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 1202/11מכרז פומבי מס' 
 

ומית מצפה קהמועצה המלאספקת ציוד משרדי, נייר ומוצריו עבור 
  רמון

 
 

 14:00עד השעה  07/07/2021מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 
 

 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.
 

 מצפה רמון. א',  2משרדי המועצה ברח' נחל סלעית ב ידניתהמסירה תיעשה 
 
 

  25/05/2021 אשר לא יוחזרו, החל מיום₪  1,000 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של
, מצפה רמון או בטלפון 1הגבייה של המועצה המקומית מצפה רמון ברחוב נחל ציחור  במשרדי

 .08-6596227/9שמספרו 
 

והן באתר  מנכ"ל המועצה שרדניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, וקודם לרכישתם הן במ
   www.mitzpe-ramon.muni.ilמצפה רמון בכתובת המועצה המקומית האינטרנט של 

 

 

רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת 
 ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

 
עה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצ

ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני 

 המכרזים.

 1202/11לוח זמנים לביצוע מכרז  
 
 

 אירוע מועד

 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה  14:00עד השעה   15/06/2021

 המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה 14:00השעה עד 07/07/2021

   
 
 

    2021 מאיתאריך: 
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 הזמנה

 1202/11מכרז פומבי מס' 

 המועצה המקומית מצפה רמוןלאספקת ציוד משרדי, נייר ומוצריו עבור 
 

לאספקת ציוד משרדי, נייר לקבלת הצעות מגופים שונים, פונה "[ המועצה]להלן: " מועצה מקומית מצפה רמון

 -מסמכי המכרז  ]להלן בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות ב מועצה מקומית מצפה רמוןמוצריו, עבור ו

 "העבודות"[ וכמפורט להלן:

 

תבוצע באמצעות הזמנות חתומות כדין ובהתאם להוראות מסמכי המכרז  ומוצריו הניירו ספקת הציוד המשרדיא

 זוכה במכרז יהיה לספק את הציוד כנדרש.כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל ה "בוהחוזה המצ

 

רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל 

 הקריטריונים הבאים:

  ציוד משרדילהגשת הצעה לפרק א' סף תנאי  .א

 יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.  הינוהמציע  .1

המציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה, אגודה שיתופית במקרה של מציע שהינו תאגיד על 

או שותפות(. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או 

 תצהיר לפיו המציע הינו שותפו.

)כולל ₪  150,000ת מסך של יפחבהיקף כספי שלא  ומוצריו לרבות ניירציוד משרדי בעל ניסיון מוכח באספקת  .2

 .2020 – 2018כל אחת מהשנים למע"מ( 

להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע תצהיר חתום ומאומת כדין ע"פ פקודת הראיות ]נוסח חדש[ הכולל 
, וכן אישור רו"ח מבקר, כמפורט בסעיף 2020- 2018פי של העבודות לגבי כל אחת מהשנים פירוט ההיקף הכס

 ' להלן.)ו( לחלק א1

להבטחת תקפות הצעתו, יצרף המציע ערבות בנקאית אוטונומית, מקורית, שהוצאה לבקשת המציע בלבד.  .3

 )ד'( לחלק א'[.1למסמכי המכרז ]ראו סע'  1הערבות תהא בנוסח המדויק בחלק ג' 

 קטלוג מוצרים.  אתר אינטרנט הכוללמציע ל .4

חתום ומאומת כדין בהתאם לפקודת הראיות  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו תצהיר

 ]נוסח חדש[ בהתאם לנוסח המופיע כחלק יג' למסמכי המכרז.

 רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע.  .5

 יוכח באמצעות צירוף קבלה. 
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מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאים המוקדמים, על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו ולא ניתן לייחס ניסיון 
כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר לכספי ו/או כל פרט אחר  ו/או מחזור

לחוק החברות,  323ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם הגוף המציע עפ"י סעיף  ,הקשור בדרך כלשהי למציע
 , טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.1999 -התשנ"ט

 
כי בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי עוד מובהר במפורש, 

 אלו יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה, לכל הפחות.
 

כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש לרכוש המכרז ולהגיש הצעתו על גבי מסמכי המכרז, אותם ניתן למצוא באתר 

או או בטלפון  1הגביה, ברח' נחל ציחור או לקבלם במחלקת    www.mitzpe-ramon.muni.ilבכתובת  המועצה

שרדי המועצה, ברח' נחל במ ידנית"(, וימסור אותם גביה)להלן: "מחלקת ה 6596227/9-08בטלפון שמספרו 

"מועד  -)להלן  14:00ועד השעה   07/07/2021ליום מעטפה סגורה ללא סימן זיהוי, וזאת עד  א', 2סלעית 

ה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, תיפסל ולא תובא לדיון. לא תתקבל כל ההגשה"(. מעטפ

 .לתיבת המכרזים מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית

 

את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 ליהם לצרף להצעותיהם.תשומת ליבם של המשתתפים מופנית למסמכים שע

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות ולכן לא תותר 

 הגשת הצעות במשותף. 

הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב 

הינה ביחד  המועצהל שמוגשת הצעה של שותפות, אחריות המציעים במשותף כלפי ההצעה ]להלן: "המציע"[. ככ

 ולחוד.

 שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. המועצה

 מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא

 להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת 

 תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז. מציע אשר חזר בו המועצההצעות. 

 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו. המועצהתהא  –מהצעתו 

-סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בבאר

 שבע.
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 הוראות כלליות: -חלק א' 

 

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .1

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי  -רשי חתימה אישור בתוקף בדבר מו )א(

שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף 

 בזמן הגשת ההצעה.

  

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ב(

, והתקנות 1976 -רשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו ו

 שהותקנו על פיו.

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור )ג( 

 

אוטונומית ובלתי  כולל מע"מ₪( ש"ח )עשרים וחמישה אלף  25,000על סך  -ת בנקאית מקורי ערבות )ד(

בנוסח המצורף למסמכי לבקשת המציע בלבד. נוסח הערבות יהא  , שהוצאההמועצהמותנית לטובת 

ות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, כשמדד הבסיס הוא מדד חודש המכרז כחלק ג'. הערב

למסמכי בחלק ג' רף לפי נוסח הערבות המצו או בסמוך לכך, 15/5/2021-, כפי שפורסם ב2021 אפריל

 כדלקמן: וזאת ,)כולל(  07/10/2021ליום עד  ובתוקף , המכרז

 

 אי קיום התנאים הנ"ל יביא לפסילת הערבות הבנקאית. 

על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם 

. מציע שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה המועצהלדרישתה של 

 פוג, או יהא ארוך מהמבוקש וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.במידה ותוקף הערבות י

, המועצהימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  3ערבות ההגשה תמומש/תחולט, בהתראה של 

הגשתה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו  לאחרבמקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו 

ם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את ערבות התחייבות ו/או ינהג שלא בתום לב בהתא

הביצוע. אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל 

 סעד אחר, עפ"י כל דין. 

 
 

 .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה )ה(
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. על התצהיר לפרט נדרש בתנאי הסףהמציע כ של בדבר הנסיון -תצהיר המשתתף ואישור רו"ח מבקר  )ו( 

, בחתך שנתי, 2020 - 2018,  בכל אחת מהשנים השירות נשוא המכרזאת  את הגופים להם סיפק המציע

 ולכלול סיכום כספי של כל אחת מהשנים וכן את פרטי איש הקשר אצל המזמין.

 

 למסמכי המכרז. 2ד'נוסח התצהיר מצורף כחלק 

 

 -ודכנים מסמכי תאגוד מאושרים ומע )ז(

 תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות או רשם העמותות(. (1)

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל מניות  (2)

טה כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השלי

 בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

תמצית מידע מרשם החברות/העמותות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של  (3)

 המשתתף תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.

 יע הוא עמותה רשומה.( אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המצ4) 

 

 בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות גופים  - הצהרת המשתתף  .ח

 ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(,       

  למסמכי  ו'בחלק היר המפורט בהתאם לנוסח התצ -תכשהוא מסומן בחלופה הרלוונטי  1976 -תשל"ו 
 המכרז.

 

למשתתפים,  המועצהשהומצא על ידי   העתק חתום של פרוטוקולי הבהרות ושל כל מסמך נוסף  )ט(

 לרבות תשובות למתן הבהרות.

 למסמכי המכרז(. 'טחלק , באופן נפרד )העתק נוסף של כתב ההצעה (י)

 המעידה על רכישת המכרז . קבלה ( יא)

 

בהתאם לנוסח המצורף  בר המועצה או לח המועצהד דבר קרבה משפחתית לעובהצהרה ב (יב)

  למסמכי המכרז. יא' כחלק

 

למסמכי  יב' בהתאם לנוסח המצורף כחלקעבודה חתומות תצהיר המציע בדבר הזמנות   (ג)י

  המכרז.

 לפי הנוסח שבחלק יד' למסמכי המכרז. אי תיאום מכרז ברבדתצהיר  )יד(

מצורף כחלק מוצע נוסח  .אתר אינטרנט ובו קטלוג מוצריםבדבר היותו בעל  תצהיר המציע (טו)

  למסמכי המכרז. יג'
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 חלק ב' - הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז
 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 טעמו.המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מ -המציע 

 המציע שיזכה במכרז. -הספק 

במוסדותיה ברחבי  מועצה מקומית מצפה רמוןנייר ומוצריו עבור , אספקת ציוד משרדי -העבודות 

, בהתאם לתנאי המכרז והחוזה, בהתאם להוראות המנהל ועל פי הזמנות עבודה ישובה

 חתומות כדין.

 מנכ"ל המועצה. –המנהל 

 

והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף לחתום על המשתתף למלא בדיו את ההערות  .א
, על ידי ולחתום באופן מלאעל כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם 
 והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.על תנאי המכרז 

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  המועצהעל המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת 
 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםנוספות, הבהרות, וכד', 

 

ספת חותמת על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתו .ב
במקום שבו נדרשת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

 .חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב ברור
 

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף 
 ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף. המועצהואי, לא יחייב את המסמכים ואם במכתב לו

 

 על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה. .ג
 למסמכי המכרז. בחלק ט'הר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע מוב

 

ההצעה על המציע לנקוב באחוז הנחה אחיד שיחול על המחירים הגלויים המופיעים  יבכתב

  .לק ח'בח

 למסמכי המכרז. חלק ט'ב מופיעכתב ההצעה 

 .למסמכי המכרז בחלק ח' על המחירון הגלוי המופיע  שיעור ההנחה המוצע יחול

 .גע לכל רכיבי המחירוןאחוז ההנחה שיינתן ע"י המציע יחול באופן אחיד בנו

 תיפסל.  –הצעה אשר משמעותה תוספת למחירים הקבועים בטבלה

תיחשב הצעתו כמי  –ציין בהצעתו מספר שלילי ]או מינוס ליד המספר[ מובהר, כי מציע שי

 שנתן הנחה במספר מוחלט. 



 

 

 חתימת המציע : _____________

 

  7  

  
 

 

 

 

 

 ".0משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, ירשום בשדה המתאים את הספרה "

 
המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה, בשני עותקים: האחד בגוף החוברת עצמה, שתוגש על 

 חוברת.הנפרד מה 'טשל חלק נוסף  , והשני בעותקמועצהידו ל

 

הצעת המחיר תרשם בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיבה. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה זה 

למי מהפרקים, יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה לאותו פרק. משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, 

 ".0ירשום בשדה המתאים את הספרה "

 

ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  הספקאת כל חובותיו של  בהצעתו יקח המציע בחשבון  .ד

 .המועצהלא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת  והספקהכרוכות בביצוע העבודות, 

הצעת המשתתף לביצוע העבודה תהא בתוקף לביצוע העבודות למשך כל תקופת ההתקשרות, בכפוף  .ה

 לעדכוני מדד כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.

אינה מתחייבת להתקשר בחוזה זה לביצוע מלוא העבודה או  המועצהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .ו

חלקה, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות 

 , ובהתאם לצורך.מועצההקיימות ב

ות/העבודות הנדרש במכרז, בשל תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השיר המועצה .ז

 נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

באם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן המדויק  .ח

תב ותשובה תישלח לכל בכ למנכ"ל המועצה, מר דרור דבש,של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות 

 ינתנו בעל פה.יאינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים ש המועצההמשתתפים במכרז. 

בשעה  15/06/2021לא יאוחר מיום  מנכ"ל המועצה, להמבקש לקבל תשובות, יגיש שאלותיו, בכתב .ט

08-יש לוודא קבלת הפנייה בטל': .  @mzp.org.ilDrord באמצעות דוא"ל  WORDבקובץ  0041:

6596208. 

רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  המועצה .י

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

 .  www.mitzpe-ramon.muni.ilבכתובת  ההמועצמתנאי המכרז ויפורסמו באתר 

-www.mitzpe: באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף בדבר התנהלות המכרז בכתובת .יא

ramon.muni.il   ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר .

קבלת מסמך ההבהרות בבקשה ל מועצהמסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות ל

 האמור. מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות בזמנו  .יב

מהות וכמות  החופשי, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את

mailto:Drord@mzp.org.il
mailto:Drord@mzp.org.il
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העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. 

ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים 

 כאמור בהנחיות המפורטות לעיל.

עה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצ הצעתוהגשת  .יג

 ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה ובטיבה. כן  המועצהבעת דיון במכרז, רשאית  .א

מציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי שהדבר נבחן מעבודות להתחשב בכושרו של ה המועצהרשאית 

  קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף. 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות בעבירות  .ב

 והתקנות והצווים לפיו.  1965 -בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין. מועצהה .ג

על עבודות או הזמנות  נוספיםרשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  המועצה .ד

רשאית לדרוש מהמציע במהלך העיון  המועצהוהמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא 

רים וניתוח של מחיר היחידה, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו בהצעתו, הסב

 לוועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה שהיא  המועצה .ה

חר דרישות מהסוג ובהיקף של תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא א

מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, 

בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח 

ת הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב א מועצהנתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק ל

להסיק מסקנות לפי ראות  המועצהלמסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית 

 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

רשאית לבחון גם את  המועצהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ו המועצהאין  .ו

ו/או המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות שבוצעה עבורה בעבר ניסיונם של 

 .אם תמצא הוועדה כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה חריגה מבחירה בהצעה טובה

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו. במקרה  המועצה .ז

 תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.שכזה, לא 
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לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות  המועצה .ח

הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת 

 או בקשר עם ההליך. ההליך או בהגשת ההצעות

שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות  המועצהמובהר בזאת במפורש, כי  .ט

 נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.

שו במסמכי המכרז השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייע-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .י

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

ההצעה  רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  המועצה .יא

מונע הערכת ההצעה  המועצהלסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת  תנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת

 כדבעי.

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות,  המועצהאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על  .יב

 בהיקף כלשהו. המועצהלהתקשרות עם 

ידה שוויתור שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא, במ המועצה .יג

 דיני המכרזים.בהשוויון בין המציעים ו ן, בעקרוהמועצהולא יפגע, לדעת  מועצהשכזה לא יגרום כל נזק ל

הוגשו הצעות זהות, אשר הינן ההצעות הזולות ביותר, ייבחר המציע בעל הניסיון הרב ביותר בביצוע  .יד

, ככל וקיים. מבלי לגרוע באמור מניסיונה בעבר עם המציע המועצההעבודות הנדונות, בהתאם להתרשמות 

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו של המציע ו/או כושרו לביצוע העבודות ו/או שאר  המועצהלעיל, רשאית 

 ההחלטות ינומקו. מרכיבי הצעתו לרבות מקום עסקיו ופניה לממליצים.

טית נפרדת, כאשר לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפ .טו

הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, הכל 

 בין במישרין ובין בעקיפין. 

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי מבין  .טז

, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא משרה, יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו

 , ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, והכל בין בעקיפין ובין במישרין.1999-כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט

קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של 

 מאלה.כל אחד 

לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין,  .יז

 עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.

 לענין זה: 
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ו בהתנהגות, בין אם הוא בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה א -"הסכם, הסדר ו/או הבנה"

 פי דין ובין אם לאו; -מחייב על

ו נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל שליטה, אהמציע שולט  -"קשר" 

 .1968 -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 

 חר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו;באמצעות אדם א (1)

 באמצעות שלוח או נאמן; (2)

 ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; (3)

 באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; (4)
 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.    (5)

  

מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה ונספחיו, הגשת ההצעה מטעם המציע  .יח

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .יט

 מציע. ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת ה

רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה את  המועצה .כ

העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את 

ה הבלעדי של היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעת

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  המועצה. המועצהו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות  המועצה

 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/  המועצה .כא

 נדחתה כמפורט לעיל.

מכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא בוטל ה .כב

למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה 

בהתאם להצעתו ו/או ביתר לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו, 

 התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

, תימסר לו על כך הודעה. המציע שייקבע המועצהעם קביעת הזוכה במכרז ואישורו הסופי של ראש  .א

בנקאית כמפורט להלן וכל מסמך  ימי עסקים, ערבות 4, בתוך מועצהכזוכה במכרז מתחייב להמציא ל

 נוסף כפי שיפורט בהודעת הזכייה. הוראה זו הינה מהותית.
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מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהוגשה על ידו  .ב

 בקשר עם השתתפותו במכרז. 

וך הזמן שנקבע בדרישה, תהא זוכה שנדרש להמציא ערבות בנקאית, וכל מסמך נוסף, ולא יעשה כן ת .ג

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה למכרז, וסכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע  המועצה

ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. חילוט הערבות 

 . המועצהלא יפגע בכל סעד אחר העומד לרשות 

יעמוד בהתחייבויותיו הנ"ל, לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן את המעוות,  היה ומציע שזכה לא .ד

רשאית לחלט את  המועצהוהמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה, תהא 

הערבות הבנקאית אשר צורפה למכרז ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, וסכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע 

ן אי קיום התחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא ומוסכם מראש בגי

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, ולהתקשר בחוזה עם  המועצה

מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

 עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז חדש. המועצהה של התקשרות

את ההפרש הכספי בין ההצעה  מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  המועצההתקשרה  .ה

 לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה. המועצהשנבחרה על ידי 

תו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש לבין הצע המועצההיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  .ו

תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז  המועצהסכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו

תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז  המועצהבמלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 

 במקום הזוכה.ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר 

 כנגד הזוכה עפ"י כל דין. המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות   .ז

 

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .4

 חודשים בלבד החל ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה.  12 -הינה ל תקופת ההתקשרות (א)
 

 בחלק ה' למסמכי המכרז. תקופת האחריות הינה כמפורט  (ב)
 

חודשים נוספים  12תקופות נוספות של עד  4ד והזכות להאריך החוזה בעאת שומרת לעצמה  המועצה (ג)
 חודשים 60ורצופים, או חלק מהן בכל פעם. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה של עד 

 . סה"כ
 

 קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה. מועצהל (ד)
 

קופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת בת (ה)
ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה ו/או חידוש הערבויות 

 הבנקאיות, אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש . 
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 סיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה, או לפי הוראות המנהל.הספק יתחיל וי (ו)
 

במידה ולא יעמוד הספק במועדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה, ישלם הספק עיצומים כספיים  (ז)
לפי הדין ו/או  מועצהמוערכים ומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון ל

 ההסכם.
 

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שלא  המועצהעל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית  (ח)
מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב 

התמורה את  ספקל המועצהיום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  30אשר תינתן לספק 
המגיעה לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד 

זכאית לקזז ו/או  המועצה, בניכוי כל הכספים אותם המועצההפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת 
, לא תהיינה להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים

לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה 
במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור ציוד שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה 

השרות ובזמן תקופת  והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן
 האחריות למוצר כפי שנקבע במפרט הטכני בעת הרכישה.

 

 השהיית ההתקשרות (ט)

החלטתה, להשהות  את לנמק עליה שיהיה ומבלי המוחלט דעתה שיקול פי רשאית, על המועצה (א)

  .המועצה דרישה כלפי או טענה כל ספקל שתהיה מבלי וזאת באופן מיידי ההתקשרות את

והשהיית ההתקשרות תחל במועד המופיע  כאמור החלטתה על בכתב ספקל תודיע המועצה (ב)

תקופת ההשהייה תהא בהתאם לאמור בהודעה, והיא לא תפגע במשך תקופת  .בהודעה

 .ג' לעיל-א' ו 4 על פי סעיפיםההתקשרות 

 בתקופת ההשהייה מתחייב הספק להשאיר ערבת בנקאית בתוקף. (ג)

 בגין העבודות לתמורה זכאי הספק יהיה ,מורכא ההתקשרות השהיית על המועצה החליטה (ד)

 .זה בהסכם לאמור בהתאם שנעשו ובלבד ,כך על ההודעה למועד עד בפועל ידו על שבוצעו

להשהיית  בקשר או עבור אחר תשלום או תמורה ,פיצוי בכל חייבת תהיה לא המועצה (ה)

 .ההתקשרות

 
 תנאי תשלום: .5

את הסכומים שיתקבלו לפי  המועצהלמותם, תשלם תמורת מתן השירותים לפי תנאי המכרז והחוזה, בש .א

 ספקואשר יערכו על סמך ההזמנות, והכל בהתאם למחירים שנקבעו ל המועצהחשבונות שיאושרו ע"י 

"התמורה"(. התמורה תכלול  -, ולפי הצעתו שאושרה )להלןהספקבמכרז ובהתאם לאחוזי ההנחה שנתן 

 מע"מ.כל מס והיטל החל על ביצוע העבודה זו, ולמעט ה

לצורך קבלת התמורה, יעביר הספק למנהל חשבון מפורט, נקוב בש"ח, ביחס לסכום התמורה המגיעה לו  .ב

ויצרף לו אישור )תעודת משלוח חתומה( על כך שהמוצרים  המועצהבעד המוצרים שסיפק לשביעות רצון 

 סופקו בהתאם לתנאי ההסכם וההזמנה. 
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לחודש, עבור מלוא הטובין אשר סופקו על ידו  10-ליום ההחשבון יוגש ע"י הספק בתחילת כל חודש, עד  .ג

 במהלך החודש הקלנדארי שקדם. 

לכל חשבון יצרף הספק דו"ח מפורט בדבר כל הטובין שסופקו על ידו במהלך החודש הקלנדארי הקודם,  .ד

בפירוט פרטי הטובין, כמויות לכל פרט, שם המחלקה לה סופקו, וריכוז הסכומים לכל מחלקה. הדו"ח 

. לחשבון זה יצורף העתק כל הזמנה ובמצורף לה תעודת המשלוח החתומה  EXCELוגש על גבי קובץ י

 והמאושרת על ידי כל אחד מהגורמים. 

 .המועצהטים ושם הפריט אשר יועברו לו ע"י "על הספק להפיק חשבונותיו בהתאם למק

ור לעיל בגין השירות, שבוצע לרשות חשבון מפורט כאמ ספקהבין האחד לשבעה בכל חודש קלנדרי, יגיש  .ה

 ידו בחודש החולף. -על

 .המועצהלוודא כי החשבון נחתם בחותמת 'נתקבל' בעת מסירת החשבון במשרדי  ספקהעל  .ו

ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון  ספקהחשבונותיו של  .ז

 במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

אינו כולל פרטים מהותיים שיש לכלול בחשבון, או שהגיש חשבון  ספקהשהוגש ע"י במידה והחשבון  .ח

ויראו  ספקמבלי שיקוימו התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה, החשבון יוחזר ל

 זאת כאילו החשבון לא הוגש, עד להמצאת חשבון מתוקן.

ישולם  ספקהשיוחזר ע"י  המתוקןבון לאחר תום תקופת הבדיקה, החש ספקבמידה והחשבון הוחזר ל .ט

ימי עסקים מתום המועד האחרון לתשלום כאשר התקופה שממועד החזרת החשבון  10 -לא יאוחר מ

 החזיר לרשות חשבון מתוקן, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבון.  ספקהועד ש ספקל

 יום מתום החודש בו התקבל החשבון. 45התמורה תשולם לספק בתוך  .י

סר ספק יובהר כי החשבון שהוגש לאחר התאריך הנ"ל ייחשב מבחינת לוחות הזמנים ומועדי למען ה .יא

 ספקידי ה -לחודש הקלנדרי הבא שלאחר החודש בו הוגש החשבון על 7-התשלום כחשבון שהוגש עד ל

 7-לחודש ינואר בגין ביצוע עבודה בדצמבר ייחשב כחשבון שהוגש עד ל 8-)לדוגמא: חשבון שהוגש ב

ו/או מי מטעמה ביחס  המועצהלא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  ספקפברואר( ול לחודש

 לכך.

הפרשי הצמדה וריבית כקבוע  ספק, ישולמו למועצההתשלומים במועדם, מסיבה התלויה ב הועברולא  .יב

 . 2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז לחוק 4בסעיף 

 ספקהמלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה  .יג

בגין שכר  ספקהלפי הסכם זה ולפי מסמכי המכרז ולפי הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות 

עבודה והעסקת עובדים, שימוש בכלי הרכב והציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, אגרות ותשלומים לפי 

 ת שהיא הדרושה לביצוע העבודות.הדין וכן כל הוצאה אחר

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  .יד

ההתקשרות התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה 

 .טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו ספקה עם
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אינו ממלא אחר  ספקהתהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פרעון כל חשבון אם  המועצה .טו

, בה תצוין הסיבה לעיכוב ספקלהודעה בכתב  המועצההתחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן 

 החשבון או דחיית הפרעון כאמור.

 

 הזמנת העבודה: .6

₪  150,000של  המקסימאלי ךסגין התקשרות זו יעמדו על וללות בכי ההוצאות הכ המועצההערכת  )א(

  כולל מע"מ לשנה.

 
אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו, והכל יהא בהתאם  המועצהיחד עם זאת,  

 לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין. 

 

לקן לפי שיקול דעתה המוחלט ועל הספק להזמין מהספק את כל ההזמנות ו/או ח המועצההרשות בידי  )ב(. 

ועל פי תנאי המכרז ובמועד,  המועצהולבצע את ההזמנה בהתאם לדרישת  המועצהלהענות להזמנות 

 לבצע חלק מהזמנה בעצמה. המועצהוכן הרשות בידי 

 ההזמנות יכולות שיסופקו, במקביל או בדירוג, לפי הוראת המנהל, ועל הספק להיות ערוך לביצוען לפי 

 הנחיות אלה.

ימי העבודה ממועד  5אספקת טובין לפי כל הזמנה תבוצע בתוך יום האספקה הסמוך שיחול בתוך  

 משלוח ההזמנה. 

תהיה רשאית להגדיר הזמנות כדחופות, וככל שהגדירה הזמנה כדחופה  המועצהעל אף האמור לעיל,   )ה(

עד ליום א' או ליום  –או לפני ערב חג  שעות )וככל שההזמנה נמסרה ביום ה' 24יסופקו הטובין בתוך 

העבודה הראשון שלאחריו(; ואולם סיווגה של הזמנה כדחופה יהא טעון אישור המנהל אשר יינתן 

ומובהר  מטעם המועצהבכתב על גבי ההזמנה.  מובהר כי אספקת הציוד תיעשה אך ורק בליווי נציג 

 תעודת משלוח לא יועבר תשלום.המקבל את הטובין על  מטעם המועצהכי ללא חתימת נציג 

 המועצהוגזבר  אש המועצהתשולם תמורה בגין הזמנות חתומות כדין ע"י רלספק יובהר ויודגש, כי  )ג(

, המועצהבלבד. הזמנה שאינה חתומה ו/או אספקת מוצרים ללא הזמנה חתומה כדין, לא תחייב את 

 שמורה הזכות שלא לשלם כל תמורה בגין מוצרים אלה. מועצהול

 

שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק מההזמנות  המועצהמובהר מודגש בזאת במפורש כי  )ד(

שומרת לעצמה הזכות,  המועצהו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. 

במפורש, לבצע הזמנות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהזמנות בלבד ולחייב את הספק לבצע 

לעצמה  המועצהההזמנות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת את יתרת 

את הזכות במפורש ועל אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק בלבד מההזמנות נשוא המכרז מבלי שהפסקת 

בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק והספק  המועצהביצוע ההזמנה או ביטול חלקי ממנה יחוייבו את 
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ת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מוותר בזא

 מהעבודות נשוא המכרז.

 

 ערבות ביצוע: .7

 50,000, ע"ס בזמן חתימת ההסכם, ערבות בנקאית מועצהל ספקההתחייבויותיו ימציא  מילוילהבטחת  .א

חודשים.  15 -ובתוקף ל צמודה למדד המחירים לצרכן (חמישים אלף שקליםכולל מע"מ )במילים: ₪ 

למסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, ותשמש כערבות ביצוע לשם  הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק ג'

 תחייבויות הזוכה על פי ההסכם כדלקמן: הבטחת ביצוע ה

 

יהיה להאריך הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא הספק על  .ב

 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3עד הערבות בתוקף 

 

הערבות תוחזר לספק בתום שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות )גם אם טרם הסתיימה  .ג

תקופת האחריות(, אלא אם לא בוצעו עד לאותו מועד כל השירותים והתחייבויות הספק לפי הסכם זה, 

ית לספק עם סיום מילוי כל ההתקשרות, שאז תוחזר הערבות הבנקא שנמסרו לספק בתקופת

 התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 המכרז: במסמכי והעיון ההצעה סודיות .8

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי  .א

בהתאם  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג )ה(21ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-לחוק חופש המידע, תשנ"ח

הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע  .ב

 כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.

דות מסחריים ו/או סודות עסקיים  )להלן: "חלקים סודיים"(, מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סו .ג

 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, ינהג כדלקמן:

במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי על גבי יציין  .1

 .סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים על הודעה -חלק טו'

מדוע יש  למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי בדף  ינמק .2

 נפרד ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים  .3

דיים יראו אותו כמי אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן חלקים בהצעתו כסו

 שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים.
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סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .4

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה 

 של הצעות המציעים האחרים.

ות כל האמור לעיל, ידוע למציע כי כתב ההצעה ]מחירי ההצעה[ אינו בבחינת מסמך סודי למר .5

 והוא יותר לעיון.

למרות כל האמור לעיל, יודגש, כי  שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של  .ד

מידה המחייבות ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות ה

 רשות מנהלית.

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד מקצועי אם  .ה

 היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים  תיתן  .ו

כרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות על כך ועדת המ

 העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת  .ז

 החומר לעיונו של המבקש.

 

 שמירת זכויות: .9

מכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש , והמשתתפים במועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .א

 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם לתנאי  המועצה .ב

 החוזה.

 
על המשתתף  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה .10

 בלבד.

 

 קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז:  .11

"( והחל בעבודתו , ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף זוכה המקורינקבע זוכה במכרז )להלן: " 

"( , מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת זוכה מאוחראחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

, פרט  המועצההמקורי לשום פיצוי או תשלום מאת הזוכה במקרה שכזה , לא יהא זכאי  הזוכה המאוחר .

 כפי שאושר לשירות שניתן בפועלובהתאם  נתן שירות למועצה בתקופה בהר שירותים שניתנו על ידו לשכר עבו

 ע"י המנהל . 

 ההליך שבוצע. , בגין  המועצהלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  
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 המחאת זכויות עתידית : .12

לעצמה את הזכות  המועצהמספר תאגידים ומספר מוסדות עירוניים בהתאם לכך, שומרת  מועצהמובהר, כי ל 

לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות עירוניים, בין 

( 7) 3ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם בהתאם לתקנה באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי 

 תם מוסדות או תאגידים עירוניים . עבור או 1950-צו המועצות המקומיות תשי"אל

 זכות להמחות ו/או להעביר ו/או  מועצהלפיכך, מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך של

 ותר מחובותיה, לתאגיד או למוסד עירוני כאמור.להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או י 

 

 

 ______________________                      מס עוסק מורשה/ח.פ: __________שם המציע: ____ __

 _____________________________                  טל:__________________כתובת המציע:______

 _____________כתובת דוא"ל:__________                     _______________    _פקס:________

 _____________________________     תאריך:________________שמות מורשה החתימה:___

חתימה וחותמת המציע: ______________________
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  נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג'

 
 בנק ______________                                                                                 לכבוד                                     

 סניף _______________                                                                                    מועצה מקומית מצפה רמון

 כתובת הסניף _______________                                                                                   א.נ ,                        

 ____תאריך ___________                                                                                                                                

 

 .ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס'                  

)להלן: "המבקש/ים"(,  ח.פ/ת.ז. ________________ ___________________________על פי בקשת  .1

)להלן: "סכום  ₪( אלף וחמישהעשרים ש"ח ) 25,000סכום עד סך של כל אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום 

וחוזה ספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז הערבות"(, בתו

 .מועצה מקומית מצפה רמוןעבור  לאספקת ציוד משרדי, נייר ומוצריו 11/2021מס' 

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  )א(  

או בסמוך לכך והעומד על ________  15.5.2021שפורסם ביום  2021 אפרילחודש מדד  -"מדד יסודי"  )ב(

 נק'.

מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי  -"מדד"  )ג(

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, 

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.בין אם יהיה 

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם  .3

את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום 

כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב התשלום על פי דרישתכם 

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

רשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפ

להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 המבקש/ים.

ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת. דרישה על פי ערבות זו  7/10/20210ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. צריכה להתקבל על ידינו בכתב,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     
_____________  ___________ 
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 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 
 

 לכבוד

 מחלקת הביטוח

 מועצה מקומית מצפה רמון

 11/2021חוזה מס' פומבי הנדון:  

  מועצה מקומית מצפה רמוןד משרדי, נייר ומוצריו עבור לאספקת ציו

 

מת החוזה ולאחר בסמוך לפני חתי ,על פי דרישתכםלכם החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לצורך קבלת  .1

בתוקף , אישור על קיום ביטוחים ,  מועצה מקומית מצפה רמוןכל עוד החוזה ביני לבין  ,מכן מדי שנה בשנה

 הביטוח המבטחת אותי . חברת אשר יהיה חתום על ידי  כםבנוסח שיצורף על יד

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .2

 .המועצהתבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד  א. 

 יכללו בשם המבוטח. המועצההספק ו ב. 

 בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת. ג. 

 וליסה , בין על פי רצון הספק ובין על פי רצון המבטח , יעשה יכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפ ד. 

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש . 60 מועצהבהודעה מוקדמת שתימסר גם ל  

הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כספק לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם  .3

 לה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.פוליסות הביטוח מכסות נזקים א

למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע לפי  .4

 החוזה.

מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה לא נדרש המציע להמציא את אישור הביטוח חתום, המצאת אישור ביטוח  .5

רות באישור נדחות, ככול ויש הערות לאישור הביטוח יש להגישן במסגרת שאלות ההבהרה חתום והכללת הע

 כמתבקש.

המצאת אישור הביטוח החתום בשלב הגשת ההצעה ו/או הבהרות לא יהוו אישור כלשהו על התאמת  .6

 הביטוחים ו/או היקפי הביטוח הנדרשים ו/או היקפי האחריות לדרישות המכרז ו/או החוזה ו/או מסמכי

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי  המועצהההתקשרות ולא יטילו על 

 פי כל דין .-פי מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההתקשרות ו/או על-לצמצם את אחריותי על

 

  

 שם הספק __________________, חתימת הספק ____________________

 ________________________________שמות החותמים: _______________

 כתובת ומספר טלפון : ________________________________________________________
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  בוןחש-נוסח מומלץ של אישור רואה     - 2מסמך ד'
 

  מועצה מקומית מצפה רמוןלאספקת ציוד משרדי, נייר ומוצריו עבור  1202/11מכרז מס' 

 
 ומית מצפה רמוןמועצה מק לכבוד:  

       

 א.ג.נ.,

 אספקת ציוד משרדי, נייר ומוצריוהנדון: היקף כספי מ
 

"המציע"(, וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את תצהיר  -לבקשת__________________ ח.פ. _____________ )להלן
מועצה ריו עבור לאספקת ציוד משרדי, נייר ומוצ 11/2021המציע לעניין הניסיון הנדרשים במסגרת מכרז מס' 

התצהיר הינו באחריות הנהלת ( המצורף בזאת והמסומן על ידינו לשם זיהוי. "התצהיר" -)להלן מקומית מצפה רמון
המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על התצהיר זו בהתבסס על ביקורתנו, והרינו לאשר כי ההיקף הכספי מאספקת 

 )כולל מע"מ(.₪ _______________  -אינו נמוך מ 2020 -2018 בכל אחת מהשנים לרבות נייר ומוצריו ציוד משרדי

 

ל הינו באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה ע המצורף בזאת ומסומן על ידינו לשם זיהוי התצהיר

 זה בהתבסס על ביקורתנו. תצהיר

 

ביקורת אשר ראינו אותם ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי 

כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית 

מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם 

המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

 נאותות ההצגה בתצהיר בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו, האמור בתצהיר בדבר נתוני ההיקף הכספי הכלולים בתצהיר, משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות 

 מות עליהם התבסס התצהיר.את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשו

 

 

 בברכה
______________________ 

 רואי חשבון
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 סףחת עמידה בתנאי תצהיר המשתתף להוכ –3' דחלק 
 

 לכבוד
  מועצה מקומית מצפה רמון

 
 

 אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת,  
 ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לע

 
הנני מורשה לחתום, להצהיר ולהתחייב בשם __________________ ע.מ./ח.פ.  .1

לאספקת ציוד  11/2021מכרז מספר בהמציע(, המגיש הצעתו  –______________________ )להלן 
  .מוןמועצה מקומית מצפה רמשרדי, נייר ומוצריו  עבור 

 
  תפקידי במציע הוא _____________________________________.  .2

 
 150,000בהיקף כספי שלא יפחת מסך של  ,נייר ומוצריולרבות  ,ציוד משרדייסיון מוכח באספקת למציע נ .3

 .2018-2020)כולל מע"מ( לכל אחת מהשנים ₪ 
 

 
 

______________ 
 חותמת רו"ח לזיהוי

__________________ 
 המציע + חתימהשם 

 
 
 

 אישור
 
 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

עליה להצהיר את האמת בלבד וכי _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה 

 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
 
 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 חלק ה' - פירוט העבודה ודרישות לביצוע

 
 

 
  11/2021מכרז פומבי מס' 

 מועצה מקומית מצפה רמוןנייר ומוצריו עבור , לאספקת ציוד משרדי

 
 פרק א': מהות העבודה והגדרות:

 

 מהות העבודה ונתונים כלליים: .1

לפי דרישת  מועצה מקומית מצפה רמוןנייר ומוצריו עבור , אספקת ציוד משרדיהעבודה כוללת  )א(

דים שייקבעו בכתבי הזמנה ספציפיים, מעת לעת, ובהתאם למחירים , בכמויות ובמועהמועצה

 (.למסמכי המכרז 'חחלק )המפורטים בכתב הכמויות 

 

מכרז זה מהווה מסגרת להזמנות מוצרים ספציפיות, בהתאם לכמויות, למועדים ולמקומות שתיקבע  )ב(

חתומות כדין ע"י , מעת לעת במשך כל תקופת ההתקשרות וזאת בהתאם להזמנות עבודה המועצה

ניצול המסגרת התקציבית -ולא תישמע כל טענה מצד הספק באשר לאי, המועצהוראש  המועצהגזבר 

 הכוללת או החלקית בנוגע לכל פריט ופריט.

 

 הגדרות: .2

במכרז זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות המפורטים בזאת. מקום שלא נקבעה הגדרה להלן,  

נותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין הנוגע לעניין. במקרה של תהיה הפרשנות כפרש

סתירה, יגברו המונחים שלהלן על פרשנותם לפי חלקים אחרים במסמכי המכרז, והוראות הדין יגברו על 

 ההוראות והמונחים שלהלן:

 או מי שימונה מטעמו לעניין מכרז זה.מנכ"ל המועצה   -המנהל 

שהוסמך לענין הסכם זה בידי המנהל  מועצהו/או מנהל אחר ב מועצהמנהל מחלקה ב  -מנהל המחלקה 

 )כהגדרתו לעיל(.

 . המועצה המקומית מצפה רמוןשל  11/20201מכרז פומבי מס'                המכרז           

             

 

 :הזמנת המוצרים .1

 

 ממערכות המועצה ויישלחו לספק.ההזמנות יופקו, על ידי המחלקות השונות, בהתאם לצורך,  1.1

 הזמנות שיישלחו עד יום חמישי בשבוע יסופקו לא יאוחר מיום שני בשבוע שלאחר מכן. 1.2
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עברה הכתובה בהזמנה ושהו הזמנהיובהר ויודגש, כי באחריות הספק לוודא כי לא תבוצע חריגה מה 1.3

תשולם לספק כל תמורה, גם אם לא  הזמנהספק, וכי בגין הזמנת ציוד שמקורו בחריגה מהל על ידי המועצה

 נבעה מתקלה או מטעות.

תהיה רשימה של כל הפריטים כולל מספר קטלוגי כפי שמופיע  בהתאם למחירונים  הזמנת המועצהב 1.4

 במכרז זה ובהתאם למחיר המוצרים ובניכוי ההנחה הנקובה בהצעה שאושרה כזוכה.

 

 אספקת המוצרים: א.3

 

ם המפורטים בהצעתו במסגרת המכרז, בכמויות שיצויינו בהזמנות הספק יספק את המוצרים, במחירי )א(

 וכראות עיניה. המועצה, לפי צרכי המועצהשיימסרו לו ע"י 

 המועצההשונים ו/או בבניין  המועצהו/או במוסדות  המועצההספק יספק את המוצרים במחלקות  )ב(

בהזמנות ו/או עפ"י הוראות , לפי הנקוב המועצה המקומית מצפה רמוןו/או בכל מקום אחר בתחום 

  .המועצה

 9:00-12:30בין השעות אחת לשבועיים שיימסרו לו, בימי שני הספק יספק את המוצרים ע"פ ההזמנות  )ג(

 "(, למעט ימי חג וחול המועד.ימי האספקה)להלן: "

ועד ימי העבודה ממ 5סמוך שיחול בתוך אספקת טובין לפי כל הזמנה תבוצע בתוך יום האספקה ה )ד( 

 משלוח ההזמנה. 

תהיה רשאית להגדיר הזמנות כדחופות, וככל שהגדירה הזמנה כדחופה  המועצהעל אף האמור,   )ה(

עד ליום א' או ליום  –שעות )וככל שההזמנה נמסרה ביום ה' או לפני ערב חג  24יסופקו הטובין בתוך 

אישור המנהל אשר יינתן  העבודה הראשון שלאחריו(; ואולם סיווגה של הזמנה כדחופה יהא טעון

, ומובהר מטעם המועצהנציג כי אספקת הציוד תיעשה אך ורק בליווי  ,מובהרבכתב על גבי ההזמנה. 

 .ועבר תשלוםיעל תעודת משלוח לא ונציג המחלקה או הרפרנט  מטעם המועצהכי ללא חתימת נציג 

שם  ,פר הקטלוגי של הספקשיותאם למס עפ"י מספר קטלוגי המוצריםבכל הזמנה יצויינו סוגי  )ו(

תאריך ההזמנה, תאריך ומקום האספקה, והספק ימלא אחר תנאי ההזמנה במדוייק ובמועד. המוצר, 

אליהם תידרש האספקה, שתבוצע באופן ישיר ליחידות  המועצהיובהר כי בכל הזמנה יפורטו משרדי 

   .מין, ובהתייחס לאספקת נייר ומוצריו לחדר המחלקה או האגף המזהקצה כנדרש

גילה הספק סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או מסמך אחר הקשור בחוזה  (ז)

או שיהיה לדעת הספק ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו , או שמסר המנהל הודעה 

ות בכתב אתן הורתי המועצהומועצה יפנה בכתב ל –לספק שלדעתו אין הספק מפרש כהלכה את החוזה 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .  –, לרבות תכניות לפי הצורך 

ישירות ליחידות , על חשבון הספק ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי הובלת הטובין ופריקתם יתבצע (י)

 הקצה.

המחלקה/האגף שביצע את  לחדרמבלי לגרוע מכלליות האמור, הובלת הטובין תתבצע ישירות 

 ה.ליחידות הקצההזמנה ולא 
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טרם בדיקה המועצה נציג תעודות משלוח האחת תיחתם על ידי  2בצירוף  הציוד תימסר  אספקת ט. 

 .  במועצה תמסר לידי השליח והשניה תושארו

 לספק להשלמה וטיפול בחוסרים. היפנ המועצהמידה וקיימת בעיה בתעודת המשלוח נציג ב

 

, ובכלל זאת ל ידי הספק, ביום האספקה הסמוךע סרים בהזמנה, אלה יסופקוומובהר כי ככל שיהיו ח )ט(

 תחול הוראה זו על ציוד לקוי ו/או שאינו בהתאם להזמנה.

 

, ובכתבי הדרישה במחירוניםהספק יספק את המוצרים בטיב ובאיכות מעולה ובהתאם לאמור במפרטים,  .4

 מעת לעת: המועצהשתמציא 

 

, 1953 -כמשמעו בחוק התקנים, התשי"ג הספק יספק מוצרים העומדים בתקן ישראלי הרשמי,  )א(

ובהתאם לדרישות התקן המופיעות במסמכי המכרז, ובאין כאלה בהתאם להוראות התקן החל על 

 העניין.

 

יהיו ארוזים באריזות מקוריות הנושאות תו תקן, שם היצרן, סימון  מועצההמוצרים שיסופקו ל )ב(

ים המעידים על טיב המוצר, סוגו, תאורו הכמות והקיבולת, וכן יצורפו הוראות שימוש ומסמכ

 ותכונותיו.

הספק מחויב לקחת אותו לסרב לקבלו, ו המועצההמנהל/נציג  מוצר שיגיע פגום/לא תקין בסמכות

 במיידי ולא להשאירו ביחידת המקבלת.

 

יחד עם תעודת אחריות של היבואן הרשמי ו/או מורשה מטעמו, אשר  יסופק למועצה יחשמלמוצרי  )ג(

 פה ותקופתה לא יפחתו מהמקובל אצל היבואן הרשמי. היק

 

המתוארים במסמכי  המוצרים, על חשבונו, דוגמאות ממועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יספק הספק ל )ד( 

תמונה של כל פריט המופיע במכרז  מועצהכמו כן, כמו כן הספק ישלח ל .המועצההמכרז, לפי דרישת 

 המוצר.של  בקובץ שניתן להעתיק ממנו תמונות

 

, וימלא לצורך זה אחרי המועצההספק יספק את ההזמנה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המוחלט של  .5

 כל הוראותיו של המנהל או מי מטעמו בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

 

על כך  הספק לא יספק מוצרים שווי ערך לאלו המפורטים ברשימת הציוד המשרדי, אלא אם קיבל  .6

אינה חייבת לאשר לספק תחליפים למוצרים  המועצה. יובהר כי המועצהאישור מראש ובכתב מנציג 

 גם אם קיימים שווי ערך להם.
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רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך בדיקות למוצרים המסופקים על ידי הספק. היה  המועצה .7

ות הבדיקה. אין בסעיף זה בכדי לפגוע ב הספק בעלאינו תואם את דרישות ההסכם, יחויוהמוצר הנבדק 

 על פי דין ו/או ההסכם. המועצהבכל סעד אחר לו זכאית 

, יהיה רשאי לדרוש, על פי שיקול דעתו, מהספק להחליף מוצרים שסופקו על ידו בכל המועצהנציג  .8

מקרה שהמוצר שסופק אינו עומד בדרישות ההסכם ו/או אינו תואם את ההזמנה ו/או בכל מקרה 

לה כי נפל במוצר או בחלק ממנו פגם ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או נזק במהלך חודש ממועד שהתג

. נדרש הספק להחליף מוצר, יעשה זאת בתוך שני ימי עבודה מרגע קבלת הודעה מועצהאספקת המוצר ל

על הצורך בהחלפתו. הודעה כאמור תיעשה בדרך שבה בוצעה הזמנת המוצר ויחולו עליה אותם 

 בר מועד הגעתה וכיו"ב.הסדרים בד

היה והספק יידרש להחליף מוצר והוא יסרב להחליפו או יחליף אותו במועד מאוחר מזה שנקבע בהסכם  .9

רשאית לרכוש את המוצר בעצמה ותחייב את הספק בהפרש המחירים ובהוצאות  המועצהזה, תהיה 

 ו/או לפי כל דין.שיש לה לפי החוזה  המועצה, זאת מבלי לגרוע מזכויותיה של הכרוכות בכך

 

__________________  __________________  ________________ 
                                              חתימת הספק          
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 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: -חלק ו' 
 

 -ת מסחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובו
 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:
 

 –להלן ירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )אני עושה תצה
  (. המציע

 

סמן את הבחירה המתאימה במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה )
 (:  בחלופות להלן

עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" 

 ביותר משתי "עבירות".אליו 

עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו 

ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

, שחלק מהן 1976 -ל"ו הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התש
 מובאות להלן:

 
 ;1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1

 
  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; 
  בעל השליטה בו; אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, 
      ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -טה מהותית אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שלי .3
 בידי מי  ששולט במציע;

 
  31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) -", בעבירה הורשע" .4

 (; 2002באוקטובר 
 

תשנ"א חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ה –" חוק עובדים זרים"  .5
- 1991; 
 

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום"  .6
 

המועד האחרון להגשת ההצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .7
 במכרז; 
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 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .8
 

בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  או יותר החזקה של שלושה רבעים -" שליטה מהותית"  .9
 האדם; 

 
  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 
 

 
 המצהיר/ה

 
 

 אישור
 
 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה /שברחוב _________________________ מר
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 
 י.תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפנ

 
 
 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -חלק ז' 
 

 11/2021מכרז פומבי מס' 

  מועצה מקומית מצפה רמוןעבור  לאספקת ציוד משרדי, נייר ומוצריו
 

כרז לפרטיהם, ולרבות ההסכם, אני הח"מ ____________________, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המ

, הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לביצוע המוצריםפירוט 

, לוח התשלומים, תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמורה, ערבויות, תקנים מוצריםאספקת ה

 המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה וכל 

 

ובדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המוצרים ולאחר שבדקתי את מיקום אספקת 

המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים, וכל המידע הדרוש לשם ביצוע 

 ;המוצריםאספקת 

 המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והמידע הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה;והתברר לי שכל 

 

במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע  המוצריםכי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע אספקת  ,הנני מצהיר בזה

א אבוא , ולההזמנותאת כל הנדרש מהזוכה במכרז, ולרבות רכישת ציוד נלווה, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת 

ו/או הציוד הנדרש ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בקשר  המוצריםבתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי 

למחירים אשר אינם צמודים למדד, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים לרבות הובלה ואספקת הציוד 

 בזמן וזאת באמצעות הכלים שברשותי, לפי לוח הזמנים שבמכרז.

מו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש כ

בכל היקפה ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת  המוצריםלאספקת 

 ב'.זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד הגנת הסביבה, משרד התחבורה וכיו

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי 

 בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. המוצריםאספקת להמכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב 

 ם.אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרי

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון 

 את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים. שנקבע להגשת ההצעות.

 אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם.

ת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית / ערבויות בנקאיות בסכומים להבטח

 . למועד שנקבע במכרז בתנאי המכרזבתוקף  ,הנקובים בתנאי המכרז

ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם ערבות  4היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 

 ור הנקוב בחוזה. בנקאית בשיע
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ידי בקשר עם -היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על

 ידכם לגבייה, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.-השתתפותי במכרז, תוגש על

 

מכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במס

 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: ________________

 ך : _______________תארי

 חתימת המשתתף : _______________________

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________
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 (ב בנפרד"מצ )–מפרט   -חלק ח'
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 כתב הצעה  - חלק ט'
 

בשם המציע  11/2021מכרז באני הח"מ, מוסמך להצהיר, להתחייב ולחתום על כתב ההצעה 

 ________________________, כדלקמן:

 

 בכל מקום המצוין בלשון הווה ראשון יחיד ]אני[ הכוונה היא גם למציע.  .1

המציע ו/או מי מטעמו, בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז, בחוזה ובמסמך ההוראות  .2

לים החלים על אספקת הטובין למשתתפים על כל נספחיהם, ובדק את כל הוראות הדין, התקנים והנה

 והביא בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעת המציע שלהלן. 

 בבחירת הזוכה במכרז. המועצהקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי  .3

המועצה קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי, וקיבלתי מנציגי .4

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות המציע, ולא תהא  וןהמקומית מצפה רמ

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם  -בקשר עם אי המועצה המקומית מצפה רמוןלנו כל טענה כלפי 

 בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה, וכי בהתאם לכך נקבעה ההצעה ע"י המציע.

י כי המכרז הינו מכרז מסגרת שנתי. ההזמנות יבוצעו תקופתית לפי הצורך ובהתאם לדרישות ידוע ל .5

 , לפי הכמויות והפריטים הנדרשים. על ידי ראש המועצה וגזבר המועצה. ההזמנות תהיינה חתומות המועצה

עת ביצוע כוללים מע"מ, וזה יתווסף בשיעורו על פי דין ב לאידוע לי כי המחירים המופיעים בחלק ח'  .6

 התשלום בפועל, וכי אופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה.

ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל, או תוספת על המחירים הגלויים בכתב הכמויות יגרמו לפסילת מסמכי  .7

 ההצעה כולה. 

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה בעלת שיעור ההנחה  המועצהידוע לי, כי  .8

 גבוה ביותר, ואף לדחות ההצעות כולן.ה

, במספר חיובי. ההנחה תהא אחידה ותתייחס לכלל  בחלק ח'שירים ידוע לי כי עלי ליתן הנחה בלבד למח .9

 סוגי המוצרים. 

וכי התמורה תשולם בגין  'הפרטים המפורטים בחלק חכל חייבת בביצוע מלא של  המועצהידוע לי, כי אין  .10

בחלק ה' למסמכי המכרז, בניכוי אחוז  ולמפורטר היחידה ולמפורט בחלק ח'  אספקה בפועל, בהתאם למחי

 .חה האחיד לכל המוצרים שבחלק ח'ההנ

שהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י ידוע לי, כי לא אהיה זכאי לתמורה כל .11

 .המועצהמורשי החתימה של 

 -במידה ויידרש כזה  -וכות בביצוע העבודה, ובכללן כל תשלום ידוע לי, כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכר .12

 בגין דרישת הרשויות המוסמכות.

]כולל  ₪  150,000 -התקשרות עומדת על סך של כהלהוצאות הכוללות בגין  המועצהידוע לי , כי הערכת  .13
לניצול  אינה מתחייבת המועצהאינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל.  המועצהאולם  ,מע"מ[ לשנה

 מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו, והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין.
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ולמשך שלושה חודשים  המועצהידוע לי, כי הצעתי תעמוד בתוקפה מעת הגשתה לתיבת המכרזים של  .14

לחלט את רשאית  המועצהמהמועד האחרון להגשת ההצעות. ידוע לי כי אם אחזור בי מהצעתי, תהא 

 הערבות הבנקאית אשר צורפה לה. 

 במילים בשיעור של %____________ )לאור כל האמור לעיל, הנני מציע הנחה אחידה  .15

שבחלק ח'  הפריטים המופיעים במחירון  אחוזים( על כל אחד מן_________________________   
 .(רדב בנפ"מצ) למסמכי המכרז.

 ו/או לא נקבע להם מחיר מקסימום לפריט בטבלה  נספח ח'בבמפרט שלא נמצאים  -פריטים חדשים  .16

ממחיר  אחוזים(של %____________ )במילים _________________________  תינתן הנחה בשיעור  
 (5% של מינימליתהנחה ) ל המציע הזוכה.המחירון הרשמי ש

לתמורה המוצעת על  התמורה המוצעת על ידינו הינה סופית וכוללת בגין ביצוע העבודות /מתן השירותים. .17

 ידינו יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין בעת ביצוע התשלום.

 

 

 הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.  -ידוע לי, כי מציע אשר ינקוב בהצעתו תוספת על המחירים 

תיחשב הצעתו כפי שנתן הנחה במספר  –ידוע לי, כי מציע שיציין בהצעתו מספר שלילי )או מינוס ליד המספר( 

 לט.מוח

 

 

______________________ 1 ______________)2__________________) 

 מורשי חתימה               חותמת וחתימת המשתתף       

 

__________________  ________________ ____________________ 

 מס' ח.פ./ת.ז.    מס' טלפון           שם מלא             

 תאריך  _____________
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 'ילק ח
 11/2021חוזה מס' 

  מועצה מקומית מצפה רמוןעבור  ומוצריו לאספקת ציוד משרדי, נייר
 

 __________ביום _____________ לחודש ____________ שנת  מצפה רמוןחוזה שנערך ונחתם ב
 
 בין
 

 "(המועצה, רשות מקומית )המכונה להלן לשם הקיצור "מועצה מקומית מצפה רמון
 

 מצד אחד,
 לבין
 

 השם ___________ תעודת זהות או מס' החברה __________________
 התיאור _________________________ הכתובת ____________________

 )המכונה להלן לשם קיצור " הספק " מצד שני ( 
 

 -)להלן  צההמועעבור  נייר ומוצריוציוד משרדי, לאספקת  11/2021פרסמה מכרז פומבי מס'  המועצהו הואיל:

 "העבודה"(; -"המכרז"; להלן 

הצעה בהתאם לתנאי המכרז, ולפיה במידה ויזכה במכרז הוא מתחייב לספק את המוצרים  הגישוהספק  והואיל:

 הנחה המפורטים בהצעתו, ולפי דרישות המכרז ותנאיו;המסמכי המכרז, באחוזי בהמתוארים 

דם מקצועי, כלי רכב, ציוד  וכלים מתאימים הדרושים לביצוע והספק הצהיר כי יש לו ידע, נסיון, כח א והואיל:

  העבודה;

אישר  המועצהוועדת המכרזים בהחלטתה מיום _______ המליצה על קבלת הצעתו של הספק וראש  והואיל:

 קיבלה את ההצעה; המועצהאת ההמלצה, ו

 ________________.___ים הוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיפים תקציביוה והואיל:

 רצון הצדדים להסדיר ביניהם את תנאי ההתקשרות לפי המכרז.וב והואיל:

 
 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 
 מבוא והגדרות: -פרק א' 

 

למסמכי המכרז(, הצהרת  חלק ה'להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את תאור העבודה )המבוא  .1

ידי ועדת המכרזים, הוראות בטיחות, -למסמכי המכרז( כפי שאושרה על 'טחלק וההצעה )המחירונים הספק, 

 מך אחר, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו.וכל מס

 

פרשנות המונחים בהסכם זה, תהא כפרשנותם במסמכי המכרז, וכן כמפורט להלן, אלא אם כן תוכן הדברים  .2

יב אחרת. ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות שלהלן לפרשנות המופיעה במסמכי המכרז, תגבר הפרשנות מחי

 שניתנה במסמכי המכרז. הסכם זה יפורש ככל שניתן בהתאם למסמכי המכרז.
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 על כל מסמכיו וחלקיו.  11/2021מכרז    – "המכרז" 

 

 . המועצהוגזבר  המועצהראש  –"מורשי החתימה" 

 

 ו/או מי שמונה על ידו לענין הסכם זה. מנכ"ל המועצה   – "המנהל" 

 

שהוסמך לענין הסכם זה בידי המנהל  מועצהו/או מנהל אחר ב מועצהמנהל מחלקה ב  - מנהל המחלקה 

 )כהגדרתו לעיל(.

 הציוד המשרדי, מוצרי הנייר, וכל מוצר אחר נשוא המכרז על פי הפרק הרלוונטי. –המוצרים 

 

 שרות:מהות ההתק -פרק ב' 
 
, בהתאם לתנאי המכרז, את המוצרים מועצהתרכוש מהספק, והספק מתחייב למכור ולספק ל המועצה .3

המתוארים בהצעתו, ובהתאם לאמור בשאר מסמכי המכרז, ועפ"י הוראות הסכם זה ושאר הוראות הדין, 

 ובכפוף לאמור להלן:

 

במחירון המפורטים ליחידה ירים מחעל פי ההנחה האחידה שנתן על ה, המוצריםהספק יספק את  )א(

וכראות  המועצה, לפי צרכי המועצהבמסגרת המכרז, בכמויות שיצויינו בהזמנות שיימסרו לו ע"י 

 עיניה.

 המועצההשונים ו/או בבניין  המועצהו/או במוסדות  המועצההספק יספק את המוצרים במחלקות  )ב(

, לפי הנקוב בהזמנות ו/או עפ"י רמון המועצה המקומית מצפהו/או בכל מקום אחר בתחום שיפוט 

 . ובהתאם למפורט בחלק ה' למסמכי המכרז המועצההוראות 

, וימלא לצורך זה אחרי המועצהפק יספק את ההזמנה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המוחלט של הס    ( ג)  

 חוזה. כל הוראותיו של המנהל או מי מטעמו בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות ב

 

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .4

 חודשים בלבד החל ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה.  12 -תקופת ההתקשרות הינה ל (א)
 

 תקופת האחריות הינה כמפורט בחלק ה' למסמכי המכרז.  (ב)
 

חודשים נוספים ורצופים,  12תקופות נוספות של עד  4שומרת לעצמה הזכות להאריך החוזה בעד  המועצה (ג)
 . סה"כחודשים  60לק מהן בכל פעם. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה של עד או ח

 

 קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה. מועצהל (ד)
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בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת  (ה)
ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה ו/או חידוש הערבויות  ההסכם. מיד עם קבלת

 הבנקאיות, אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש . 
 

 הספק יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה, או לפי הוראות המנהל. (ו)
 

עדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה, ישלם הספק עיצומים כספיים במידה ולא יעמוד הספק במו (ז)
לפי הדין ו/או  מועצהמוערכים ומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון ל

 ההסכם.
 

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שלא  המועצהעל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית  (ח)
החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב מחמת הפרת 

את התמורה  ספקל המועצהיום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  30אשר תינתן לספק 
המגיעה לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד 

זכאית לקזז ו/או  המועצה, בניכוי כל הכספים אותם המועצהביצוע העבודות כמופיע בהודעת  הפסקת
להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה 
 לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה

במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור ציוד שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה 
והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן השרות ובזמן תקופת 

 האחריות למוצר כפי שנקבע במפרט הטכני בעת הרכישה.
 

 השהיית ההתקשרות (ט)
החלטתה,  את לנמק עליה שיהיה ומבלי המוחלט דעתה שיקול פי ית, עלרשא המועצה .1

 דרישה כלפי או טענה כל ספקל שתהיה מבלי וזאת באופן מיידי ההתקשרות להשהות את

  .המועצה

והשהיית ההתקשרות תחל במועד המופיע  כאמור החלטתה על בכתב ספקל תודיע המועצה .2

הודעה, והיא לא תפגע במשך תקופת תקופת ההשהייה תהא בהתאם לאמור ב .בהודעה

 ג' לעיל.-על פי סעיפים א' וההתקשרות 

 שהייה מתחייב הספק להשאיר ערבת בנקאית בתוקף.בתקופת הה .3

 בגין העבודות לתמורה זכאי ספקה יהיה ,כאמור ההתקשרות השהיית על המועצה החליטה .4

 .זה בהסכם לאמור בהתאם שנעשו ובלבד ,כך על ההודעה למועד עד בפועל ידו על שבוצעו

להשהיית  בקשר או עבור אחר תשלום או תמורה ,פיצוי בכל חייבת תהיה לא המועצה .5

 .ההתקשרות

 תנאי תשלום: .5

את הסכומים  המועצהתמורת מתן השירותים לפי תנאי המכרז והחוזה, בשלמותם, תשלם  .א

התאם ואשר יערכו על סמך ההזמנות, והכל ב המועצהשיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו ע"י 

 -, ולפי הצעתו שאושרה )להלןספקהבמכרז ובהתאם לאחוזי ההנחה שנתן  ספקלמחירים שנקבעו ל

 "התמורה"(. התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע העבודה זו, ולמעט המע"מ.
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חשבון מפורט, נקוב בש"ח, ביחס לסכום התמורה  למועצהלצורך קבלת התמורה, יעביר הספק  .ב

ויצרף לו אישור )תעודת משלוח חתומה  המועצהצרים שסיפק לשביעות רצון המגיעה לו בעד המו

 ( על כך שהמוצרים סופקו בהתאם לתנאי ההסכם וההזמנה. נציג המועצהע"י 

ור מלוא הטובין אשר סופקו לחודש, עב 10-החשבון יוגש ע"י הספק בתחילת כל חודש, עד ליום ה .ג

 על ידו במהלך החודש הקלנדארי שקדם. 

בון יצרף הספק דו"ח מפורט בדבר כל הטובין שסופקו על ידו במהלך החודש הקלנדארי לכל חש .ד

הקודם, בפירוט פרטי הטובין, כמויות לכל פרט, שם המחלקה לה סופקו, וריכוז הסכומים לכל 

. לחשבון זה יצורף העתק כל הזמנה ובמצורף לה תעודת  EXCELמחלקה. הדו"ח יוגש על גבי קובץ 

 והמאושרת על ידי כל אחד מהגורמים. המשלוח החתומה 

 .המועצהעל הספק להפיק חשבונותיו בהתאם למקט"ים ושם הפריט אשר יועברו לו ע"י 

לרשות חשבון מפורט כאמור לעיל בגין השירות,  ספקהבין האחד לשבעה בכל חודש קלנדרי, יגיש  .ה

 ידו בחודש החולף. -שבוצע על

 .המועצהנתקבל' בעת מסירת החשבון במשרדי לוודא כי החשבון נחתם בחותמת ' ספקהעל  .ו

ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון  ספקהחשבונותיו של  .ז

 במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

אינו כולל פרטים מהותיים שיש לכלול בחשבון, או שהגיש  ספקהבמידה והחשבון שהוגש ע"י  .ח

התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה, החשבון יוחזר חשבון מבלי שיקוימו 

 ויראו זאת כאילו החשבון לא הוגש, עד להמצאת חשבון מתוקן. ספקל

 ספקהשיוחזר ע"י  המתוקןלאחר תום תקופת הבדיקה, החשבון  ספקבמידה והחשבון הוחזר ל .ט

שר התקופה שממועד החזרת ימי עסקים מתום המועד האחרון לתשלום כא 10 -ישולם לא יאוחר מ

 החזיר לרשות חשבון מתוקן, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבון.  ספקהועד ש ספקהחשבון ל

 יום מתום החודש בו התקבל החשבון. 45התמורה תשולם לספק בתוך  .י

למען הסר ספק יובהר כי החשבון שהוגש לאחר התאריך הנ"ל ייחשב מבחינת לוחות הזמנים  .יא

 -לחודש הקלנדרי הבא שלאחר החודש בו הוגש החשבון על 7-כחשבון שהוגש עד ל ומועדי התשלום

לחודש ינואר בגין ביצוע עבודה בדצמבר ייחשב כחשבון  8-)לדוגמא: חשבון שהוגש ב ספקידי ה

 המועצהלא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  ספקלחודש פברואר( ול 7-שהוגש עד ל

 לכך.ו/או מי מטעמה ביחס 

הפרשי הצמדה וריבית  ספק, ישולמו למועצההתשלומים במועדם, מסיבה התלויה ב הועברולא  .יב

 . 2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז לחוק 4כקבוע בסעיף 

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של  .יג

פי הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות לפי הסכם זה ולפי מסמכי המכרז ול ספקה



 

 

 חתימת המציע : _____________

 

  37  

  
 

 

 

 

 

בגין שכר עבודה והעסקת עובדים, שימוש בכלי הרכב והציוד, הוצאות רישיונות והיתרים,  ספקה

 אגרות ותשלומים לפי הדין וכן כל הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע העבודות.

ס להגשת חשבונות ואישורם, מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביח .יד

מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה 

 טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו. ספקההעסקתו של 

אינו ממלא  ספקהתהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פרעון כל חשבון אם  המועצה .טו

, בה תצוין ספקלהודעה בכתב  המועצההתחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן אחר 

 הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפרעון כאמור.

 

 כמויות, סכום החוזה ותנאי תשלום: .6

כפי שאושר לספק ההצעה ו/או ומוצרי נייר, בהתאם לכתב   הסכם זה הינו לאספקה של ציוד משרדי )א(

מתחייבת לרכוש מהספק  המועצהפורט במסמכי המכרז. מובהר בזאת, כי אין בועדת המכרזים וכמ

, וכי ביצוע ההסכם מותנה, בין השאר, באישורים כלשהי אלא בהתאם לצרכיה ולתקציבכמות 

, והספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה המועצהתקציביים, וביכולת המימון של 

 .יםמוצריההנוגעת לכמות 

 

ובהצעת הספק, וכי הרכישה  במחירוניםאינה מתחייבת לרכוש את כל הפריטים המפורטים  המועצה ()ב

 .המועצהבפועל תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 

תמורת אספקת המוצרים וביצוע כל התחייבויות הספק לפי המכרז והחוזה ולשביעות רצונה של  )ג(

ואשר יערכו  המועצהו לפי חשבונות שיאושרו על ידי את הסכומים שיתקבל המועצה, תשלם המועצה

והגזבר, והכל בהתאם למחירים שנקבעו לספק  המועצהעל סמך ההזמנות שנחתמו כדין ע"י ראש 

 "התמורה"[. -במכרז, לפי הצעתו שאושרה ]להלן 

 

כי למסמ חלק ח') במחירוניםאספקת מוצר אשר אינו כלול  המועצהכי לו תדרוש מובהר ומוסכם,  )ד(

ירו על פי מחירון הספק ובניכוי שיעור ההנחה הנקוב על ידי הספק בהצעתו, בהתאם המכרז(, ייקבע מח

למהות המוצר )מוצר נייר או אחר(, והספק יחוייב לספקו במחיר המתקבל בהתאם לאמור לעיל 

 האמור יעשה על פי כל דין ובאישור המנהל בלבד. ובמועדים בהתאם להסכם זה.

הזכות, ככל שתבחר בכך על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרכוש את המוצרים  למועצהורה בכל מקרה שמ 

 או חלקם מספק אחר, בלא שיהא בכך משום הפרת הסכם זה ובלא שתהא לספק כל טענה בשל כך. 

 

 מעביד -היעדר יחסי עובד   .7
 כרז.הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות במסמכי המ (א)
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הספק מתחייב, כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים, לצורך ביצוע  (ב)

 התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 

הספק מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם או בתנאי  (ג)

 או מי מטעמה, יחסי עובד ומעביד.  ,מועצהמתנאיו, כדי ליצור בין הספק או מי שמועסק על ידו  ל

הספק מצהיר, כי כל התשלומים לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר עבודה, זכויות  (ד)

סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו 

אחריות בקשר עם ההסכם וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים וה

לא תהא אחראית לכך, בכל אופן  המועצהו -ידו במלואם ובמועדם -יחולו עליו בלבד וישולמו על

 וצורה. 

או כנגד מי  המועצהבגין כל תובענה שתוגש כנגד  המועצההספק מצהיר, כי הוא ישפה מיד את  (ה)

 המועצהעסק על ידו לבין מטעמה, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הספק ו/או של אדם המו

ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית 

 בקשר עם השירותים. ספקהנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין ה

 המועצהאם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי  (ו)

תו של הספק ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם זה, הינה מעביד

בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות  המועצהמתחייב הספק לשפות מיד את 

 הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

 המועצהל סכום שיהיה על ולפצותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכ המועצההספק מתחייב לשפות את  (ז)

לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף 

 זה.

הספק מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח  (ח)

 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

יבויותיו של הספק לעיל, מתחייב הספק להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מבלי לגרוע מהתחי (ט)

במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך 

ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר 

 כאמור, לפי העניין. 

מר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הספק ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות הנא (י)

 כלפי האנשים המועסקים על ידי הספק.  המועצהכל שהם על 

זכויות  המועצהכן מצהיר הספק, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מ (יא)

מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או 

מתקיימים יחסי עובד ומעביד,  המועצהידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו, כי בינו לבין -על



 

 

 חתימת המציע : _____________

 

  39  

  
 

 

 

 

 

מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ויראו את  60%יחושב שכרו הראוי של הספק כעובד על בסיס 

, מיד עם דרישתה הראשונה, את מועצהיב ליש ספקהתמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה וה

מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מתאריך תשלום התמורה  40%ההפרש בשיעור 

 פי דין. -על מועצהוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ל -ועד התשלום בפועל 

ובין אם תועלה ידי הספק -על המועצההאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי  (יב)

ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' -ידי עובד של הספק )ככל שישנם כאלה( ו/או על-על

 ספק.דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו ל אחר ובהקשר זה יראו את הספק כמחוייב בהשבה

 
 הסבת זכויות, העברת זכויות והעסקת קבלני משנה .8

 

מחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על פי הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או לה (א)
חוזה זה, כולן או  מקצתן, או כל טובת הנאה לאחר על פיו, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום המועצהובכתב, מאת 
. היה המועצהזה זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר לפי חו המועצהכלשהו מ

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי שהחזיק בו  25%לרבות העברה של  -הספק תאגיד תחשב "המחאה" 
 במועד חתימת הספק על ההסכם לאחר או לאחרים.

 

ודה, כולה או מקצתה, לכל צד ג' הספק יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העב (ב)
משנה  ספקמראש וכתב, ובתנאי מפורש כי כל  המועצהשהוא, ובלבד שיקבל  את הסכמתה המפורשת של 

 . המועצהיהא טעון תחילה אישורו מראש ובכתב של 
 

משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא  ספקלהעסקת  המועצהלא יינתן אישורה של  (ג)
המשנה, ככל שיאושר  ספקע מטעם הספק באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים. נדרש לבצ

, ייצג את הספק ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הספק. הספק לא יקבל תוספת המועצהבידי 
 תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.

 

כספים  ספקממנה אף אם יגיעו לו או ל המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ספקל (ד)
 .המועצהמאת 

 

משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הספק מאחריותו ומחובה  ספקמסירתה של עבודה כלשהי על ידי הספק ל (ה)
כלשהי מחובותיו על פי החוזה והספק נשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות המגרעות והנזקים 

מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י הספק ו/או נגרמו על  משנה, או שנגרמו ספקשנגרמו ע"י 
 ידו.

 
 

 :בטיחות .9

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת תנאי הבטיחות והגיהות בזמן העבודה ולמניעת  )א(

 הפרעות ותקלות לתנועת רכב, הולכי רגל ולשכנים הגובלים בתחום עבודתו.
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בר למפורט במסמכי המכרז, בגין דרישה של איזו שהיא לא תשולם לספק כל תמורה נוספת, מע

רשות מוסמכת, ועל הספק למלא אחר הוראות הדין ודרישות הרשויות המוסמכות בכל מהלך 

 ביצוע העבודות.

לשם הבטחת קיומן של הוראות הבטיחות, ימנה הספק מנהל עבודה מטעמו, אשר יהיה אחראי, 

 הנדרשות מביצוע העבודות.בין השאר, על מילוי כל הוראות הבטיחות 

 
לקבל מאת  המועצהבכל מקרה שהספק ו/או הספק מטעמו יהיו אחראים לנזקים, רשאית וזכאית  )ב(  

 המועצההספק, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 

או שאינם ניתנים החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/ המועצהועבור נזקים ש

וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות  המועצהלתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

 לערעור.

 
 ערבות: -פרק ד' 
10.  
ע"ס  בזמן חתימת ההסכם, ערבות בנקאית מועצהל ספקההתחייבויותיו ימציא  מילוילהבטחת  .א

 15 -צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוקף ל ____________ש"ח )במילים: __________________(

בנוסח המפורט בחלק ג' למסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, ותשמש כערבות חודשים. הערבות תהא 

 וע התחייבויות הזוכה על פי ההסכם כדלקמן: ביצוע לשם הבטחת ביצ

 
ל מקרה תהא יהיה להאריך הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכ הספקעל  .ב

 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3הערבות בתוקף עד 

הערבות תוחזר לספק בתום שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות )גם אם טרם הסתיימה תקופת  .ג

האחריות(, אלא אם לא בוצעו עד לאותו מועד כל השירותים והתחייבויות הספק לפי הסכם זה, שנמסרו 

שאז תוחזר הערבות הבנקאית לספק עם סיום מילוי כל התחייבויותיו לפי  לספק בתקופת ההתקשרות,

 הסכם זה.

הערבות תהיה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית של ראש  .ד

 , בכל מקרה שלפי קביעתם הספק לא ביצע את העבודות, כולן או חלקן, ו/או הפרהמועצהאו גזבר  המועצה

 מועצהאו לא מילא את התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, או במקרה של סכומים המגיעים ל

 המועצהבגין הפרשים הנובעים מתשלומי יתר ו/או טעויות בחשבונות הספק. היה והערבות תחולט על ידי 

 והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בנוסח ובתנאים זהים לזו שחולטה. 

 
, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לספק המועצהמען הסר ספק, סכום הערבות שנגבה על ידי ל .ה

ו/או כלפי המנהל בטענות ומענות  המועצהו/או גזבר  המועצהאו כלפי ראש  המועצהזכות כלשהי לבוא כלפי 

או לפי כל דין בגין /שיש לה לפי החוזה ו המועצהכלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של 

 הפרת החוזה.
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 הספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. .ו

 

לעכב את יתרת תשלומיה לספק ולקזז מיתרת תשלומיה,  המועצהבנוסף לערבות הבנקאית כאמור, רשאית  .ז

 ו/או כלפי צד ג'.  ההמועצכל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הספק כלפי 

 

עפ"י  המועצהלפי כמילוי כל חובותיו והתחייבויותיו מובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את הספק מ .ח

, לא יהוו המועצהחוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי 

סעדים נוספים על פי החוזה ו/או על פי כל דין מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים ו/או הפסדים ו/או 

 בגין הפרת החוזה.

 
 אספקת המוצרים והבעלות בהן: -פרק ה' 

11.  

עם קבלתם על ידה, במקום  המועצההבעלות על המוצרים שיסופקו על ידי הספק, לפי הסכם זה, תעבור לידי  (א)

מוצריו ולתקינותם, כנדרש שנקבע לאספקתם. האמור בסעיף זה אינו גורע מנשיאת הספק באחריות לטיב 

 .1980 -במסמכי המכרז ובהתאם לכל דין, ובכלל זה חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 

מוצרים פגומים, או מוצרים שאינם מתאימים מבחינת הסוג, האיכות, התיאור או  מועצהבמידה וסופקו ל (ב)

פק מוצרים אחרים חדשים התכונות, לדרישות המפרט ו/או ההזמנה, יחליף הספק מוצרים אלה ויס

שעות ממועד  24-.החלפת מוצרים פגומים תיעשה בדחיפות ולא יאוחר מהמועצהבמקומם, לשביעות רצון 

 .המועצההודעת 

 

רשאית לרכוש את המוצרים מספק אחר ולחייב את הספק בהפרשי  המועצהבמידה והספק לא יעשה כן, תהא  (ג)

, וזאת בנוסף לכל סעד אחר המועצהעבור תקורות  15%המחיר ובכל הוצאה אחרת שתיגרם לה בתוספת 

 העומד לרשותה במסגרת הסכם זה ובמסגרת כל דין.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי אם יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו במסגרת הסכם זה, תהא  (ד)

 רשאית לרכוש את המוצרים, כולם או מקצתם, מספק אחר, וזאת באופן מיידי. המועצה

תהא רשאית לקזז  המועצהה שכזה, ישא הספק בהוצאות אספקת המוצרים מספק אחר, בגין ההפרה, ובמקר 

 ולנכות את הסכומים המתאימים מכל סכום שיגיע או שמגיע לספק ממנה.

 בחתימתו על הסכם זה, נותן הספק את הסכמתו הבלתי חוזרת להזמנת המוצרים מספק אחר, כאמור לעיל. 

 
 קיום הוראות הדין: .12
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הספק מחוייב לקיים את כל הוראות הדין והדרישות הסביבתיות הרלוונטיות לגבי כל אחת מהפעולות  א()

שינקטו על ידו במסגרת העבודה, ולגבי כל שלב משלבי העבודה, לרבות בעת שינוע המוצרים והובלתם, 

 פריקתם וכל פעולה שהיא. 

 

על הספק לפנות למשרד העבודה והרווחה  בנושאים שלגביהם לא קיימת חקיקה או תקינה סביבתית, )ב(

ומשטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, ולקבל הנחיות פרטניות לתנאים והדרישות הסביבתיות 

מראש ובכתב, ולבצע את כל העבודות תוך עמידה בתנאים אלה. לא תשולם לספק כל תוספת עבור 

צע או הנובע כתוצאה מדרישות משרד עבודות, פעולות, חומרים, עיכובים או כל דבר אחר שעליו לב

 העבודה והרווחה או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת.

 
 :אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח -פרק ו' 

 
 אחריות ושיפוי בנזיקין .13

ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו  מועצההספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף או לרכוש שיגרמו ל (א)
או גוף משפטי ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו כתוצאה ו/או בקשר עם העבודה ו/או כל אדם ו/

ו/או אספקת מוצרים שונים וציוד נלווה )להלן ביחד ולחוד : "הטובין(  על פי הסכם זה לרבות אחריות 
ו/או חוסר התאמתם לתקנים  המועצההנובעת מליקוי ו/או פגם בטובין ו/או חוסר התאמתם לדרישות 

 הנדרשים מהטובין ו/או ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הבאים מטעמו.
 

והגיעם למקום  מועצההספק יהיה אחראי לנזקים מכל סוג ומכל סיבה שיגרמו לטובין עד אספקתם ל ב
 הטובין לשביעות רצונה המלא. ספקבכתב אודות  המועצהאחסונם הקבוע ואישור 

 
בדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק להם ו/או עו המועצהג.      הספק פוטר את 

ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל  המועצהב. ומתחייב לשפות ולפצות את -אחראי הספק כאמור בסעיפים א
אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכח 

 ת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.האמור לעיל, לרבו
 

 ביטוח: .14

 
 ספקהכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  ספקהלהבטחת אחריותו של  .א

לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים 
אצל מבטח מורשה בישראל, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, 

  :והתנאים המפורטים להלן
  

המכסה את  ₪  1,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  .1
ומי מטעמו בביצוע   ספקהועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של  המועצהאחריות 

 השירותים. 
לתובע, למקרה ולתקופת  ₪  20,000,000בידים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ביטוח חבות מע .2

 ביטוח שנתית.
יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  ספקה -ביטוח כלי רכב .3

לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות 
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אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין ביטוח 
נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא 

 ₪.   600,000 -יפחת מ
 

פרים, גוררים למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מח
( . "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי  ככול ויהיה שימוש בנ"לוכן כלים נעים ממונעים מכל סוג  ) 

כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף 
 למקרה.₪   2,000,000-מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 ים הבאים:בפוליסות יכללו התנא .ב
 

 . המועצהו/או  ספק –שם "המבוטח" יהיה  .1
ו/או חברות בנות ו/או תאגידים  מועצה מקומית מצפה רמון" לעניין פרק הביטוח :  המועצה"  .2

 עירוניים  ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל.
 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.המועצהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .3
 ת יכללו סעיף אחריות צולבת.ביטוחי החבויו .4
סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים    .5

 ₪ . 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר הודעה בכתב, במכתב  .6

 מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש על ידי המבטחים.יום לפחות לפני  60רשום, 
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  .7

 התקפות במועד התחלת הביטוח  
הפוליסות הן "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו,  המועצהלגבי  .8

זכות תביעה ממבטחי  ספקהביטוחיה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של ללא זכות השתתפות ב
, ולמען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל. ספקה ,ספק
 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל .  .9

מתחייב  ספקהו המועצהלהמציא את פוליסות הביטוח לבחינת  ספקשאית, אך לא חייבת, לדרוש מר המועצה  .ג
 .המועצהלבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש 

לא יהוו  מועצהעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ל .ד
הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך על התאמת  המועצהאישור כלשהו מ

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על ספקהכדי לצמצם את אחריותו של 
נותן השירות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .ה

 בפוליסות הביטוח.
ו/או הפועלים מטעמו,  ספקהם אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של לבדו יהיה אחראי לנזקי ספקה .ו

לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי 
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  ספקההביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי 

 ם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.נזקים שה
מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור  ספקה .ז

לעשות כל פעולה כדי לממש   המועצהעל כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת 
 צורך.את פוליסות הביטוח בעת ה

אחראי לנזקים באופן מלא  ספקה, יהיה המועצהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  ספקההפר  .ח
 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. המועצהובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

חוק אחר הדן בביטוח לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל  ספקהעל  .ט
 עובדים על ידי מעבידים.

 
 פיצויים מוסכמים, קיזוז והפחתה  .15
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את הסכומים המפורטים להלן, כפיצויים  מועצהלא ביצע הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה, ישלם ל
 מוסכמים:

 
סיפק מוסכם, כי במידה והספק לא יספק את המוצרים תוך המועד הנקוב בכל אחת מההזמנות, ו/או  .א

ו/או בגין פריט שסופק מוצרים באיכות ירודה או שאינם עומדים בתנאים ובאיכות המוגדרת במיפרט, 
שעות מעת שנדרש  24מוצרים הפגומים בתוך הו/או לא החליף את בשונה מההזמנה ללא אישור בכתב 

איחור לכל ש"ח( לכל יום  מאתים וחמישים)במילים: ₪  250לעשות כן, ישלם הספק לעירייה סכום של 
 .מוצר, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש

במידה רק עם מגוון הפריטים המופיעים במכרז זה.  ויהי ההזמנות שיבוצעו על ידי המועצהמוסכם, כי  .ב
עבור ₪  250סכום של  מועצהישלם הספק ל אספקת ההזמנותתקלות בשנה( ב 3ויהיו תקלות חוזרות )מעל 

 כל תקלה.   
פריטים השייכים למכרז ולא ריטים שלא קיימים במכרז למחירון של הרשות, : הכנסת פדוגמאות לתקלות

בעיה באישור ההזמנות ע"י המנהלים, חריגה בביצוע מחירים שונים ממחירי המכרז, , הזמנהיופיעו ב
   וכו'. הות מעבר לסכום שהופיע בהזמנהזמנ
 

 .לכל הפרה₪  5,000סך של  – של ההסכם יסודיתהפרת  כל  בגין .ג
 

אין בו כדי לשחרר ם הפיצויים המוסכמים, כאמור לעיל, או קיזוז סכום כלשהו מתוך סכום התמורה תשלו .ד
את הספק מהתחייבותו להשלים את אספקת המוצרים ולמלא אחר התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, ואין 

 ין.כלפי הספק, הן לפי הסכם זה והן לפי הוראות כל ד המועצהבו כדי לגרוע מכל זכות אחרת של 
 

ספק, יובהר כי הפיצויים המוסכמים מראש או הניכויים אשר ייגבו מהספק, לא יוחזרו לספק  הסרלמען  .ה
 לאחר השלמת העבודה ו/או תיקון הליקויים ו/או ביצוע ההתחייבויות.

 
תהא רשאית לנכות את הפיצויים המוסכמים כאמור, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן  המועצה .ו

לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים אין כשלעצמו משום שחרור תהא רשאית 
 הספק מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה . 

 
הוצאה או שילמה תשלום שהיה על הספק לשלמו עפ"י כל הסכם או דין ישפה הספק את  המועצההוציאה  .ז

 תקורה.  15%בתוספת  המועצהימים מיום שידרש לכך ע"י  7ם כאמור תוך בגין הוצאה או תשלו המועצה
 

 על פי כל דין .  המועצהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית  .ח
 

רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל  המועצה .ט
ו/או לצד ג' על פי כל חוזה או דין,  מועצהעת המנהל מגיע מהספק ללשלמו לספק, כל סכום שלד המועצה

עקב הפרת ההסכם על ידי הספק,  מועצהבין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בגין הוצאות שנגרמו ל
 וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הספק, ללא צורך במשלוח הודעה לספק.

 
 

 הפרות וסעדים: -פרק ז' 
 

 ם:הפרות וביטול ההסכ .16
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הינן תנאים עיקריים בהסכם –להסכם זה  15-ו 14, 13, 11, )א(10, 9, )א(8 ,7 ,)א(4, 3הוראות סעיפים  )א(

 זה והפרתן תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 

על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה  מועצהבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית ל )ב(

רשאית להביא הסכם זה  לסיומו  המועצהמהמקרים המנויים להלן תהיה  אחרת בהסכם זה, בכל אחד

ע"י הודעה בכתב לספק. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה 

ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר  7שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול לספק, או  96ולא לפני תום 

 נקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר. ואלו הם המקרים:רשום לספק, לפי כתובתו ה

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית. (1)

הספק הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך המועד שקבע  (2)

 או מי מטעמו, או חזר על אותה הפרה. המועצהראש 

, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה (3)

חלקה, או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי 

, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר מנהלה

ימים ו/או תוך  3ואינו מציית תוך  התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה

בכתב, להוראה בכתב של המנהל  ספקפרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה שנמסרה ל

להתחיל  או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים 

 ו/או לקיים התחייבות.

 .המועצהו לשביעות רצון הספק אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותי (4)

הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי הספק או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו,  (5)

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

ס לגבי נכסיו, כולם או חלקם או הוגשה הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינו (6)

נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה שהספק הוא תאגיד התקבלה על ידו החלטה על פירוק או 

שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו בבקשה למתן ארכה 

 או פשרה לצורך הסדר ענייניו.

, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, ועצההמהוכח, להנחת דעתה הבלעדית של  (7)

 מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות נשוא ההסכם.

כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בהסכם או  המועצההוכח, להנחת דעתה הבלעדית של  (8)

ית במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהות

 שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 ימים ממועד האספקה הקבוע בהזמנת העבודה שקיבל מהמנהל. 14במקרה והספק איחר מעל  (9)

נוכחה לדעת כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה בריאותית,  המועצהכש (10)

 כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת.
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משנה בביצוע העבודות בלי  ספקכולו או מקצתו, לאחר, או העסיק כשהספק הסב את החוזה,  (11)

 מראש ובכתב. המועצההסכמת 

ו/או ציוד גרועים בביצוע העבודות ו/או אינו משתמש  ו/או במוצרים הספק משתמש בחומרים (12)

 הדרושים עפ"י חוזה זה. ו/או במוצריםבציוד ו/או בחומרים 

ח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הספק אינו ממלא את הוראות המפק (13)

 הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או מי מבעלי מניותיו ו/או  (14)

מנהליו והוגש כנגדו/ם כתב אישום או שהספק/ מי מטעמו נתפס/נחשד בגניבה, בלקיחה או מתן 

 שוחד או בכל מעשה מרמה. 

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהספק  (15)

 לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק.

 

ב הבאת ההסכם חייבת לשלם לספק כל תשלומים עק המועצהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה  )ג(

לקיצו מלבד התמורה שתגיע לספק בגין המוצרים שסיפק בפועל עד מועד סיום ההסכם, ובכפוף 

 לזכויותיה כאמור בהסכם זה ולפי כל דין.

זכאית לכל  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהיה )ד(     

ועל פי הדין, ולרבות מימוש  1970 -ות בשל הפרת חוזה( תשל"א סעד ותרופה על פי חוק החוזים )תרופ

זכאית לכל אחד מהסעדים  המועצההערבות או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה 

הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם 

 צא לנכון.לספק אחר או לבצען בכל דרך שתמ

 

 הוראות שונות: -פרק ח' 
 וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לספק ומועדיהם. המועצה ספרי .17
 המועצהבחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות  המועצההשתמשה  .18

ב, והספק יהיה חייב הודיעה על כך במפורש ובכת המועצהאלא אם  המועצהעל ידי  ההסכםכביטול 
 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.

לשלם לספק לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה את הספק  המועצהיום בתשלום שעל  14איחור של עד  .19
 כלשהו, ואף לא בזכות לתשלומי ריבית. בפיצוי

הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות ההסכם לבין גילה הספק סתירה בהוראות הסכם ו/או ב .20
על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש  מועצהידית להשונים, יפנה במ הנספחיםהוראות 

 יהיה סופי ויחייב את הספק. המועצהשיינתן על ידי 
אם נעשו בכתב  , הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלאויתורכל  .21

 ובחתימת שני הצדדים.

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, והסכם זה יפורש לאור מסמכי המכרז. .22

לפי הסכם זה מותנות באישורים התקציביים העומדים ושיעמדו  המועצהמובהר ומודגש כי התחייבויות  .22
 על פיו. , והסכם זה כפוף להוראות הדין ולאישורים הנדרשיםהמועצהלרשות 
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שני הצדדים מוותרים על הצורך בהודעות והתראות נוטריוניות או אחרות בקשר לחוזה. כתובות הצדדים  .23
 למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית או במכתב  

שעות לאחר  72מצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה רשום לפי כתובת ה

 הישלחה מבית הדואר בישראל.

 

שבע, תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגע -לבתי המשפט המוסמכים בבאר .24
 .להסכם זה

 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

 
    __________________            ___________________           __________________ 
 המועצהגזבר        המועצהראש       חתימה וחותמת הספק   
 הספק     
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 או לחבר המועצה המועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד  -חלק יא'
 
 

 פים הבאים:המועצה המקומית מצפה רמון מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעי .1
 

 קובע כדלקמן: 1950-א)א( לצו המועצות המקומיות התשי"א 103סעיף  .2
")א(חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

ין זה או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה. לעני
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –"קרוב" 

קובע  (,3114של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ'  12כלל  .3
 כדלקמן: 

חבר מועצה או  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" 
-()ב( ו1)1ובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף קר

 ()ב((."1)5

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .4
זוגו או -"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה." שותפו
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל,  .5

 עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד המועצה.
 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6
( לצו המועצות המקומיות, 3א' ) 103רוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לג .7

א' )א( 103מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת המועצה ברוב של 
 הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 

 הצהרה

 

ידי המועצה המקומית מצפה -יין להשתתף בהליך שפורסם עלאני הח"מ ____________________ המעונ
 רמון, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 
.קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, הנני 1 

 מצהיר:
ציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח )א(בין חברי מועצת מצפה רמון אין לאף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במ

 או אחות ואף לא סוכן או שותף.
)ב(בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה המוגדרים 

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו  10במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 
 או עובד אחראי.  כמנהל

 זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.-)ג( אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע  בן
  
 ג' לעיל:-לענין סעיפים א' 
 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין"  

ממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר ה –"מנהל" 
 מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 
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ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד מועצה, נא 
 פרט מהות הזיקה:

             
             
   
 

ן ישאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי העני.ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה ר2 
בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי המועצה כאמור לעיל, או אם מסרתי 

 הצהרה לא נכונה.
 

 ר בהצהרה זו הינו אמת..אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמו3                 
 ולראיה באתי על החתום: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________  שם המציע:
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 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות  -חלק יב' 
 

הוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר ש

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום  .2

  (. הזוכה –להלן ולהצהיר בשמו )

לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת  ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי .3

 . המועצהוגזבר  המועצההזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש 

ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום  .4

 בגין ביצוע העבודה/השירותים.

לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר  ידוע לזוכה, כי .5

 .המועצהסופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של 

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .6

 

          _______________ 

 
 

 אישור

 
ר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב הנני מאש

_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 

תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה /יהיה
 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 
 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 קיום קטלוג מוצרים באתר האינטרנטתצהיר המציע לעניין  -חלק יג'
 

מ _____________________ ת.ז. ____________, המשמש בתפקיד _____________________ אני הח"

במציע ____________________ ]להלן: "המציע"[ ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר 

 אמת וכי ככל שלא אצהיר אמת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 . הציוד לגביו הגיש הצעתו למכרז אתר אינטרנט ובו קטלוג מוצרים הכולל אתציע המרשות ב .1

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .2

 

 
 

 
 בכבוד  רב,          

                                                  
                                                                                            ________________ 

 חתימת המציע     
 

 
 

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי ________

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 
 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 

 , עו"ד                         
 ____מ.ר. _______

  חותמת 
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז -חלק יד'
 

בקשר עם אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

, מכרז פומבי למכרז ____________ "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " 11/2021מס' 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז. .2
המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  .3

 עם מציע פוטנציאלי אחר. עם מציע אחר או
המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .5
 ה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז.סיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהילא הייתי מעורב בנ .6
 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ילא הייתי מעורב בנ .7
הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8

 פוטנציאלי אחר במכרז.
 יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז .9
 
 

__________  ____   ______________________     ______________                    __________ 
 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 
 
 
 

 
 ראישו

 
אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף 

ונשים הקבועים בחוק ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לע
 אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
_______________                                                                                     __________________________ 

 שם מלא + חתימה + חותמת                                                             תאריך                                                          
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 חלק ב' במסמכי המכרזל 8עסקיים  בהתאם לסעיף סודות מסחריים ו/או סודות  על הודעה -חלק טו'

 

 המסמכים ו/או הנתונים הבאים: כי ,מבקש אני הח"מ, 

1. ___________________ 
 

2. ___________________ 
 

3. __________________ 
 

4. ___________________ 
 

5. ____________________ 
 

6. ____________________ 
 

 :להלן הנימוקים מן וזאת ,לעיון במידה והצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה לא יימסרו
 
 ומפורט מנומק ,נפרד מסמך לצרף ניתן*

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

 שם המציע : _____________________

 חתימה _______________________

 תאריך חתימה:_________________

 
 

 
 


