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אספקת ציוד טכני עבור עיריית כפר יונה.

הזמנה להציע הצעות
עיריית כפר יונה ("העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות עבור אספקת ציוד טכני ,הכל כמפורט
במסמכי המכרז (להלן" :הטובין").
אספקת הטובין תידרש מפעם לפעם ,בהיקפים משתנים ועל פי צרכי העירייה ועל כן מכרז זה מהווה מכרז
מסגרת להתקשרות עם הספק.
תנאי ואופן מתן השירות ,התמורה ותנאי תשלומה ,וכן יתר תנאי ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה
במכרז ,מפורטים במסמכי המכרז ,אותם ניתן לרכוש החל מיום  8.5.2022תמורת סך של  500ש"ח לכל
חוברת מכרז ,אשר לא יוחזרו לרוכש  .התשלום יבוצע במרכז התשלומים העירוני בלבד .ניתן לקבוע זימון
תור מראש באתר העירייה ובטלפון .077-2756239
לאחר התשלום ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז במשרד מרלו"ג העירייה רחוב צאלון .6
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,החל מיום
 8.5.2022בשעות העבודה המקובלות .שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידי מר אשר אמור,
מנהל המרלו"ג ,וזאת לא יאוחר מיום שני ,16.5.2022 ,בשעה 12:00 :לכתובת הדוא"לashera@Kfar- :
 . yona.org.ilתשובות לשאלות הבהרה ימסרו בכתב למייל שיננתן על ידי המציע עד ליום שני,23.5.2022 ,
בשעה .15:00
מפגש מציעים וכנס הבהרות יתקיים ביום ראשון ,15.5.2022 ,בשעה  12:00בבניין העירייה שברחוב שרת 1
קומה ב' .השתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור ,לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את
הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז ,במסירה ידנית (לא בדואר) בשני
עותקים ,כל זאת לא יאוחר ועד ליום ראשון ,29.5.2022 ,בשעה  12:00לאסנת טל ,עוזרת מנכ"ל העירייה
בבניין העירייה החדש ברחוב שרת  4קומה ב  .הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
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6
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פרסום המכרז
התחלת מכירת מסמכי המכרז
מפגש וסיור מציעים
מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה
מענה לשאלות הבהרה על ידי העירייה
מועד אחרון להגשת ההצעות

תאריך
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עד שעה 12:00
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מסמך ב'

תנאי המכרז והוראות למשתתפים
.1

כללי
א .עיריית כפר יונה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת ציוד טכני עבור עיריית כפר יונה,
כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :הטובין").
ב .המכרז הינו מכרז מסגרת ועל כן הזוכה יידרש לספק את הטובין מעת לעת בהתאם לצרכי העירייה ועל
פי תקציבה ובהתאם להזמנות עבודה תקציביות מאושרות כדין.
ג .אספקת הטובין כוללת הובלה ופריקה והתקנה (התקנה  -ככל שנדרש) במקום שיקבע ע"י העירייה ו/או
מי מטעמה.
ד .ככלל ,הזוכה במכרז יידרש לספק את כלל הטובין המפורטים בהזמנה ,תוך  3ימי עסקים ממועד הוצאת
ההזמנה ,למעט אם קבעה העירייה מועדי אספקה שונים בהזמנה.
ה .תקופת ההתקשרות על פי המכרז זה הינה לתקופה כמפורט במסמכי המכרז ממועד חתימת החוזה על
ידי שני הצדדים.
העירייה תהא רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בנות  12חודשים או חלק ממנה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין ,ובלבד שמשך ההתקשרות הכוללת (לרבות הארכות) לא תעלה על
חמש ( )5שנים.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך תקופת
ההתקשרות ,בהודעה מראש בת  30יום ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הכל כמפורט במסמכי מכרז זה.
ו .מבלי להתחייב לדבר  -העירייה מעריכה את היקף הרכישות השנתי מכח מכרז זה בכ ₪ 500,000 -בכל
שנת התקשרות .האמור מובא כהערכה בלתי מחייבת ואומדן בלבד והעירייה שומרת על האופציה
להגדיל את היקף הרכישות השנתי בעד  30%מהסכום השנתי האמור בהתאם לצרכיה ולאישור תקציבי
כדין .בשנת  2021רכשה העירייה טובין בסך של כ 400,000-ש"ח .למען הסר ספק מובהר ומודגש ,כי
העירייה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה טובין בהיקף כלשהו.
ז .מובהר ,כי אספקת הטובין כוללת רכישה ,הובלה ,פריקה ,והתקנה של הטובין ,כמו גם את ביצוע כל
המלאכות הכרוכות בכך לרבות פריקה באמצעות ו/או מלגזה ככל שנדרש.
ח .העירייה רשאית לבטל את המכרז .בוטל המכרז מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות
תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק.

.2

מסמכי המכרז
א .מסמכי המכרז מפורטים בתוכן הענייניים ,וכולם יחד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והם יקראו להלן
יחד ולחוד "מסמכי המכרז".

.3

השתתפות במכרז – תנאי סף
א .תנאי הסף:
זכאי להשתתף במכרז מציע שעומד בכל התנאים המצטברים כמפורט להלן:
-4חתימה (וחותמת) המציע____________ :

המציע בעל ניסיון קודם באספקת טובין ,לרבות כלי עבודה וחומרי בניה ואינסטלציה בעלי מאפיינים
דומים לחומרים הנדרשים במכרז זה ,בהיקף כספי שנתי מצטבר של לפחות ( ₪ 500,000חמש מאות אלף
ש"ח) כולל מע"מ ,בכל שנה ,במהלך שלוש ( )3השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז (.)2019 ,2020 ,2021
"טובין" ,לצורך סעיף זה :כלי עבודה וחומרי בניה ואינסטלציה;
יובהר לעניין סעיף זה ,כי הקביעה בדבר "מאפיינים דומים" תיעשה על פי החלטתה הבלעדית של העירייה
ולפי שיקול דעתה.
ב .אופן הוכחת תנאי הסף:
על המציע למלא את התצהיר הדבר הניסיון ועמידה בתנאי הסף המצורף כחלק ממסכי המכרז ,ולצרף
כל אישור או המלצה כנדרש בנספח זה.

תנאים נוספים

.4

.5

א.

מציע שהוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל האישורים על ניכוי מס במקור
מטעם פקיד השומה.

ב.

מציע שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-כמפורט במסמכים ז'  1-ו -ז' -
 2למסמכי המכרז.

ג.

מציע אשר צירף ערבות להבטחת השתתפותו ,בנוסח מסמך ה'  1-למסמכי המכרז.

ד.

מציע שרכש את מסמכי המכרז.

ה.

לא ניתן להגיש הצעות במשותף ע"י מספר מציעים/חברות.

ו.

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים /התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש
כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה /ההארכה ,לפי העניין.

הצהרות המציע
א .הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים
ונהירים לו וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות בקשר
למכרז .כמו כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה ,כי יש למציע את כל הידיעות ,כח האדם ,הכלים ,הכישורים
המקצועיים והאחרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים
האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את אספקת הטובין נשוא המכרז  -הכל כמפורט
במסמכי המכרז.
ב .הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות החוזה ,והכל בלא
כל שינוי ו/או תוספת.
ג .כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז
ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

.6

איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
א.

אסור למציע למחוק ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.

-5חתימה (וחותמת) המציע____________ :

ב.

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור (הכל להלן" :שינויים") ,משום
הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם ,ולפסול את הצעת המציע ,ולחילופין  -להתעלם מכל
השינויים שנעשו ולראות בהצעה כהצעה ללא

א .כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי המנהל ,כאמור לעיל (אף אם
לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על ידו) ותשובות ,הבהרות ותיקונים שיינתנו כאמור בסעיף זה
יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
ב .רק הסברים ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר יינתנו על ידי המנהל בכתב וישלחו לכלל המציעים יחייבו
במסגרת המכרז.
ג .העירייה והמנהל רשאים לתקן את מסמכי המכרז ביוזמתם ו/או לתת הבהרות לאמור בהם .תשובות,
הבהרות ותיקונים אשר ניתנו על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
ד .מובהר לצורכו של סעיף זה ,כי העירייה רשאית לפרסם את תשבות או ההבהרה ,או שינויים במסמכי
המכרז באתר האינטרנט העירוני ,ומשעתה כן  -לא תהא עליה כל חובה לעדכן בדבר או לשלוח הודעה
למציע כלשהו .באחריות המציע ,ומחובתו ,לעקוב אחר הפרסומים ,ולהגישם חתומים כחלק מהצעתו.
.7

מסמכים
א.

כל מציע יצרף להצעתו ,בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז:
 .1תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו
מנהל ספרים כחוק (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).
 .2אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י
עו"ד/רו"ח).
 .3אישור ותצהיר חתומים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976בנוסח מסמך ז'  1-ו-
ז'  2-למסמכי המכרז.
 .4ערבות בנקאית מקורית להשתתפות במכרז ,בנוסח מסמך ה'  1-למסמכי המכרז.
 .5אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז.
 .6אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן ,עליו לצרף את המסמכים
הבאים:
א .אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי אספקת הטובין הינה במסגרת סמכויות התאגיד ,כי
התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה ,כי הצעת התאגיד חתומה ע"י
האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז
וכי השתתפות במכרז וכן אספקת הטובין נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.
ב .שמות מנהלי התאגיד.
ג.

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.

ד .כתבות משרדו הרשום של התאגיד.

-6חתימה (וחותמת) המציע____________ :

 .7אם המציע הינו שותפות ,ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן ,עליו לצרף אישור עו"ד/
רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין
הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.
ב.

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש ,כי אלו יהיו תקפים
במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.

ג.

הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים.

ד.

יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותף.

ה.

לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מידע
ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו ,מומחיותו ,יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע
העבודות נשוא המכרז וכיו"ב' (לרבות המלצות) .המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/
המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור,
רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע

.8

א .המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בסך ( ₪ 15,000במילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים) מאת בנק
מסחרי ידוע בישראל  ,בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית העירייה ,שתעמוד בתוקפה
עד 29.8.2022
ב .נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ה'  1-למסמכי המכרז ,כנוסח מחייב את המציע.
ג .על הערבות להיות חתומה ומבוילת ככל שנדרש עפ"י דין.
ד .הערבות תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד-צדדית של ראש
העירייה או הגזבר ו/או מי מטעמם לרבות באמצעות הפקסימיליה.
ה .המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל ,על חשבונו ,עפ"י דרישתה של העירייה עד שיבחר סופית
הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.
ו.

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.

ז .יסרב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע החוזה ,תהא
העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם .מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את
תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמציע ,בגין הנזקים
הממשיים שיגרמו על ידו ,עקב אי קיום ההצעה ,בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.
ח .מבלי לגרוע מהאמור לעיל  -העירייה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד
מהמקרים הבאים:
)1

אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

)2

אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

)3

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;

)4

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד
-7חתימה (וחותמת) המציע____________ :

הנקוב לכך המכרז.
ט .אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבות
שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
י .בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות להשתתפות במכרז בערבות קבועה להבטחת ביצוע
החוזה נשוא המכרז לפי תנאי ההסכם בנוסח מסמך ה'  2-למסמכי המכרז.

אופן ומועד הגשת ההצעות
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א .המציע ירשום במסמך "הצעת המציע" (מסמך ג') ובמסמך "כתב כמויות /מחירון" (מסמך י') את הצעתו,
קרי את אחוז ההפחתה/ההנחה הכולל לכל מחירוני הטובין המפורטים במסמך י' ,כאשר אחוז ההפחתה
יהיה זהה לכלל הטובין אותם יידרש לספק.
ב .מובהר ,כי המחיר אשר יוצע על-ידי המציע (אחוז ההפחתה על מחיר המחירון) כולל את כל ההוצאות בין
המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת הטובין על פי תנאי המכרז וכי לא יתווסף
למחיר זה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא (לרבות מע"מ – מחירי המחירון כוללים מע"מ) ,לרבות
הפרשי הצמדה למדד ,ויעמוד בתוקפו לאורך תקופת ההסכם ,לרבות תקופות הארכה ככל שתהיינה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב ,ככל שחלים,
ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.
ג .ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .על המציע למלא הצעתו ולחתום בחתימה מלאה
על גבי טופס ההצעה (מסמך ג) וההסכם (מסמך ד') ,בשני העתקים וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל
דף של מסמכי המכרז .הערה שתירשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה.
ד .את ההצעה בצי רוף כל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י המציע ,יש להגיש במעטפה סגורה ,עליה מצוין מכרז
פומבי מס'  2/2022ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במשרדי העירייה הנמצאים ברחוב שרת  4כפר יונה,
קומה ב' אצל עוזרת מנכ"ל העירייה ,הגברת אסנת טל ,בימים א'-ה' בשעות  ,8:00-14:00לא יאוחר

מיום_ .29.5.2022
ה.

אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.

ו .לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.
ז .כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך  90יום מהמועד הקבוע
להגשת ההצעות .העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להארכה לתקופה נוספת כפי שתורה העירייה
ובכלל זה להאריך ,על חשבונו ,את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו ,והמציע חייב
יהיה לעשות כן.
.10

אופן החתימה על ההצעה
א .אם ההצעה תוגש על ידי יחיד ,יחתום המציע תוך ציון כתובתו ,מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו וצילום
תעודת הזהות שלו.
ב .אם ההצעה תוגש על ידי שותפות (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) ,יחתמו על ההצעה כל השותפים
המוסמכים לחתום בשם השותפות ,תוך ציון שמם המלא ,מספרי זהותם וכתובתם ,ובצרוף חותמת
השותפות .כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

-8חתימה (וחותמת) המציע____________ :

ג .אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה) ,יחתמו על ההצעה המנהלים
המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא ,כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת
התאגיד .כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.
ד.

.11

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם אספקת
השירות נשוא המכרז (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) ,יחתמו על ההצעה בשם כל אחד מהשותפים
המורשים ובשם השותפות ,נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק ,על
מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

החלטות העירייה
א .העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או הצעה אחרת כלשהי והיא רשאית לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לא להתחשב בהצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר.
ב .ועדת המכרזים תבחן את עמידת המציעים בתנאי הסף ומבין ההצעות הכשרות שנמצא כי עומדות בתנאי
הסף  -תדרג את ההצעות על פי אחוז ההפחתה המוצע ע"י כל מציע ,כאשר ככל שאחוז ההפחתה המוצע
גבוה יותר (קרי ,המחיר לעירייה זול יותר) ,תדורג ההצעה במקום טוב יותר.
ג .בעת בחינת הצעות ,העירייה תהא רשאית להתחשב בין השאר ,ביכולתו ,בחוסנו הכלכלי ,בניסיונו
ובכישוריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה ,ובמחירי הצעתו של המציע ,ובכל פרט אחר שנדרש
המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי העירייה תהיה
רשאית לבחון את כושרו של המציע לספק את הטובין נשוא מכרז זה גם על סמך ניסיונה הקודם עמו.
ד .בהסכמת הזוכה ,ועל פי כל דין ,תהא העירייה רשאית להגדיל את התקשרותה עם הזוכה תוך קבלת כל
האישורים הנדרשים לכך ,ככל שנדרשים אישורים כאמור.
ה .בוטל המכרז או הוקטן היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציעים ו/או
לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור,
והמציעים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא יערך כל שינוי במחיר הטובין שירכשו מהם.
ו .ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי העירייה וכן בקבלת כל האישורים
התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף
במימון אספקת הטובין .במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר לאספקת הטובין ו/או לא יתקבלו כל
האישורים התקציביים ו/או ההרשאות כמפורט לעיל ,לא יסופקו הטובין ע"י הזוכה כלל ,ולא תהיה
למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.
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כשיר שני
א .העירייה תהא רשאית לבחור במציע אחד ,שהצעתו דורגה במקום השני לאחר ההצעה הזוכה ,כ"כשיר
שני".
ב .ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז ,הזוכה הראשון
יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו ,מכל סיבה שהיא.
ג .כן רשאית העירייה להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף ,יחד עם הזוכה הראשון ,במקרה בו
תיווכח עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז ,כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי
השירות הנדרש מכח המכרז.
ד .הצעת הכשיר השני ,תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור .במידת הצורך ,אם יתבקש על ידי
העירייה ויהא מוכן לכך ,יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.
-9חתימה (וחותמת) המציע____________ :

ה .לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי העירייה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו ,לרבות
הארכותיה .התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת העירייה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות
לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.
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חובת הזוכה במכרז
א .הזוכה יידרש לחתום על ההסכם המצורף למכרז כמסמך ד' – ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כנדרש
עפ"י דין ,תוך  7ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
ב .הזוכה ימציא לעירייה עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים:
)1

את ההסכם המצורף כמסמך ד' למסמכי העירייה ,חתום כדין על ידו.

)2

ערבות בסכום  30,000ש"ח (שלושים אלף שקלים חדשים) מאת בנק מסחרי ידוע בישראל ,צמודה
בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית העירייה ,בנוסח מסמך ה'  2-למסמכי המכרז,
אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ביצוע אספקת הטובין.
סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע
עם הגשת הצעתו למכרז .מובהר ,כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של
העירייה ו/או כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמציע ,בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על
ידו ,עקב אי קיום ההצעה ,בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

)3

אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך ח' למסמכי המכרז.
לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים
(מסמך ח') ,בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה .מובהר ,כי לעירייה שיקול
דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ,ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח
המדויק שצורף כמסמך ח' למסמכי המכרז ,ואי המצאתו חתום לידי העירייה כנדרש בתנאי החוזה,
יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה.

ג .זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ,ולא החזירו כשהוא חתום כנדרש ,ובצרוף כל המסמכים המפורטים
בסעיפים לעיל ,בתוך  7ימים מיום הדרישה כאמור לעיל ,תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות
במכרז והבטחת הצעת המציע וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר ,ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם
מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז .כמו כן ,תהא העירייה
רשאית ,מבלי לתת כל הודעה או התראה ,להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר
במקומו.
התקשרה העירייה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על
ידי העירייה לבין הצעתו הוא ,והעירייה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי הערבות שחולטו כמפורט
לעיל.
היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות ,ישמש
סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז
במלואה .למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז
ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.
אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת
ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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ד .יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.
.14

התמורה
א .תמורת אספקת הטובין וביצוע כל התחייבויות הזוכה במלואן ובמועדן ,תשלם העירייה לזוכה עבור
הטובין שיסופקו על ידו בפועל (פרטים וכמויות) במחירי הצעתו ,קרי :המחירים המפורטים במחירון
המצורף במסמך י' ,במכפלת הכמויות שסופקו על ידי הזוכה בפועל כשעליהן תיתנן ההנחה אשר הוצעה
על ידו.
ב .כן מובהר כי העירייה רשאית להזמין טובין מכוח המכרז בהיקפים משתנים הכל בהתאם לשיקול דעתה,
לצרכיה ולתקציבה .לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת
חלק מהאספקה בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית אספקת הטובין .הזוכה מתחייב מצדו לספק את הטובין
בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.
ג .מובהר ,כי מחירי ההצעה (לאחר הורדת אחוז ההפחתה על מחיר המחירון) מהווים תשלום מלא וסופי
בגין אספקת הטובין ,וכוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות
באספקת הטובין על פי תנאי המכרז וכי לא יתווסף למחיר זה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא
(לרבות תשלום מע"מ – מחירי המחירון כוללים מע"מ) ,לרבות הפרשי הצמדה למדד.
ד .למען הסר ספק מובהר ומודגש ,כי העירייה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה טובין בהיקף כלשהו.

.15

תקופת ההתקשרות
א .תקופת ההתקשרות הינה למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים (להלן" :תקופת
החוזה").
ב .לרשות בלבד שמורה הזכות הבלעדית להאריך חוזה זה לתקופות נוספת של  12חודשים כל אחת עד 48
חודשים מקסימום (להלן" :תקופת האופציה") .בתקופת האופציה ,יחולו כל תנאי החוזה המקורי ,אלא
אם צוין אחרת במפורש .סך תקופת ההתקשרות כולה – לא תעלה על  60חודשים.
ג .ככל שתבקש העירייה לממש את תקופת האופציה ,תמסור על כך הודעה לזוכה  30יום לפני תחילתה של
כל שנה משנות האופציה.
ד .מובהר ,כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז ,אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע השירותים או אי ביצוע
השרות לשביעות רצונה של העירייה ,תהווה הפרה של החוזה ותקנה לרשות את מלוא הסעדים על פי דין
ו/או על פי מסמכי המכרז ,לרבות  -ומבלי לגרוע מכלליות האמור  -חילוט ערבות הביצוע (כהגדרתה
בחוזה) ,וכן השתתת פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין הצדדים.

.16

עדיפות בין מסמכים
יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות
בין תנאי המכרז להוראות החוזים/המפרטים ,יהיה על המציע לפנות בבקשה להבהרה לפי המועד הקבוע
לכך במסמכי המכרז .בכל מקרה תכרענה הוראות החוזים/המפרטים ,לפי העניין ,וההוראה המיטיבה על
העירייה ,לפי שיקול דעת המזמין.

.17

מסמכי המכרז  -רכוש העירייה
מסמכי המכרז הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז
ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו,
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ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות – וזאת בין שהגיש הצעה למכרז ובין אם
לאו.

בכבוד רב,
שושי כחלון כידור
ראש העירייה
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מסמך ב'1-

מפרט טכני
במסמכי זה יפורטו הוראות נוספות אשר יחייבו את המציע הזוכה ,ולפי העניין:
.1

התשלום כפי שנקבע במכרז כולל הובלה ,הרכבה ואספקה של הטובין ע"י הספק או מי מטעמו עבור שירותי
הובלה ואספקה לרבות במקרים מיוחדים או כלליים הדורשים אמצעים או רכבים נוספים או מיוחדים
(להלן" :אמצעים")  -לדוגמא מנוף ,טרקטור ,מלגזה וכו' .לא תשלום כל תמורה נוספת עבור אמצעים אלו.

.2

הזמנות תבוצענה אך ורק ע"י מנהל המרלו"ג ,בחתימתו.

.3

איש הקשר ידאג להעביר חשבון חודשי מרוכז עד ל 1-לכל חודש שלאחר מועד אספקת הטובין אל מנהל
המרלו"ג .החשבון יפרט את הזמנות העבודה שסופקו ותעודת המשלוח הרלוונטית .מובהר בזאת כי
הזמנות העבודה תשלחנה לספק במייל ,וכנגד כל הזמנת עבודה תיערך חשבונית פרטנית מתאימה .הספק
יעביר את החשבונית באופן מרוכז ,עד ל 1 -לחודש ,כאמור .הוראת סעיף זה גוברת על כל הוראה סותרת
אחרת במסמכי המכרז.

.4

אספקת הסחורה תעשה בדרך המועדפת על המזמין ,בתיאום עם איש הקשר ,ובהתראה מראש – לפי שיקול
דעתה.

.5

המכרז הינו מכרז מסגרת וכי הזוכה יידרש לספק את הטובין מעת לעת בהתאם לצרכי העירייה ועל-פי
תקציבה ,תוך  3ימי עסקים ממועד הוצאת הזמנת עבודה ,ולפי תנאי המכרז.

.6

המציע הזוכה יקבע לצורך ביצוע החוזה איש קשר יחיד ,ייעודי וקבוע למען מתן מענה עבור משלוחים
ותיאום אספקה ,חשבוניות ותשלום ,בירור הזמנות ,כמויות ומלאים ,תקלות וקשר כללי עם מנהל המרלו"ג
(מרכז לוגיסטי) והעירייה.

.7

אספקת הטובין תעשה לכתובת מרלו"ג העירייה  -ברחוב צאלון  6כפר יונה .לא מן הנמנע כי ייתכן ואספקת
הטובין תעשה לאתרי העירייה השונים ,לרבות מבני ציבור ומוסדות חינוך ברחבי העיר ,וזאת לפי דרישה
מראש ואך ורק ע"י אישור מנהל המרלו"ג ,אשר תפורט בכתב בהזמנת העבודה.

.8

על המציע הזוכה לעמוד בהוראות הדין לעניין מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,ובין
היתר ,ידאג לקבלת מלוא האישורים הנדרשים בהקשר זה ממשטרת ישראל ,ובכל מקרה אישור כאמור
יימסר לעירייה על ידי הספק ,טרם מתן השירותים על ידי נותן השירותים .הספק ימלא אחר כל הוראה של
המנהל בהקשר לעניין דנן ולמניעת העסקה כאמור.

הזמנות דחופות
.9

העירייה שומרת לעצמה את זכות לביצוע  2הזמנות דחופות במהלך כל חודש ,שמשמעותן אספקת הטובין
באותו יום בו בוצעה ההזמנה וכל זאת ללא עלות נוספת.

.10

הזמנות דחופות מעבר ל 2-הזמנות כמובהר לעיל ,תהיינה בתשלום נוסף עבור ההובלה.

.11

תעריף התשלום הנוסף יהיה לפי מחיר שתקבע העירייה ,לפי הצעת או הצעות מחיר שתבחר ושתקבל
מחברות שילוח לפי שיקול דעתה המוחלט ,אשר יכול להביא בחשבון זמן ההתראה ומרחק בין בסיס
האספקה לנקודת היעד ,ולאחר ההנחה שהציע המציע בהצעתו.

.12

תוספת "הזמנה דחופה" תשלום רק במקרה והזמנת העבודה כוללת תוספת זו ,ואושרה בחתימת מנהל
המרלו"ג ומנהל אגף שפ"ע בלבד.

פריטים נוספים
.13

במקרה ועבור פריט מוזמן ננקבו במחירון מחירים שונים ,המחיר שישולם על ידי המזמין הוא המחיר
הנמוך מבין המחירים הנקובים.
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.14

מחירם של פריטים שלא מופיעים במחירון יקבע עפ"י הצעת או הצעות מחיר שתקבל העירייה מספקים
שונים שיסופקו ע"י העירייה ולפי המחיר הנמוך מבניהם ,ולאחר ההנחה שהציע המציע בהצעתו.
משנקבע המחיר כאמור ,יתווסף הפריט למחירון לפי המחיר שנקבע לכל הזמנה עתידית ,ככל שתידרש.
ממילא ,לעירייה שמורה הזכות אם להזמין או לא להזמין מוצר או מוצרים או חומר או חומרים מתוך או
מחוץ לרשימת הטובין כמפורט במחירון.
הוזמן מוצר או חומר שאינו מפורט במחירון ,ואינו מצוי ברשות המציע הזוכה והמציע הזוכה אינו מסוגל
לספקו ,תהא רשאית העירייה לרשות מוצר זה ,לאחר קבלת הצעת או הצעות מחיר לגביו ,לפי שיקול דעתה,
והספק יהיה חייב לשאת בסך ההנחה שקבע עבור המוצר כפי שנרכש ,בדרך של קיזוז או בכל דרך אחרת.

משק לשעת חירום
.15

לעניין אספקת פריטים עבור "שעת חרום" – במידה ויידרש מהספק לספק פריטים בשעת חירום דהיינו
מעבר לשעות פעילות העירייה שהם  07:00-16:00בימי חול או בימי שישי ושבת ,חגים או מועדים מיוחדים
– יהיה על הספק למלא אחר דרישות אלו ,ולכל הזמנה תתווסף "תוספת שעת חירום" על סך  ₪ 500כולל
מע"מ.

.16

תוספת אספקת "שעת חירום" תשולם רק במקרה והזמנת העבודה כוללת תוספת זו ,ואושרה בחתימת
מנהל המרלו"ג ומנהל אגף שפ"ע בלבד .בהעדר אישורים אלו  -יהיה לבצע הזמנה זו.

איכות החומרים
.17

הספק יספק את החומרים כשהם חדשים ,במצב תקין ,שלמים ונקיים מכל פגם ו/או מום כלשהו.

.18

הספק יספק את החומרים בטיב ובאיכות מעולים ,העומדים בסטנדרטים מקובלים ככל שקיים תקן
לגביהם ובמידה ולא קיים תקן ,בהתאם לדרישות כל הרשויות והגופים שחומרים מסוג זה חייבים
באישורם לרבות ,משרד הבריאות ומשרד התעשייה והמסחר.

.19

הספק לא יספק חומרים שווי ערך לאלה המפורטים בכתב הכמויות ,אלא אם קיבל על כך אישור מראש
ובכתב מהמנהל ו/או ממי מטעמו .יובהר ,כי העירייה אינה חייבת לאשר לספק תחליפים לחומרים גם אם
הם שווי ערך להם.

.20

העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך בדיקות לחומרים שסיפק הספק .היה והחומרים
הנבדקים אינם תואמים את דרישות החוזה ,יחויב הספק בעלות הבדיקה .אין בסעיף זה בכדי לפגוע בכל
סעד אחר לו זכאית העירייה על פי דין ו/או על פי החוזה.

.21

המנהל יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לדרוש מהספק להחליף מוצרים או חומרים שסופקו על ידו בכל
מקרה שהחומרים או המוצרים שסופקו אינם עומדים בדרישות החוזה ו/או אינם תואמים את ההזמנה,
וזאת בתוך חודש ממועד אספקת החומרים לעירייה או ממועד תחילת השימוש במוצרים או בחומרים,
לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

.22

הטובין כולם יהיו באחריותו של המציע ,לתקופה של שנה אחת ,בכל מקרה של פגם ו/או קלקול ו/או תקלה
ו/או נזק ,החל מיום קבלת המוצר או תחילת השימוש על ידי המאוחר ,לפי המאוחר .הודעת העירייה לעניין
מועד תחילת השימוש ,תהא סופית ומקובלת על המציע .במהלך השנה הראשונה לתקופת האחריות ,יהיה
חייב המציע להחליף את המוצר למוצר חדש ,לפי דרישת העירייה ,ובמהלך השנתיים – שלאחר מכאן ,יהיה
על המציע לתקן את המוצר ,והכל על חשבונו ,וללא כל תמורה נוספת .סה"כ תקופת האחריות ,תעמוד על
 3שנים כאמור.

.23

נדרש הספק להחליף את החומרים או המוצרים כאמור ,ההחלפה תבוצע על ידי הספק בתוך שני ימי עבודה
מרגע מתן ההודעה על הצורך בהחלפתם .הודעה כאמור תיעשה בדרך שבה בוצעה הזמנת החומרים.

 - 14חתימה (וחותמת) המציע____________ :

.24

עם סיום ההתקשרות ,תהפוך ערבות הביצוע לערבות טיב ,לתקופה של  3שנים נוספות ,להבטחת מלוא
תנאי האחריות בהתאם להוראות מכרז זה.

.25

היה והספק יידרש להחליף חומרים או מוצרים והוא יסרב להחליפם או יחליפם במועד מאוחר מזה
שנקבע בחוזה זה ,תהיה העירייה רשאית לרכוש את החומרים בעצמה והיא תחייב את הספק בהפרש
המחירים ובהוצאות הכרוכות בכך.

 - 15חתימה (וחותמת) המציע____________ :

מסמך ג'
לכבוד
עיריית כפר יונה
א.ג.נ,.

הנדון :הצעת המציע
.1

מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי
אני הח"מ
לאספקת ציוד טכני לאגף שפ"ע בעירייה עבור עיריית כפר יונה ,בהתאם לרשימת הטובין המצורפת
כמסמך י' למסמכי המכרז ,בהפחתת האחוז המפורט על ידי מטה (להלן" :הטובין").

.2

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל מסמכי המכרז ופרטיו וכי תנאי המכרז ,התמורה ודרך תשלומה ,וכל
הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע אספקת הטובין ,ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם ,ובהתאם
לכך קבעתי את הצעתי.

.3

ידוע לי כי המכרז הינו מכרז מסגרת וכי הזוכה יידרש לספק את הטובין מעת לעת בהתאם לצרכי העירייה
ועל-פי תקציבה ,תוך  3ימי עסקים ממועד הוצאת הזמנת עבודה ,ולפי תנאי המכרז .בהתאם ,הננו מתחייב
לספק את הטובין בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייבתי בהצעתי.

.4

ידוע לי כי תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לתקופה של שנה ( )1ממועד חתימת החוזה עם הזוכה.
העירייה תהא רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין ,ובלבד שמשך ההתקשרות (לרבות הארכות) לא תעלה על חמש
( )5שנים.

.5

ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה טובין בהיקף כלשהו.

.6

בהתאם ,הנני מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או
בקשר עם ביטול המכרז ,או רכישת הטובין על-פיו .מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל ,מובהר ומודגש
בזאת ,כי ולא תהא לי כל תביעה בגין היקף רכישת הטובין מכוח המכרז.

.7

הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,וכי מובנים לי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,וכן כל גורם
אחר המשפיע על אספקת הטובין ו/או תשלום התמורה בעבורם ,וכי רק לאחר הבנת פרטים אלה וכל יתר
האמור במסמכי המכרז קבעתי את המחיר המוצע על-ידי לעיל.

.8

הנני מצהיר כי אני עומד בתנאי הסף הקבועים בס'  3למסמך ב' למסמכי המכרז ,וכראיה לכך ,צירפתי את
מלוא המסמכים הנדרשים ,לרבות המפורטים בס'  7למסמך ב' למסמכי המכרז.

.9

אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות לאספקת הטובין בהתאם ובכפוף לכל תנאי המכרז ,ללא כל
הסתייגות ,ואם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לספק את הטובין לפי המחירים שרשמתי בהצעתי לשביעות
רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה.

.10

הנני מצהיר ,כי המחירים המוצעים על ידי עבור אספקת הטובין ,כהגדרתם במסמכי המכרז ,הם כמפורט
בהצעתי וכוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות כוח אדם ,וכל
תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באספקת הטובין ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה ,וכי לא
יתווסף למחיר זה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא (לרבות תשלום מע"מ – שהרי מחירי המחירון
כוללים מע"מ) ,לרבות הפרשי הצמדה למדד.

.11

להלן הצעתי הכספית:

 - 16חתימה (וחותמת) המציע____________ :

הנני מציע לספק את הטובין נשוא המכרז במחירים הנקובים במחירון
המצורף כמסמך י' למסמכי המכרז בניכוי שיעור הפחתה אחיד בסך
( _________ %ובמילים _________________ :אחוזים)
_______________________
חתימת המציע
ההפחתה המוצעת על -ידי הינה אחידה ותחול על כל הפריטים המפורטים בכתב הכמויות.
ניתן להציע אחוז הפחתה לרבות  0%הפחתה .הצעה אשר תחיל תוספת למחירי כתב הכמויות ו/או תחיל שיעורי
הפחתה לא אחידים תפסל על הסף ,מבלי שתידון .לא ניתן להציע אחוזי תוספת למחיר.
הובהר לי כי מחירי המחירון כוללים מע"מ ,ולא יתווסף כל תשלום מעבר למחיר המוצע – לרבות בגין תוספת מע"מ.
.12

להבטחת קיום הצעתי ,מצ"ב ערבות בסך  15,000אלף שקלים ,בתוקף בהתאם להוראות המכרז ולנוסח
הקבוע במסמך ה( )1למסמכי המכרז.

.13

אם אבחר כזוכה במכרז הנני מתחייב לבצע את הפעולות הבאות בתוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על
זכייתי:
.13.1

לחתום על ההסכם ,על כל נספחיו ,ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.

.13.2

למסור לעירייה ערבות חתומה להבטחת אספקת הטובין בסך  30,000ש"ח (ובמילים :שלושים אלפי
שקלים חדשים) ,בנוסח המסמך המצורף כמסמך ה'  2-למסמכי המכרז .על הערבות להיות צמודה
למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הינו
המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה .עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל ,להנחת דעתה של
העירייה ,תוחזר לזוכה הערבות להבטחת ההצעה.

.13.3

להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך ח' למסמכי המכרז.

.14

ידוע לי ,שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  13דלעיל ,כולן או מקצתן ,אאבד את זכותי לאספקת
הטובין והעירייה תהא רשאית להתקשר עם ספק אחר לשם אספקת הטובין ,או לדרוש ממני כל סעד אחר
עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.15

הנני מצהיר ,כי ידועות לי הוראות חוק עבודת נוער ,תשי"ג  ,1953 -המצורפות כמסמך ו' למסמכי המכרז,
וידוע לי אם אפר הוראה מהוראות אלו ,אחשב כמי שהפר את ההסכם עם העירייה.

.16

אני מאשר מסכים ומתחייב כדלקמן:
.16.1

הנני בעל הידע ,הניסיון והכישורים הדרושים לאספקת הטובין נשוא המכרז הנני מסוגל ,מכל בחינה
שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז.

.16.2

ברשותי או בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לספק את הטובין.

.16.3

אעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך אספקת הטובין.

.16.4

במידה ואזכה במכרז ,ההתקשרות עמי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ובקבלת כל
האישורים התקציביים הנדרשים לצורך מימון אספקת הטובין ,ככל שישנם .כמו כן תלויה
ההתקשרות בצרכיה העירייה מעת לעת וידוע לי ומוסכם עלי כי העירייה אינה מתחייבת להזמין
טובין בהיקף כספי כלשהו.

 - 17חתימה (וחותמת) המציע____________ :

.16.5

במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר לאספקת הטובין ו/או לא תידרש העירייה להזמנת
הטובין או חלק מהם ,או הוקטן היקף המכרז ,או נדחה ביצועו ,כולו או חלקו ,או בוטל המכרז מכל
סיבה שהיא ,לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך והנני מתחייב לספק את הטובין בהתאם
למחירים הנקובים בהצעתי.

.16.6

אספקת אביזרי החשמל תבוצע מעת לעת ,במועדים המפורטים בהזמנה התקציבית שתשלח אלי,
והכל בהתאם לצרכי העירייה ,שיקול דעתה ועפ"י הזמנתה.

.17

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהמועד הקובע להגשת הצעות ,או לכל
תקופה מאורכת אחרת.

.18

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי
כאמור דלעיל.

לראיה באתי/נו על החתום:
שם המציע………………………………………………………………. :
תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט……………………………… :
……………………../………….………….
ת.ז / .ח.פ:
………………………………………………………….…………..
כתובת:
…………………….……..
טלפון:
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
................................................. - ..................................................
................................................. - ..................................................
חתימות המציע :
............................. ................................ ................................. .............................
…………………………….
תאריך:
אישור חתימה:
אני הח"מ _______________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
ה"ה __________ת.ז____________ .
ה"ה __________ ת.ז____________.
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע כאמור במכרז זה ,וכי מורשי החתימה כאמור
חתמו על מסמך זה בפני.
________________
_______________
חתימה
תאריך

 - 18חתימה (וחותמת) המציע____________ :

מסמך ג'1-

תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף
לכבוד
עיריית כפר יונה
אני הח"מ ____________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ואת
האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ __________ מטעם _______________________("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם
המציע.
 .2המציע בעל ניסיון קודם באספקת טובין ,לרבות כלי עבודה וחומרי בניה ואינסטלציה בעלי מאפיינים
דומים לחומרים הנדרשים במכרז זה ,בהיקף כספי שנתי מצטבר של לפחות ( ₪ 500,000חמש מאות אלף
ש"ח) כולל מע"מ ,בכל שנה ,במהלך שלוש ( )3השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז (.)2019 ,2020 ,2021
"טובין" ,לצורך סעיף זה :כלי עבודה וחומרי בניה ואינסטלציה;
יובהר לעניין סעיף זה ,כי הקביעה בדבר "מאפיינים דומים" תיעשה על פי החלטתה הבלעדית של העירייה
ולפי שיקול דעתה.
להלן פירוט ניסיון המציע:
שם הגוף לו
ניתנו
השירותים

מס"ד

ההיקף הכספי
המצטבר של
אספקת טובין
למזמין ,כולל
מע"מ ,במהלך
שלוש ()3
השנים
האחרונות
שקדמו למועד
האחרון
להגשת
ההצעות
למכרז

תיאור
השירותים
שניתנו

תקופת מתן
השירותים
(חודש ושנה)

איש קשר בגוף
לו ניתנו
השירותים
ופרטיו (תפקיד
וטלפון)

1
2
3
 .3לצורך הוכחת הניסיון הנדרש ,מצורפים בזאת המלצות ואישורי מזמין ,המפרטים את התקופה ,הטובין
שסופקו ,והיקפם הכספי.
 - 19חתימה (וחותמת) המציע____________ :

 .4השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר ע"י
עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.
 .5זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________

___________________

חתימת המצהיר

תאריך
אישור

אני החתום מטה ___________ ,עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפניי __________
המוכר/ת לי אישית שזיהיתיהו/ה על פי תעודת זהות מס' _______________ ואשר הינו/ה מורשה החתימה
מטעם המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_____________________

_________________

חתימת המציע

חתימה וחותמת עורך-דין

 - 20חתימה (וחותמת) המציע____________ :

מסמך ג'2-
אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד
תאריך__________ :

לכבוד:
עיריית כפר יונה
א.ג.נ.
הנדון :אישור זכויות חתימה בשם המציע

הנני ,עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת ,כי ____________________ ,החתום/ים על
ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ (להלן" :המציע") במסגרת ההזמנה להציע הצעות למכרז
פומבי מס'  2/2022לאספקת ציוד טכני לאגף שפ"ע – עיריית כפר יונה (להלן" :המכרז") מוסמך/ים לחייב את
המציע בחתימתו/ם ,והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.

בכבוד רב,

_______________
מ.ר____________ .
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מסמך ג'3-

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
 .1הובהר לי כי העירייה מתנה את השתתפותי במכרז בתנאי שאשמור על סודיות כל המידע כהגדרתו לעיל
ולהלן ,וכן על סמך התחייבותי לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע.
 .2הוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים לרשות ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי
ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור ,בין בעל פה ובין בכתב ,בין ישיר
ובין עקיף ,השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע").
 .3הוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף ,עלול לגרום לרשות ו/או לצדדים
שלישיים נזק ,והוא עלול להוות עבירה פלילית.
 .4לאור האמור ,אני הח"מ מתחייב כדלקמן:
 .4.1לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.
 .4.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  4.1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים לרשות או
לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף ,לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע
ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כלשהו.
 .4.3לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש ,מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת
כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
 .4.4להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו לכם
או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור
ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 .4.5להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך
לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או
חומר שהכנתי עבורכם.
כמו כן ,הנני מתחייב/ת לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של מידע.
 .4.6שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן
השירותים.
 .4.7בכל מקרה שאגלה מידע השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותכם ,תהיה לכם זכות
תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות.
 .4.8הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע אליי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר ,מהווים עבירה
על פי חוק העונשין ,התשל"ז 1977-וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
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_____________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _______________ התייצב/ה
בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה ____________/המוכר/ת לי באופן
אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

________________
עו"ד
(חתימה +חותמת)
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מסמך ג'4-

הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
.1

בנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אנו הח"מ
__________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 .1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל
ערך במטרה להש פיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של העירייה או בעל
תפקיד ברשות ו/או עובד העירייה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או
כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .1.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם בעל תפקיד ברשות ו/או עובד העירייה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם בעל תפקיד ברשות ו/או עובד העירייה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 .1.4לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  1.1עד  1.3לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

.2

במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לנו כי העירייה שומרת לעצמה את
הזכות ,עפ"י שי קול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה
כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך
ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

.3

אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים בכל
דרך שהיא בהליך התקשרות של העירייה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ולראיה באתי/באנו על החתום:

שם____________________________________________ :
חתימה_________________________________________ :
חותמת (חברה)____________________________________ :
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מסמך ג'5-
טופס פרטי חשבון בנק
תאריך___________:
לכבוד
_______________(גזברות)
ג.א.נ,
הנדון :פרטי חשבון בנק
________________________________ ("הספק")
שם החברה  /שותפות  /עסק:
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום :רח' _________________מס' _____ עיר ___________
מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________
_______________________________
מספר תאגיד:
שם הבנק ____________ מס' סניף _______________
פרטי הבנק להעברת תשלומים:
כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________
הננו מתחייבים בזה ,שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית ,נחזירם
לגזברות העירייה ללא שהות.
________________
חתימה  +חותמת

_________________
שם

אישור עו"ד  /רו"ח
אני עו"ד  /רו"ח ____________ מ.ר ____________ .מרח' ______________________ מאשר/ת ,כי
החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________("הספק") ,וחתימתם מחייבת את הספק.
_____________
תאריך

_______________________
חתימה  +חותמת
אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
___________
תאריך

___________________
חתימת הבנק

___________________
חותמת הבנק
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מסמך ג'6-
נוסח תצהיר קיום זכויות עובדים
על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט 1969-ששר התעשייה המסחר
והתעסוקה ממונה על ביצועם ,חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ״ה 1995-ועל פי צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לאופי העבודות נשוא המכרז
אני הח״מ ____________ ת.ז ____________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני המכהן כ _______________ אצל _________________ (להלן" :המציע") ומוסמך לתת תצהירי
זה מטעמו.

.2

הנני עושה תצהיר זה כחלק מהגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס' __________ למתן שירותי גביית
חובות עירוניים לעיריית כפר יונה.

.3

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים חוזה התקשרות,
מתחייב המציע כי במהלך תקופת חוזה ההתקשרות (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת) יקיים כלפי
המועסקים מטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לאופי העבודות נשוא המכרז ,את האמור
בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ״י חוק ואת האמור בכל החוקים הבאים (להלן  -חוקי העבודה) :חוק שירות
התעסוקה ,תשי״ט ;1959-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי״א ;1951-חוק; דמי מחלה ,תשל״ו ;1976-חוק
חופשה שנתית ,תשי״א ;1951-חוק עבודת נשים ,תשי״ד ;1954-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ״ו-
 ;1996חוק עבודת הנוער ,תשי״ג ;1953-חוק החניכות ,תשי״ג ;1953-חוק חיילים משוחררים (החזרה
לעבודה) ,תש״ט ;1949-חוק הגנת השכר ,תשכ״ח ;1958-חוק פיצויי פיטורים ,תשכ״ג ;1963-חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ״ה ;1995-חוק שכר מינימום ,תשמ״ז ;1987-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים
והתפטרות תשס״א ;2001-חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס״ב ,;2002-תשע״ב ;2011-צו הרחבה
לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז.1957-

.4

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימת המצהיר
אישור

שכתובתי ______________ מאשר/ת בזה כי ביום ___________
אני ,עורך דין _______________
הופיע/ה בפני מר/גב׳__________________ אשר זיהה/תה את עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה
_____________[המוכר/ת לי אישית] לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי א/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא א/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות/ה הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני.
__________ ,עו"ד
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מסמך ג 7-
הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
[יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות ,הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע]
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,_____________ .שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה ומאשר/ת
בזאת כדלקמן:
 .1הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ/.ת.ז________________ .
(להלן" :המציע") למכרז פומבי מס'  2/2022לאספקת ציוד טכני לאגף שפ"ע – עיריית כפר יונה (להלן:
"המכרז").
 .2ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים ,אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו ,תהווה הפרה
יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה ,וככל שהמציע יזכה במכרז ,אי נכונות האמור בהצהרה זו,
יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על-ידי שייכרת עם המציע ,מבלי שתהיה
למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית כפר יונה ו/או מי מטעמה.
 .3הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית כפר יונה
 .3.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף (174א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ,אשר קובע
כדלקמן:
( .174א)

ו

פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העיריה
ובשום עבודה המבוצעת למענה.

י

 .3.2הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:

ה

 .3.2.1אנוכי ובן/בת זוגי איננו עובדים בעיריית כפר יונה.
או:

י

 .3.3הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:
 .3.3.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית כפר יונה.
לעניין הצהרה זו" :קרוב" – בן זוג ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או בת ,אח או
אחות ,הורה של בן הזוג (חם או חמה) ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,בן זוג של אח או אחות
(גיס/ה) ,אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה) ,בן דוד/ה ,בת דוד/ה;
.3.4

.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה
במכרז) לבין עיריית כפר יונה ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד עיריית
כפר יונה ולא ידוע לי כי עובד עיריית כפר יונה נגוע או מעוניין בהסכם ,בין במישרין ובין בעקיפין.

הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור
 .4.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף 122א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ,אשר קובע
כדלקמן:

 - 27חתימה (וחותמת) המציע____________ :

122א( .א)

חבר עירייה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או
עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה,
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות

 .4.2הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:
 .4.2.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית כפר יונה.

או
 .4.2.2יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור ,כל זאת כדלקמן:
_______________________________________________.
_______________________________________________.
_______________________________________________.
לעניין ההצהרה בסעיף זה:
"קרוב" – בן זוג  ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או בת ,אח או אחות ,הורה של בן
הזוג (חם או חמה) ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,בן זוג של אח או אחות (גיס/ה) ,אח או אחות
של בן הזוג (גיס/ה) ,בן דוד/ה ,בת דוד/ה;
 .4.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה בין המכרז) לבין
עיריית כפר יונה ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית כפר
יונה ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בכפר יונה יש נגיעה כלשהי להסכם ,בין במישרין ובין בעקיפין.
.5

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
 .5.1הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא סיפקתי שירותים אישיים
לנבחר ציבור בעיריית כפר יונה ו/או לעובד בכיר במוא"ז.
לעניין סעיף זה:
"נבחר ציבור":

כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית כפר יונה במהלך שלוש
השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה ,לרבות ,נבחרי ציבור אשר כהונתם
הופסקה מכל סיבה שהיא (בחירות ,התפטרות ,פטירה) ,ואינם מכהנים יותר
במועצת עיריית כפר יונה;

"עובד בכיר בעירייה" :מנכ"ל עירייה ,מהנדס עירייה ,גזבר עירייה ,סגן גזברות עירייה ,מבקר
עיריית כפר יונה ,יועץ משפטי לעיריית כפר יונה ,וטרינר עירייה ,מנהל אגף;
מנהל כוח האדם ,מנהל התשלומים ,חברי ועד העובדים;
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות ,נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים המפורטים
לעיל – נא לפרט את הדברים (שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים ,הגורם שסיפק את
השירותים ,מהות השירותים שסופקו ,תקופת מתן השירותים):
 - 28חתימה (וחותמת) המציע____________ :

_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
.6

הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי עיריית כפר יונה שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע
במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע לעיריית כפר יונה ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה
במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת
את התקשרות העירייה בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה ,לרבות בגין מצבים שבהם ייוצר
ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה ,ואני מוותר בזאת מראש על טענה
ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית כפר יונה ו/או מטעמן ,בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות
אלה.

.7

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו ,והריני לאשר כי
כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.

.8

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל ,אשר עשויות להעמיד אותי /את המציע
במצב של ניגוד עניינים ,אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפעל בהתאם להנחיותיה.
___________________
חתימה
אישור

אני ...................................... ,עו"ד ,מאשר כי ביום .................הופיע בפני מר/גב' .................................
המוכר לי אישית /נושא ת.ז ......................... .ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
___________________
,עו"ד

 - 29חתימה (וחותמת) המציע____________ :

הצהרה בדבר העדר רישום פלילי

מסמך ג 8-

(למלא על ידי נושא משרה אצל המציע ,כאשר המציע הינו תאגיד):

אני הח"מ _______________ ת.ז ,_________________ .לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את האמת
וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני משמש בתפקיד ___________________ אצל _______________ (להלן" :המציע") (ימולא כאשר
המציע הינו תאגיד)

.2

תצהיר זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס'  2/2022לאספקת ציוד טכני לאגף שפ"ע
– עיריית כפר יונה (להלן" :המכרז").

.3

הריני להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים (יש להשלים את הסעיף ביחס
לכל אחד מבעלי המניות):
 .3.1שם (חברה/מר/גב') ____________ :ת.ז/.ח.פ_______________ .
 .3.2שם (חברה/מר/גב') ____________ :ת.ז/.ח.פ_______________ .

.4

הריני להצהיר כי נושא המשרה אצל המציע הם האנשים הבאים (יש להשלים את הסעיף ביחס לכל אחד
מנושאי המשרה" .נושא משרה" :חברי דירקטוריון ,מנכ"ל ,משנה למנכ"ל ,סמנכ"ל ,מנהל כספים ,מנהלי
תפעול ,מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב):
 .4.1מר/גב' ____________ ת.ז __________ .תפקידו/ה._________________ :
 .4.2מר/גב' ____________ ת.ז __________ .תפקידו/ה._________________ :

.5

הנני מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך ( 7שבע) השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי בעבירה
פלילית שיש עמה קלון (כהגדרתה במסמכי המכרז).
ככל שהמציע הורשע בעבירה שיש עמה קלון ,נא לציין את הפרטים הבאים (ביחס לכל עבירה):
 .5.1פרטי תיק בית המשפט (ערכאה ,מספר תיק)._____________ :
 .5.2מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה._________________ :
 .5.3מועד מתן גזר דין._______________ :
 .5.4גזר הדין.______________ :

.6

הנני מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך ( 7שבע) השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית
שיש עמה קלון (כהגדרתה במסמכי המכרז).
ככל שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון ,נא לציין את הפרטים הבאים (ביחס לכל עבירה):
 .1.1פרטי תיק בית המשפט (ערכאה ,מספר תיק)._____________ :
 .1.2מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה._________________ :
 - 30חתימה (וחותמת) המציע____________ :

 .1.3מועד מתן גזר דין._______________ :
 .1.4גזר הדין.______________ :
.7

הנני מצהיר ,לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול בעלי המניות של המציע (שפורטו בסעיף  3לעיל) ומול
נושאי המשרה של המציע (שפורטו בסעיף  4לעיל) ,אף אחד מבעלי המניות ו/או נושאי המשרה אצל המציע
לא הורשע במהלך ( 7שבע) השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש עמה קלון (כהגדרתה
במסמכי המכרז).
ככל שאחד מבעלי המניות ו/או מנושאי המשרה הורשע בעבירה שיש עמה קלון ,נא לציין את הפרטים
הבאים (ביחס לכל עבירה ,וביחס לכל אדם בנפרד):
 .1.1שם בעל המניות/נושא המשרה._______________ :
 .1.2פרטי תיק בית המשפט (ערכאה ,מספר תיק)._____________ :
 .1.3מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה._________________ :
 .1.4מועד מתן גזר דין._______________ :
 .1.5גזר הדין.______________ :

.8

הנני מאשר כי לאחר בדיקה שביצעתי ,לא תלוי ועומד נגד המציע ו/או מי מבעלי המניות של המציע ו/או
כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע ,כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון (כהגדרתה במכרז).
ככל שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד מנושאי
המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון ,נא לציין את הפרטים הבאים (ביחס לכל עבירה ,וביחס
לכל אדם בנפרד):
 .1.1שם בעל המניות/נושא המשרה._______________ :
 .1.2פרטי תיק בית המשפט (ערכאה ,מספר תיק)._____________ :
 .1.3מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה._________________ :
 .1.4השלב בו מצוי ההליך הפלילי._______________ :

.9

הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר
אישור:
אני הח"מ _________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________
המוכר/ת לי אישית (זיהיתיו/ת על פי ת.ז .מס ' _________________) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה

 - 31חתימה (וחותמת) המציע____________ :

להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.
_____________ ,עו"ד

 - 32חתימה (וחותמת) המציע____________ :

נספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית

אני ,הח"מ ___________________ ת.ז/.ח.פ ,____________ .נותן בזה ייפוי כח והרשאה לעירייה ו/או
ליועץ המשפטי שלה ו/או למבקר העירייה ,לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על ידי
המטה הארצי של משטרת ישראל ,ירושלים.
למען הסר ספק ,ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף  12לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א-
 ,1981והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.

חתימה

תאריך________________ :

_____________________
חותמת התאגיד

יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל ,ולהגישם יחד עם ההצעה
למכרז

 - 33חתימה (וחותמת) המציע____________ :

נוסח ערבות להבטחת הצעת המציע (ערבות השתתפות)

מסמך ד'

תאריך ___ /___ /__ :
לכבוד
עיריית כפר יונה
א.ג.נ,.
הנדון  :ערבות מס'________________
על פי בקשת ____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד
לסכום כולל של  15,000ש"ח (ובמילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות")
שתדרשו מאת המבקש בקשר להתחייבויותיו מכח השתתפותו במכרז מס'  2.2022לאספקת ציוד עבור
עיריית כפר יונה.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד") .
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז .המדד החדש לעניין ערבות זו
יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו בתנאי שלא יפחת ממדד הבסיס.
תוך  5ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה אנו
נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה ,כל סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד לשנה מיום חתימת המכרז.
ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש העירייה ו/או גזבר העירייה ו/או מי מטעמם.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,

 - 34חתימה (וחותמת) המציע____________ :

מסמך ה' 2-

נוסח ערבות להבטחת ביצוע ההסכם

תאריך ___ /___ /__ :
לכבוד
עיריית כפר יונה
א.ג.נ,.

הנדון  :ערבות מס'________________
על פי בקשת ____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד
לסכום כולל של  30,000ש"ח (ובמילים :שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו
מאת המבקש בקשר לביצוע התחייבויותיו על-פי ההסכם שנכרת בינו לבין העירייה על-פי מכרז מס' 2/2022
לאספקת ציוד טכני עבור עיריית כפר יונה.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד") .
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הנו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה.
המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו בתנאי
שלא יפחת ממדד הבסיס.
תוך  5ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה אנו
נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה ,כל סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________לחודש _________שנת _______
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
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מסמך ו'

הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953 -
 .33העבדה מסכנת [תיקון :תשל"ב( ,)2תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2, 2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם ,בהתאם
להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק
העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן  -חוק העונשין).
33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שענינן בדיקות רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 21, 22ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות עבודה
ומנוחה;
( ) 3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת מספר
מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.
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מסמך ז' 1-

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
אני הח"מ , ____________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") ,כחלק מהצעה במכרז מס'  2.2022לאספקת ציוד טכני לאגף שפ"ע
בעירייה עבור עיריית כפר יונה.
 .2למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .3עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לא
הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר
מינימום") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א
– ( 1991להלן" :חוק עובדים זרים").
 .4לחילופין ,אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר
מינימום ו/או חוק עובדים זרים  -במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
 .5הריני מצהיר ,כי מתקיים אחד מאלה:

.6

א.

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן:
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות עליי.

ב.

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן ,כמפורט בסעיף
2ב(1א)( )2לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המציע

_____________
תאריך
אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה
באמצעות ת.ז .מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה :המשמש
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד

מסמך ז' 2-

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו1976-
.1

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו / *1976-רואה חשבון*  /יועץ מס* ,מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:
_______________
שם

__________________________
מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם

א .מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
ב .נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק
מס ערך מוסף.
.2

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי
בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות ,מועדי
הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

.3

תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.

____________
שם

_____________
תואר

______________
מס' רשיון

___________________
חתימה

תאריך____________________ :
* מחק את המיותר.
** רשום את המועד ,ולא יאוחר מיום  31במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.
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מסמך ח'

אישור קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים

הנפקת

תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח
יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח
מבקש האישור*
שם :עיריית כפר יונה שם_________ :
ו/או תאגידים ו/או
חברות עירוניים ו/או
גופי סמך רשותיים
עמותות
ו/או
ו/או
בשליטתם
ו/או
נבחריהם
ו/או
מנהליהם
עובדיהם
ת.ז/.ח.פ _________ :.ת.ז/.ח.פ_________ :.

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר :אספקת ציוד
טכני לאגף שפ"ע
בעיריית כפר יונה

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

מען :רחוב שרת  ,4כפר מען_________ :
יונה

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

ת .סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

אחריות או סכומי
ביטוח

רכוש

בערך כינון

צד ג'

4,000,000

ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי בגין נזק טבע ()313
כיסוי

בגין

נזק

שנגרם

משימוש בצמ"ה ()312
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד
()314
כיסוי רעידת אדמה ()316
ראשוניות ()328

₪

אחריות צולבת ()302
הרחב שיפוי ()304
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
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כיסויים
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד ג'
()322
ראשוניות ()327
רכוש מבקש האישור ייחשב
כצד ג' ()328

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

חבות מוצר

1,000,000

₪

הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוני ()327
אחריות צולבת ()302
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים
()332

אחר

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

 046מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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הוראות בטיחות והצהרת בטיחות

מסמך ט'

הצהרת הספק
.1

הספק מצהיר ,כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני
שעבר תדריך בטיחות אצל ממונה בטיחות מוסמך וקיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים
לעבודה וסביבתה ,קרא והבין את נספח הבטיחות הכללי דנן וחתם על הצהרה בפני הממונה על
הבטיחות.

.2

הספק מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות,
על פי הוראות הדין ,הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ונספח הבטיחות כללי.

נושאי בטיחות :דגשים
.3

על הספק במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות
על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1954-להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות
בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל( 1970-להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם.

.4

על הספק לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם שלומם
ובריאותם של עובדיו ,עובדי העירייה וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות ונהלי
הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות.

.5

הספק יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות,
בין היתר בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המבנים ,הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש ,ידאג
לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני
תחילת העבודה.

.6

מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר ,כי הספק אחראי לבטיחות ולשלום עובדיו,
קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.

.7

מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הספק חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה
מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה ,העלולים
להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה
מסוכנים ,ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות בערה
וכן לכיבויה .כן מתחייב הספק לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל
אדם בשעת דלקה.

.8

על הספק לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות
הדין ,הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.
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.9

הספק מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים
בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים העלולים
לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

.10

הספק מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא
בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

.11

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכל בהתאם להוראות הדין
וכללי הבטיחות.

.12

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו
של מאן דהוא מתחייב הספק לדווח על המקרה באופן מיידי לממונה על הבטיחות ,למנהל ו/או
למפקח כהגדרתו בהסכם נשוא מכרז זה ולמפקח מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי
כל דין).

.13

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הספק להגיש דווח מלא של האירוע לממונה על הבטיחות תוך
 72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.

.14

למען הסר כל ספק יובהר ,כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות כדי להוות
רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הספק במסגרת מילוי
התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

.15

כמו כן ,יודגש כי פעולת הספק בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות
החלות עליו על פי כל דין.

ציוד מגן אישי
.16

הספק מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם
לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,תשנ"ז( 1997-להלן" :תקנות ציוד מגן אישי") ,על מנת
להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד ,בחומר ,בתהליך
ייצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע  /אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה .כן
מתחייב הספק להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

.17

הספק ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה ,בעל מבנה
ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש
בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

.18

הספק יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין וידאג להדריך ,לעדכן ולהסביר לעובדיו
מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם
האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

.19

הספק יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין ,אשר יבטיחו ויגנו מכל
בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה ,בתהליכי
העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

 - 42חתימה (וחותמת) המציע____________ :

.20

במידה והספק לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,תוכל העירייה באמצעות המנהל ו/או
המפקח בה תאם להוראות הממונה על הבטיחות ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא
מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודת הספק.

ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
.21

על הספק לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה
שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י
בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופריט
ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על הספק לדאוג
לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק
מוסמך .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הספק ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או
רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

.22

מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הספק לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב המצויים
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע  /אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על
מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל
בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בהוראות ההסכם מוצהר בזאת
כי הספק ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי
התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

.23

על הספק להמציא לממונה על הבטיחות אישורים של הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך ו/או
הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה וכיו"ב) המעידים על כך כי הציוד ,המכונות ,האביזרים
וכיו"ב נבדקו במועד ,ע"י הגורם המוסמך ,בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים  21ו 22-לעיל
ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.

הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
.24

על הספק לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על
פי כל דין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הספק לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים,
הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם
זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש
בהם.

.25

מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן
לזרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר.

.26

על עובדי הספק המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי כאשר
הדבר נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך ,בודק וכיו"ב) .הספק ו/או
עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות ו/או למפקח את רישיונותיהם על פי דרישתם.

.27

הספק מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות ע"י קבלני
משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו ,תקנות הבטיחות בעבודה
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(חשמל) ,תש"ן 1990-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג.1953-
הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי
ביצוע התחייבויותיו דנן.
.28

הספק יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי
הוראות הדין ,בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

.29

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין
להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג העירייה ע"פ דרישתו.
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הצהרת בטיחות
.1

אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז ______________ .מאשר בזאת בחתימת ידי,
שקראתי את "נספח בטיחות כללי" ,הבנתי את הכתוב בו במלואו ,ואני מתחייב למלאו בשלמותו
וכרוחו .מבלי לפגוע באמור לעיל ,הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה
ו/או חלקן לפני שעברתי את תדרוך אצל ממונה בטיחות מוסמך.

.2

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי כישורים נאותים
לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם ,אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע,
הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע
העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

.3

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות
ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ,ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות ,גהות
ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן
דהוא ,לרבות מי מטעם העירייה.

.4

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם
להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד 1954-ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש),
תש"ל 1970-והתקנות על פיהם.

שם מקבל התדריך ____________________ :תפקידו:
ת.ז_________________ :.

חתימה:
אישור/הוראות הממונה על הבטיחות

.1

אני הח"מ ,מר___________ ,הממונה על הבטיחות ,מאשר/ת כי הספק הנ"ל עבר אצלי תדריך
בטיחות וכי איני מתנגד/ת לכך שיתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז .כמו כן ,הוריתי לספק לבצע
את ההנחיות הנקובות להלן; ובפרק הזמן בו נקבתי.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

לחלופין:
.2

אני הח"מ ,מר _____________ ,הממונה על הבטיחות ,מאשר/ת כי הספק הנ"ל עבר אצלי תדריך
בטיחות ובו ניתנו לו הוראות כדלקמן לביצוע:
____________________________________________________
____________________________________________________
על הספק לבצע הוראותיי לשביעות רצוני המלאה ,בטרם יוכל להתחיל בביצוע העבודות נשוא
המכרז דנן.
חתימה _______________ :תאריך_________________ :
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מסמך י'

הסכם
שנערך ונחתם בכפר יונה ביום ____ לחודש ____ שנת ________
בין:

עיריית כפר יונה
מרחוב שרת 4
(להלן " -העירייה")

לבין:

_______________ ,ת.ז /.ח.פ____________ .
באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז_______________ .
מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________
(להלן" :הספק")
מצד שני;
וביום __________ פרסמה העירייה מכרז פומבי מס'  2.2022לאספקת ציוד טכני לאגף שפ"ע
בעירייה עבור עיריית כפר יונה (להלן" :המכרז");

והואיל

מצד אחד;

והואיל

והספק הגיש הצעתו במסגרת המכרז ,וחוזר ומצהיר כי הנו עומד בכל תנאי ההשתתפות
והקריטריונים כפי שנדרשים על פי המכרז ,על מסמכיו ונספחיו השונים וכי יש לו היכולת
והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה;

והואיל

והעירייה החליטה לקבל את הצעת הספק ,לביצוע אספקת הטובין ולהתקשר עמו בהסכם זה;

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע לביצוע אספקת
הטובין;
אשר על כן הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:

.1

מבוא
המבוא לחוזה זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
כותרות הסעיפים הן לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות.

.2

הגדרות
בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן ,ההגדרות בצדן (אלא אם כוונה
אחרת משתמעת מגופו של עניין):
א.

"העירייה"  -עיריית כפר יונה.

ב.

"הטובין" -רשימת הפרטים כמפורט במסמך י' למסמכי המכרז;

ג.

"המנהל"  -מי שהוסמך על ידי העירייה לשמש כמנהל לצורך חוזה זה.

ד.

"הספק"  -לרבות נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים ,וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו לצורך
אספקת הטובין.
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ה.

.3

.4

.5

"עובדי הספק"  -עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם יושכרו
או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע אספקת הטובין או בקשר אליהם וכל מי
שהספק אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.

מסמכי החוזה
.3.1

מסמכי המכרז ,כהגדרתם בחוברת המכרז ,חתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

.3.2

ב כל מקרה של סתירה ,אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה
ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה ,ובהיעדר הנחייה אחרת מאת המנהל ו/או
המפקח ,כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.

מהות ההתקשרות
.4.1

העיר ייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מאת הספק את אספקת הטובין המפורטים בטבלה
המצורפת במסמך י' למסמכי המכרז ,או את חלקם ,במחירים המפורטים בצדם בניכוי אחוז
ההפחתה אשר ננקב על-ידי הספק בהצעתו ,והספק מתחייב לספק את הטובין המוזמן ,בהתאם לתנאי
המכרז ,ההסכם ולשביעות רצון העירייה במועדים שיידרש לכך.

.4.2

יובהר כי מדובר במכרז מסגרת ,ועל כן הספק יידרש מעת לעת לפי בקשת העירייה ,לספק את
הטובין שייקבעו בהזמנה תקציבית מאושרת כדין וחתומה על ידי מורשי החתימה של העירייה.

.4.3

אספקת הטובין כוללת הובלה ופריקה והתקנה (ככל שנדרש) במקום שיקבע ע"י העירייה ו/או מי
מטעמה.

.4.4

ככלל ,הזוכה במכרז יידרש לספק את כלל הטובין המפורטים בהזמנה ,תוך  3ימי עסקים ממועד
הוצאת ההזמנה ,למעט אם קבעה העירייה מועדי אספקה שונים בהזמנה.

.4.5

יובהר כי העירייה אינה מתחייבת להעביר לידי הספק ביצוע כלל אספקת הטובין המפורטים במסמך
י ' למסמכי המכרז ,או בהיקף כלשהו והיא תהא רשאית להעביר לספק לביצוע אספקת טובין בהיקף
נמוך מהסכום המפורט לעיל ,ואף לא להעביר לביצועו כלל.

.4.6

עם השלמת אספקת הטובין יידרש הזוכה להחתים את המנהל ו/או מי מטעמו על תעודת משלוח,
בצירוף חתימתו וחותמת.

.4.7

כל הטובין אשר יספק הספק במסגרת הסכם זה בהתאם לכתב הכמויות והמחירון ,יהיו חדשים,
מקוריים ,ועומדים בתקנים הישראליים הרלוונטיים ככל שישנם.

תקופת ההסכם
.5.1

תוקפו של הסכם זה יהיה לתקופה של שנה ( 12חודשים) החל מיום ___________ וכלה ביום
_____________ ,ובלבד שהספק יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונה המלאה
של העירייה.

.5.2

על אף האמור לעיל 6 ,החודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם יהיו תקופת ניסיון ,ובמהלכם ,ככל
שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו מכח המכרז ,תהא העירייה רשאית לסיים את ההסכם עם הספק
בהודעה מראש בת  14יום ולהתקשר עם הספק אשר הוכרז ככשיר שני בהתאם להוראות המכרז ו/או
לפרסם מכרז חדש ו/או לנהוג בכל דרך אחרת העומדת לה לפי כל דין ,ומבלי לפגוע בזכות העירייה
לקבל כל סעד ,לרבות זכותה לחילוט הערבות הביצוע.

.5.3

העירייה תהא זכאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות בנות
שנה אחת או חלקה בכל פעם (להלן" :תקופות ההארכה") ובלבד שסך כל תקופת ההסכם לא יעלה

 - 47חתימה (וחותמת) המציע____________ :

על ( 5חמש) שנים .יובהר כי התקופה תוארך באופן אוטומטי אלא אם העירייה תשלח הודעה חתומה
על ידי המנהל  30יום לפני תום התקופה.

.6

.5.4

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המתחייבים.

.5.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,רשאית העירייה להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום
מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הפסקת ההתקשרות ,בכל עת ,על
ידי מתן הודעה בכתב לספק  30יום מראש .במידה שהחליטה העירייה על ביטול ההסכם כמפורט
לעיל תשלח הודעה על כך לספק בדואר רשום או תמסור לו הודעה במסירה אישית .הביטול כאמור
יכנס לתוקפו תוך  30ימים מיום שתשלח/שתימסר ההודעה כאמור.

הצהרות הספק
.6.1

.4

הספק מצהיר ,מאשר וכן מתחייב בזאת כדלקמן:
א.

כי עי ין ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז והצעתו מהווה תמורה מלאה לאספקת
הטובין ומילוי כל התחייבויותיו בהתאם למכרז לרבות רכישת הטובין ,רכיביו וחלקיו ,כפי
שיידרש מעת לעת.

ב.

כי הינו בעל הידע ,המיומנות ,הניסיון ,וההכשרה המקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות
בהסכם זה והוא מסוגל מכל הבחינות לספק את הטובין נשוא הסכם זה לשביעות רצונה המלאה
של העירייה ,תוך עמידה במועדים שיידרש לכך.

ג.

כי ידוע לו שההתקשרות עמו והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ובקבלת כל האישורים
התקציביים הנדרשים לצורך רכישת הטובין.

ד.

כי הינו מנהל ספרים לפי פקודת מס הכנסה והינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף וקיימים
בידיו כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-ועל-פי
כל דין.

ה.

כי הינו עומד בתנאי חוק עובדים זרים ,תשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז,1987-
כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ובהוראת כל דין.

ו.

הספק מצהיר ,כי בביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה יעמוד בכל הדרישות התקנים וההנחיות
הנדרשים מטעם הרשויות המוסמכות ו כי ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע
התחייבויותיו עפ"י ההסכם

ז.

כי לא מתקיימים ,לא התקיימו ולא יתקיימו בינו ו/או בין עובדיו ,לבין העירייה יחסי עובד
ומעביד ,וכי הינו מספק טובין עבור העירייה .הספק מצהיר כי לא יתבע פיצוי ו/או תשלום אחר
כלשהו בטענה כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין מי מעובדיו לבין העירייה ,לרבות תשלום בגין
חופשה ו/או כל זכות סוציאלית אחרת שיש לעובד אצל מעבידו.

התמורה
.4.1

התמורה תשולם לספק לפי סוג וכמות הטובין אשר יוזמנו על ידי העירייה בהזמנה תקציבית
מאושרת וחתומה כדין על ידי מורשי החתימה של העירייה ,ויסופקו על ידי הספק בפועל.

.4.2

תמורת אספקת הטובין ,תשלם העירייה לספק את הסכום המפורט במחירון אשר צורף כמסמך י'
למסמכי המכרז ,בהפחתת האחוז הנקוב על-ידי הספק בהצעתו ,קרי ,בהפחתה של:
____________( %ובמילים ________________" :אחוזים") (להלן" :התמורה").

 - 48חתימה (וחותמת) המציע____________ :

.4.3

מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה סופית ,קבועה ומוחלטת ,וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות
ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז והסכם זה בשלמות
ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק ,לרבות כלי רכב ,ביטוחים ,רישוי והיתרים ,כוח אדם,
שעות העבודה הדרושות לשם ביצוע התחייבויות הספק וכיו"ב ולרבות הפרשי הצמדה למדד.

.4.4

לא תתווסף כל תוספת תשלום ,לרבות בגין מע"מ – מחירי המחירון כוללים מע"מ.

.4.5

כל מס ,היטל או תשלום חוב ,מכל סוג ,החלים או אשר יחולו בעתיד על הטובין נשוא חוזה זה ו/או
אספקתו ו/או השירותים הנלווים ,יחולו על הספק וישולמו על ידו .המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו
לספק כל סכום שעליו לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה ,אלא אם ימציא
הספק למנהל לפי תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור
הניכוי כאמור ,והעברתם של הסכומים לזכאי תהווה תשלום לספק.

.4.6

עם תום אספקת הטובין המפורטים בכל הזמנת עבודה יגיש הספק לעירייה חשבונית מס "מקור"
לתשלום המשקפת את הטובין שסופקו על-ידו (להלן" :חשבונית" ו"מועד ההמצאה").
העירייה תשלם לספק את החשבונית כולה או חלקה ,הכל כפי שאישר המנהל וזאת בתנאי תשלום:
תוך  45יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה החשבונית המאושרת לגזברות העירייה.

.4.7

מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים,
במלואם או בחלקם ,רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבונית ויראו זאת כאילו החשבונית לא
הומצאה לעירייה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין הימים עד
למועד התשלום.
א.

אם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות ,כאמור לעיל ,לא יאוחר מ 23-ימים
ממועד ההמצאה לפי ס"ק  - 19.6מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהספק ייחשב כמועד
ההמצאה המעודכן.
החשבונית המתוקנת תשולם לספק תוך  45יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה.

ב.

.5

.4.8

תשלום חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י המנהל
והגזברות ,ולספק לא תהיה כל טענה כנגד זאת ,וללא כל חבות של המזמין כתוצאה מהעיכוב.

.4.9

מובהר כי על הספק למסור את חשבונית כאמור ,עד ולא יאוחר מחודש ימים ממועד אספקת הטובין.
בכל מקרה ,כלל החשבוניות עבור הטובין שסופקו באותה השנה (קלנדרית) ,יוגשו עד ליום  31לחודש
דצמבר לאותה שנה.

אספקת טובין נוספים
.5.1

.6

אם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות ,כאמור לעיל ,לאחר חלוף  23ימים
ממועד ההמצאה לפי ס"ק  - 19.6החשבונית תשולם לספק לא יאוחר מ 10-ימי עסקים
מתום "מועד התשלום" ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית לקבלן ועד שהספק
המציא לעירייה את החשבונית המתוקנת ,לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבונית
כאמור.

כמפורט במפרט הטכני

הסבת החוזה והעברת זכויות
.6.1

הספק לא יסב ולא יעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על
פיו לאחר במישרין או בעקיפין ,פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת המנהל.
 - 49חתימה (וחותמת) המציע____________ :

.6.2
.7

.8

.9

הספק לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר ,אלא
אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.

קבלני משנה
.7.1

מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה ,הספק אינו רשאי למסור את ביצוע השירותים או חלקם
לקבלן משנה ,בלי שקיבל תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל.

.7.2

מבלי לגרוע מן האמור בס"ק א' ,קבלן המשנה ייצג את הספק ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם
חתום הספק .הספק לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.

.7.3

לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון אף אם יגיעו לו או לספק כספים מאת העירייה.

.7.4

מסירת התחייבות כלשהי של הספק לקבלן משנה ,לא תפטור ולא תשחרר את הספק מאחריותו
ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והספק נשאר אחראי לכל הפעולות ,השגיאות ,ההשמטות
המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן המשנה ,או שנגרמו מחמת התרשלותו ,ויהיה דינם כאילו נעשו
ע"י הספק ו/או נגרמו על ידו.

אי קיום יחסי עובד ומעביד
.8.1

הספק מצהיר בזאת ,כי הינו ספק עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד
מעביד בינו לבין העירייה .כמו כן ,מצהיר בזאת הספק ,כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בחוזה
זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

.8.2

הספק מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס
או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הספק ,עובדיו ,מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן
העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו .כן מתחייב
הספק ,למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים ולהעסיקם
בהתאם לחוקים הרלוונטיים.

.8.3

אי קיום חובות הספק בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות ,יהוו הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

.8.4

במידה והעירייה תתבע לשלם סכום כלשהו מן הספק ו/או מעובדיו ,שמקורם בטענת יחסי עובד
ומעביד ,מתחייב הספק לשפותה בגין כל סכום כאמור והעירייה רשאית לנכות כל סכום שתחויב
בו כאמור מן התמורה המגיעה לספק.

ערבות לביצוע ההסכם
.9.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם בתקופת ההסכם ,לרבות תקופות האופציה – ככל
שתהיינה ,כולן או מקצתן ,מוסר הספק לעירייה עם חתימת החוזה ,ערבות מאת בנק מסחרי ידוע
בישראל ,צמודה ,בסכום של ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן" :הערבות"),
בנוסח מסמך ה( )2למסמכי המכרז ,להנחת דעתו של גזבר העירייה.

.9.2

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות תחולנה על הספק .הערבות האמורה תשמש גם כערבות
להתחייבות הספק להשיב לידי העירייה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.

.9.3

מובהר בזאת ,כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי
העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה או חלקה ,על
ידי העירייה ,לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים
ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.

 - 50חתימה (וחותמת) המציע____________ :

.10

.11

.9.4

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא רשאית
לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם ,ויהפוך לקניינה
הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה או ראש העירייה
או ג זבר העירייה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העירייה
על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.

.9.5

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה
על החוזה.

.9.6

הערבות תהיה חתומה כדין ,אוטונומית ,בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה,
לפי פנייה חד צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הספק
את השירותים ו/או חלקם או הפר או לא מילא אחר התחייבותו /התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או
במקרה של סכומים המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הספק .היה
והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל ,ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים
לערבות שחולטה.

.9.7

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הספק מתחייב לדאוג ולוודא ,כי בכל עת במהלך תקופת
ההתקשרות בפועל בין הצדדים ,תהיה בידי העירייה ערבות תקפה בנוסח מסמך ה(.)2

.9.8

עם סיום ההתקשרות ,תהפוך ערבות הביצוע לערבות טיב ,לתקופה של  3שנים נוספות ,להבטחת
מלוא תנאי האחריות בהתאם לתנאי האחריות והוראות מכרז זה.

אחריות ושיפוי בנזיקין
.10.1

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים
להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או
לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו /או לכל נזק ו/או אובדן הנובע מאספקת הטובין.

.10.2

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או
שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך אספקת הטובין נשוא ההסכם.

.10.3

הספק פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב
לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים
כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר
לו להתגונן מפניה על חשבונו.

.10.4

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת
סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של
הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של
הספק כאמור לעיל.

ביטוח
הספק יבטח את עצמו ,מעת חתימת ההסכם ובמשך כל תקופת ההסכם (למעט פוליסת אחריות המוצר,
אשר תהא בתוקף גם בסיום ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד קיימת לספק אחריות עפ"י דין) ,מפני
סיכונים ונזקים כאמור לעיל העלולים להיגרם בקשר לביצוע חוזה זה ,או למנהליו ,עובדיו ושלוחיו הכל
בהתאם לרשימת הביטוחים המפורטת בנספח ח' למסמכי המכרז .הספק ימציא למנהל אישור על קיום
בטוחים והעתק מפוליסת הביטוח ,עם חתימת החוזה.
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כמו כן ,יכללו ביטוחי הספק ביטוחי רכוש המשמש את הספק בביצוע חוזה זה ,לרבות רכב וציוד מכאני
אשר יובאו לאתר ויהיו מבוטחים בביטוחי חובה ,צד שלישי ומקיף.
בביטוחי הרכוש של הספק ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי העירייה
ו/או מי מטעמה ,אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
.12

.13

הוראות בטיחות
.12.1

על הספק לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי ,לקיים את כל כללי הבטיחות
בעבודה ,ולשמור על רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו ,עובדי העירייה וכל אדם ו/או גוף שהוא,
ולקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך.

.12.2

מבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם ,מוסכם כי הספק יהיה אחראי בהקשר לאספקת הטובין נשוא
הסכם זה ,לבטיחות ולשלום עובדיו ,קבלני/ספקי המשנה ועובדיהם (ככל שיועסקו על-ידו באישור
העירייה) ,יתר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז ,וצד ג' כלשהו.

.12.3

הספק מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים
בשימושו לצורך אספקת הטובין ,יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים
העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

.12.4

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו
של מאן דהוא מתחייב הספק לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל.

.12.5

במידה וימצא המנהל ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,כי הספק מפר התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו בנושא שמירה על הבטיחות ,יהיה רשאי הוא להתריע על כך בפני הספק .לא תיקן
הספק את ההפרה באופן מיידי רשאית העירייה ,באמצעות המנהל ,להפסיק את התקשרותה עם
הספק על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

.12.6

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הספק מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע חלק כלשהו
מהתחייבויותיו מכח חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה ,ביצע
כל הוראה של הממונה על הבטיחות ,במידה וישנה כזו ,המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על
הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע השירות במסגרת המכרז ,חתם בפניו על הצהרת
בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל .במידה
והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת מתן השירות יכול
הספק להתחיל בביצוע השירות ,מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ,רק לאחר שהשלים את הוראות
הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה

הפרת הסכם
הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה רשאים העירייה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:
.13.1

לממש את הערבות שניתנה לעירייה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה בגין
תקופת החוזה ו/או ההארכה ,לפי העניין.

.13.2

לבצע בעצמם או באמצעות אחרים את השירותים שהספק חייב בביצועם ע"פ הסכם זה ,תוך שימוש
ללא הגבלה בפעולות ושירותים שנעשו ע"י הספק מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת ,ולחייב את
הספק בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

.13.3

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) – תשל"א –  1970ובכלל זה זכות העירייה לתבוע את כל הנזק הממשי
שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.
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.14

סילוק יד הספק
.14.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה
זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של הפרה יסודית
ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית ,בהודעה בכתב ,לבטל את החוזה ,לתפוס
את מקום העבודה ,ולסלק את ידו של הספק ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה ,או בכל דרך אחרת,
שתמצא לנכון ולחייב הספק בהוצאות הכרוכות בכך ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד,
המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או
חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע לעירייה מהספק לפי חוזה זה
או אחר ,או הדרוש להשלמת השירותים .נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב
בה .מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לספק כל זכות
לקבלת תמורה כלשהי מאת העירייה:
א.

כשהספק פושט רגל ,או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,או שעושה סידור על נושיו או לטובתם ,או
במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק.

ב.

כשהספק מסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו לאחר או מעסיק
ספק משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת העירייה מראש בכתב.

ג.

כשהספק מסתלק מביצוע החוזה ,להנחת דעתו של המנהל.

ד.

כשאין הספק מתחיל באספקת הטובין ,או כשהוא מפסיק את מהלך אספקתו ואינו מציית
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך באספקת הטובין.

ה.

כאשר הספק לא עומד במועדים אשר נקבעו בהסכם או על פיו.

ו.

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע החוזה.

ז.

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה ,שהספק או אדם אחר בשמו של הספק נתן או הציע
לאדם כלשהוא שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך
בביצוע החוזה.

ח.

הספק משתמש בציוד ,כלים ובחומרים מטיב ירוד לאספקת הטובין או לא מקיים את תנאי
הבטיחות בעבודה.

ט.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או שהספק
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת הממונה היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם הספק.

י.

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או
מנהליו.

יא .התברר כי הספק ו/או מי מטעמו מסרו לעירייה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים
במסגרת תפקידם.
.14.2

כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות.26 ,25 ,23 ,10 ,6 ,5 ,4 :

.14.3

בוטל ההסכם שלא מחמת הסיבות המנויות בסעיף  29.1דלעיל ,וכן לא מחמת ליקוי ו/או מחדל של
הספק ,יהא זכאי הספק לתשלום עבור הטובין אשר סיפק בפועל עד למועד הודעת ביטול ,ולא יהא
זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא בגין טובין שלא הוזמנו על-ידי העירייה ו/או
לא סופקו על-ידי הספק ,וכן לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה בגין ביטול
החוזה.
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.14.4
.15

.16

.17

.18

מבלי לגרוע מהמפורט לעיל ,תהא רשאית העירייה ,לבטל את ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,וזאת
בהודעה בכתב שתימסר לספק  30ימים מראש.

העדר בלעדיות
.15.1

העירייה רשאית להחליט על הזמנת חלק מהשירותים והיא רשאית לקבל את השירותים או
שירותים דומים להם מספקים אחרים או לבצעם בעצמה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך
שתראה לנכון ,לרבות באמצעות פרסום מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לקבלת השירותים או שירותים
דומים להם .הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה.

.15.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה בדרך כלשהי להיזקק
לשירותי הספק באופן בלעדי.

אורח מקצועי
.16.1

כל השירותים יבוצעו בהתאם לחוזה ,באורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו המלאה של המנהל.
שירותים שלגביהם קיימים חוקים ,תקנות ,כללים ,הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,
יבוצעו בהתאם לחוקים ,לתקנות ,כללים ,הנחיות והוראות אלה ,וכן בהתאם לכל דין.

.16.2

הספק מצהיר ,בחתימתו על חוזה זה ,כי הוא זכאי לספק את הטובין ו/או כי יש בידו את כל
האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לספק את הטובין.

.16.3

עוד מצהיר הספק ,כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים ,זכויות פטנטים או
כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור.

תרופות
.17.1

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"י כל דין במקרה
של הפרת החוזה.

.17.2

מבלי לפגוע באמור לעיל על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
תשל"א.1970-

.17.3

בנוסף לאמור לעיל ,תהא העירייה רשאית להתקשר עם ספק אחר לצורך קיום התחייבויות הספק
על-פי המכרז .התקשרה העירייה עם ספק אחר ,יישא הספק בהוצאות שנגרמו לעירייה וישלמו תוך
 10ימים מיום שיידרש לכך על ידי העירייה .סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על ידי גזבר
העירייה.

קיזוז
מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירייה מאת הספק בהתאם להסכם זה ו/או
כל מקו ר שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל העירייה
לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ואו מי
מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה ,או מכל סכום אחר שעל העירייה לשלם לספק .כן מוסכם
כי כל ערבות שניתנה על ידי הספק בהקשר להסכם זה ,תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.
האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת
העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.

.19

שמירת זכויות
שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי לא
יחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות
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ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הספק אלא אם כן ויתרה העירייה על זכותה בכתב
ובמפורש.
.20

שינוי
כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

.21

כללי
מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה ,על נספחיו ,משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים ,וכי צד להסכם לא
יהיה קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני חתימת החוזה.

.22

הודעות
כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה .כל מכתב שישלח ע"י אחד מהצדדים למשנהו לפי
מענו לעיל ,ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  72שעות מיום שנשלח כדבר דואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________________
העירייה

_____________________
הספק
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מחירון
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