספק להפסיק לאלתר את ביצוע השירותים לתקופה זמנית ,מכל סיבה
שהיא .אם הופסקה העבודה כאמור ,יוארכו מועדי לוח הזמנים הקצוב ,לפי קביעת המנהל ובהתייעצות עם
הספק.
 .8.4הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה בגין הפסקת השירותים כאמור ,למעט ביחס להוצאות
ישירות בלבד שנגרמו לספק ,כפי שהוכח למנהל ואושר על ידו.
 .8.5אם יהיה צורך לדעת המנהל ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע כל חלק או שלב של השירותים ,מפאת
אי עמידה בלוח הזמנים הקצוב ,יודיע על כך המנהל לספק בכתב והספק ינקוט ללא דיחוי באמצעים
הדרושים ,לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המנהל ,בכדי להבטיח את השלמת חלק או שלב השירותים
במועד הקצוב לכך.
 .8.6הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הקצוב הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה וכי אי
עמידה בלוח הזמנים הקצוב ,הינה עילה לביטול החוזה לאלתר .ההחלטה על ביטול החוזה במקרה כזה תהיה
בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .8.7איחור בהשלמת העבודה מעבר ללוח הזמנים הקצוב ,יגרור עמו קנס כספי שיוטל על הספק .גובה הקנס
ייקבע על ידי המועצה מראש בעת הוצאת הזמנת עבודה לספק ,בהתאם לעבודה וללוח הזמנים שנקבע.
 .9תקופת החוזה
 .9.1תוקפו של חוזה זה הינו ל 36-חודשים ממועד חתימת הצדדים על החוזה (להלן" :תקופת החוזה") .המועצה
בלבד ,רשאית להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת בת שנתיים ( 24חודשים) או חלקה (להלן" :תקופת
ההארכה") .סך כל ההתקשרות לא תעלה על  5שנים.
 .9.2החליטה המועצה להאריך תוקפו של החוזה ,כאמור לעיל ,תינתן על כך הודעה לספק בכתב ע"י המנהל 30
יום לפני תום תקופת החוזה.
 .9.3החליטה המועצה להאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל ,ימציא הספק למועצה במועד חתימתו על חוזה
ההארכה פוליסות ביטוח וערבות בנקאית בתוקף ,וכל מסמך אחר אשר תדרוש המועצה ,הכל לפי החוזה.
 .9.4במידה וספק החל לבצע שירות שלא הסתיים ,במועד סיום תקופת ההתקשרות כאמור ,ניתן יהיה להאריך
את חוזה המסגרת עד לתום השלמת ביצוע השירותים.
 .9.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ שיקול
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דעתו הבלעדי של המנהל  ,מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול ,בכל
עת ,וזאת בהתראה של  30ימים מראש .במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב
בהודעה.
 .9.6מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה והמכרז ,מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות בחוזה זה ,היקפה
וכן תשלום התמורה מכוח החוזה כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים המוסמכים במועצה עפ"י דין.
 .9.7על אף האמור ,התמורה אשר תשולם לספק בתקופת ההארכה תהיה זהה לתמורה הנקובה בחוזה זה.
 .10התמורה
 .10.1תמורת אספקת המוצרים כהגדרתם לעיל ,לרבות ביצוע כל שירות נלווה ו/או עקיף הכרוך בכך ,והכל בהתאם
להוראות החוזה על נספחיו ובהתאם להזמנת העבודה של המועצה לביצוע השירותים ,לשביעות רצונה
המלאה של המועצה ,יהיה זכאי ספק המסגרת שיבצע את השירותים על פי הזמנת עבודה של המועצה,
לתמורה בהתאם להצעתו שבמסמך ב' במכרז זה וכמפורט בחוזה ,הכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.
(להלן" :התמורה").
 .10.2מובהר בזאת ,כי התמורה הנ"ל ,מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל ההוצאות,
בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים
כיסוי מלא לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה,
לרבות כ"א ,שכר ,זכויות סוציאליות ,כלי רכב ,ביטוחים ,אריזה ,שינוע ,הובלה ,פריקה במשרדי המועצה
וכיו"ב .על אף האמור לעיל ,יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי המועצה.
 .10.3התמורה תשולם על ידי המועצה בגין ביצוע השירותים בפועל ,בכפוף להזמנת העבודה ותנאיה ,ובכפוף לתנאי
החוזה וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.
 .10.4כן מובהר בזאת ,כי המועצה רשאית להזמין את השירותים מכוח המכרז בהיקפים משתנים ו/או להחליט
על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר יותר ,הכל בהתאם לשיקול דעתה ,לצרכיה ולתקציבה .כמו כן,
רשאית המועצה לבצע את השירותים או חלקם באמצעות עובדיה ו/או ספקים אחרים ,לפי ראות עיניה
ולזוכה לא תהא כל טענה בגין כך.
 .11אופן התשלום
 .11.1הספק יגיש למנהל את כל תעודות המשלוח החתומות וכן החשבון של החודש הקודם עד ה -חמישי ()5
בתחילת כל חודש.
 .11.2המנהל יבדוק את תעודות המשלוח החתומות שהוגשו וכן החשבון על ידי הספק ויאשר בחתימתו .התשלום
יתבצע שוטף  45+מיום אישור תעודות המשלוח והחשבון על ידי המנהל מטעם המועצה ו/או מי מטעמו.
 .11.3מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון /תעודות המשלוח אינם נכונים ו/או מלאים ו/או
מדויקים ,במלואם או בחלקם ,רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא למועצה
והמועד לתשלום ימנה ממועד המצאת חשבונית מתוקנת על ידי הספק ,בהתאם להוראות המועצה בעניין
זה.
 .12מנהל/ת
 .12.1הספק יהיה כפוף להוראותיה והנחיותיה של המנהלת ו/או מי שימונה לכך מטעמה וימלא את התחייבויותיה
לשביעות רצונה.
 .12.2מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהלת בהתאם לחוזה זה ,מוסכם ומוצהר כי המנהלת מוסמכת לבדוק ולפקח
על השירותים ,רמתם ,ביצועם ,קיום ,רציפות והכל בהתאם להוראות החוזה .כן תהא רשאית המנהלת
למסור הודעה לספק ,בדבר תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או התאמה.
 .12.3הפיקוח אשר בידי המנהלת לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי חוזה זה ולמילוי
כל הדרישות שבדין והספק יהיה אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על
ידיו ו/או ע"י המועסקים מטעמו.
 .13קבלני משנה
 .13.1הספק אינו רשאי למסור לאחר ,את ביצוע השירותים ,כולם או מקצתם ,אלא בהסכמת המועצה מראש
ובכתב .נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק
מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ,והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מספקי
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השירותים ,באי כוחם ועובדיהם.
 .13.2היה ואישרה המועצה העסקת קבלני משנה ,לא יוחלף קבלן המשנה ולא יחדל לשמש קבלן משנה לביצוע
השירותים נשוא חוזה זה ,אלא אם נתקבלה הסכמת המועצה מראש ובכתב להעסקת קבלני משנה.
 .13.3מבלי לפגוע באחריותו המלאה והבלעדית של הספק לכל השירותים שעליו לספק במסגרת החוזה ,אישרה
המועצה העסקת קבלני משנה ,רשאית המועצה לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של כל קבלן משנה אשר
לדעתה אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו מספק את השירותים בהתאם לחוזה
זה ולנספחיו.
 .14ערבות לביצוע החוזה
. 14.1

. 14.2

. 14.3
.14.4
.14.5

.14.6
.14.7
. 14.8

להבטחת מילוי התחייבויותיו של ה ספק על פי חוזה זה יפקיד ה ספק במועצה המקומית ערבות
בנקאית אוטונומית ללא תנאי לטובת המועצה המקומית על שמו בסך ש ל ( 4,000ארבעת אלפים) .₪
הערבות תהיה למשך תקופת התקשרות ובתוספת של  60ימים מיום סיום תקופת ההתקשרות.
הערבות תהיה בנוסח שצורף לחוזה זה כנספח א '  .ערבות זו תהא צמוד ה למדד המחירים לצרכן
מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או תקופות הארכתו .סכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע
ומוסכם מראש.
ה מועצה ר שאית לחלט את הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק במקרה
של הפרת החוזה בהפרה שלא תוקנה תוך  24שעות מ עת בה נמסרה ל ספק או למי מטעמו דריש ת
המועצה ,או דרישת המנהל או מי מטעמם לת י ק ו ן ההפרה ו/או באם הספק הפר החוזה הפרה
יסודית וכן בכל מקרה של הפרה חוזרת .
במקרה של מימוש הערבות או חלק ממנה וכל עוד תקופת החזה לא הסתיימה ,יהיה על הספק
להמציא למועצה המקומית תוך יום עסקים אחד ,ערבות עדכנית בתנאים ועל מלא הסכום לעיל.
מובהר כי מתן הערבות כאמור אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו וכן כי חילוט ,גבייה
ו/או מימוש הערבות ,כולה או חלקה ,לא יהוו מניעה מצד המועצה ו/או מי מטעמה לתבוע מהספק כל נזקים
והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.
החליטה המועצה המקומית להאריך את תקופת החוזה ,ידאג הספק מיד עם קבלת ההודעה על הארכת
החוזה להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת ובתוספת  60ימים כאמור ,או לחלופין יפקיד
ערבות בנקאית אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה כאמור ,בנוסח המפורט בנספח
א' לחוזה ,מאת מוסד בנקאי שהמועצה המקומית אישרה מראש.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הספק מתחייב לדאוג  ,כי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ותקופות
ההארכה (ככל שתהיינה) ,תהיה /ינה בידי המועצה המקומית ערבות/יות תקפה/ות בנוסח נספח א'.
הוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה ,בשינויים המחויבים לפי העניין.
הוראות סעיף זה לעיל הנן הוראות יסודיות לחוזה.

 .15אחריות בנזיקין
 .15.1הספק יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או יפצה את המועצה על כל תשלום ,נזק ,הפסד ,אובדן ,ישיר או
עקיף לגוף או לרכוש ,שייגרם למועצה ,לעובדיה או לצד שלישי כלשהו ,בגין כל מעשה או מחדל של הספק,
מי מעובדיו או מי מטעמו .הספק פוטר את המועצה מאחריות כלשהי בגין כל תשלום ,הפסד או אובדן כאמור.
 .15.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם ,כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר לעובדי הספק
והמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם ,והספק ישפה את המועצה בגין כל תשלום,
הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי הספק ,שעילתה קשורה בביצוע
השירותים ו/או ההתקשרות נשוא חוזה זה.
 .15.3הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למועצה ו/או לצד ג' בגין השירותים נשוא
המכרז ו/או עקב כך שנשוא השירות בשלמותו או בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן
ניתן השירות.
 .15.4הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה
שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה ,בגין כל תאונה,
חבלה או נזק שיגרם לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד .אם
תתבע המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק ,שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא
על הספק לסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט ו/או רשות מוסמכת
אחרת לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור .כל סכום שיגיע כאמור לעיל למועצה מאת הספק יישא
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ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע"י המועצה מהספק עד תאריך התשלום בפועל.
 .15.5אחריותו של הספק ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו/או רשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו
לאחר תום תקופת החוזה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק יבצע את השירותים פעם נוספת במידה
וניתנו שלא כיאות ו/או במידה ונוצר ליקוי כלשהו שנתגלה לאחר מתן השירותים וכתוצאה מקבלתם,
בעקיפין או במישרין ,וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים .אין באמור בכדי לחייב את המועצה
לאשר לספק לבצע את השירותים פעם נוספת.
 .15.6למען הסר ספק ,אחריותו של הספק כמפורט בס"ק לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם
הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחיבויותיו מכח חוזה זה ,לרבות עובדים ,קבלני משנה וכיו"ב.
 .15.7המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק בגין נזק
או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.
 .15.8מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו למועצה ו/או שעל המועצה
יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו ,כולל הוצאותיה
ושכ"ט עו"ד ,תהיה המועצה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספק.
 .15.9אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .16ביטוח
מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים
הינן בהתאם לאישור קיום הביטוחים בנספח ב' הוראות נספח הביטוח המצורף לחוזה זה כנספח ב' ,1ומהווה
חלק בלתי נפרד הימנו.
 .17אי קיום יחסי עובד מעביד
 .17.1מוצהר ומוסכם בזאת מפורשות ,כי ההתקשרות וביצוע השירותים לפי חוזה זה וכל יתר הפעילויות של הספק
כמתחייב בחוזה זה אינה יוצרת ולא תחשב כיוצרת יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין הספק ,עובדיו או מי
מטעמו ,לרבות קבלני משנה כאמור בחוזה זה ,ומוסכם בזאת מפורשות ,כי היחס בין הצדדים הם יחסי
קבלנות חוזיים וכי כל צד לחוזה זה הינו ספק עצמאי.
 .17.2הספק מתחייב למלא אחר כל חובותיו והתחי יבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו ,על פי כל דין ,חוזה אישי
או קיבוצי ,וצווים החלים עליו ועל עובדיו ,ובכלל זאת לשאת בשכרם ובכל התנאים הסוציאליים להם הם
זכאים על פי דין או על פי חוזה ,לרבות ימי חופשה ,דמי הבראה ,תשלום לקופות גמל ,קרנות פנסיה וכיו"ב,
וכן להפריש ולשלם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים על פי דין או על פי חוזה ,לרבות ומבלי לגרוע
למוסד לביטוח לאומי ,לשלטונות המס ,לקופות פיצויים ,פנסיה ,גמל וכיו"ב.
 .17.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות ,כי אין לו ולא יהיו לו או למי
מטעמו דרישות או תביעות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם המועצה ,לרבות פיצויי פיטורים ,דמי
חופשה ,הודעה מוקדמת ,זכויות ותנאים סוציאליים ,הפרשות לקופות או לקרנות וכדומה ,וכי חתימתו על
חוזה זה מהווה ,לכל דבר ועניין ,כתב סילוק וויתור מלא.
 .17.4בכל מקרה בו ייקבע ,בפסק דין ,כי על המועצה חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה ,בין של שכר,
בין של תנאים סוציאליים ובין של נלוות ,ישיב ,יפצה וישפה הספק את המועצה ,בגין כל עלות ,הוצאה או
פיצויי שיהא על המועצה לשלמם בגין פסק הדין ,וזאת בתוך  7ימים מקבלת דרישת המועצה הראשונה,
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין .מוסכם בזאת ,כי המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה המגיעה לספק
כל סכום שהוא יחויב בו כאמור לעיל.
 .18פיצויים מוסכמים
 .18.1בהתאם למפורט בטבלה שלהלן ,ישלם הספק למועצה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש (בתוספת מע"מ
כדין) .המועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה ו/או לגבות מהספק פיצויים מוסכמים ,בכל מקרה בו הספק
לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ החוזה ו/או בהתאם למועדים נשוא החוזה ו/או בכל מקרה בו הספק
לא מילא אחר התחייבויותיו ,לרבות כמפורט להלן:
נושא  /ליקוי  /פיצוי מוסכם ליחידה בכל מקרה
סכום בש"ח
מס"ד
.1

אי עמידה בדרישות החוזה ,כאשר ההפרה
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לא תוקנה בתוך  7ימים מיום הדרישה
.2

הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי
במועצה

 ₪ 250למקרה

.3

אי עמידה בלוח הזמנים הקבוע בסעיף 6

 ₪ 100לכל יום איחור באספקת הזמנה,
ולכל שעה של איחור בהזמנה דחופה

 .18.2הצדדים מצהירים ,כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה הינם נזק
שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה ,ואולם אין בכך כדי למצות
את זכות המועצה לפיצויים בגין הפרה מסוימת מצד הספק את אחת מהתחייבויותיו ,ובלבד שהמועצה
תוכיח שנזקיה בפועל עלו על הסכום הנקוב כאמור בס"ק .19.1
 .18.3המועצה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל תמורה המגיעה לספק ,בכל זמן שהוא וכן תהא
רשאית המועצה לגבותו מהספק בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות שבידה לשם גביית הפיצויים
המוסכמים ,ובמקרה כזה ,יידרש הספק להמציא למועצה ערבות חדשה על מלוא גובה הסכום הקבוע בסעיף
לערבות בחוזה זה ,לפי העניין.
 .18.4אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לה
בפועל או עקב ההפרה או אי הקיום ,או לתבוע ביצוע בעין של החוזה או ביטולו או כדי לפגוע בכל זכות אחרת
המוקנית למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
 .19הפרת חוזה
 .19.1הפר הספק הוראה מהוראות חוזה זה ,רשאית המועצה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:
 .19.1.1לממש את הערבות שניתנה למועצה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה בגין
תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה.
 .19.1.2לעשות באמצעות ספק/ים אחר/ים את השירות שהספק חייב בביצועו ע"פ חוזה זה ,תוך שימוש ללא
הגבלה בפעולות ושירותים שנעשו ע"י הספק ,מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת ,ולחייב את הספק
בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
 .19.1.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ חוזה זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א  1970 -ובכלל זה זכות המועצה לתבוע את כל הנזק הממשי
שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.
 .19.2אין בסעיף זה על תתי סעיפיו כדי לגרוע מהוראות החוזה ,ובפרט בהוראות ספציפיות המתייחסות לאפשרות
המועצה ,לפי דעתה ,לבצע השירותים ו/או חלקם בעצמה ו/או למסור ביצוען לאדם אחר ,על חשבון הספק.
 .20סיום חוזה
 .20.1סיום שלא בשל הפרת החוזה
 .20.1.1המועצה בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומכל סיבה שהיא ,לבטל את החוזה ו/או
להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה ,כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך
תקופת ההתקשרות או במהלך איזה מתקופות ההארכה ,וזאת בהודעה מוקדמת של  30ימים (להלן:
"הודעת סיום החוזה").
 .20.1.2הספק מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר ,כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או הפסקת
תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות ,הנה זכות
המוקנית למועצה ,וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה
מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך ,לרבות טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך כל
תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט
טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הספק בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.
 .20.1.3דרשה המועצה את ביטול החוזה ,שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק ,יהיה הספק זכאי
לקבל מהמועצה אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותן ביצע בפועל ,עד לאותו מועד,
וזאת כסעד סופי ,מלא וגמור בגין ביטול החוזה .מובהר ,כי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על
המועצה כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה
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זה ,והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן
לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.
 .20.2סיום בגין הפרת החוזה
 .20.2.1מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיפים  20.1.1-20.1.3לעיל ,המועצה בלבד תהא רשאית להביא חוזה
לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה ,הפרה שאיננה יסודית ,ובלבד שנתן לספק הודעה
מוקדמת של  14יום והספק לא תיקן את ההפרה ,תוך התקופה כאמור.
 .20.2.2מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה על פי הוראות כל דין או חוזה זה ,בקרות אחד או יותר מן
המקרים הבאים ,תהא המועצה רשאית לבטל ,לאלתר ,חוזה זה:
 .20.2.2.1הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או
קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה
בתוך  30יום ממועד הגשתה.
 .20.2.2.2כשהספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל
או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם ,נתקבלה
על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או
שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה
או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג – . 1983
 .20.2.2.3הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור,
באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים (כולם או חלקם) ,והעיקולים כאמור
לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.
 .20.2.2.4כשהספק מסב את החוזה כולו או מקצתו ,לאחר או מעסיק ספק משנה בביצוע
התחייבויותיו מכח החוזה ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 .20.2.2.5כשהספק מסתלק מביצוע החוזה ,להנחת דעתו של המנהל.
 .20.2.2.6כשהספק אינו מספק את השירותים המבוקשים או חלקם ,או כשהוא מפסיק את מהלך
אספקתם או שהוא אינו מספקם לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר ע"י המנהל ואינו מציית
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך באספקת השירותים בקצב הדרוש ו/או לפי
לוח הזמנים ,או כאשר הספק ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות
בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב
בהתראה ,או כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע על ידו ,כולן
או מקצתן ,אינו לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים
לשיפור השירות.
 .20.2.2.7כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע החוזה.
 .20.2.2.8כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה ,שהספק או אדם אחר בשמו ,נתן או הציע לאדם
כלשהו שוחד ,מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע
החוזה.
 .20.2.2.9הספק אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן
שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.
 .20.2.2.10אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו
ו/או מנהליו.
 .20.2.2.11התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם
הספק.
 .20.2.2.12התברר כי הספק מסר למועצה הצהרה ו/או נתונים שאינם מדוייקים במסגרת תפקידו.
 .20.2.2.13כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות.18 ,13 - 8 ,3 :
 .20.3מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה ,ביטלה המועצה את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה ,רשאית המועצה,

© כל הזכויות שמורות לפריש ,שפרבר ,ריינהרץ ושות' -משרד עורכי דין

35

חתימת המציע_________________ :

מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין ,להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף פעולה עם כל
גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .20.4מובהר בזאת ,כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למועצה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או
בהתאם להוראות כל דין.
 .20.5השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות ,או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה את
החוזה ,כולו או מקצתו ,או הפסיקה את ביצועו ,כולו או מקצתו ,לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או
כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.

 .21שונות
 .21.1כל פעולה שהספק התחייב לבצע והוא לא ביצע ,וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא מילאה
 רשאית המועצה לשים ספק אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו ,ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעהבכתב על ידי המנהל ,והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה .מובהר ,כי אין
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של המועצה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.
 .21.2הספק אינו רשאי להסב ,להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או
חלקן ,אלא באישור המועצה ,מראש ובכתב.
 .21.3התברר למועצה ,כי הספק העביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ללא קבלת
הסכמת המועצה בכתב ומראש  -תהא המועצה רשאית לבטל את הוזה ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה
מכל סוג שהוא נגד המועצה בשל כך.
 .21.4בכלל זה מתחייב הספק כי לא יעביר  25%ומעלה ממניותיו ו/או מזכויותיו( ,בין בבת אחת ובין בחלקים)
אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב של המועצה.
 .21.5במקרה בו הספק הינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה ,על הספק להודיע למועצה בכתב על העברת
מניות ו/או זכויות וכן על כוונה להעברה כאמור ,זאת מיד כשייודע על כוונה לעשות כן וכן שוב ,מיד בעת
ביצוע העברה ולמועצה תעמוד הזכות לבטל את ההתקשרות.
 .21.6הספק מוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או קיזוז ,בכל הקשור לחוזה זה.
 .21.7המועצה תהא רשאית לנכות ו/או לקזז מהכספים המגיעים ,או שיגיעו לספק ,מאת המועצה /גופים אחרים
ו/או בגין כל דבר ועניין ,את כל הסכומים אשר ,תידרש או תחויב ,לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף
כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו למועצה מהספק בהתאם לחוזה זה
ו/או שעל המועצה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו /או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או
מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע למועצה מאת הספק מכח חוזה או מקור שהוא .האמור בסעיף
זה אינו גורע מזכויותיה של המועצה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת לרבות
חילוט הערבות שהפקיד בידה.
 .21.8שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה
זה ו/או על פי כל דין ,לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת
ביחסיה עם הספק ,ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה המועצה על זכותה בכתב ובמפורש.
 .21.9אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של
הפרת החוזה .על אף האמור ,לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד הספק בקשר לחוזה זה,
בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.
 .21.10מוסכם בזה ,כי הוראות חוזה זה ,על נספחיו ,משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים ,וכי צד לחוזה לא
יהיה קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימת החוזה.
 .22הודעות
כתובת הצדדים הם :מ.מ קדימה צורן – רחוב הרצל  ,1קדימה צורן .הספק ____________________ -
כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל ,ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  72שעות מיום משלוחו
כדבר דואר רשום.
ולראיה באו על החתום :
ראש המועצה

גזבר המועצה

חתימת הספק

____________________________ ת.ז /.ח.פ__________________________ .
שם הספק:
באמצעות מורשה החתימה :שם  ____________________ :ת.ז__________________________ :.
כתובת _____________________________ :פלא'/טלפון_______________________________ :
כתובת דוא"ל____________________________________________________________ :
תאריך __________
החוזה נחתם בנוכחותו של _____________________ תפקידו ___________________________
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נספח א'

ערבות בנקאית לקיום החוזה
תאריך ____________

לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן

א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'__________________
על פי בקשת ____________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל
של ( 4,000במילים :ארבעת אלפים) שקלים חדשים (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו להבטחת מילוי התחייבויות
המבקש בקשר עם חוזה מסגרת מכוח במכרז פומבי מס'  08/2021לאספקת מוצרי מזון וכלים חד פעמיים עבור
המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :החוזה").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל
מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד").
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
לפי דרישתכם הראשונה ,אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה ,כל סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת הפרשי
הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________ לחודש ________שנת__________ ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק__________ בע"מ
הערה :לא יתקבל נוסח ערבות שונה
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נספח ב'
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נספח אחריות וביטוח -נספח ב'1
המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם  :מ.מ .קדימה צורן ו/או תאגידים עירוניים
ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 .1הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק (בין לגוף ובין לרכוש) ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם שהוא
במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו ,והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה בגין כל נזק
ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך .הספק יוציא על חשבונו
פוליסות ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 .2הספק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור
לעיל.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ישפה הספק את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המזמינה
לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הספק ו/או עקב טענה בקשר
ליחסי עובד-מעביד עם המזמינה ,והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.
 .4המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור ,מכל סכם שיגיע להספק
ממנה ,וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל ,בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה
לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 .5להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הספק ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה לכל הפחות
את הביטוחים הנחוצים לצורך הבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם לנקוב בהסכם זה ,והוא יישא בעלותם
וכן ישלם השתתפויות עצמיות במקרה נזק.
 .6הספק ימציא למזמינה תוך  7ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של
המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה .הספק יחזור
וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור ,לכל הפחות  14יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.
הספק מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד ,יתאיין הסכם זה ,על כל
המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות ,ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.
 .7אם תבקש זאת המזמינה יהיה הספק חייב להמציא למזמינה ,לפי דרישתה הראשונה ,גם את פוליסת הביטוח
ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.
 .8הספק מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה
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.
 .9אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למזמינה כנגד הספק על
פי ההסכם ועל פי כל דין ,או להגביל את אחריותו ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם
זה.
בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .10בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע המזמינה כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או
מבוטל בתקופת הביטוח ,כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ,מתחייב הספק לערוך את
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול
הביטוח כאמור.
 .11בנוסף לאמור לעיל ,בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב הספק להמציא מזמינה בתוך ( 14ארבעה
עשר) ימים ממועד קבלת הדרישה ,העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם
ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים
במסגרת נספח "אישור ביטוחי הספק" ,כמו כן מתחייב הספק לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות
המזמינה ,כדי להתאימן להוראות הסכם זה.
 .12למען הסר הספק מובהר בזאת ,כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה
ובאישור עריכת ביטוחי הספק ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק ,ועל הספק לבחון את חשיפתו
לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם .הספק מצהיר ומאשר ,כי הוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות
האחריות המינימאליים כאמור.
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 .13בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו
מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או עובדיו ומנהליו ו/או מי מהבאים מטעמו לא יפגעו בזכויות המזמינה,
על פי ביטוחים אלו.
 .14כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק יהיה אחראי לשפות את המזמינה באופן מלא ,בגין כל נזק,
אשר ייגרם להם (או למי מהם) עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו
מהפוליסות על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או
בשמו ו/או עבורו.
 .15המזמינה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הספק
כאמור לעיל .הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישורי הביטוח ,אין באמור
לעיל כדי להטיל על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי
הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על
הספק על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.
 .16הספק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הספק ,וכל תשלום
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
 .17לא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם ,תהיה המזמינה
רשאית אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין ,לערוך את הביטוחים כולם או חלקם
(בהתאם להחלטת המזמינה) תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הספק .כל סכום המזמינה
שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד למזמינה על פי דרישתה הראשונה בתוספת תקורה
מוסכמת בשיעור של  .20%לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף זה ,המזמינה תהיה
רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה להספק בכל זמן שהוא ,וכן תהיה המזמינה רשאית
לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.
 .18בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הספק למלא אחר
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה,
שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושלוחיו
שיועסקו בביצוע העבודות ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל
הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 .19כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית
של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 .20הספק מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה ,ופרויקט זה בלבד ,יכללו את
ההרחבות המצ"ב ,המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסות הנדרשות ע"פ חוזה זה
מהות העבודות  :לאספקת מוצרי מזון ,שתיה ,מוצרי מאפה ,וציוד חד"פ ע"פ הזמנה
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמינה כמפורט ברישא למסמך זה ,הספק ,קבלני המשנה של הספק
בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם ,מפני אובדן ,נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
דרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך זה:
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות של  4,000,000 .-ש"ח (אך לא פחות מ ₪ 4,000,000.-
)לאירוע ולתקופת הבטוח עבור חוג הכולל פעילות גופנית.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .1.1יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה ,כל הבאים מכוחה ,נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד
שלישי.
 .1.2המזמינה תירשם בפוליסה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה הנובעת ממעשי ו/או מחדלי הספק
 .1.3כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' ובתנאי כי יש חבות של
המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.
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חתימת המציע_________________ :

 .1.4בסייג  ( .3.3.1חבות מוצרים ) המילים " שיוצרו ,נמכרו ,סופקו" וכן המילה "שווקו" מבוטלים בגין
מוצרים המשווקים שאינם באריזת יצרן מקורי.
 .1.5בסעיף ( .3.12רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה
ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 .1.6סייג אחריות מקצועית מבוטל לגבי נזקי גוף.
 .1.7הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמינה.
 .1.8הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם
לנזק בזדון ,בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.
 .2ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות שלא תפחת מסך של  20,000,000.-ש"ח (אך לא פחות מ  ) ₪ 20,000,000.-לאירוע אחד ולתקופת
הביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .2.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 2.2הפוליסה תורחב לכסות את המזמינה כמבוטח נוסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הבאים
מטעמו .
 .2.3.בסעיף ( .3.11רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה
ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 .2.4הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .3ביטוח כלי רכב:
 3.1מ.ר __________ .תקופת ביטוח :מתאריך ____________ ועד ____________
מספר פוליסה _____________ סוג הביטוח ______________
מספר תעודת חובה משולמת ______________
 3.2מ.ר __________ .תקופת ביטוח :מתאריך ____________ ועד ____________
מספר פוליסה _____________ סוג הביטוח ______________
מספר תעודת חובה משולמת ______________
 3.3מ.ר __________ .תקופת ביטוח :מתאריך ____________ ועד ____________
מספר פוליסה _____________ סוג הביטוח ______________
מספר תעודת חובה משולמת ______________
 .4הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
.4.1

כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל ,נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

 .4.2הכיסוי בכל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה ,הורחב כך שהוא כולל גם את המזמינה,
עובדיו ,כל הבאים מטעמו ,קבלנים וקבלני משנה של הספק בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית
והשיורית למעשי או מחדלי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו.
 .4.3במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה
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חתימת המציע_________________ :

מהספק וגם או המזמינה .הודיעה המזמינה על הבקשה להארכה ,תחויב הוא בגין הפרמיות הדמזמינה,
אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה .הודיע המבטח למזמינה בעקבות בקשה כנאמר לעיל
על כוונתו שלא להאריך את הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ( 30שלושים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף ,
תהייה למזמינה אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד  60יום  ,ללא שינוי בתנאים ובתעריפים ,כנגד
התחייבות המזמינה לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת לתקופה זו .
 .4.4הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ,אלא אם
כן שלח המבטח למזמינה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות כן ,לפחות ( 60שישים) יום מראש.
 .4.5בכל הביטוחים שערך הספק בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט
תביעות המוגשות נגד הספק לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר התביעה נובעת מ :אש,
התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או מזיקים או כימיים ,מכשירים סניטריים פגומים,
זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך ,עבודות נוער כחוק.
 .4.6כל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו
לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמינה זיקה אליו  ,או
הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .4.7כל הביטוחים שערך הספק בקשר עם החוזה ,כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמינה מחמת אי
מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה ,שלעניין זה
מוגדר כמנכ"ל המזמינה ,גזבר המזמינה או האחראי על הביטוח כמזמינה.
 .4.8כל הוראה בביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך
כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמינה .כל הביטוחים
האמורים כ וללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמינה במלוא
הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי המזמינה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או
החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 .4.9הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות
במידה ותחולנה.
 .4.10חובות "המבוטח" תחולנה על הספק בלבד ,על פי תנאי והתניות הפוליסה ולרבות בגין תשלומי
ההפרמיות ו/או השתתפויות עצמיות.
 .4.11חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח
כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

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
מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ( ככל שצורפו )  ,אשר מחובת הקבלן  /ספק להמציאם חתומים
בידי מבטחו ,מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון
אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן  /ספק לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח שלעיל
ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן  /ספק  ,במידת הצורך בעזרת
אנשי ביטוח מטעמו ,ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן
 /ספק.
כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאמור ,הרשות תהא זכאית להחליף
את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים ,אולם ככל שיופעל סעיף זה ,לא יחול שינוי כל
שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי הביטוח של הקבלן /ספק

תאריך
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חתימת  +חותמת הספק

חתימת המציע_________________ :

נספח ג'
רשימת אתרי המועצה
משרדי המועצה
רחוב הגפן  56צורן
הרצל 1
בתי ספר
טלפון
09-8990022
09-8991069
09-8942026
09-8947135
09-8910054
09-8991080
09-8875548
09-7417729
09-8911808
09-8919961
מוסדות נוספים
09-8851933

מחלקת רווחה (משרדים)
משרדי המועצה
שם בית הספר
אור תורה -יסודי ממ"ד 411827
יגאל אלון
יובלים יסודי מ"מ 413773
לב רן -יסודי מ"מ 414805
ניצני השרון -יסודי מ"מ 41576
גוונים חט"ב מ"מ 441576
תיכון עודד 410225
הרצוג -חט"ב מ"מ 442046
נתיבות משה 411090
שערי יהודית
 2מועדוניות
מועדון תנועת הנוער
מועדון נוער קדימה
מועדון נוער צורן
מועדונית גן אלון
מועדונית גן מקים
מועדון גמלאים
מועדון גמלאים

קדימה צורן
קדימה צורן
כתובת
רח' ההסתדרות  5קדימה ת"ד 529
רח' קורצ'אק  1קדימה ת"ד 1728
רח' השקמה  ,20צורן
רח' לב השרון  -2צורן ת"ד 292
רח' הורדים  36קדימה ת"ד 2910
רח' הניצן קדימה ת"ד 2914
רח' הורדים  ,38קדימה
רח' לב השרון צורן ,ת"ד 2907
רחוב בן צבי
רח' הדקלים ת"ד 1753
רחוב הסנפיר קדימה
רחוב השקמה צורן
רחוב אבי אביקסיס קדימה
רחוב ההדרים פינת החרוב ,צורן
רחוב בן צבי  70קדימה
רחוב בן צבי  5קדימה
רחוב אבי אביקסיס קדימה צמוד
למתנ"ס
דרך לב השרון  1קדימה

רשימת מוסדות חינוך קדימה צורן
גנים
מס'

שם הגן
אופירה
נבון

טלפון

מנהלת הגן

כתובת הגן

8991576

פנינה ברקוביץ

בן צבי  5קדימה

2

אירוס

8347673

סימון קרן

שושנת העמקים צורן

3

אלה

8991773

שושי ספיר

ז'בוטינסקי קדימה

4

אלון

8991810

חן גליני נעים

בן צבי  70קדימה

5

אלון pdd

8947135

איילת בזוק

דרך לב השרון  2צורן
(בי"ס לב רן)

6

ברכה לפיד

8990529

אדר פרידמן

חנקין  114קדימה

7

גפן PDD

8990591

עמית ויינברגר

בן צבי  70קדימה

1

© כל הזכויות שמורות לפריש ,שפרבר ,ריינהרץ ושות' -משרד עורכי דין

43

חתימת המציע_________________ :

8

הדס

8989915

צילה חסון

ההדס  3צורן

9

הודיה

8854740

שרית יומטוביאן

יאנוש קורצאק

10

ורד

8991480

שירית רמתי

ז'בוטינסקי קדימה

11

חצב

8347548

קרן שטרנבך

12
13
14
15

חרצית
יסמין
יערה
כלנית
לילך -רמת
אמיר

8995194
8947151
9509382
8995193

אביב משען
ויקי קצובר
קרן יניב
לימור פרידמן

הגולן  -קדימה
הציפורים  3קדימה
ההדס  3צורן
שושנת העמקים צורן
הציפורים  3קדימה

8946398

גלי בר

שושנת העמקים צורן

17

מרגלית

8854740

יסמין רפאל

18

מרגנית

8948533

הילה יפת

19

מרים
נופר  -רמת
אמיר צורן
נורית
ניצנית
נרקיס
סביון
סיתוונית
רותם -
רמת אמיר
צורן
שושן צחור
שקד
תות

8910944

לירז ענאייתי

יאנוש קורצאק
קדימה
דרך לב השרון 3
קדימה
בן צבי  5קדימה

7897912

שירי גדידי

שושנת העמקים צורן

8947267
8620964
8947266
8947265
8948525

יערית מיכאל
שיר סאלמה
נורית רבנו
אורלי נלגס
קרן שטרנבך

האילנות  112צורן
שושנת העמקים צורן
האילנות  112צורן
דרך לב השרון  3צורן
הגפן  57צורן

8347675

שרון דותן

שושנת העמקים צורן

8991775

מור ראובן

8347641

רות מור

הרצוג  11קדימה
רחוב ויתקין
הגולן -קדימה

30

תמר

8990463

רעות בן אדיבה (חופשת לידה) עד סוף אוקטובר054- -
460546

מעלה שלמה קדימה

16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

*יובהר ,כי הרשימה דלעיל עשויה להשתנות ,לרבות הוספה ו/או גריעה של אתרים אליהם יידרש הספק לספק את ההזמנות,
הכל בהתאם לדרישת המועצה.
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חתימת המציע_________________ :

נספח ד'
כתב התחייבות לאספקה בזמן חירום
הואיל ואנו מספקים למועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המועצה") עבודות ו/או שירותים ו/או טובין ו/או מזון (להלן:
"השירותים") ,ובהתאם להסכם ההתקשרות עליו חתמנו עם המוצה במכרז מכרז מספר  08/2021לאספקת מוצרי מזון וכלים
חד פעמיים.
והואיל והמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" והשירותים הנדרשים למועצה בתקופות שבהן
יוכרז מצב חירום או כל מצב אחר.
לפיכך אנו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 .1אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים והאספקה למועצה באופן רציף ושוטף ,גם בתוקפות
שבהן יוכרז מצב חירום.
 .2אנו מתחייבים לספק למועצה את מלוא השירותים ו/או האספקה נשוא המכרז ,באופן רצוף ושוטף ולקיים
את כל יתר התחייבויותינו על פי המכרז על נספחיו ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום,
לרבות בימים ושעות חריגות ,שבהם תידרש על ידכם אספקה של מוצרי המזון והכלים נשוא המכרז.
 .3אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל ,בעבור התמורה המוסכמת במכרז ,ללא תוספת כלשהי
לתמורה האמורה.
 .4התחייבותנו זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ,הסכם ההתקשרות ונספחיו והפרתו תחשב להפרה יסודית
של הסכם ההתקשרות ,המקנה למועצה את כל הזכויות והסעדים הקבועים בהסכם ההתקשרות ועל פי כל
דין.

________________
שם הספק

________________
חתימה +חותמת
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_________________
תאריך

חתימת המציע_________________ :

