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 הזמנה

 01/2020 מס' פומבימכרז 

עבור  מוצרי מזון ושתיה קלהלאספקת  קבלת הצעותפונה ל"[ מועצה]להלן: "ה מונד-המועצה המקומית תל

 ושלוחותיה. מונד-המועצה המקומית תל

 "העבודות"[. -]להלן  ונספחיובהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז ים תהיה ראספקת המוצ

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[:

 

 המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.  .1

 

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

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

שותפות לא רשומה. במקרה של מציע יחיד על המציע לצרף אישור מע"מ בדבר היות תצהיר לפיו המציע הינו 

 .המשתתף עוסק מורשה

 

 3עד  עבורלשנה  במצטבר )כולל מע"מ(₪  80,000 –מ  אינו נמוךמקמעונות מזון, שלמציע מחזור כספי  .2

 .2018-2016בכל אחת מהשנים ו   גופים

 

)ו( לחלק א' 2ותצהיר כמפורט בסעיף מבקר להוכחת עמידתו בתנאי ניסיון זה, יצרף המציע אישור רו"ח 

 להלן. 

 

 )ד( לחלק א'[.2המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז ]ראה סע'  .3

 

רישוי[, לצו רישוי עסקים ]עסקים הטעונים ב'   4.7א' או  4.7פריט  על פירישיון עסק המציע מחזיק ב .4

 .2013-התשע"ג

 

 על שם המציע. ומאת הרבנות, בתוקף בעל תעודת כשרות  .5

 

 בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 

, כאשר הם חתומים (בשני עותקים)את כתב ההצעה יש להגיש כתב ההצעה יש להגיש  צורפותיואת מסמכי המכרז, 

בחותמת וחתימת מורשה חתימה של המציע על כל דף. מסמכים אלה יוכנסו למעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה 

לא  , המועצה, בתיבת המכרזים בבניין המועצהוללא כל סימני זיהוי, והיא תופקד, במסירה אישית בנוכחות נציג/ת 

מועד ההגשה"[. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ]להלן:  9:00  עד השעה 27.1.2020מיום יאוחר 

 ידנית כאמור לעיל.

 

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

 הגשת הצעות במשותף. 
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הישות המשפטית החתומה על כתב הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה 

הינה ביחד  המועצהההצעה ]להלן: "המציע"[. ככל שמוגשת הצעה של שותפות, אחריות המציעים במשותף כלפי 

 ולחוד.

 

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

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

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

 

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

כת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז. מציע אשר חזר בו מהצעתו תהא רשאית לדרוש האר המועצההצעות. 

 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו. המועצהתהא  –

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

 מרכז

 

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

 .תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם
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 הוראות כלליות: -חלק א' 

              מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:  .1

   

  הוראות כלליות הזמנה ו א.

  ת למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים הוראו ב.

  .נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפים במכרז, שיצורף להצעת המשתתף ג.

  התצהיר בדבר הזמנות עבוד ד.

  מכרז תאוםתצהיר בדבר אי  ה'

  נוסח אישור רו"ח ותצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף ו'

  הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ז

  הצהרת המשתתף. ח.

  הצעת המשתתף  ט.

  נוסח חוזה י.

  .או לחבר המועצה המועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד  יא
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מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו למקבלי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, לרבות 

 שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב 

 

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

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

 בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

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

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976 -כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. )ג(

נוסח הערבות  , שהוצאה לבקשת המציע בלבד.המועצהאוטונומית ובלתי מותנית לטובת   –ערבות בנקאית מקורית      )ד(

, 13יהא בנוסח המצורף למסמכי המכרז כחלק ג'. הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח מס' 

או בסמוך לכך, ושתעמוד בתוקפה עד  15.12.2019-, כפי שפורסם ב2019 מברנובכשמדד הבסיס הוא מדד חודש 

 ים ש"ח. השם המופיע בערבות יהיה שם המציע. יאלפ₪  2,000כולל. הערבות תהא בסך של  27.4.2020ליום 

 

 אי קיום התנאים הנ"ל עלול להוביל לפסילת הערבות הבנקאית.

 

התאם לדרישתה של על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת ב

. משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג, המועצה

 או יהא ארוך מהמבוקש וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.

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

הגשתה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או ינהג  לאחרף יחזור בו מהצעתו שהמשתת

שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את ערבות הביצוע. אין במימוש/בחילוט ערבות 

  ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר, עפ"י כל דין.

 

 אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה. )ה( 

  .להשתתפות הסף המציע כנדרש בתנאיהמחזור הכספי בדבר המציע ותצהיר מבקר  אישור רו"ח )ו(

 -מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים ( ז) 

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

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

הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים 

 העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

ניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף תאגיד פעיל. האישור תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המ (3)

 חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.

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

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

 ' למסמכי המכרז.זבהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק  - 1976 -תשל"ו       
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למשתתפים,  המועצהושל כל מסמך נוסף שהומצא על ידי  לספקשהומצא  הבהרות(      העתק חתום של ט) 

 ולרבות תשובות למתן הבהרות.

 למסמכי המכרז. ד'בהתאם לנוסח המפורט בחלק  - תצהיר בדבר הזמנות עבודה (י')

 ' למסמכי המכרז(.ט, באופן נפרד )חלק וכתב הכמויות (     העתק נוסף של כתב ההצעהיא')

 צילום תעודת זהות של המשתתף -(    אם המשתתף הינו יחיד יב')

 (    העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.ג'י)

 למסמכי המכרז. יא'או לחבר המועצה לפי חלק  המועצה(  הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד יד')

 .למסמכי המכרז ה'תצהיר בדבר אי תאום מכרז לפי חלק  (טו)

 (העתק תעודת כשרות מאת הרבנות, בתוקף על שם המציע. ז)ט

 

 הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז -חלק ב' 

 למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז:הוראות  .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 מי שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. –המציע/המשתתף 

 המציע/משתתף שיזכה במכרז. –הספק 

להוראות  בהתאם , מונד-המועצה המקומית תלעבור  מוצרי מזון ושתיה קלה של האספק  -העבודות 

 חתומות כדין.המנהל ועל פי הזמנות עבודה 

 או מי מטעמו. הרכשמנהל –המנהל 

 

על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף לחתום  .א

, על ידי ולחתום באופן מלאעל כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם  מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון

 על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  המועצהעל המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת 

 ש על ידו.לחוברת המכרז שתוג ולצרפםנוספות, הבהרות, סיכום סיור קבלנים וכד', 

 

על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת חותמת  .ב

במקום שבו נדרשת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

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

פת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף רישום שינוי, תוס

 ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף. המועצההמסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 

 

 על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמשתתף חייב למלא את כל פרטי כתב ההצעה. .ג

 למסמכי המכרז. 'טבחלק עה" לעניין זה הינו זה המופיע מובהר כי "כתב ההצ

 ומחיריהם. המועצהכתב ההצעה בנוי כטבלה המפרטת את הפריטים המבוקשים על ידי 

רטים בטבלה שבחלק והמפהמקסימליים על המחירים בשיעור הנחה אחיד על המציע לנקוב בהצעתו 

 ט'.

 תיפסל. -בטבלההצעה אשר משמעותה תוספת למחיר המקסימלי הקבוע 
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 ".0משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, ירשום בשדה המתאים את הספרה "

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

 הנחה במספר מוחלט.

 

 

תוגש על ידו המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה, בשני עותקים: האחד בגוף החוברת עצמה, ש

 הנפרד מהחוברת. 'טחלק , והשני בעותק נוסף של למועצה

משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, ירשום בשדה  .מודפסהצעת המחיר תרשם בכתב ברור, בעט דיו או 

 ".0המתאים את הספרה "

ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע  הספקבחשבון את כל חובותיו של המציע יקח  הצעתוב .ד

 .המועצהלא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת  הספקהעבודות, ו

 לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת דרישות העבודה.

 

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

, במועצהוכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות 

 ובהתאם לצורך.

  

תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות הנדרש במכרז, בשל נסיבות  המועצה .ו

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

 

 , לא  יאוחר מיוםלגב' ליאת בידני שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, והנספחים יופנו בכתב  .ז

 liat_b@tel-mond.muni.il  באמצעות דוא"ל WORDבקובץ  12:00בשעה  13.1.2020

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, צו וכו', או שיהיה  .ח

לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו, עליו לפנות 

 לקת ההתקשרויות בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים בהליך ללא ציון שם הפונה.למח

 

הפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה,  .ט

 פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל. 

 

למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  קודםרשאית, בכל עת  המועצה .י

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

ידם בעת -ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על אלקטרוניויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים בדואר 

 ת מסמכי המכרז.קבל

 

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

וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת 
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ופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תק

 ההבהרות. בהליךלמכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )ח( לעיל, וכן 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים ונהירים לו,  .יב

 לא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.וכי הוא מסוגל למ

 

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

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

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

 קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

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

 ות והצווים לפיו.והתקנ 1965 -בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  

  

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

 

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

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

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

 לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

 

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

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

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

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

את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב  למועצהנתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק 

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

 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

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

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

 שבוצעה עבורה בעבר.

 

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

 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או 

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות  המועצה

ין ערבויות וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בג

 או בקשר עם ההליך.
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שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות  המועצהמובהר בזאת במפורש, כי  .ז

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

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לפצל את ביצוע  המועצהאין  .ח

מציעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה לרבות ההעבודות בין 

בכמות המוצרים להם בין היתר, בגובה הצעתו הכספית, ביכולתו הכלכלית,  ,במקרה של שוויון בין ההצעות

בניסיונו המקצועי בביצוע עבודות נשוא המכרז, בהמלצות שקיבל, בניסיונה הקודם עמו, הוגשה הצעה על ידו, 

ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו, ובמידע והנתונים שקיבלה 

 כאמור לעיל.

 

ל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כ-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .ט

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

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

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

מונע הערכת ההצעה  המועצהשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת ותנאיה, או ב

 כדבעי.

 

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

 בהיקף כלשהו. המועצהלהתקשרות עם 

 

הכמויות וההצעה, תקבע הועדה את שיעור באם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפורטים בכתב  .יב

 .ההצעה בהתאם לשיעור שנרשם על ידי המציע בכתב הכמויות לגבי ההנחה

 

שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא, במידה שויתור  המועצה .יג

 , בעקרונות השוויון.המועצהולא יפגע, לדעת  למועצהשכזה לא יגרום כל נזק 

 

ככל שיוגשו הצעות זהות, אשר יהיו ההצעות הזולות ביותר, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע  .יד

מניסיונה בעבר  המועצהובהתרשמות  , במספר המוצרים להם הוגשה הצעה על ידוהעבודות נשוא המכרז

שיקוליה את אמינותו תהא רשאית להביא בכלל  המועצהעם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

וכושרו של המציע לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו ופנייה 

 לממליצים.

 

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

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

 במישרין ובין בעקיפין. 
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אוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי מבין לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מ .טז

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

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

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

 כל אחד מאלה.

 

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

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

 ה: לענין ז

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

 פי דין ובין אם לאו; -מחייב על

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

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

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 

a. ;באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו 

b. ;באמצעות שלוח או נאמן 

c. ;ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה 

d. ;באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה 

e. ו רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.   מכח החזקה א 

  

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

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

 

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

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

 

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

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

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

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

 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל

 

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

 נדחתה כמפורט לעיל.

 

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

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

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

 התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.
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 ודעה על הזכיה והתקשרות:ה .3

עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה. המשתתף שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על  )א(

 להלן. 4ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  למועצההחוזה ולהמציא 

משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהוגשה  

 ידו בקשר עם השתתפותו במכרז. על

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, בהודעה  המועצההיה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא  )ב(

בהודעה וזאת, לאחר שניתנה למשתתף הודעה  המועצהידי -בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על

בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. 

אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה בדבר הפרה יסודית של 

 תנאיו.

להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה, וכן למסור  צההמועבוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית  )ג(

על  המועצהאת ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה בהתאם לדין, והמשתתף יפצה את 

 כל הפסד שנגרם לה בגין כך.

 

 חתימת החוזה: .4

קבלת ימים ממועד  4המציע מתחייב לחתום על ההסכם )ולרבות כל נספחיו( לא יאוחר מאשר תוך  (א)

[. עם החתימה על ההסכם על המציע להמציא את ערבות "ההסכם" -ההודעה על זכייתו במכרז ]להלן 

 נאי ההסכם. הוראה זו הינה מהותית.הביצוע כמפורט ובהתאם לת

 

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום ולא  4זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך  (ב)

ולם או חלקם, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז ומבלי ימלא אחר התנאים הנ"ל, כ

לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות 

רשאית לבטל את זכייתו במכרז,  המועצהשנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

תראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. ומבלי לתת לו כל הודעה או ה

עם מציע אחר  המועצהלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

 במקומו או לצאת במכרז חדש.

 

את ההפרש הכספי בין ההצעה  למועצהיהיה הזוכה חייב לשלם  –עם מציע אחר  המועצההתקשרה  (ג)

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

 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש  המועצההיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  (ד)

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

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

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

 

 כנגד הזוכה עפ"י כל דין. המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  (ה)
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 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

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

 החוזה. 

 עדנתונה האפשרות, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות, לתקופה של  למועצה (ב)

ם, עד ארבע פעמים נוספות ונפרדות כך שבסך הכל תקופת או חלק מהחודשים נוספים ורצופים,  12

חודשים. חולקו תקופות ההארכה לחלקי שנה ]מספר חודשים בכל פעם[,  60ההתקשרות לא תעלה על 

 לא יהא בכך כדי לקצר את משך תקופת ההארכה כולה. 

קיימת  ועצהלמ, לפני תום תקופת החוזה המקורי. לספקתודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות  המועצה

 האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.

בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת  (ג)

להארכה ו/או חידוש הערבויות  הספקההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג 

 יטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש . הבנקאיות, ו/או פוליסות הב

 .המנהליתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה, או לפי הוראות  הספק (ד)

פיצויים מוערכים  הספקבמועדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה, ישלם  הספקבמידה ולא יעמוד  (ה)

 לפי הדין ו/או ההסכם. למועצהלגרוע מכל סעד הנתון  ומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם  המועצהעל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית    (ו)

או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה  החוזהשלא מחמת הפרת 

את לספק  המועצהיום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  30בכתב אשר תינתן לספק 

אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של  אספקת מוצריםהתמורה המגיעה לו על פי החוזה בגין 

 המועצה, בניכוי כל הכספים אותם המועצהביצוע העבודות כמופיע בהודעת  המנהל עד למועד הפסקת

זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר 

הניכויים, לא תהיינה לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, 

אך טרם סופקו בפועל,  מוצרים שהוזמנובמוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור  כולל עבור פגיעה

כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע 

 במתן השרות ובזמן תקופת האחריות למוצר.

 

 תנאי תשלום:. 6

תשלם תמורת ביצוע העבודות בשלמותם לפי תנאי המכרז והחוזה, בהתאם למפורט בהצעת המציע,  .א

ואשר יערכו על סמך ההזמנות,  המועצהאת הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו על ידי  המועצה

  –והכל בהתאם למחירים המופיעים בחלק ט', ובניכוי ההנחה הנקובה בהצעה שאושרה כזוכה ]להלן 

 "התמורה"[. התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו, ולמעט המע"מ.

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

 בעד השירותים והעבודות שביצע ויצרף לו כל מסמך ו/או אישור רלוונטי. 

 חשבונותיו של הספק ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון  .ב

 במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל. 
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ימים ממועד  7תשלום, במלואו או בחלקו בתוך המנהל יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור המנהל שיאשרו ל .ג

יום מתום החודש בו הומצא  45 -הגשתו והתמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם לספק לא יאוחר מ

 החשבון. 

על האף האמור לעיל, הייתה עסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני, ראשית הרשות  .ד

חסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני, עד תום המקומית לדחות את מועד התשלום החלק הי

-ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני, ובהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 10

2017 ." 

, ישולמו לקבלן הפרשי הצמדה וריבית כקבוע במועצהלא הועברו התשלומים במועדם, מסיבה התלויה  .ה

 . 2017-התשע"זמוסר תשלומים לספקים,  בחוק

 

 :תנאי הצמדה .ו

 

המחירים המופיעים בכתב ההצעה ובחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג של  .1

 התייקרות במהלך כל תקופת ההתקשרות, למעט בהתאם למפורט להלן: 

המחירים המופיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג של התייקרות  .א

 18החודשים שמניינם יחל מהמועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " 18במהלך כל תקופת 

 "(. החודשים הראשונים של ההתקשרות

 חודשים החל מהמועד האחרון עפ"י להגשת ההצעות . 18הוא המדד הידוע בתום  –" מדד בסיס"   

 או כפי שיקבע במסמכי המכרז. הוא מדד האחרון והידוע במועד)י( הגשת החשבון)ות(  –" מדד קובע"   

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד החוזה  18למרות האמור לעיל , אם במהלך  .ב

מהמועד האחרון להגשת ההצעות, תעשה התאמה לשינויים הבאים כדלהלן:  4%ושיעורו עלה על 

, לבין 4% -את ה שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד

 המדד הקובע במועד)י( הגשת החשבון)ות(. 

   

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

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

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

 התחייבויות הספק לתקופות האחריות וכן כל הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע העבודות.

 

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

תם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה העסקתו של התשלום ודרך העבר

 הספק טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

 

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פרעון כל חשבון אם הספק אינו ממלא אחר  המועצה .ט

הודעה בכתב לספק, בה תצויין הסיבה לעיכוב  ההמועצהתחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן 

 החשבון או דחיית הפרעון כאמור.
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 הזמנת העבודה: .7

 

או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט ועל /ו הכמויותאת כל זוכה הלהזמין מ המועצההרשות בידי  (א)

ועל פי  המועצהאו השירות הנדרש בהתאם לדרישת /ולבצע את העבודה  המועצהלהענות להזמנות  זוכהה

העבודות יכול שתבוצענה במקביל או  לבצע חלק מהעבודה בעצמה. המועצהתנאי המכרז. וכן הרשות בידי 

 להיות ערוך לביצוען לפי הנחיות אלה. הספקבדירוג, לפי הוראת המנהל, ועל 

 

 שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או מהכמויות המועצהמובהר ומודגש בזאת במפורש, כי  (ב)

שומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע העבודות  המועצההכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. 

לבצע את יתרת העבודות רק לאחר  זוכההנשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את 

לעצמה את הזכות במפורש על אף כל  המועצהשימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת 

האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי 

מוותר בזאת על כל דרישה ו/או  הזוכהבתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק ו המועצהממנה יחייבו את 

 ק מהעבודות נשוא המכרז.תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חל

 

שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של הזוכה ולבצע חלק מהעבודות בעצמה, לפי  המועצה (ג)

שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי המכרז 

עת מוחלט באשר להערכת היקף העבודות, מיקום שיקול ד למועצהובחוזה.  לצורך כך, מובהר ומוסכם כי 

העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב. הזוכה מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או 

 תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. 

 

נה רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים בהתאם להוראות תק המועצה (ד)

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3

 

וגזבר.  מיובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י רה" (ה)

 לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין.

 

 ערבות ביצוע: .8

ימים מיום ההודעה על זכייתו, ערבות בנקאית  4, בתוך למועצה ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא ה          

הערבות תהא בנוסח . ₪  4,000ועל סך  חודשים  15-, ובתוקף ל13צמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מס' 

 .המועצהגזבר המפורט בחלק ג' למסמכי המכרז, בשינויים המתחייבים ותובא לאישור 

יהיה להאריך הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא  ספקעל ה 

 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3בתוקף עד 

 

 המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות  .9

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

בהתאם  1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-לחוק חופש המידע, תשנ"ח
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הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם ייקבע  .ב

 משתתפים במכרז.כזוכה, תועמד הצעתו לעיונם של ה

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

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

i.יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי . 

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

 ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור.

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

ו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז . מציע שסימן חלקים בהצעת

 למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים.

iv סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם .

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

 חרים.המציעים הא

v למרות כל האמור לעיל, ידוע למציע כי כתב ההצעה ]מחירי ההצעה[ וכל מסמך אחר המיועד.

 לניקוד המציע, אינו בבחינת מסמך סודי והוא יותרו לעיון.

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

ל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות ועדת המכרזים בלבד, אשר תפע

 רשות מנהלית.

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

 היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.

זוכה שהזוכה הגדירם כסודיים  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת ה .ו

תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את 

 נסיבות העניין.

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

 החומר לעיונו של המבקש.
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 זכויות:שמירת . 10

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש למועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  )א(

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

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

 לתנאי החוזה.

אות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המשתתף כל ההוצ .11

 בלבד.

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .12

 : קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז .13

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

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

, פרט לשכר  המועצההזוכה המאוחר . במקרה שכזה , לא יהא זכאי המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת 

 ה ע"י המנהל . עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושר

 , בגין ההליך שבוצע.  המועצהלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  

 

 

 _________________     מס' עסק מורשה/ח.פ. _____________                ___________________

 כתובת המציע         שם המציע         

 ___________________  ________________________________     

 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע      

 

 תאריך : _____________     חתימה וחותמת המציע: ________________
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 ___________המציע : +חותמת חתימת  

 

  
 

 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 

 

 בנק ______________                                  לכבוד                                                                    

 סניף _______________                                                                  מונד-המועצה המקומית תל

 כתובת הסניף _______________                        א.נ ,                                                                          

 תאריך _______________                                                                                                              

 

 ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס'___

על פי בקשת ___________________________ ת.ז./ח.פ. _______________ )להלן: "המבקש/ים"(,  .1

ש"ח( )להלן: "סכום  יםיאלפש"ח )במילים:  2,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של 

הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם במכרז מס' 

 .מונד-המועצה המקומית תלאספקת מוצרי מזון ושתיה קלה עבור  – 01/2020

 בערבות זו: . 2

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

 100.8והעומד על או בסמוך לכך  15.12.2019שפורסם ביום  2019נובמבר מדד חודש  -"מדד יסודי"  )ב(

 נק'.

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13מדד המחירים לצרכן, לוח מס'  -"מדד"  )ג(

ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

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

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

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

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

 סכום הערבות.על שתכם ובתנאי שלא יעלה בדרי

 

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

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

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

 המבקש/ים.

 

ועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת. דרישה על פי  27.4.2020ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

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

 

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

 

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     



 

 
 חתימה+חותמת: _____________
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 תצהיר לעניין תשלומים  - ד'חלק 

 

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

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

______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום   המציעאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם  .1

  (. הזוכההמציע/ –להלן ולהצהיר בשמו )

ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת  .2

 . המועצהוגזבר  המועצהאש הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ר

ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום  .3

 בגין ביצוע העבודה/השירותים.

ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר  .4

 .המועצהל ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של סופקו וניתנו ע

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .5

          _______________ 

         

                 

 אישור

 

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

_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 

אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה /יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר

 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 

 , עו"ד                         

 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 ___________המציע : +חותמת חתימת  

 

  
 

 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז -חלק ה' 

בקשר עם אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

, מכרז פומבי למכרז ____________ "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " 01/2020מס' 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

ופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או המחירים המ .3

 קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.לא הייתי  .5

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז. .6

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

בות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעק .8

 פוטנציאלי אחר במכרז.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .9

 

_______________     ______________________     ____________ 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 

 

 אישור

 

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 

_________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף __________________________ הנושא ת.ז שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר 

 באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_______________                                                                                 __________________________ 

  תאריך                                                                                          שם מלא + חתימה + חותמת 

  



 

 
 חתימה+חותמת: _____________
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 – ותצהיר לעניין הנסיוןמבקר חשבון -אישור רואה –חלק ו'

 

 מונד-המקומית תלהמועצה  לכבוד:  

       

 א.ג.נ.,

  2018-2016ות מזון הכנסות בשנים אהנדון: הכנסות החברה, בקמעונ

 

ביקרנו את הצהרת החברה   כרואי החשבון המבקרים של חברת ____________ )להלן: "החברה"( ולבקשתה,

 )להלן "הדוח"(. 31.12.2018בקמעונות מזון לכל אחת משלושת השנים שהסתיימו ביום 

 

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

 תצהיר זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

 חון שאין בדוח הצגה מוטעית מהותית.במטרה להשיג מידה סבירה של בט

 

ביקורת כוללת, בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע, בחינת הדיווח והתאמתו לכללי הדיווח 

הנדרשים ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בתצהיר בכללותו. 

 נאות לחוות דעתנו. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס

 

לדעתנו, הדוח הנ"ל משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של החברה מכל הבחינות המהותיות, את הכנסות 

 .31.12.2018החברה לכל אחת משלושת השנים שהסתיימו ביום 

 

 

 

 בברכה

______________________ 

 רואה חשבון
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 ___________המציע : +חותמת חתימת  

 

  
 

 

 תצהיר המציע לעניין הניסיון הנדרש  -מונד-המועצה המקומית תל לכבוד:  

 

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

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

______ )להלן: "המציע"( המגישה הנני משמש כ _________________ בעמותת/חברת ___________ .1

 והנני מורשה לחתום, להצהיר ולהתחייב בשם המציע כדלהלן.  01/2020הצעתה במכרז מס' 

, גופים 3עד עבור לשנה במצטבר )כולל מע"מ( ₪  80,000 –מ  אינו נמוךשבקמעונות מזון כספי למציע מחזור  .2

 .2016-2018ובכל אחת מהשנים 

להוכחת איתם התקשר המציע לקמעונות מזון הגופים להם להלן רשימה כוללת ומפורטת של להוכחת המוצהר לעיל, 

 הכספי, התואמת את האמור לעיל:  המחזור

 

______________ 

 חותמת רו"ח לצרכי זיהוי

 בכבוד  רב, 

__________________ 

 שם המציע + חתימה

 אישור

מר/גב' ________, אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני 

, לאחר שהזהרתיו/ה כי -ת.ז. _________, מורשה החתימה ב _________________ח.פ. _____________

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 _______________עו"ד 

 תפקיד איש קשר אנשי קשר  שם המזמין שנה

 וטלפון )רצוי נייד(

היקף כספי לשנה בש"ח כולל 

 מע"מ

  6201שנת 

 

 

   

 2016שנת 

 

    

     2016שנת 

  2017שנת 

 

 

   

     2017שנת 

     2017שנת 

  2018שנת 

 

 

   

     2018שנת 

     2018שנת 
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 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: -חלק ז' 

 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

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

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

 

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

  

 

 (:  מחק את המיותר)במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה 

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים; לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .       א.1

 

לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, אולם  הורשעו בעבירה אחתהמציע או בעל זיקה אליו  ב.

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

 

לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק עובדים  הורשעו בשתי עבירות או יותרהמציע או בעל זיקה אליו  ג.

 זרים, אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

, שחלק מהן 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 להלן:מובאות 

 

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

 

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;

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

מה במהותו להרכב כאמור של המציע, חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דו

      ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 בידי מי  ששולט במציע;

 

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

 (; 2002באוקטובר 
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חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  –" חוק עובדים זרים" .5

- 1991; 

 

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

 

המועד האחרון להגשת ההצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .7

 במכרז; 

 

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .8

 

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

 האדם; 

 

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

 

 

 

 המצהיר/ה

 

 

 אישור

 

 

 

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

שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי _______________/המוכר/ת לי 

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 

 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 

 

 

 , עו"ד                         

 מ.ר. ___________

 חותמת  

 

 



 

 
 חתימה+חותמת: _____________
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -' חחלק 

 מונד-המועצה המקומית תלן ושתיה קלה עבור אספקת מוצרי מזו -01/2020 מס' פומבימכרז 

 

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

מוצרי מזון של  הביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לאספקהוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, שיטת 

ב , לוח התשלומים, תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישומונד-המועצה המקומית תלושתיה קלה עבור 

 וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה; התמורה, ערבויות,

 

שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ולאחר שבדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר 

 ;המוצריםמהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם ביצוע אספקת 

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

המועצה המקומית מוצרי מזון ושתיה קלה עבור ה של י כוללת את כל הדרוש לביצוע אספקהנני מצהיר בזה כי הצעת

, לבצע את כל הנדרש מהזוכה במכרז וכי באפשרותי ,ההצעההמפורט בכתב   בהתאם למפורט בחלק ט' מונד-תל

, ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי אשר יימסרו לי מעת לעת עבודההזמנות מיד עם קבלת 

, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים המוצרים

 .שבחוזה

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

, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו ף ובשלמותבכל היק המוצריםת לאספק

 .תאו אחר

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

בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי  ההצעההמוצרים שבכתב את לספק המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב 

 המכרז והחוזה.

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

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

 ים זהים.את הצעתי הנני מגיש בשני העתק שנקבע להגשת ההצעות.

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

, בתוקף בסכום הנקוב בתנאי המכרז להבטחת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית

 .  למועד שנקבע במכרז בתנאי המכרז

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

 בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

ידי בקשר עם -היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על

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

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

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

 ת המסמכים והאישורים הבאים:כן אני מצרף להצעתי א

 ]תשומת לב המציע, כי יתכן ויהיו שינויים ברשימה זו ועליו לוודא כי כל המסמכים הנדרשים הוגשו[

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב
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לסימון 

 המשתתף

לסימון מחלקת  

 התקשרויות

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( החוזה ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה מלא בשני העתקים ____

 יש / אין / ______ בהתאם לתנאי המכרזערבות בנקאית להשתתפות במכרז,  ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / ______ תקף על ניכוי מס הכנסה במקור אישור ____

 יש / אין / ______ המציע כנדרש במסמכי המכרז המחזור הכספי שלבדבר  אישור רו"ח ____

 יש / אין / ______ מסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר זכויות חתימה ____

 אין / ______יש /  תצהיר בדבר הזמנות עבודה ____

 יש / אין / ______ הצהרת משתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ____

 יש / אין / ______ למשתתפים במכרז מועצההעתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא ע"י ה ____

  או לחבר המועצה מועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה ____

 יש / אין / ______ בתוקף על שם המציעהעתק תעודת כשרות מאת הרבנות,  ____

 יש / אין / ______ תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ____

 

 

ככל שתמצא אי התאמה בין הרשימה לעיל לבין הדרישות בתנאי הסף או רשימת המסמכים  -תשומת לב המציעים 

ר על האמור ברשימה לעיל לחלק א' גוב 2האמור בתנאי הסף ובסעיף  –לחלק א' למסמכי המכרז(  2שיש לצרף )ס'

 לטובת קבלת הבהרות ומענה סופי. , במקרה של סתירה כאמור מועצהומחובת המציעים לפנות ל

 

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: ________________

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 חתימה+חותמת: _____________
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 .מונד-המועצה המקומית תלמוצרי מזון ושתיה קלה עבור  -כתב הצעה  -חלק ט'  

 בשם המציע  01/2020אני הח"מ, מוסמך להצהיר, להתחייב ולחתום על כתב ההצעה למכרז 

 ________________________, כדלקמן:

 

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

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

על מתן אספקת המוצרים למשתתפים על כל נספחיהם, ובדק את כל הוראות הדין, התקנים והנהלים החלים 

 נשוא המכרז והביא בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעת המציע שלהלן. 

 בבחירת הזוכה במכרז. מועצהקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי ה 3

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

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות המציע, ולא תהא לנו כל טענה  מונד-בתל

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או  -בקשר עם אי מונד-המועצה המקומית תלכלפי 

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

  המחירים כוללים מע"מ.  ידוע לי כי 5

 ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל, או תוספת על המחירים יגרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה. 6

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר, ואף  מועצהידוע לי, כי ה 7

 לדחות ההצעות כולן. 

עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין  8

 .מועצהמורשי החתימה של ה

שיעור ההנחה, כפי שנרשם על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג  9

רווח קבלני וכל  הובלה, הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז על פי תנאי המכרז והחוזה ונספחיו לרבות

 הוצאה אחרת.

 .מועצהידוע כי ההתקשרות על פי ההליך כפופה, בין השאר, באישורים תקציביים וביכולת המימון של ה 10

כולל מע"מ לשנה. יחד עם  זאת, יובהר כי ₪  100,000לכל היותר היקף ההתקשרות נשוא למכרז זה, מוערך ב 11

לעיל ו/או לממש כל ההיקף התקציבי המוערך וכי חייבת בביצוע כל העבודות המפורטות  מועצהאין ה

אשר יפעלו בפועל ובהתאם לדרישה. לא המוצרים התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו, בהתאם לכמות 

 תישמע כל טענה מצד הזוכה בדבר אי מימוש ההיקף התקציבי כאמור לעיל.

פרטים האמורים, וכי מסגרת ההתקשרות אינה מוגבלת לשיעורי היקפי העבודה או היקפי ה מועצהידוע לי, כי ה 12

אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו, והכל יהא  מועצהתיבחן כמסגרת אחת כוללת. ה

 בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין.

 .מוצרים שסופקו בפועל בלבדידוע לי, כי התמורה תשולם בגין  13

 , ולא ישולמו דמי משלוח.)כולל מע"מ(₪  300לי יהיה סכום ההזמנה המינימאידוע לי  14
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בטבלה נמוך מהמחירים יהיה בעת ביצוע ההזמנה בבית העסק שלו ים המוצר ומחירכי היה  ,הספק מתחייב 15

המוצר בעת ביצוע ההזמנה תהיה לפי מחיר בפועל , התמורה שתשולם מטה ]לאחר ניכוי הנחת הספק במכרז[

 נותן השירותים, ובמקרה הצורך יבוצעו קיזוזים אל מול נותן השירותים. בבית העסק של 

 

הנני מציע לבצע את מלוא העבודות ולספק את כל המוצרים המבוקשים בכמות הנדרשת, בתמורה  ,לאור כל האמור לעיל

 _______ )במילים:__ובניכוי שיעור הנחה של %_______ המפורטים בטבלה שלהלן המקסימליים יםלמחיר

 _________ האחוז(, על המחיר המופיע בטבלה שלהלן:_______________

 

מחיר  לפריט )כולל  תיאור הפריט מס'

 מע"מ(

 ג'יקובס -נס קפה  .1
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  32 גר 200טסטר צ'ויס    .2

 14.90 שקיקים 100תה ויסוצקי קלאסי   .3

גרם  1.5שקיות  25תה ויסוצקי ירוק בטעמים בחבילה   .4

 כל שקית

17.50 

 7.90 גרם 200 במבה  .5

 1.70 גרם 25במבה   .6

 3.90 גרם 70ביסלי   .7

 6.50 גרם 200ביסלי   .8

 9.40 גרם  400בייגלה   .9

 3.5 גרם 50תפוציפס   .10

 9.90 גרם 200תפוציפס   .11

 17.90 יח' 10קפסולות לקפה   .12

 8.90 גרם 100קפה טורקי עלית   .13

 19.90 גרם ליחידה 85קפה טורקי עלית מארז שלישייה   .14

 27 גרם ליחידה 125טורקי עלית מארז שלישייה קפה   .15

 19.90 גרם 200קפה נמס עלית   .16
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מחיר  לפריט )כולל  תיאור הפריט מס'

 מע"מ(

 4.5 גרם 250 5%גבינה לבנה   .17

 13 גרם  200 28%גבינה צהובה פרוסה תנובה   .18

 5.5 גרם 250 5%קוטג   .19

 4.5 גרם 200מחמאה בלובנד   .20

 4.5 גרם 200מרגרינה בלו בנד   .21

 3.85 גרם 100חמאה   .22

 5.60 מ"ל  250תנובה  38%שמנת מתוקה   .23

 1.20 מייל 200 15%שמנת חמוצה   .24

 11.80 ליטר 2חלב   .25

 5.80 ליטר 1  3%חלב   .26

 10.90 עין גדי  -ליטר 2שישיית מים   .27

 11.90 ליטר מי עדן/נביעות 1.5שישיית מים   .28

 13 ליטר  1יין תירוש מתוק   .29

 10 גר'  500אבקה להכנת משקה בטעם שוקו   .30

 4 חבילה /צרור נענע  .31

 

 15 יחידות בחבילה 10לחמניות אצבע   .32

 4 בגטים  .33

 3.70 ק"ג 1קמח חיטה לבן   .34

 3.90 ק"ג 1סוכר לבן   .35

 300סוכרזית קלאסי ממתיק טבליות ללא קלויות    .36

 יחידות

8.5 

 27 יח 100סטיביה   .37

 17 גרם 500פיצות קפואות   .38

 9 גרם 800אפונה וגזר קפואים   .39
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מחיר  לפריט )כולל  תיאור הפריט מס'

 מע"מ(

 26 גרם 300פסטרמה   .40

 31.90 ק"ג 1חזה עוף טרי    .41

 24.90 ק"ג 1כרעיים עוף טרי מחיר   .42

 5.90 גרם 500פסטות   .43

 10 ק"ג 1אורז סוגת קלאסי   .44

 3.5 גרם 200פירורי לחם   .45

 5 פתיתים  .46

 M 26יח' מידה  30ביצים   .47

 5.90 גרם 560רסק עגבניות   .48

 11.90 גרם 400ממרח שוקולד פרווה   .49

 23 גרם 750שניצל תירס   .50

 39 גלילים 32נייר טואלט   .51

 7 לחם פרוס  .52

 19.90 גרם 1.75ביסקוויט פתי בר   .53

 9 גרם 500וופלות שוקו עלית   .54

 23 גרם  160יח'* 4טונה בשמן   .55

 5.5 גרם 550תירס מתוק   .56

 6.90 גרם 560ירוקים טבעות זיתים   .57

 6.90 גרם 560זיתים שחורים טבעות   .58

 5.90 גרם  560מלפפונים במלח גדול   .59

 5.90 גרם 560מלפפונים בחומץ  גדול   .60
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מחיר  לפריט )כולל  תיאור הפריט מס'

 מע"מ(

 13 גרם 750קורנפלקס   .61

 6.90 ליטר  1שמן קנולה   .62

 13 גרם 500טחינה גולמית   .63

 גרם 750קטשופ   .64

 

11 

 8.5 גרם 500מיונז   .65

 11 גרם 500ממרח חומוס   .66

 16 גרם 400עוגיות עבאדי   .67

 17 גרם 400עוגיות מתוקות   .68

 1.5 ק"ג 1מלח שולחן סלית   .69

 13.5 ק"ג 1מרק עוף   .70

 4.90 גרם 80פודינג וניל   .71

 12.40 גרם 80פלפל שחור טחון   .72

 8.40 ליטר 1מיץ לימון משומר   .73

 11 ליטר 1סירופ בטעמים ויטמינצ'יק   .74

 6.90 ק"ג 1מלון   .75

 16.90 ק"ג 1ענבים ירוקים   .76

 6 ק"ג 1אבטיח   .77

 9 ק"ג  1תפוח עץ   .78

 5 ק"ג  1בננות   .79

 10 ק"ג  1אגס   .80

 9.90 תות שדה  למארז   .81

 18 ק"ג  1אבוקדו   .82
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מחיר  לפריט )כולל  תיאור הפריט מס'

 מע"מ(

 6 ק"ג  1לימון   .83

 8 ק"ג  1פלפל אדום   .84

 4.90 ק"ג  1מלפפון   .85

 4.90 ק"ג  1עגבניות   .86

 3.90 ק"ג 1תפוח אדמה   .87

 3.90 ק"ג  1גזר ארוז   .88

 4 ק"ג  1קלמנטינה   .89

 5 ק"ג  1תפוזים   .90

 5.90 בצל ירוק  .91

 3.90 ק"ג 1בצל יבש   .92

 22 ק"ג 1שום   .93

 3.90 כוסברה, פיטרוזיליה, שמיר  .94

 

 

 

כתובת:   שם המציע: _____________________________

___________________________ 

חותמת וחתימה:   טלפון: ____________________________

___________________________      
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 'ילק ח

 

 01/2020חוזה מס' 

 

 .מונד-המועצה המקומית תלאספקת מוצרי מזון ושתיה קלה עבור 

 

 2019ביום _____________ לחודש ____________ שנת  בתל מונדחוזה שנערך ונחתם 

 

 בין

 

 "(מועצה)להלן: "המונד-המועצה המקומית תל

 מצד אחד 

 

 לבין

 

 השם ___________   תעודת זהות או מס' החברה __________________

 "(נותן השירותים/הספק)להלן: "  הכתובת ____________________  

 מצד שני   

 

                                                              

אספקת מוצרי מזון ושתיה קלה עבור להזמינה הצעות  01/2020מס'  פומבי, במסגרת מכרז מועצהוה  :הואיל

 .מונד-המועצה המקומית תל

-המקומית תלהמועצה עבור  מוצרי מזון ושתיה קלה 01/2020מס'  הגיש הצעה מטעמו למכרז והספק  והואיל:

הנדרשים במסגרת המכרז וכי יש לו  באספקת המוצריםובין השאר הצהיר כי הינו עוסק , מונד

הכישורים, הידע, הניסיון, כח אדם מקצועי, המומחיות, המיומנות, האמצעים, האישורים, ההיתרים 

 והרישיונות הדרושים לביצוע השירותים ברמה הגבוהה ביותר; 

של  אספקה__ המליצה על קבלת הצעתו של הספק ל___בהחלטתה מיום _____ וועדת המכרזים  והואיל:

 אישר את ההמלצה. מועצהכאמור במסמכי המכרז וראש ה מוצרים בהתאם למפורט בחלק ט'ה

והספק מתחייב לבצע את העבודות כהגדרתן להלן, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר,    והואיל: 

דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, ותקנים מחייבים ובהתאם להנחיות והוראות ובכפוף להוראות כל 

 כל הגורמים המוסמכים;

 תקציביים מתאימים.וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיפים   והואיל:

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:

 

 

 

 

 תנה  והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לזאת הוצהר, הו
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 מבוא  .1

 

 המבוא לחוזה זה ונספחיו  מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

 כותרות חוזה זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה.  1.2

 כל המסמכים המפורטים להלן,  הינם חלק ממסמכי החוזה המהווים מקשה אחת.  1.3

מהוראותיהם המשולבות והמאוחדות של החוזה ונספחיו, וכל  מוסכם  על הצדדים, כי חוזה זה מורכב 1.4

 פרשנות של חוזה זה תתבצע בהתייחס להוראותיהם במשולב ובמאוחד, ללא הבחנה ו/או הבדל ביניהם.

גילה הספק סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור בחוזה 

ון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המנהל הודעה לספק או שיש לדעת הספק ספק בפירושו הנכ

והמנהל יתן הוראות בכתב,  מועצהיפנה הספק בכתב ל -שלדעתו אין הספק מפרש כהלכה את החוזה 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. -לרבות תכניות לפי הצורך 

 

 מבוא והגדרות:

וצרופותיהם מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה המבוא להסכם זה ומסמכי ההזמנה על כל נספחים  .2

 ויש לקראם יחד הימנו.

פרשנות המונחים בהסכם זה, תהא כמפורט להלן, אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת. ככל שתהיה סתירה  .3

 בין הפרשנות שלהלן לפרשנות המופיעה במסמכי ההזמנה, תגבר הפרשנות שניתנה במסמכי ההזמנה.

 .מונד-היישוב תל – היישוב

 מנהל הרכש או מי מטעמו - המנהל 

 חוזה זה, כולל כל המסמכים הנספחים לחוזה, ולרבות כל מסמכי ההזמנה. -החוזה/ההסכם 

 

 הוראות כלליות:

 מהות ההתקשרות: .4

-מועצה המקומית תלמקבל על עצמו מתן שירותי אספקת מזון ושתיה קלה להספק , וספקמוסרת בזה ל מועצהה .א

 בהתאם להוראות ההזמנה והסכם זה. מונד

לכל  מועצה, ותסופק לכתובת אשר תמסור  ה16:00עד לשעה ספק . ההזמנה תועבר ללעת מעתכאמור תבוצע הזמנה  .ב

 ביום למחרת. לכל הזמנה יצרף חשבונית עסקה.  12:00המאוחר, עד לשעה 

 מועצההיובהר כי . למען הסר ספק, בכל הזמנה יירשם יעד מקום אספקת המוצרים וכן כתובת וטלפון לבירורים .ג

 .תהיה רשאית לבקש מספר נקודות פיזור באותו אתר במסגרת אותה הזמנה ללא כל תוספת עלות

 לא תשולם תמורה נוספת למשלוח המוצרים. )כולל מע"מ(.₪  300סכום ההזמנה המינימאלי יהיה  .ד

, ללא כל פגמים ובאריזתו מועצהובהזמנת העל הזוכה לספק את המוצרים בהתאם לתיאורו ברשימת המוצרים  .ה

 , ולצרף תעודת משלוחהמקורית

והנענע  הירקות יהיו טריים ,והפירות כל המוצרים יסופקו אך ורק אם הם בתוקף למשך זמן סביר מיום האספקה .ו

 תהיה ירוקה. 
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היוודע האמור, עם מים, כמויות חסרות או ללא פריטים מסוילא סיפק הספק את ההזמנה או סיפק את ההזמנה ב .ז

ממועד  שעות (4) החלפת ההזמנה תוך ארבע/לספק בדבר הליקוי והספק ידאג לאספקת/השלמת מועצהודיע הת

 , ללא עלויות נוספות. מראש מועצה, באישור המועצההודעת ה

 4כך שהם יסופקו תוך מוצרים האספקת  את לבקש מועצהה, באפשרות כפי שיקבעו על ידי המנהל במקרים חריגים .ח

 .שעות ממועד קבלת ההזמנה

 הובלת המוצרים תתבצע תוך הקפדת הספק על בקרת הטמפרטורה של במוצרים.   .ט

רכישת המוצרים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקס ל ותלאפשר ביצוע ההזמנ הספק על עם החתימה על החוזה,  .י

 . של הספק ו/או אתר אינטרנט

ביצוע ההזמנה אצל נותן השירותים, ובמקרה הצורך יבוצעו  התמורה שתשולם בפועל תהיה לפי מחיר המוצר בעת .יא

 קיזוזים אל מול נותן השירותים. 

לנכות  מועצהבכל מקרה של הפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה ו/או בכל ליקוי שיתגלה בעבודות, תהיה רשאית ה .יב

 ן.מן התמורה אשר תשולם לספק סכום פיצוי מוסכם בסכומים הנקובים להל

לכל מקרה ו/או שעת איחור ועד לאספקת ₪  200פיצוי מוסכם של  -ליקוי או חסר במתן השירותים בגין כל 

 המוצרים.

מבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים לעיל בכל אחד מהמקרים המתוארים לעיל, הספק ידאג להחלפת המוצרים 

 באופן מידיי ועל חשבונו.

קול דעתה הבלעדי על הפסקת ביצוע העבודות או התנייתן להחליט לפי שי מונד-המועצה המקומית תלהרשות בידי  .יג

  ימים. 30או ביטול ההתקשרות וזאת לאחר מתן הודעה סבירה מראש, אשר לא תעלה בכל מקרה על 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק  .5

 

במועד, כשהם טריים והאיכות מעולה, נשוא המכרז וחוזה זה,  לספק את המוצריםהספק מתחייב  5.1

ילות ובהתאם להנחיות המפורטות במסמכי החוזה והמכרז בכלל, בנאמנות ולשביעות רצון בדייקנות, ביע

, למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור מועצהה

 לביצוען.

יים הדרושים הספק מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצוע 5.2

לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר: והוא מתחייב כלפי 

 לבצע את העבודה באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל. מועצהה

הספק מצהיר כי בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה והדרושים לצורך ביצועה,  5.3

צא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין לו ולא יהיו לו כל וכי מ

תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של כל התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות הקשורים לביצוע 

 העבודות.

את העבודה, יב לבצע הספק מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה, והוא מתחי 5.4

, לרבות הוראות והנחיות של נשוא המכרזעבודות הלכל תקן מחייב, החלים על ו בכפוף להוראות כל דין

 .כל גורם מוסמך

הספק מתחייב לדאוג, על חשבונו, לקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע  5.5

 על פי חוזה זה. מועצההעבודות הנדרשות על ידי ההעבודות, ולהחזיקם תקפים במשך כל תקופת ביצוע 
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הספק מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה, והוא  מתחייב להישאר מורשה כאמור במשך  5.6

, כל ספק משנה יהיה מועצהכל זמן מתן השירותים על פי חוזה זה, ובאם יעסיק קבלני משנה באישור ה

העבודה והוא מתחייב להישאר מורשה כאמור במשך כל זמן מתן השירותים מורשה על פי כל דין לבצע את 

 על פי חוזה זה, מבלי לגרוע מיתר ההוראות החלות על קבלני משנה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין.

נשוא חוזה זה ולמילוי כל  לספק את המוצריםהספק מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים  5.7

לואם ובמועדם לרבות הגדלת היקף העבודות והוא מצהיר בזאת, כי אין ולא התחייבויותיו בחוזה זה במ

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או מועצהתהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד ה

טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם האתרים ו/או העבודה, וכי שכר 

 עפ"י הצעתו, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה.התמורה שיקבל 

לא תהיה  מועצהוה על אחריותו המלאה יספק את המוצריםמוסכם בין הצדדים במפורש, כי הספק  5.8

 אחראית לכל נזק שייגרם על ידי הספק, או מי מעובדיו או מי מטעמו, לכל אדם או לכל רכוש של צד שלישי.

, על פי לוח הזמנים והתנאים המפורטים בחוזה ובהזמנות העבודה, לספק סלי המוצריםק מתחייב הספ 5.9

 שימסרו לספק מעת לעת.

, במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי הזמנות עבודה, המפרטים ויתר מסמכי המוצריםאת יספק הספק  5.10

להוראותיהם באופן קפדני בכל ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע על פי הנחיות והוראות המנהל החוזה ו

הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ונספחיו. אין באמור בסעיף זה להטיל על המנהל ו/או 

 אחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל של הספק. מועצהה

למען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל על ביצוע העבודות על ידי הספק, לא ישחרר את הספק  

למילוי תנאי חוזה זה והספק בלבד יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות  מועצהויותיו כלפי המהתחייב

 ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. 

הספק לא יעסיק בקשר לקיום התחייבויותיו מכוח חוזה זה מי שאינו אזרח ישראל או תושב בעל רישיון  5.11

 .עבודה כחוק

המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המנהל הספק ימלא אחר כל דרישה מטעם   5.12

התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע את תפקידיו ברשלנות. 

אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, הספק לא יחזור להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. 

יף זה, יחייב את הספק בפיצויים מוסכמים מראש כמפורט בנספח מפרט דרישות אי מילוי הוראות סע

 לביצוע  )נספח ב(, לכל עובד שיעסיק הספק בניגוד להוראות סעיף זה.

  

, מועצההספק מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם ע"י הממשלה ובין אם ע"י ה 5.13

במסגרת חוזה זה, יימשך כמו בשגרה ולא יופסק ע"י הספק, כל עוד לא ניתנה  מועצהמתן השירות הניתן ל

  לספק הנחיה מפורשת ובכתב מהמנהל, לפיה העבודות יופסקו לאלתר. 
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 הזמנת עבודה .6

להזמין מהספק את כל העבודות/השירות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט ועל  מועצההרשות בידי ה  6.1

ועל פי  מועצהלבצע את העבודה /או השירות הנדרש בהתאם לדרישת ה ועצהמהספק להיענות להזמנות ה

העבודות יכול שתבוצענה במקביל  לבצע חלק מהעבודה בעצמה. מועצהתנאי המכרז. וכן הרשות בידי ה

 או בדירוג, לפי הוראת המנהל, ועל הספק להיות ערוך לביצוען לפי הנחיות אלה.

 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או מהכמויות  מועצהמובהר ומודגש בזאת במפורש, כי ה  6.2

שומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע העבודות  מועצההכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. ה

נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הספק לבצע את יתרת העבודות רק לאחר 

לעצמה את הזכות במפורש על אף כל  מועצההעבודות. כמו כן, שומרת השימצאו התקציבים להשלמת 

האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי 

בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק והספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או  מועצהממנה יחייבו את ה

 א בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.תביעה/טענה מכל סוג שהו

 

שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של הזוכה ולבצע חלק מהעבודות בעצמה,  מועצהה  6.3

לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי 

שיקול דעת מוחלט באשר  מועצה. לצורך כך, מובהר ומוסכם כי לבכמויות , ולרבות שינויהמכרז ובחוזה

להערכת היקף העבודות, מיקום העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב. הזוכה מוותר 

 מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. 

 

בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י רה"ע וגזבר. יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה  6.4

 לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין.

 

 תקופת ההתקשרות והביצוע .7

 

 חודשים, החל ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה.  12 -תקופת ההתקשרות לביצוע העבודה הינה ל 7.1

 

 12 עדנתונה האפשרות, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות, לתקופה של  מועצהל 7.2

ם, עד ארבע פעמים נוספות ונפרדות כך שבסך הכל תקופת או חלק מהחודשים נוספים ורצופים, 

חודשים. חולקו תקופות ההארכה לחלקי שנה ]מספר חודשים בכל פעם[, לא  60לא תעלה על  ההתקשרות

 ך כדי לקצר את משך תקופת ההארכה כולה. יהא בכ

 

בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת  7.3

ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה ו/או חידוש הערבויות 

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

 

בכתב על רצונה להאריך את תקופת החוזה, החוזה יסתיים במועדו או במועד  ספקל מועצהלא הודיעה ה 7.4

 הסיום שיצויין במסמך התקופה המוארכת, לפי העניין.  

 



 

 

 

37 
 ___________המציע : +חותמת חתימת  

 

  
 

 

במידה ולא יעמוד הספק במועדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה, ישלם הספק פיצויים מוערכים  7.5

 לפי הדין ו/או ההסכם. מועצהרוע מכל סעד הנתון לומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי לג

 

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שלא  מועצהעל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית ה   7.6

או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב  החוזהמחמת הפרת 

את התמורה לספק  מועצהיום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם ה 30אשר תינתן לספק 

המגיעה לו על פי החוזה בגין אספקת מוצרים אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד 

זכאית לקזז ו/או  מועצה, בניכוי כל הכספים אותם המועצהביצוע העבודות כמופיע בהודעת ה הפסקת

להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה 

במוניטין  לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה

ואובדן רווחים ותשלום עבור מוצרים שהוזמנו אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת 

החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן השרות ובזמן תקופת האחריות 

 למוצר.

 

 התמורה לספק .8

 

פי ההסכם ובהתאם למסמכי המכרז, אספקת המוצרים תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על  8.1

לספק את הסכומים שיתקבלו לפי החשבונות הסופיים שיאושרו ע"י המנהל או  מועצהבשלמות, תשלם ה

מטעמו, שייערך על סמך העבודות שבוצעו בפועל, ובהתאם למחירים המפורטים במסמכי המכרז, ובניכוי 

מחיר המוצר בבית העסק שלו  בעת ביצוע או  למכרז על ידי הספק במסגרת הצעתו תהמוצעההנחה 

 "[.התמורהבפועל ]להלן: " המוצרים אשר סופקווכמפורט בתנאי הסכם זה, לכל מבניהם, נמוך הההזמנה, 

לצורך קבלת התמורה, יעביר הספק למנהל חשבון מפורט, המפרט את המוצרים שסופקו על ידו בפועל 

וכן כל מסמך ו/או אישור מוצרים אישור המנהל בדבר אספקת המוצר כאמור. והתעריף בגינו של כל 

 .רלוונטי

 

מובהר בזאת במפורש, כי התמורה לספק הינה קבועה וללא שינוי, ובהתאם לאחוז ההנחה בכתב הצעתו,  8.2

והיא כוללת ומגלמת בתוכה את כל הוצאות הספק מכל מין וסוג שהוא, בין הוצאות ישירות ובין עקיפות, 

ובין כלליות, הכרוכות בביצוע העבודה על פי תנאי החוזה, ומהווה כיסוי מלא לכל בין מיוחדות 

התחייבויות הספק נשוא החוזה, לרבות כל כח האדם, כלי הרכב, הכלים, הציוד, החומרים, רישוי 

והיתרים, מיסים, היטלים האגרות, ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה  ו/או החזר ההוצאות 

לא תהיה חייבת לשלם לספק  מועצההספק במסגרת ביצוע העבודה ו/או כל חלק הימנה, והאשר הוציא 

 כל תשלום כספי נוסף.

 

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על העבודות נשוא חוזה זה, יחולו  8.3

כל סכום שעליו לנכות לפי  ספקתנכה מהסכומים שיגיעו ל מועצהעל הספק וישולמו על ידו, למעט מע"מ. ה

כל דין ו/או לפי הוראות חוזה זה, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הספק למנהל 
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לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור, 

 . ספקוהעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום ל

 

 מועצהנדרשת לשלם בגינה, חייבת להיות חתומה על ידי מורשי החתימה של ה מועצהעבודה, שהכל הזמנת  8.4

מובהר כי הספק לא יהא זכאי לכל תמורה בגין אספקת המוצרים בהתאם למפורט בחלק ט' ו/או כל פעולה 

 כנדרש בסעיף זה. מועצהאחרת גם ככל שבוצעה בפועל בלא חתימת מורשי החתימה של ה

 

 חשבונותיו של הספק ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון  8.5

 במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל. 

 

תשלם תמורת ביצוע העבודות בשלמותם לפי תנאי המכרז והחוזה, בהתאם למפורט בהצעת המציע,  8.6

ואשר יערכו על סמך ההזמנות,  מועצההאת הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו על ידי  מועצהה

  –והכל בהתאם למחירים המופיעים בחלק ט', ובניכוי ההנחה הנקובה בהצעה שאושרה כזוכה ]להלן 

 "התמורה"[. התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו, ולמעט המע"מ.

 

ס לסכום התמורה המגיעה לו לצורך קבלת התמורה, יעביר הספק למנהל חשבון מפורט, נקוב בש"ח, ביח

 בעד השירותים והעבודות שביצע ויצרף לו כל מסמך ו/או אישור רלוונטי. 

 חשבונותיו של הספק ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון  8.7

 במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל. 

 

ימים  7המנהל יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור המנהל שיאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו בתוך  8.8

יום מתום החודש בו  45 -ממועד הגשתו והתמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם לספק לא יאוחר מ

 הומצא החשבון. 

 

ני, ראשית הרשות על האף האמור לעיל, הייתה עסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצו 8.9

המקומית לדחות את מועד התשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני, עד תום 

-ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני, ובהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 10

2017 . 

 

ן הפרשי הצמדה וריבית כקבוע , ישולמו לקבלמועצהלא הועברו התשלומים במועדם, מסיבה התלויה ב 8.10

 . 2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז בחוק

 

 :תנאי הצמדה 8.11

 

המחירים המופיעים בכתב ההצעה ובחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל  .א

 סוג של התייקרות במהלך כל תקופת ההתקשרות, למעט בהתאם למפורט להלן: 

המחירים המופיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג של התייקרות  .ב

 18ההצעות )להלן: " החודשים שמניינם יחל מהמועד האחרון להגשת  18במהלך כל תקופת 

 "(. החודשים הראשונים של ההתקשרות
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 עפ"י להגשת ההצעות . חודשים החל מהמועד האחרון 18הוא המדד הידוע בתום  –" מדד בסיס"   

 הוא מדד האחרון והידוע במועד)י( הגשת החשבון)ות( או כפי שיקבע במסמכי המכרז.  –" מדד קובע"   

 

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד החוזה  18למרות האמור לעיל , אם במהלך  .ג

ויים הבאים כדלהלן: מהמועד האחרון להגשת ההצעות, תעשה התאמה לשינ 4%ושיעורו עלה על 

, לבין 4% -שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את ה

 המדד הקובע במועד)י( הגשת החשבון)ות(. 

    

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי  8.12

כרז ולפי הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות הספק בגין שכר עבודה הסכם זה ולפי מסמכי המ

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

 התחייבויות הספק לתקופות האחריות וכן כל הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע העבודות.

 

ען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי מובהר בזאת, למ 8.13

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

 הספק טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

 

לדחות פרעון כל חשבון אם הספק אינו ממלא אחר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או  מועצהה 8.14

הודעה בכתב לספק, בה תצויין הסיבה לעיכוב  מועצההתחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן ה

 החשבון או דחיית הפרעון כאמור.

  

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי  8.15

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

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

 דות.התחייבויות הספק לתקופות האחריות וכן כל הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע העבו

 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  8.16

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

 הספק טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

 

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פרעון כל חשבון אם הספק אינו ממלא אחר  מועצהה 8.17

הודעה בכתב לספק, בה תצויין הסיבה לעיכוב  מועצההתחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן ה

 החשבון או דחיית הפרעון כאמור.
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 ערבות ביצוע .9

 

ימים מיום ההודעה על זכייתו, ערבות בנקאית  4, בתוך מועצהל ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא ה 9.1

הערבות תהא בנוסח  ₪.  4,000חודשים ועל סך   15-, ובתוקף ל13צמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מס' 

 .מועצהסמכי המכרז, בשינויים המתחייבים ותובא לאישור גזבר המ המפורט בחלק ג

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

 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3בתוקף עד 

 מועצההערבות תהיה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית של ראש ה 9.2

ו/או הפר או לא  , בכל מקרה שלפי קביעתם הספק לא ביצע את העבודות, כולן או חלקן,מועצהאו גזבר ה

בגין  מועצהמילא את התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, או במקרה של סכומים המגיעים ל

 מועצההפרשים הנובעים מתשלומי יתר ו/או טעויות בחשבונות הספק. היה והערבות תחולט על ידי ה

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

, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לספק מועצהלמען הסר ספק, סכום הערבות שנגבה על ידי ה 9.3

ו/או כלפי המנהל בטענות ומענות  מועצהו/או גזבר ה מועצהאו כלפי ראש ה מועצהזכות כלשהי לבוא כלפי ה

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

  הפרת החוזה.

 הספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. 9.4

לעכב את יתרת תשלומיה לספק ולקזז מיתרת תשלומיה,  מועצהבנוסף לערבות הבנקאית כאמור, רשאית ה 9.5

 ו/או כלפי צד ג'.  מועצההספק כלפי ה כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של

עפ"י  מועצהמובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו עלפי ה 9.6

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

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

 הפרת החוזה.

ערבות הביצוע תוחזר לספק בתום תקופת ההתקשרות )במידה שלא הוארכה, או בתום תקופות ההארכה,  9.7

 כי ביצע את מלוא התחייבויותיו על פי תנאי המכרז וההסכם מועצהלפי הענין(, בכפוף לבדיקת ה

 

 יפוי בנזיקין אחריות וש .10

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  מועצההספק לבדו יהיה אחראי כלפי ה .10.1

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדי הספק  מועצהלהיגרם ל

ו/או לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל הנובע ו/או קשור לשירותים ו/או 

ו/או חוסר התאמתם  מועצהאחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות ה

קנים הנדרשים מהמוצרים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או לת

 עובדיו ו/או כל מי מטעמו. 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  מועצההספק לבדו יהיה אחראי כלפי ה .10.2

שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

לשביעות רצונה המלא ואישורה  מועצההספק אחראי לכל נזק ו/או אובדן שיגרם למוצרים עד למסירתם ל

 בכתב.
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ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור לעיל  ועצהמהספק פוטר בזאת את ה .10.3

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב  7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר  מועצהנזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה

 ונו. לו להתגונן מפניה על חשב

רשאיות לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  מועצהה .10.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות הספק כאמור  מועצהסכומים אשר נתבעים מה

 .מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות הספק כאמור לעיל מועצהלעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 

 הוראות המנהל למניעת נזק .11

. הספק חייב למוצריםלמנהל הרשות, לבחון בכל זמן ועת, את האמצעים בהם אחז הספק למניעת נזק 

להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה ע"י המנהל, אין בהוראות סעיף זה משום הטלת האחריות 

 ת הספק. לרכוש או לגוף, או לגרוע מאחריו מועצהעל המנהל או על ה

 

 ביטוחים .12

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הספק  12.1

לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים 

הביטוחים והתנאים המפורטים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מ

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על  א'בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח 

 קיום ביטוחים"(.  

 

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הספק  12.2

במועדים  מועצהידי מבטחי הספק ל-לעיל. מסירת האישור חתום עלעל קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים 

בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק ישוב  מועצההינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה

וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך 

 .מועצהבקבלת דרישה כלשהי מה

 

לא  מועצהעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ל 12.3

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא  מועצהיהוו אישור כלשהו מה

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על

 

הספק יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  -כלי רכבביטוח  12.4

העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין 

ות בגין נזק לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חב

 -לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

600,000 ₪ 

הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  12.5

 בפוליסות הביטוח.
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ולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים איל 12.6

מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 

תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי 

 העצמית הקבועה בפוליסות. מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות

 

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  12.7

לעשות כל   מועצהלשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת ה

 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

 

, יהיה ספק אחראי לנזקים באופן מועצהוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ההפר הספק את ה 12.8

 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. מועצהמלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

 

על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח  12.9

 עובדים על ידי מעבידים.

 

 קיזוז והפחתה  .13

 

)בין מכח חוזה זה ובין מכח חוזה  מועצהרשאית להפחית או לקזז מכל תמורה המגיעה לספק מה מועצהה 13.1

אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לספק( את הפיצוי הכספי, וכן לגבותו בכל דרך אחרת לרבות 

סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא  מגיע לה מהספק, ובכלל  מועצהמערבות הביצוע, כל סכום אשר ה

סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי הספק ופיצויים  מועצהזה כל סכום שה

מוסכמים מראש בגין אי ביצוע העבודות כנדרש בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים המוסכמים 

 דרישות לביצוע.מראש המפורטת בנספח מפרט 

סכומי ההפחתות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד החתימה על החוזה ועד 

 . לספקרשאית לקזז כל סכום כאמור ללא צורך במשלוח הודעה  מועצהלמועד בו הופחת הסכום הספק.  ה

 

אין בהם כשלעצמם משום שחרור  קיזוז סכומי הפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מראש, או ניכויים, 13.2

הספק מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי חוזה 

 זה. 

למען הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המוסכמים מראש או הניכויים אשר ייגבו מהספק, לא יוחזרו לספק 

 צוע ההתחייבויות.לאחר השלמת העבודה ו/או תיקון הליקויים ו/או בי

 

רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל  מועצהה 13.3

ו/או לצד ג' על פי כל חוזה או דין,  מועצהלשלמו לספק, כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק ל מועצהה

 בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.

 

 לכל סעד נוסף לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין. מועצהמזכויות האין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  13.4
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מנגד, לא תעמוד לספק כל זכות קיזוז ו/או עיכבון, והספק מוותר מראש על כל זכות שכזו גם ככל שתעמוד  13.5

לו על פי דין. בנוסף מתחייב הספק שלא להימנע ו/או לעכב קיום התחייבויותיו גם במקרה של מחלוקת 

כשלה בקיום מי מהתחייבויותיה, ובכלל זה מתחייב שלא  מועצהזה, ואפילו יתברר כי הבאשר לקיום החו

 לעתור לכל סעד מניעתי אלא בכל הליך למצות את עילותיו בסעדים כספיים בלבד. 

 

 עצמאיכספק הספק  .14

 

 המכרז.הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות במסמכי  14.1

הספק מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם או בתנאי  14.2

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

זכויות  הספק מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר עבודה, 14.3

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

תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו עליו 

 פן וצורה. לא תהא אחראית לכך, בכל או מועצהוה -ידו במלואם ובמועדם -בלבד וישולמו על

או כנגד מי מטעמה,  מועצהבגין כל תובענה שתוגש כנגד ה מועצההספק  מצהיר, כי הוא ישפה מיד את ה 14.4

ו/או בגין תובענה  מועצהשעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הספק  ו/או של אדם המועסק על ידו לבין ה

זית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חו

 לבין היועץ בקשר עם השירותים.

הינה  מועצהאם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי ה 14.5

מעבידתו של הספק  ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם זה, מתחייב הספק  

בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים  ועצהמלשפות מיד את ה

 משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

לשלם  מועצהולפצותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה על ה מועצההספק  מתחייב לשפות את ה 14.6

 וצהר בסעיף זה.עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה מהמ

הספק  מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח עליהם  14.7

 ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק  לעיל, מתחייב הספק  להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר  14.8

דה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או הדרוש לשם ביצוע העבו

 היתר לפי כל דין, חייב הספק  להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הספק ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות כל  14.9

 כלפי האנשים המועסקים על ידי הספק .  מועצהה שהם על

זכויות  מועצהכן מצהיר הספק , כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מה 14.10

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

מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יחושב שכרו  מועצהבינו לבין ה ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו, כי
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מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ויראו את התמורה כאילו  60%הראוי של הספק  כעובד על בסיס 

 40%, מיד עם דרישתה הראשונה, את ההפרש בשיעור מועצהסוכמה כך מלכתחילה והיועץ ישיב ל

וזאת  -כחוק, מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל  מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

 פי דין. -על מועצהמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ל

ידי הספק  ובין אם תועלה -על מועצההאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי ה 14.11

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

 ובהקשר זה יראו את הספק  כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו להספק .

 הסבת זכויות, העברת זכויות והעסקת קבלני משנה .15

 

הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על פי  15.1

או כל טובת הנאה לאחר על פיו, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, חוזה זה, כולן או  מקצתן, 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מועצהמאת ה

 .מועצהלפי חוזה זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר ה מועצהמה

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי שהחזיק בו  25%לרבות העברה של  -"המחאה" היה הספק תאגיד תחשב 

 במועד חתימת הספק על ההסכם לאחר או לאחרים.

הספק יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לכל צד ג'  15.2

קבלן ספק בתנאי מפורש כי כל , וכתבמראש ו מועצהשהוא, ובלבד שיקבל  את הסכמתה המפורשת של ה

 . מועצהמשנה יהא טעון תחילה אישורו מראש ובכתב של ה

רשום בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא להעסקת קבלן משנה אשר אינו  מועצהלא יינתן אישורה של ה 15.3

, ככל שיאושר נדרש לבצע מטעם הספק באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים. קבלן המשנה

ייצג את הספק ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הספק. הספק לא יקבל תוספת  ,מועצהדי הבי

 תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.

לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן כספים  15.4

 .מועצהמאת ה

הספק לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הספק מאחריותו מסירתה של עבודה כלשהי על ידי  15.5

ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והספק נשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות המגרעות 

והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י הספק ו/או 

 נגרמו על ידו.

 

 קוייםתיקון לי .16

 

, יהא הספק חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך םאספקת, בזמן ו/ים שסופק/מוצרבנתגלה פגם  16.1

. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הספק מועצה( שעות ממועד הודעת ה4בהתאם למפורט תוך ארבע ) בו

 .הם/תחתיו ים/אחר מוצר/יםבאספקת  מועצהחייב ל

חשבונו, ליקויים או פגמים בעבודות )להלן: "ליקויים"(, לשביעות רצונה של הספק מתחייב לתקן, על  16.2

 ו/או של המנהל. מועצהה
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רשאית לתקן את הליקויים על חשבונו של הספק  מועצהלא תיקן הספק במועד ליקויים כאמור, תהא ה 16.3

ן האמור גורע . אי15%ותהא זכאית  להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה וכן לתקורה בגובה 

 .מועצהמכל סעד אחר העומד לרשות ה

לבצע את העבודות האמורות  מועצהאם לא ימלא הספק אחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה, רשאית ה 16.4

או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הספק, תהא ו/ידי קבלן אחר -עלבעצמה ו/או 

תקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן  15%האמורות, בתוספת  רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות  מועצהה

 בכל זמן שהוא וכן לגבותן מהספק בכל דרך אחרת.

 הפרות וביטול ההסכם: .17

, 5.9, 5.6, 5.4, 5.1, )יג(-)ה(4שבסעיפים  הספקמוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של  17.1

יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים )תרופות תחשב הפרה  16-ו 15.1, 12, 10, 9, 7.1, 5.13, 5.12

 .1970 -בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 

על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת  מועצהבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית ל 17.2

רשאית להביא הסכם זה  לסיומו ע"י הודעה  מועצהבהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה ה

. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום לספקבכתב 

ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום לקבלן, לפי  7, או לספקשעות לאחר שתימסר הודעת ביטול  96

 ותר.כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם י

 ואלו הם המקרים: 

 הפר את ההסכם הפרה יסודית.לספק  (1)

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

 או מי מטעמו, או חזר על אותה הפרה. מועצהראש ה 

 .מועצהאינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון הלספק  (3) 

או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו,  ספקוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי הה (4)

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

 ביצועם.

ו הוגשה נגדו התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו, כולם או חלקם א ספקהוגשה נגד ה (5)

הוא תאגיד התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע  ספקבקשת פשיטת רגל, ובמקרה שה

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

 לצורך הסדר ענייניו.

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק  ספק, כי המועצההוכח, להנחת דעתה הבלעדית של ה (6)

או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות נשוא ההסכם או בקשר עם ביצוע עבודות אחרות לפי 

 .מועצההתקשרות אחרת עם ה

שניתנה בהסכם או במכרז  ספקכי הצהרה כלשהי של ה מועצההוכח, להנחת דעתה הבלעדית של ה (7)

, אינה ספקל מועצההמכרז או בקשר עם התקשרות אחרת שבין האו בקשר עם מסמכי ההסכם ו

 לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. ספקנכונה או שה
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כל תשלומים עקב הבאת ההסכם לקיצו  ספקחייבת לשלם ל מועצהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה ה 17.3

 על, עד מועד סיום ההסכם.בגין העבודות שביצע בפו ספקמלבד התמורה שתגיע ל

זכאית לכל סעד  מועצהאת ההסכם הפרה יסודית, תהיה ה ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר ה 17.4

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

זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע  עצהמואו חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה ה

אחר או לבצען  ספקאת אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם ל

 בכל דרך שתמצא לנכון.

לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, מבלי  מועצההפר הספק הוראה מהוראות החוזה, רשאית ה 17.5

 על פי החוזה ו/או עפ"י כל דין: לגרוע מיתר זכויותיה 

 לממש את הערבות שניתנה כערובה לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק על פי חוזה זה. .1

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהספק חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב  .2

 . עבור תקורתה 15%בתוספת  את  הספק בהוצאות הכרוכות בכך

 תשלומיםראייה בדבר  .18

 וחשבונותיה, ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.   מועצהספרי ה

 הוראות שונות .19

אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים. כל תיקון או תוספת לחוזה  19.1

 זה ייערכו  בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.

או הספק על  מועצהויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור מצד השום  19.2

 זכות  מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון.  

עיסוק או עבודה  , על כלמועצההספק ימנע מניגוד עניינים במתן שרותיו על פי חוזה זה. הספק יודיע בכתב ל 19.3

 .מועצהשהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהוא נותן ל

חוזה זה הינו חוזה ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  19.4

מוסכם, כי כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים 

 בטלים. –ם כלולים בחוזה זה ושאינ

כתובות הצדדים לעניין חוזה זה, הינם כנקוב בכותרת לחוזה זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת  19.5

שצוינו בכותרת החוזה, תחשב  הפרטים, לפי במיילולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים  אלקטרונית

 כהודעה לצרכי חוזה זה. 

 

על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל, תחשב גם היא כמו כן, משלוח דברי דואר  19.6

כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  -אם   -להודעה, אלא

 ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה  ביד, בעת  מסירתה. במיילשעות מעת מסירתה למשלוח   72

, תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגע במחוז מרכזמוסמכים לבתי המשפט ה 19.7

 להסכם זה.

 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום

 

 ___________________         __________________              _________________ 

 מועצהגזבר ה                               מועצהראש ה                         הספקחתימה וחותמת   

 מונד-המועצה המקומית תל                              
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 אישור על קיום ביטוחים -  א'נספח 

 

 

)תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

 __/__/____האישור(

למידע המפורט בה. המידע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם 

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.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח ישור*מבקש הא

 שם

המועצה המקומית תל 

 מונד

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

אספקת מוצרי    אחר: ☒

מזון ושתיה קלה למועצה 

 המקומית תל מונד  

 

 ת.ז./ח.פ.

500201546 

 ת.ז./ח.פ.

 מען

 , תל מונד52דקל 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי 

גבולות 

אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות / 

 ביטוחסכום 

כיסויים נוספים 

בתוקף וביטול 

 חריגים 

יש לציין קוד 

כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

 1,000,000   2016ביט   צד ג'

 

אחריות  302 ₪

 צולבת

הרחב  304

 שיפוי
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)תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

 __/__/____האישור(

קבלנים  307

 וקבלני משנה

ויתור על  309

תחלוף לטובת 

מבקש 

 האישור

כיסוי  315

 לתביעות מל"ל

מבוטח  318

מבקש -נוסף

 האישור

מבוטח  321

נוסף בגין 

מעשי ומחדלי 

 המבוטח

מבקש  322

האישור מוגדר 

 כצד שלישי

 ראשוניות 328

רכוש  329

מבקש 

האישור 

 ייחשב כצד ג

אחריות 

 מעבידים

 20,000,000   2016ביט  

 

אחריות  302 ₪ 

 צולבת

הרחב  304

 שיפוי

ויתור על  309

תחלוף לטובת 

מבקש 

 האישור

מבוטח  319

נוסף היה 

וייחשב 

כמעבידם של 
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)תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

 __/__/____האישור(

מי מעובדי 

 המבוטח

 ראשוניות 328

תאריך  2016ביט   אחריות מוצר

 רטרואקטיבי:

 

________ 

 

 

 

 

 

 

אחריות  302 ₪  1,000,000 

 צולבת

הרחב  304

 שיפוי

ויתור על  309

תחלוף לטובת 

מבקש 

 האישור

מבוטח  318

נוסף מבקש 

 האישור

 ראשוניות 328

תקופת  332

 6 –גילוי 

 חודשים

 

 אחר

ביטול  חריג 

 רשלנות רבתי

       

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין 

 (*:ג'את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

 מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל  041

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי 

 או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי   
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 או לחבר המועצה מועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה -'אחלק י

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: מונד-המועצה המקומית תל

 א')א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

בן  –. לעניין זה "קרוב" מועצהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הברווחיו, או שאחד מה

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

קובע  (,3114של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ'  12כלל  .2

 כדלקמן: 

חבר מועצה או קרובו או  -או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .3

זוגו או שותפו או -מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בןלא יהיה נוגע או  מועצה"פקיד או עובד של 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה." מועצהסוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל,  .4

 .צהמועעם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד ה

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א' )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

א' )א( הנ"ל ובלבד 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3ברוב של  מועצהמועצת ה

 פורסמו ברשומות.שהאישור ותנאיו 

 הצהרה

, מצהיר מונד-המועצה המקומית תלידי -שפורסם על אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף בהליך

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, הנני  .1

 מצהיר:

אין לאף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  תל מונדבין חברי מועצת  )א(

 אחות ואף לא סוכן או שותף.

בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה המוגדרים  )ב(

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או  10במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 עובד אחראי. 

 .מועצהזוג, שותף או סוכן העובד ב-י ממנהלי המציע  בןאין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מ )ג(

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'

 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו מקביל  –"מנהל" 

 למנכ"ל או סמנכ"ל. 
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, נא פרט מועצהכל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד כ

 מהות הזיקה:

              

               

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי  מועצהידוע לי כי ועדת המכרזים של ה .2

כאמור לעיל, או אם מסרתי  מועצהמי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי ההענין בו ו/או ל

 הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ________________________ שם המציע:


