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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 
 עיריית באקה אל גרביה    
 2201/11פומבי מס' מסגרת מכרז 

 
 הזמנה להציע הצעות 

 
 .וחומרי יצירה ( מזמינה בזה הצעות לאספקת ציוד העירייה"גרביה  )להלן " עיריית באקה אל

 
 ההשתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז.

 
, הסאבמר ח'דר ענ -חוזים והתקשרויותמכרזים חלקת ממשרד מנהל מניתן לרכוש את מסמכי המכרז, 

 ה. ראשר לא יוחזרו לרוכש בשום מק ₪ //0, תמורת סך של 15:00 – 00:00שעות: ין הב ה' –א' בימים 
 
 
 
 

 ניתן לעיין בחוברת המכרז )ללא זכות העתקה/צילום( ללא תשלום במועדים ובמקום הנ"ל.

עד יום ,   baqa.co.ilaead@בדוא"ל:   WORDבקובץ , בטבלהשאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו 

. על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות הבהרה על ידי :::12יאוחר משעה  ולא   24.3.2022

 .0-6256811:בדוא"ל בטלפון מס':  ניםהנמע

לא הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד בשני עותקים במעטפה סגורה וחתומה, ל
בתיבת המכרזים  ידנית יתבמסירה איש 15/2:22נושאת סימון: מכרז מס'  ,ציעסימני זיהוי של המ

 19.0.2:22גרביה, עד יום  עיריית באקה אלבמשרד מנהל מחלקת מכרזים חוזים והתקשרויות בהמתאימה 
   .:::10ולא יאוחר משעה 

 
 
 

                                             
 ראש העיר -ראיד דקה             

 עיריית באקה אל גרביה 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

"בעירייה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה לא יחייב את העירייה אלא לאחר צירוף 
 חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העירייה וחותמת העירייה"

 
 

 נספח א'
 גרביה  עירית באקה אל

 מחלקת רכש 
 

 00-0002155/ פקס: ;  0-6126022/ טל: 
 

 2201/11פומבי מס' מסגרת מכרז 

      וחומרי יצירה ציוד  אספקתפניה לקבלת הצעות בעניין 
 -   נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 

 המועד האחרון להגשת ההצעות  

                              //:25 שעהעד ה 1/110.25 תאריך ה'  יום
 

 כרזנשוא המ .1

רכש למחיר  הצעות (, מזמינה נההמזמיו/או העירייה  - )להלןגרביה  ת באקה אליעירי .1.1
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  (.המכרז)להלן: ציוד וחומרי יצירה אספקת ו

. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי ושלא יוחזר "חש 500בסכום של  העירייה 
 .כמתואר לעיל העירייה

כאשר למסמכי המכרז מצורפת רשימת  וחומרי יצירהציוד אספקת ותים כוללים השיר .1.2
 .(הציוד -)להלן  למסמכי המכרז ו'נספח , / כתב כמויותהציוד

 ,פריקה במקום/באתר המיועד לפי ההזמנהוהובלה  –אך לא למעט  –אספקה, לרבות  .1.3
בקשת  ומיקומם במקום המדוייק בתוך האתר/המבנה לפי החומריםוהכנסת הציוד/

 העירייה.

למסמכי המכרז.  ב' כנספח המצורףמכרז בנוסח מסגרת ם הזוכה בהליך ייחתם חוזה ע .1.1
, וכנגד , עפ"י דרישהאו מי מטעמה עירייההזוכה יספק מעת לעת את הציוד או מי ממנו ל

חתומה על ידי ראש הזמנה כדין, משמע:  הזמנההזמנת עבודה חתומה כדין מראש )
 בצירוף חותמת העירייה(. ,ה, והחשב המלווההעירייה, גזבר העיריי

במהלך תקופת ההסכם יוצאו לזוכה, מעת לעת, הזמנות עבודה לאספקת ציוד, שיסופק לא  .1.5
תהיה רשאית להורות  עירייהיאוחר מהמועד הנקוב בהזמנת העבודה. מובהר בזאת כי ה
 .למציע הזוכה על פיצול מיקום אספקת הציוד בהתאם לצורך

 נהנה לשם השוואת הצעות בלבד ואין בה כדי לחייב או להגביל את המזמיציוד היהרשימת  .1.1
בדבר היקף וסוגי המוצרים שיוזמנו בפועל. מובהר, כי ההשוואה תערך ביחס לכלל רשימת 

ציוד או חלקה, ובלבד שיושוו המחירים של כמות זהה של מוצרים זהים אצל כל ה
 .המציעים

 רכישות מינימלי כלשהו או בכלל,להיקף הזמנות אינה מתחייבת  עירייהלמען הסר ספק, ה .1.1
של והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי  ,עמו תתקשר לפי המכרז ,עם המציע הזוכה

  .ללא שתהיה חייבת לנמק את החלטתההעירייה 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

ה סבלי שהדבר יהווה התחייבות כלשהי מטעם העירייה, ובלי שהדבר יהווה פגיעה/נגי
שונה לסעיף זה, ובלי שהדבר יטיל כל חובה על העירייה, קה הראסיבכלליות האמור בפ

 יצויין כי בשנים להלן עלות הרכישה בתחום זה היתה כדלקמן:
 
 מ"סכום כולל מע    שנהה

2012    110,000  
2020    110,000 
2021    110,000 

מובהר, כי לזוכה במכרז לא תהא כל בלעדיות בקשר עם אספקת הציוד או מי ממנו  .1.0
רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ספקים  תהא עירייהוה

  ם.אחרים/נוספים למתן השירותי

בתחום  העבודה לאתר הובלה, אספקה, רכש כוללים השירותים כי מובהר, ספק הסר למען .1.2
 לשם הנדרשת הוצאה כל -ככל שהדבר נדרש,  לרבות ,המזמינה למחסן אוהעירייה שיפוט 

 (. "השירותים" – להלן) כך

 -( ב'נספח )מכרז זה שירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי ה .1.10
 המציעים מופנים לעיין בהסכם.

, החתומה ומראש להוצאת הזמנת עבודה לספקבכפוף  –העירייה השירותים יבוצעו עבור  .1.11
החשב המלווה מטעם  ,ראש העירייה גזבר העירייה :העירייה של מורשי החתימה  ע"י 

הפנים, בצירוף חותמת העירייה. הספק לא יהיה זכאי לשום תמורה, גם שלא בגין משרד 
  כאמור.מראש הוצאות, בגין כל ציוד שסופק ללא הזמנה 

  

  –העירייה בתי ספר בתחום שיפוט  .1.12

את זהות הזוכה העירייה שבתחום שיפוט  תביא לידיעת מנהלי בתי הספרהעירייה  .1.12.1
 ת המכרז.במכרז וכן מחירון הזוכה ע"פ תוצאו

יהיו רשאים לפנות לזוכה במכרז ולהתקשר איתו בהסכם  -כאמור  בתי הספר .1.12.2
)מעת לעת( לאספקת ציוד ע"פ הוראות הסכם המכרז ו/או הוצאת הזמנת עבודה 

לגופים  ,ובמקרה כזה מחויב הספק למחיר המכרז ,לאספקת ציוד במחירי המכרז
 אלו. 

מסר ית -פנות לספק הזוכה הרשאים ל  רשימת גורמים רלבנטיים בבתי הספר
 לזוכה.

תשלום לספק היפנה לספק ע"פ האפשרות לעיל,  מובהר בזאת כי ככל שבית ספר .1.12.3
לא תחויב ולא תשא בכל תשלום בגין ציוד העירייה ו ישולם ישירות ע"י בית הספר 

 .  בתי הספרלשהוזמן ו/או סופק 

ת הזמנת על הספק להסדיר את חתימ -במקרה של פניה לספק ע"י בית ספר  .1.12.1
ובאחריותו ובאחריותם הבלעדית  ,ישירות מולםוהעבודה / הסכם מול בית הספר 

 והבלבדית.

 100 -תעשה באופן מרוכז ובהיקף כספי שלא יפחת מהזמנת ציוד ע"י בתי ספר  .1.12.5
בית הספר  לבין להזמנה או כל היקף כספי מרוכז אחר שיוסכם בין הספק  ש"ח

 .   ספרלבית הבמסגרת חתימת הסכם בין הספק 

לפנות לספק ו/או כדי לחייב ז זה התחייבות כלשהי של בתי הספר למען הסר ספק, אין במכר .1.13
 ו/או בתי הספר לרכישת ציוד בהיקף כלשהו מהספק.העירייה את 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 להלן ריכוז התאריכים למכרז: .1.10
 

 תאריך פעילות
המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה 

 12:00, שעה 21.3.2022 לעירייה

המועד האחרון למתן תשובות לשאלות 
 13:00שעה , 3.1.2022 ע"י העירייה הבהרה

 13:00, שעה 12.1.2022 תאריך אחרון להגשת הצעה למכרז

 )כולל( 31.1.2022 מועד תוקף ההצעה וערבות המציע

  -תנאי סף להשתתפות  .2

  -מכרז המצטברות במועד הגשת הצעתם ב הסף להשתתף במכרז מציעים העונים על דרישות םרשאי

להוכחת  .זה הכלול בהצעתו ציוד המציע הינו בעל עסק קיים ופעיל למכירת ציוד דוגמת .2.1
האמור יצרף המציע העתק רישיון עסק תקף וכן כל מסמך אחר נוסף אשר יש בו כדי להעיד 

 .על עסקו של המציע

ת ו/או גוף ציבורי ו/או גוף מקומי תלרשו וחומרי יצירה ציוד באספקת  בעל ניסיוןהמציע  .2.2
ובהיקף שלא יפחת השנים האחרונות,  3נה לפחות במהלך באופן שוטף תקופה של ש –גדול 

 .בשנה 300,000₪ – מ

המסגרת  להסכם ג'נספח רו"ח בנוסח של אישור  להצעהלהוכחת האמור יצרף הספק 
השירות, סוג הציוד כולל פרטי הגוף, תקופת  –המלצות או רשימת ממליצים  שלהלן +

 שסופק, היקף כספי , זהות איש קשר )שם תפקיד( וטלפון.

  .2ד' בנספח רט כמפובנוסח ובתנאים  בנקאית  ערבות רף להצעה המציע צי .2.3
 

 תפסל על הסף ולא תובא לדיון!.  -מובהר כי הצעה שלא יצורף לה ערבות  כאמור 
 -מים ממועד דרישת העירייה י 1מציע שהצעתו תזכה במכרז ולא יחתום על הסכם תוך 

 תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות  וכן למסור את העבודה למציע אחר.  

להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח  - עירייה/ חבר  עירייהנעדר זיקה לעובד המציע  .2.1
   .למכרז 1ג'נספח  – המצורף למסמכי המכרז

 מציע שרכש את המכרז. תצורף קבלה. .2.5

  זמסמכי המכר .3

המסמכים המפורטים להלן מהווים יחדיו את מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי  .3.1
 המכרז:

 
 נוהל תנאי המכרז ומידע כללי  -הכוללת, הי, על נספחפניה לקבלת הצעות      -א'נספח    3.1.1

 למציעים.                                

 .יו+ נספח הסכם מסגרת      -ב' נספח   3.1.2

 .תצהיר/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין    -2'נספח ג  3.1.3

 .העירייההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר     -1ג'נספח    3.1.1

 .תצהיר העדר הליכים משפטיים    -5נספח ג'   3.1.5

 .אות קלוןתצהיר העדר הרשעות פליליות נוש  -0ג'נספח     3.1.5

 .הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין   -0ג'נספח    3.1.1

 .שאלון  לאיתור  חשש  לניגוד  עניינים   -6ג'נספח    3.1.1

 .חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"   -0ג'נספח    3.1.0
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 .תצהיר בדבר אי תיאום הצעות   -2ג'נספח    3.1.2

 רה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מיןהצה  -5נספח ג'  3.1.10

 .נוסח ערבות בנקאית להגשת הצעה למכרז   -2ד'נספח  13.1.1

 .המלצה ואישור היקפי פעילות   -1ד'נספח  23.1.1

 .נספח ביטוח    -ה'נספח  3.1.13

 .)רשימת הציוד( כתב כמויות    -נספח ו'. 3.1.11

 הצעת מחיר.   -נספח ז'  3.1.15

 

האישורים  סמכים/המלצרף להצעתו כל ל המציע עבנוסף למסמכי המכרז הנ"ל, יהיה  .3.2
 הבאים:

 

צו רישוי ע"פ  שיון עסקהעתק של רישיון עסק, ככל שהעסק של המציע טעון רי .3.2.1
ככל שלא יצורף רישיון עסק, יש לצרף  - 2013-תשע"געסקים )עסקים טעוני רישוי(, 

ון עסק ע"פ יהמציע לפיו העסק אינו טעון ריש יועמ"ששל  חו"דלהצעה אישור / 
 דין.  

 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון. .3.2.2

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .3.2.3

 .1211-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .3.2.1

 שור ניכוי מס במקור.אי .3.2.5

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ולמסמך כלשהו נדרש אישור עו"ד /  .3.2.1
 יאושר המסמך כנדרש.   -רו"ח 

 קבלה מאת העירייה, המעידה על רכישת המכרז. .3.2.1

 לעיל.  3.1אישורים / מסמכים הנדרשים בסעיף כל ה .3.2.0

 
רשאית העירייה תהיה  - מים, כשהם חתוכאמור הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים

  לפסלה.

 

 הצעת המציע .1

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו  -המציע  .1.1
 כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

הציוד0 הניתנת על ידו ביחס למחירי  זיםחובא ההנחהבהצעתו בשיעור נקוב על המציע ל .1.2
 ת. כתב הכמויו

 כתב הכמויות. ב הציוד המפורטיםתחול על כל רכיבי  תהא אחידה והיא ההנחה כאמור

 לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז, לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל,על המציע  .1.1
וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 

 ר את שמו ואת כתובתו.למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברו

את כוללים ו -  כולל מע"מלא  – בשקלים חדשים בלבדנקובים בכתב הכמויות המחירים  .1.2
, ציודבמכרז, בביצוע אספקת ה והכרוכות בהשתתפותאלו כלל הוצאות המציע, ובין השאר, 
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 פריקתו, ב"אתר הלקוח" )בהתאם לדרישתהובלתו, מסירתו, , )לוגו + כתובית( סימונו
  .תנאי המכרזכלל לצורך קיום  - וכיו"ב , ( העירייה

. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של העל המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפ .1.3
מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו  .למעט מס' המכרז המציע 

 .של המציע תפסל

המצורף כחלק בלתי עת המציע, הצמובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .1.1
 נפרד ממסמכי המכרז.

 
 

 :ידי תאגיד או שותפות-הצעה המוגשת על

ידי מורשי החתימה -היה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, תיחתם ההצעה במכרז על .1.5
 מטעם המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:

 אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע.  .1.5.1

 ק של תעודת התאגדות של המציע. העת .1.5.2

היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על ההצעה,  .1.1
 בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:

 אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע.  .1.1.1

 ישום השותפות.העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר ר .1.1.2

 
 ההצעה; איסור הכנסת שינויים .5
 

הגשת הצעה על ידי מציע תהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות,  .5.1
 התנאים והתניות הכלולים במסמכי המכרז.

 
על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני השירות, וכן  .5.2

כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, כל נתון ופרט משפטי, 
 לאספקת השירות ולכלל התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז.

 
 מובהר בזאת, כי הצעת המציע תהא סופית. .5.3

 
במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידו, ויחתום על  המציע ישלים .5.1

 ונספחיו על המציע לחתום, במסגרת הצעתו, גם על ההסכםלמניעת ספק, . מסמכי המכרז
 (.ב' למכרזנספח )

 
( במקום המיועד נספח ז'המחיר )ישלים בטופס הצעת  בלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מציע .5.5

 לכך, את הצעת המחיר המוצעת על ידו לאספקת השירות, כמפורט שם.
 

 יתווסף מע"מ כדין.כל המחירים נקובים בש"ח, ללא מע"מ, כאשר למחיר המוצע  .5.1
 

למניעת ספקות, התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירות וכוללת את כל  .5.1
ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירות על פי 
תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות אך לא 

 תשלום בגין כוח אדם, הובלה וכיוצא באלה. רק
 

המציע יגיש הצעתו בלי לבצע בנוסחם המודפס של מסמכי המכרז כל תיקון, שינוי, השמטה,  .5.0
 הסתייגות, התניה או תוספת.
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העירייה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בכתב הזמנה זה, לרבות  .5.2
 התניה או תוספת בנוסח מסמכי המכרז. הצעה הכוללת תיקון, שינוי, הסתייגות,

 
בהגשת הצעתו, מתחייב המציע להמציא לעירייה, או למי מטעמה, כל מסמך ו/או מידע  .5.10

שיידרש על ידיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתו, ולסייע 
 רים כאמור.ולשתף פעולה באופן מלא עם העירייה, או מי מטעמה, בכל הנוגע לביצוע בירו

 
בהגשת הצעתו, ניתנת מטעם המציע הסכמתו, ככל שזו נדרשת, כי במקרה שבו יבחר לספק  .5.11

את השירות, ועדת המכרזים תהא רשאית להציג את הצעתו בפני המציעים האחרים. 
במקרה שהמציע סבור שהצעתו כוללת פרטים חסויים, יצוין הדבר במפורש על ידי המציע, 

יים לטעמו כאמור. למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, כי שיקול תוך סימון הפרטים החסו
הדעת הבלעדי באשר לקיומו של פרט חסוי ו/או סוד מסחרי כלשהי, מסור לוועדת 

 המכרזים.

 ותוקפהמועד להגשת הצעה ה .1

חתומים וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים,  ,היעל נלוות ,את ההצעה .1.1
, מלאה ושלמה, בשפה סגורה, כשהיא באופן ידני יש להגישקים, ומלאים כנדרש בשני עות

מהמועד האחרון להגשת , לא יאוחר ולא מזוהה העברית, בתוך מעטפה סגורה היטב
 משרדי העירייה . "(, בהמועד להגשת הצעות)להלן: "ההצעות המפורט ברישא מסמך זה 

על דחיית  עירייהה הודיע. ההלפי שיקול דעת להגשת הצעות מועדהלדחות  תרשאי עירייהה
, כ"מועד עירייההמועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת ביותר מטעם ה

 האחרון" לשם הגשת ההצעות

פקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת לעיל, יש לה .אין לשלוח את ההצעה בדואר
 במועד הנ"ל לא תידון. כשעליה רשום מספר המכרז. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים

, -כל מציע רשאי להגיש מטעמו הצעה אחת בלבד. הוראה זו חלה אף על גופים השולטים ב .1.2
ידי, או המצויים תחת שליטה משותפת עם המציע ו/או חבר במציע. הגשת -או הנשלטים על

 .הצעה שלא בהתאם להוראות אלו עלולה להביא לפסילתן של כל ההצעות הרלבנטיות

 .ביחס להצעה כל הסתייגויות, התניות, הוספות או שינויים לדרישות המכרז ין לרשוםא .1.3
רשאית ועדת המכרזים  -מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו 

 .לפסלה

 .אין להגיש הצעה חלקית, אלא אם הדבר הותר במפורש במסגרת מסמכי המכרז .1.1

גבי כל מסמכי -במסמכי ההליך, לחתום עלעל המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי  .1.5
ההליך ובמקומות המיועדים לכך, לסמן כל דף בראשי תיבות ולצרף את כל המסמכים 

 עירייהידי ה-והאישורים הנדרשים, לרבות כל מסמך הבהרה וכל פרוטוקול שנמסרו על
 .ידי המציע-למציעים, כשהם חתומים על

יה לנספחים רלבנטיים בהם קיימים הצעה ומסמכיה יוגשו באופן מסודר, עם הפנה .1.1
 .המסמכים להוכחת התנאים הנדרשים במכרז

טרם הגשת ההצעה, על המציע להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל" ממזכירות ב .1.1
 עירייה.ה

התאמה -מקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים ובמקרה של סתירה או איב .1.0
כריע בכך ת -בילות הנכללות באותו נספח ת מקבין הנספחים השונים, או בין הוראו

 .הבלעדי ותהיה מחייבת הבעניין זה תהיה לפי שיקול דעת נההחלטת המזמי נה.המזמי

 .להגשת הצעות האחרון המועדיום מ 120לתקופה של  ,תוקפהההצעה תעמוד ב .1.2
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 3 -, בהודעה בכתב, להאריך את תוקף ההצעות במהמציעיםלדרוש  תרשאי נההמזמי .1.10
פים. בהתאם לכך, תוארך הערבות. מציע שלא יפעל להארכת תוקף הערבות, חודשים נוס

 .העירייהצעתו עלולה להיפסל ע"י ה

למציע שיב תקבלת הצעתו ו-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על איתהעירייה  .1.11
המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי  .במסגרת הצעתו ושנמסרה על יד ןרבויאת הע

 . ירייה עכלשהם מה
 
 

 עדיפות בין מסמכים; הבהרת מסמכי המכרז .1
 

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות המסמכים  .1.1
השונים המהווים את מסמכי המכרז, יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים כדלקמן 

 )בסדר עדיפות יורד(: כתב הזמנה זה, טופס הצעת המציע, ההסכם.

 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, המציעים רשאים להפנות לעירייה, באמצעות מנהל הרכש  .1.2
בעירייה, שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, ובלבד שהן תימסרנה למנהל הרכש 

, והעירייה תענה על שאלות כאמור בכתב. 12:00שעה  21.3.2022כאמור לא יאוחר מיום 
יועברו שאלות ובקשות להבהרות  נה את העירייה.למניעת ספק, רק תשובות בכתב תחייב

לא   aead@baqa.co.ilאו בדוא"ל    2355502-011בפקס' בעירייה  לידי מנהל הרכש 
ידוא קבלתו של מזכר פקס' / דוא"ל בלבד, ומס' הטל' לו יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות.

 .01-1201511 ,הינו
 

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .1.3
הבנה בקשר לפרט כלשהו -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איאת מסמכי המכרז. 

המועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהבמסמכי המכרז ו/או ב
 ת.והצע

 
בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק לא תישמע טענה מפי המציע  .1.1

במובן פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה למנה הרכש כאמור ובהתאם לסעיפים  
 לעיל.

 
בלי לפגוע באמור לעיל, העירייה שומרת על זכותה לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף  .1.5

ת, והודעה בכתב על כך תינתן על להם ו/או לעדכנם, וזאת עד המועד האחרון להגשת הצעו
 מנהל מחלקת רכש בעירייה. על ידי 

 
לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים  .1.1

שניתנו או נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו על ידי  מנהל הרכש של העירייה בכתב, 
 כאמור בסעיף לעיל.

 
תיקונים, תוספות ו/או עדכונים שיינתנו בכתב כאמור בסעיף זה, אם  תשובות, הבהרות, .1.1

 יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

העולים ממסמכי המכרז שלגביהם לא נדרשה, או לא התאמה -במקרה של סתירה או אי .1.0
 .פרשנות העירייה תחייב -ניתנה הבהרה 

 
שרד הפנים וכי אין כל נפקות משפטית ידוע לזוכה כי לעירייה  מונה חשב מלווה מטעם מ .1.2

 לכל התחייבויות כספית ו/או התקשרות חוזית ללא אישור החשב המלווה מראש בכתב.
 

 הצהרות והתחייבויות המציע .0
 

בלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע, על פי מסמכי המכרז, בהגשת הצעתו, כל  .0.1
 דלקמן:מציע מצהיר וכן מתחייב כלפי העירייה, כ

 

mailto:aead@baqa.co.il
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הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  .א
ומסמכיו ידועים ונהירים לו, לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר בהתאם להוראות חוק שכר 

, וכי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות 1201-מינימום, התשמ"ז
ל בחינה שהיא לספק את השירות, הכל כמפורט במסמכי האחרות, וכי הוא מסוגל מכ

 המכרז.

 

הגשת הצעתו של המציע, והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה, כי ידועים ונהירים לו כל  .ב
הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה ההסכם, 

 לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטיים.
 
בר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור באספקת כל טענה בד .ג

 השירות מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.
 
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת  .ד

עים לא יהיו זכאים לכל ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המצי
 השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 הסכם וחובות מציע זוכה .2

בנוסח המצורף למסמכי העירייה מכרז, יידרש לחתום על הסכם עם במציע שייקבע כזוכה  .2.1
 המכרז. 

 . תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .2.2

 1לא יאוחר מתוך העירייה ציע שייקבע כזוכה  ולא יחתום על הסכם עם מובהר בזאת כי מ .2.3
רבון ירשאית לחלט את העהעירייה ימים ממועד ההודעה בדבר קביעת המציע כזוכה, תהא 

 להצעה. 

( יבחר כזוכה במכרז)המציע, בעצם הגשת הצעתו, מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל  .2.1
לכיסויי הביטוח  עירייהעל עמידתו בדרישות האישור מחברת ביטוח  עירייהימציא ל

 ה.הנדרשים במכרז ז

אישור מחברת ביטוח כי  עירייהמובהר ומודגש בזאת כי הזוכה במכרז זה, יידרש להמציא ל .2.5
 .לרשותו כל הביטוחים בהיקף הכיסוי הנדרש במכרז זה

ו ועל מובהר בזאת, כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמ .2.1
חשבונו עם חברת ביטוח, האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של 

 ה., ככל שיש כאלעירייההתאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות ה

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להמציא את נספח הביטוח ו/או כי  .2.1
הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות  חברת הביטוח מסרבת להתאים את כיסוי

 .לא נלקחו בחשבון בהצעתו עירייההתאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות ה

בהתאם  עירייהמציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות ה .2.0
ן, ה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את העירבועירייל להוראות המכרז, שמורה

הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת  לבצע את
לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו 

 .כלפיה

ה, יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים עירייה ו/או יועץ הביטוח של העירייה .2.2
 ז.במכר
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, את נספח הביטוח שצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז רייהעיהמציע הזוכה יעביר ל .2.10
אין למלא ולצרף את נספח )חברת ביטוח מורשית כדין בישראל  כשהוא חתום כדין ע"י

 (.הביטוח בשלב הגשת ההצעה
 
 
 

 ערבות ביצוע .10

 
וחומרי ציוד האספקת להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המציע לרבות מתן השירותים ו .10.1

, במשך תקופת התקשרות, זה ימציא המציע עם מועד חתימת ההסכם שוא הסכםנ יצירה ה
 בנוסח שצורףובסכום ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת העירייה 

"(, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ערבות ביצועלהסכם זה )" כנספח ב'
נספח ערבות הביצוע כפי שצורפה בכמצוין בנוסח  ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 מכרז.למסמכי ה
 

מסירת ערבות הביצוע כהגדרתה במכרז וכמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לתוקפו  .10.2
 .הסכם זה. תוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת ההתקשרותשל 

 
ר הערבות כאמור תוחזר למציע לאחר קבלת אישור ע"י המנהל או מי מטעם העירייה בדב .10.3

לעיל לשביעות רצונה המלא של וחומרי יצירה אספקת ציוד סיום מתן השירותים ו/או 
 העירייה.

 
העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של הפרה  .10.1

של ההסכם מצד המציע, ובלבד שניתנה למציע התראה בכתב של שבוע ימים לתיקון ההפרה 
פרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט יחשב והמציע לא תיקן את הה

 כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.
 

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של העירייה לתבוע  .10.5
פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל 

רת המגיעה לה על פי הסכם זה או על פי כל דין בשל הפרת ההסכם, לרבות מכוח תרופה אח
 .1210-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

 
חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא המציע ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד  .10.1

הערבות גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת העירייה, אי השלמת סכום 
כאמור יהווה הפרה מהותית של הסכם זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה למציע 

 על פי הסכם זה. 
 

למען הסר ספק מובהר בזה כי הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור, וכן כל הוצאה כלשהי,  .10.1
 תהיה על חשבון המציע בלבד.   

 
 ביטול המכרז ; אי חתימה על ההסכם .11

 
יה וסמכויותיה של העירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, בלי לגרוע מזכויות .11.1

 מובהר בזאת, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה:

 

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או אף הצעה שהיא. .11.1.1

 

 לבטל את בחירתו של המציע שנבחר לספק את השירות במקרים הבאים: .11.1.2
 

אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או התברר, כי המציע או אדם  .1
 טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז.

התברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע  .2
לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר היה בה, לדעת העירייה, כדי להשפיע על 

 בחירתו לספק השירות.
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

ועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי המציע לא פעל לפי ההוראות הקב .3
מוקדם לחתימת העירייה על ההסכם עימו ו/או לאספקת השירות על ידיו, או 
שחזר בו ומבקש לבטל הצעתו, או שנתגלה, כי אינו מסוגל לקיים את הצעתו, 

 או שהפר התחייבות יסודית בהסכם.

 

את המציעים ו/או  למניעת ספק, מובהר, כי כל פעולה כאמור של העירייה לא תזכה .11.1.3
את הזוכה, בכל פיצוי, שיפוי או החזר כספי כלשהו, והמציע ו/או הזוכה מוותרים 

 .באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי העירייה
 

 שונות .12

תה ימובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם הי .12.1
לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי ירייה הערשאית  - שווה

 שתמצא לנכון , עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין ההצעות.

שקיבלו למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר  .12.2
ל עסק בשליטת אישה, ואחת מן ההצעות היא ש  תוצאה זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

נתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת מהזכייניות, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, ית
  אישור ותצהיר.

 
יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 

 מחזיקה בשליטת העסק. 
 

  -לעניין סעיף זה 
 

אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  עסק אשר –"עסק בשליטת אישה" 
( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 של ההגדרה אישור; 
 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 התקיים אף אחד מאלה: 

 
הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -עסק נושא משרה שאינו אישה אם מכהן ב      ( 1)

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
 

אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –"נושא משרה" 

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
 

הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  –"עסק" 
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק העירייה הרשות בידי  .12.3
 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

  .מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרתהעירייה אין  .12.1

בל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק לקהעירייה הרשות בידי  .12.5
 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או העירייה בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו  .12.1
לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף 

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף העירייה לה עם פעו
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את העירייה המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 

 ההצעה.
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, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע העירייה  עוד רשאית .12.1
ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות העירייה ושים, לדעת ו/או נתון ו/או הבהרה, הדר

 פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאיתהעירייה  .12.0
ונע מהעירייה  שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

  .כנדרש ההצעה הערכת

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו0או העירייה  כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של .12.2
 .  לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה  .12.10
על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים.

/ נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא 
לחשוף בפני משתתפים אחרים. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת 

 המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. 
 
 
 
 
 
 

 
 בברכה,    

  ראיד דקה                                     
 גרביה  עירית באקה אלראש                         
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 נספח ב'

"בעירייה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה לא יחייב את העירייה אלא לאחר צירוף 
 תמת העירייה"חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העירייה וחו

 
 

 
 מסגרתהסכם 

 
 באקה אל גרביה  בעירייה נערך ונחתם ש

 
 1/11שנת יום _________ לחודש _____________ ב

 
 -ב  י  ן      -

 
 
 

 באקה אל גרביה העירייה 
 3010000דין, באקה אל גרביה -רח' סלאח אל

 ("המזמינה" ו/או" העירייה" )להלן:
 

  -לבין-
 

   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(ספקה)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(ספקה)להלן: "       
 

 
  וחומרי יצירה ציוד לאספקת  2201/11מסגרת פומבי מס' פרסמה מכרז העירייה ו והואיל:

  .(המכרז - הלן)ל
 

 והספק הגיש הצעה מטעמו במכרז והצעתו נקבעה כזוכה במכרז.  והואיל:
 

וזה זה קבלן עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בח -והספק   והואיל:
 , הכל כמפורט בחוזה זה;העירייה  ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי

 
, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים העירייה ו והואיל:

והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים 
 המפורטים בחוזה זה;

 
דיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי וברצון הצדדים להג והואיל:

 חוזה זה לעיל ולהלן;
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 

 כללי .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו, אשר מפורטים להלן, מהווים חלק תקף ובלתי נפרד ממנו: .1.1
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 יחידות ומבני העירייה.  פירוט  -נספח א'  )א(

 
 
 ת ביצועונוסח ערב -ב' נספח ב()

 
 (ג)
 

 )ד(
 

 )ה( 

 -'גנספח 
 

  -נספח ד'
 

 -נספח ה'

 אישור רו"ח
 

 דוגמת הזמנת עבודה
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

 -)להלןבעירייה הרכש מח'  קבל הספק הנחיות ממנהלותים נשוא הסכם זה יבביצוע השיר .1.2
 (."המנהל"

   
 התחייבויות הספקהצהרות ו .2

 ( בהיקף שיתבקש ע"יציודה - )להלן וחומרי היצירההציוד את  לעירייה הספק מתחייב לספק   .2.1
ההנחה )מחיר לאחר  ובמחיר שהוצע על ידו במכרז ליחידה  העירייה במסגרת הזמנת עבודה

 .האחידה המוצעת(

 

ולקיום  הסכםהספק מצהיר, כי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת להתקשרותו ב .2.2
 .התחייבויותיו

 

הספק מצהיר, כי לא תלוי ועומד נגדו כל הליך משפטי המונע ממנו לקיים את התחייבויותיו  .2.3
יש בהם כדי למנוע ממנו בחוזה, וכי לא נעשו פעולות או קיימות התחייבויות, העלולים או ש

 .למלא אחר התחייבויותיו

 

הספק מצהיר, כי הוא בדק ומכיר היטב את הוראות הדין וההנחיות הרלבנטיות לתחום  .2.1
 .השירותים בחוזה

 

הספק מצהיר ומתחייב, כי ידווח בכתב למנהל ולכל גורם אחר שיקבע המזמין, על כל  .2.5
 .על תיקונםתקלה/פגם בביצוע השירותים, מיד עם גילויים וכן 

 

הספק מתחייב, כי יחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים על ניהול פנקסי  .2.1
אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות )חשבונות ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .1211-התשל"ו(, מס הכנסה

 

/קדימות בביצוע הספק מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שאין בחוזה כדי להעניק לו בלעדיות .2.1
השירותים וכי המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם כל גורם אחר לקבלת 

 .שירותים אלו

 

הספק מצהיר ומתחייב, כי לא יעסיק, בשום שלב, במסגרת ביצוע העבודות עובד או גורם  .2.0
 .יותרשהורשע בעבירות מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנה מאסר בפועל או 

, העירייה  ו/או כל אתר אחר בתחום שיפוטהעירייה למשרדי ציוד הספק מתחייב לספק את ה .2.2
 . ימי עבודה 3ולא יאוחר מתוך  – המועד הנקוב בהזמנת העבודהלא יאוחר מ

מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות, התעודות, הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון    ספקה .2.10
 ת השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.א והמקצועיות הדרושים ליתן

, לרבות רישיון אספקת הציודהספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים ל .2.11
. 2013-תשע"גצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, עסק, ככל שעסקו טעון רישיון עסק ע"פ 
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של הפרתה, תהיה רשאית  הספק מצהיר כי ידוע לו שהתחייבותו זו הינה יסודית ובכל מקרה
 לבטל עמו את ההסכם. העירייה 

הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם, הכלול בכתב הכמויות,  אשר יכלול  שימוש בכל  .2.12
אמצעי עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי עבודה , חומרים , וכיוצ"ב, 

 .העירייה  מבלי שתידרש כל תמורה נוספת מאת

חייב להודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום הספק מת .2.13
 לשיבוש מהלך העבודה ובכל מקרה מתחייב הספק  לסיים את  העבודה בשלמות.

 הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות .2.11
 , בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.העירייה 

צהיר כי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים, שיש להם הידע והכישורים הספק מ .2.15
 הדרושים לביצוע העבודות באיכות גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.

צווי  ,הספק מצהיר ומתחייב כי שילם בקביעות וישלם לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה .2.11
לי, במידה שחלים עליו, ובכל ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים ע

 .מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש

ובין  ,הספק מצהיר ומתחייב, כי יקיים בכל תקופת ההתקשרות אחר האמור בחוקי העבודה .2.11
 :היתר

  1252 -חוק שירות התעסוקה, תשי״ט. 

  1251 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א. 
 1211-וחוק דמי מחלה, תשל ״. 

 1250-חוק חופשה שנתית, תשי״א. 
 1251-חוק עבודת נשים, תשי״ד. 
 1215-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ״ו. 

 1253-חוק עבודת הנוער, תשי״ג. 
 1253-חוק החניכות, תשי״ג. 

 1251-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי״א. 
  1250חוק הגנת השכר, תשי״ח. 

 1213-כ״גחוק פיצויי פיטורין, תש. 
  1225 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ״ה. 

 1201-חוק שכר מינימום , התשמ״ז. 
  2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס״ב. 
  1251 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי״ד. 

 1200-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ״ח. 
 1221-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ״א. 

 1221-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו. 
 1220-פרק ד׳ לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ח. 

  1220-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ״ח 0סעיף. 
 1251-חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז. 

 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס״א. 

 הזמנת עבודה  .3

 

לספק בהזמנת עבודה ספציפית בהתאם העירייה , תפנה העירייה  לעת, בהתאם לצרכי מעת .3.1
חומרים להסכם )ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים( לקבלת  ד' לנוסח הנכלל כנספח

הזמנת העבודה מטעם (. הזמנת העבודה - בהיקף ספציפי  כמפורט בהסכם זה )להלן ציוד ו
העירייה, גזבר העירייה, והחשב המלווה מטעם משרד  העירייה תהיה חתומה ע"י ראש

 .מראש )ולא בדיעבד( שתונפק, הפנים, בצירוף חותמת העירייה

 הנדרש.  ציודבהזמנת העבודה ייקבעו, היקף וכמות ה .3.2
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תהיה רשאית העירייה מובהר בזאת כי . העירייה הזמנת עבודה תוצא באופן מרוכז ע"י .3.3
  .העירייה הסחורה למיקומים שונים בתחום שיפוטלהורות לספק על פיצול מיקום אספקת 

 למען הסר ספק, הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד.  .3.1

מוסכם, וזה מעיקרי ההסכם, כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה מכל סוג ומין שהוא, ללא  .3.5
דה חתומה שיסופק על ידו ללא הזמנת עבו והוצאות, בגין ציוד כלשהיוצא מן הכלל, וגם לא 

 מראש, והוא מוותר בזאת על כל זכות תביעה.

   גני ילדים( -)לרבות בתי ספר .1

  -הספק מצהיר בזאת כי ידוע לנו ומוסכם עליו כי 

וכן  ספקאת זהות ההעירייה תביא לידיעת מנהלי בתי הספר שבתחום שיפוט העירייה  .1.1
 ע"פ תוצאות המכרז.ספק מחירון ה

ולהתקשר איתו בהסכם לאספקת ציוד ע"פ  ספקלפנות ל יהיו רשאים -כאמור   בתי הספר  .1.2
ובמקרה כזה  הסכםו/או הוצאת הזמנת עבודה לאספקת ציוד במחירי ה זההוראות הסכם 

 לגופים אלו.  הסכםמחויב הספק למחיר ה

 ספק מעת לעת. מסר לית -הרשאים לפנות לספק   רשימת גורמים רלבנטיים בבתי הספר

תשלום לספק ישולם היפנה לספק ע"פ האפשרות לעיל,  ספרככל שבית ידוע ומוסכם  כי  .1.3
שא בכל תשלום בגין ציוד שהוזמן ו/או ילא תחויב ולא תהעירייה ו  ישירות ע"י בית הספר 

   .סופק ע"י בתי הספר

על הספק להסדיר את חתימת הזמנת  –במקרה של פניה לספק ע"י גן ילדים / בית ספר  .1.1
 שירות מולם. יוהעבודה / הסכם מול בית הספר  

 ש"ח 100 -תעשה באופן מרוכז ובהיקף כספי שלא יפחת מ -הזמנת ציוד ע"י בתי ספר  .1.5
להזמנה או כל היקף כספי מרוכז אחר שיוסכם בין הספק לגן / בית הספר במסגרת חתימת 

 הסכם בין הספק למוסד החינוכי.   

לספק ו/או כדי לפנות  זה התחייבות כלשהי של בתי הספרהסכם למען הסר ספק, אין ב .1.1
 לרכישת ציוד בהיקף כלשהו מהספק. העירייהלחייב את 

 תמורה .5

בהפחתת הנחה של כתב הכמויות מחירי  -תשלם לספק את המחיר המוסכם העירייה  .5.1
שיסופקו בפועל ציוד במכפלת מספר יחידות ה______________ )בהתאם להצעת המציע( %

 בצירוף מע"מ כחוק.,  דיןבהתאם להזמנת עבודה חתומות כ לעירייהע"י הספק 

לא מתחייבת לרכוש מהספק ציוד בהיקף כלשהו. במקרה בו ימצא העירייה מובהר בזאת כי  .5.2
תהיה רשאית העירייה  -ממחירי הספק  10% -מחיר הזול בלמעלה מבפריט מרכיבי הציוד 

נתן אפשרות לספק להשוות את המחיר ילרכוש מוצר זה מספק אחר. טרם ביצוע האמור ת
 . כאמור

אשר אינו כלול בכתב הכמויות, תשולם תמורה ע"פ ציוד מובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק  .5.3
 -שלא נכלל בכתב הכמויות ציוד בגין של הספק כאמור לעיל,  הנחההפחתת המחיר בחנות, ב

ביחס למחיר בחנות ויחולו ההוראות בסעיף זה, ככל העירייה על הספק ליידע מראש את 
 שיוזמן מאת הספק. 

 ציודחשבונית מס, אליה תצורף הרשימה מפורטת של  מספר יחידות ה לעירייה הספק יעביר  .5.1
 ,לרבות פרוט כמויות  כשהיא חתומה ע"י המנהל. העירייה שסופקו על ידו 
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 יום ממסירת החשבונית המאושרת ע"י המנהל לגזברות 15 לפי שוטף +התשלום לספק יתבצע  .5.5
 .העירייה 

ובהצעת  ספק עפ"י המחירים המפורטים בכתב הכמויות הרצ"בתשלם להעירייה יובהר כי  .5.1
 . הספק במכרז

תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה. למען הסר ספק, מובהר כי  וידוע לספק כי לא תשולם ל .5.1
התמורה לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים, לרבות אספקה, הובלה 

ולא תשולם לספק תמורה נוספת  עירייה הו/או אתרים בתחום שיפוט העירייה למשרדי 
 כלשהי, לרבות התייקרויות וכיו"ב. 

אין בביצוע תשלום תמורה כדי להוות אישור או הסכמה של המועצה לטיב השירות ו/או  .5.0
 .לאיכות החומרים ו/או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססת תמורה זו

, ימים מיום שנדרש לעשות כן 1תוך ה, עירייאם שולמו לספק תשלומי יתר, ישיבם הוא ל .5.2
 .בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה

הצמדה תבוצע אחת לשנה,  -למרות האמור לעיל, ככל שיוחלט על הארכת תקופת ההסכם  .5.10
ביחס לשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע 

שהי. הצמדה תעשה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהיה מדד חודש חתימת הצמדה כל
 ההסכם. 

 
 עובדי הספק .1
 

בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן  .1.1
 מתחייב בזאת, לפי העניין כדלקמן:

 
חות ישראלית להעסיק, לצורך אספקת השירות, עובדים מיומנים ומנוסים, בעלי אזר .1.1.1

או היתר עבודה בישראל כדין, ובעלי ידע, מומחיות, הכשרה, ניסיון ויכולת, 
שכישוריהם, מספרם והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידיו יאפשרו את 

 אספקת השירות בהתאם להוראות מסמכי המכרז ולהתחייבויות הספק.

 

ללא אישור מפורש לכך  לא להעסיק בקשר עם אספקת השירות עובדים של העירייה, .1.1.2
 מאת העירייה, מראש ובכתב.

 

לקיים, בהתייחס לכל העובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם אספקת השירות  .1.1.3
)בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים( את כל הוראות הדין הרלוונטיות, 

החלים ובכלל זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם, לפי העניין, את כל תשלומי החובה 
על הספק כמעסיקם על פי כל דין )לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח 
לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה(, חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על 
פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה(, לרבות, למניעת ספק, שכר עבודה, תשלום שעות 

ן חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת על נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיו
פיטורים או תמורתה, פיצויי פיטורים, החזר הוצאות, הפרשות לביטוח מנהלים, קרן 
השתלמות ותנאים סוציאליים אחרים מכל מין וסוג שהם, והספק יהא בכל עת, 
אחראי לבדו, ועל חשבונו, למילוי כל התחייבויותיו וחובותיו על פי כל דין, צו 

הסכם )קיבוצי או אישי(, הסדר, נוהג, מנהג או עילה אחרת כלשהי, ביחס  הרחבה,
לכל העובדים המועסקים על ידיו כאמור, הן בקשר להעסקתם על ידי הספק והן 

 בקשר לסיום העסקתם.

 

לשלם לכל העובדים המועסקים על ידי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב בלי  .1.1.1
דים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, הספק בקשר עם אספקת השירות )בין עוב

, ולאפשר 1201-שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז
 לעירייה פיקוח שוטף על כך לפי דרישת המנהל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק

, לרבות הוראות 1253-, כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, תשי"גמצהיר
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  1.1.1 זה "קא שלו, והינו מתחייב לקיים את כל הוראותיו. הוראות ס33-ו 33סעיפים 
הינן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על ידי הספק תיחשב הפרה 
יסודית של הסכם זה, ותקנה לעירייה, בלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאית 

זכות לבטל את ההתקשרות עם העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, את ה
 הספק.

 

, והוא מסכים לכך, כי העירייה תהא רשאית בכל עת, לדרוש את הרחקתו ידוע לספק .1.1.5
 מראש ובכתבשל כל אדם הנמנה על עובדי הספק והחלפתו באדם אחר, אשר יאושר 

על ידי המנהל, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של אותו אדם אינם תואמים את 
מכי המכרז והתחייבויות הספק ו/או כי אותו אדם איננו מבצע  את דרישות מס

תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המנהל ו/או מכל סיבה 
)שבעים  12סבירה אחרת, והספק יהיה חייב למלא אחר דרישת העירייה כאמור תוך 

ת על העירייה, ושתיים( שעות ממועד הדרישה, ובלי שיהא בהחלפה באמור כדי להשי
 כל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהם. 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .1

 מהווה הספק קבלן עצמאי.העירייה ביחסיו עם  .1.1

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד מעובדיו  .1.2
ו/או מי מטעמה, יחסי עובד העירייה אחר מטעמו לבין ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם 

מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא 
יחסי עובד מעביד, מכל העירייה חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין 

 מן וסוג שהוא.

הספק ולמי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור,  כל התשלומים המגיעים לעובדי .1.3
שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות 
נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד 

התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה יחולו בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע 
לא תהא אחראית לכך בכל אופן או העירייה על הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, ו

 צורה.
 
 רישיונות, היתרים, קיום חוקים ובטיחות בעבודה .0
 

בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן  .0.1
 העניין כדלקמן: מתחייב בזאת, לפי

 

כי כל פעולה לפי הסכם זה, אשר הוצאתה לפועל על ידיו ו/או על ידי עובדיו ו/או  .0.1.1
מועסקיו האחרים, טעונה רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, לא תבוצע אלא אך 
ורק לאחר קבלת והסדרת הרישוי ו/או ההיתר הנדרשים, בהתאם להוראות כל 

 דין.

 

דיו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו האחרים ו/או על ידי כי כל פעולה שתבוצע על י .0.1.2
מי מטעמו, בקשר לאספקת השירות, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל 
דרישות החוק, לרבות חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על פיהם, חוקי עזר 
עירוניים, תקנות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות 

עו על ידי רשויות מוסמכות, הרלוונטיים בקשר עם אספקת השירות )להלן: שנקב
 "(.החיקוקים"

 
כי כל החיקוקים ידועים ומוכרים לו, והוא מתחייב לכך, כי הוא, העובדים  .0.1.3

המועסקים על ידיו בקשר עם אספקת השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, 
יקוקים, בעת אספקת השירות שלוחיו ואחרים מטעמו, ימלאו אחר דרישות הח

 ובקשר אליהם.
 

לספק את השירות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך  .0.1.1
מתחייב הספק לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם אספקת השירות, 
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וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. הספק 
מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, בקשר עם  מתחייב ליתן הוראות

 אספקת השירות, תוך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג לביצוע הוראות אלו.
 

 

 תקופת ההסכם  .2

 )כולל(.   31.12.2022 ועד לתאריךחתימתו תקף מיום  הסכם זה הינו .2.1

ותוך מתן הודעה  תהיה רשאית לסיים את ההסכם בכל עתהעירייה למרות האמור לעיל,  .2.2
 יום מראש לספק.  30מוקדמת של 

 12עד של תקופות נוספות  3עד תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם להעירייה  .2.3
 יום מראש לספק.  11, בכפוף למתן הודעה של כל אחת חודשים

הוראות יחולו בתקופות הארכה  -פת ההסכם את זכותה להארכת תקוהעירייה מימשה  .2.1
 הסכם זה.  

כלשהו ו0או בכלל והיא ציוד איננה מתחייבת להזמין היקף העירייה הסר ספק, למען  .2.5
הנדרש.  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי אין ציוד תהיה רשאית להקטין את היקף ה

 . בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות לבלעדיות כלשהי

  - במהלך השנהציוד מסגרת תקציבית לרכישת  .2.1

 עבור משרדי ציוד לרכישת לא כולל מע"מ לשנה ₪ 0////./על סך של לא תעלה  .2.1.1
  . העירייה 

 –ככל שיבקשו להתקשר בנפרד עם הספק ע"פ תוצאות מכרז זה  במוסדות חינוך .2.1.2
 תקבע מסגרת על ידם בנפרד.

לרכישת ציוד העירייה ואין בו כדי לחייב את העירייה האמור בסעיף זה הינו לצרכי  .2.1.3
 בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.

 
 אחריות, פיצוי ושיפוי .10
 

הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי כלפי העירייה וכל מי מטעמה, וכן כלפי צד ג' שהוא,  .10.1
לכל נזק לגוף, לרכוש, ולכל נזק אחר, מכל מין וסוג שהם, שייגרם בקשר עם אספקת 

 השירות או עם ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז.

 

את הספק מההתחייבות ו/או חבות כלשהי על פי מסמכי המכרז ו/או בלי לגרוע ו/או לשחרר  .10.2
על פי כל דין, הספק יפצה את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל פגיעה, אובדן, 
נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לעירייה, ואשר הספק אחראי להם 

, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום לעיל, וכן ישפה את העירייה 10.1כאמור בסעיף 
לעיל,  10.1שהעירייה תשלם או תחויב לשלם ואשר הספק אחראי לתשלומו כאמור בסעיף 

ובכלל זה ישפה את העירייה בגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא במסגרת הגנתה 
 ושכר עדים.מפני דרישה ו/או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין 

 
למניעת ספק, ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי  .10.3

להלן(, כולה  12.1 כל דין, העירייה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף
או חלקה, לצורך כיסוי כל פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, 

מו לעירייה, כאמור לעיל, ואשר לא שולמו על ידי הספק, תוך הזמן הנקוב בדרישה שייגר
 לכך.
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 ביטוח .11
 

בלי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה או לפי כל דין, מתחייב הספק לבטח על חשבונו  .11.1
הוא, לטובתו ולטובת העיריה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד 

שירות מושא הסכם זה, את הביטוחים המנויים להלן, אצל חברת ביטוח לגמר אספקת ה
 מוכרת ומורשת בישראל:

  
 . פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור .11.1.1

הפוליסה תבטח את החבות החוקית של המבוטחים כלפי צד שלישי על פי כל דין 
ל לכ ₪ 500,000 –בגין נזק לגוף ו/או לרכוש , בגבול אחריות שלא יפחת מ 

 האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.
הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, 
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, 
שביתה והשבתה, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב 

ת תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי למען בביטוח חובה, תביעו
מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין 
המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד 

 לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה.
 
 

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים: .11.1.2
 

ליסה תכסה את החבות החוקית של המבוטחים מפני תביעות על פי פקודת הפו
, בגין כל 1200וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1210הנזיקין )נוסח חדש( תשכ"ח 

עובדי הספק המועסקים על ידו במישרין או בעקיפין בביצוע העבודה מושא הסכם 
 –חת מ זה, מפני כל תאונה או נזק שיגרם להם עם גבול אחריות שלא יפ

 למקרה ולתקופה. ₪ 1,000,000
 

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, העסקת נוער, 
קבלני משנה ועובדיהם, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו 

 חייב בביטוח חובה, וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
 

 הפועל מטעמו או עבורו.
 

כסנה את הסיכונים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, יח הנ"ל תפוליסות הביטו .11.2
מביצוע הסכם זה, לגופו או לרכושו של כל אדם לרבות הספק עובדיו וכל הבאים מכוחו או 

 מטעמו.
 

 בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .11.3
 

 
הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על ידי העיריה, והמבטחים  .11.3.1

 תרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העיריה.מוו

תבוטל זכות השיבוב )תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי העיריה ו/או עובדיה ו/או  .11.3.2
 יתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.והבאים מטעמה ובלבד שהו

 

ק העירייה תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסות לביטוח חבות כלפי צד שלישי והספ .11.3.3
מתחייב לשפות את העיריה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או 
מחדלי הספק והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל 
אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב 

 העיריה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.
 

בידים יורחב לשפות את העיריה היה ונטען לעניין קרות תאונת ביטוח חבות מע .11.3.1
 עבודה כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כל שהיא כלפי מי מעובדי הספק.
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 רכוש העירייה יחשב כרכוש צד ג' כלפי הספק, עובדיו והבאים מטעמו. .11.3.5

 
הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית  .11.3.1

 נזק. במקרה של
 

)שישים( יום מיום  10הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  .11.3.1
שנמסרה לעירייה הודעה בדואר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול 

 כאמור.
 

הספק ימציא לעירייה במועד חתימת הסכם זה, אישור ביטוח חתום על ידי  .11.3.0
 המבטח, בנוסח שבנספח להסכם.

 
 ינן באות לגרוע מאחריות הספק כאמור בהסכם זה.הוראות סעיף זה א .11.3.2

 
 

 ערבות ביצוע .12
 
 

בקשר עם אספקת השירות, יפקיד הספק בידי העירייה, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  .12.1
שבעה ) 11,000לפקודת העירייה, בסך של מותנית, צמודה לעליית המדד )ולעלייתו בלבד(, 

 (."ערבות הביצוע( שקלים חדשים  )להלן: "עשר אלף

 

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לרבות, למניעת  .12.2
ספק, תקופת הארכה, אם וככל שהעירייה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק 

)תשעים( ימים לאחר תום  20מהן( להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(, ועד לתום 
 "(.מועד תוקף הערבות: "תקופת ההתקשרות כאמור )להלן

 
הספק מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, מעת לעת וככל שיידרש )ובכלל זה  .12.3

בכל מקרה שבו העירייה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להארכת 
תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(, כך שהיא תעמוד בתוקפה המלא עד לתום מועד תוקף 

מסור לעירייה כתב הארכה לתוקפה של הערבות הבנקאית, חתום במקור על ידי הערבות, ול
)ארבעה עשר( ימים לפני פקיעת תוקפה של  11-הבנק מוציא הערבות, עד ולא יאוחר מ

בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות  ערבות הביצוע כאמור. הספק יישא
 .ביצוע כאמורה

 
 בות הביצוע ולחלטה, כולה או חלקה: ערלממש את ת רשאיהעירייה תהא  .12.1

 
 ; כלשהי על פי הסכם זהיסודית התחייבות בכל מקרה שבו הספק הפר  .12.1.1

בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות הביצוע לא הוארך על ידי הספק כנדרש, כאמור  .12.1.2
 לעיל;  12.3בסעיף 

 

בכל מקרה שבו הספק לא השלים את סכום הערבות הבנקאית כנדרש, כאמור  .12.1.3
 להלן. 12.1בסעיף 

 
שהעירייה בלי  ,מוציא הערבות הא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנקערבות הביצוע ת .12.5

כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ומבלי האמור להציג לבנק ך צטרת
העירייה תהא רשאית לממש את ערבות  את דרישת החילוט. לנמקהעירייה תצטרך ש

יקבע על ידיה מתוך סכום ערבות הביצוע, ולפיכך, בכל הביצוע, מעת לעת, על כל סכום ש
מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות הביצוע במלוא 

 תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות הביצוע שלא מומש.
 

 לסכוםיצוע הב את סכום ערבותהספק  שליםי, יצוערבות הבעחולט חלק מבכל מקרה שבו  .12.1
 )שבעה( ימים מיום החילוט. 1ד לחילוט האמור, וזאת בתוך שהיה נקוב בה ע
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כדי לפגוע בזכויות  ,לעילאו בחילוטה, כאמור יצוע במתן ערבות הבלמניעת ספק, אין  .12.1

על פי כל על פי יתר מסמכי המכרז ו/או ו/או  על פי הסכם זהעירייה ובסעדים המוקנים ל
 .דין

 
 

 קיזוז .13
 

סכום המגיע כל בכל עת לקזז ולנכות מ תרשאי אבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תה .13.1
סכום פי כל הסכם או דין, בין שהל , עלעירייה הספקמגיע מ רשאכל סכום  מהעירייה לספק,

. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, קצוב ובין שאיננו קצוב האמור הינו סכום
העירייה לשאת בו מחמת  שכל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לעירייה ו/או כל סכום שעל

שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשה או מחדל הספק  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או בנסיבות 
 המפורטות  לעיל, תהא העירייה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לספק ממנה.

 

 ביטול הסכם .11

בהתקיים   ספקהמזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם הלעיל,  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.1
 אחד מהמקרים הבאים:

לא עמד בהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו בחוזה, למרות  ספקבמידה וה .11.1.1
 התראה / דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור.

פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו   ספקבמידה וה .11.1.2
 בקשה לאחד מהנ"ל.

 .אשר לא תוקנה למרות התראה / דרישה, הפר הפרה יסודית את ההסכם ספקכשה .11.1.3

ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד אחר  .11.2
 לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך. ספק, ולספקמלבד ה

מה סגורה אינם בבחינת רשי -מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם  .11.3
לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה העירייה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק. 

בכדי להתנות העירייה כמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של  .11.1
נזק או הפסד מכוח הסכם או מכח כל  כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגיןהעירייה ולמנוע מ

 דין.

בכל מקרה שבו לא המגיעה לספק  להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה  תהא רשאית העירייה  .11.5
זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא  הסכםנשוא  האת העבוד ספקביצע ה

ותהא רשאית  זה  הסכםהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי או יותר מ אחת  אחר  ספקה
 להעביר את יתרת העבודה לספק חילופי.

כי העירייה לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד  .11.1
 היא מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.

 שמירת דינים .15

בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם, לרבות הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה 
 והתקנות שהותקנו על פיו.   1200 -ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים, התש"ם 
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 הגבלת המחאת זכויות וחובות .11

חוזה את זכויותיו או מחויבותיו מכוח הו/או להעביר להמחות לשעבד ו/או הספק אינו רשאי  .11.1
 אחרת. דרךרה ובין שלא בתמורה, ובין בכל או חלק מהן, לאחר או לאחרים, בין בתמו

או יותר מהן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן  25%לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת  .11.2
 במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים.

תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת העירייה  .11.3
 הספק.   

 כמפעל חיוני העירייה  .11
 

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל העירייה הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, ידוע לו ש
למתן שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד 

  -המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך .11.1
 .1213-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .11.2
1251. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 20הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .11.3
 .1211-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 30ות סעיף הכרזה על מצב חירום בהתאם להורא .11.1
 

 . גם במהלך התקופה כאמור לעירייה אזי, ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה 
 

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .10

במהלך, אחרי ועקב  לידיעתו  וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד הספק מתחייב  .10.1
 .להבטחתםלנקוט בכל האמצעים ( והמידע הסודי - )להלןרותים יתקופת הש

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו,  .10.2
 בחוזה זה.העירייה בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם 

ירותים הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין הש .10.3
 לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

האמור בפרק זה לחוזה יחול על הספק וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק מתחייב  .10.1
 רותים.ילהדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע הש

 
 תקציב ואישורים .12

 
להלן בעניין התקציב התקבלו כל האישורים הנדרשים המזמינה מצהירה כי בכפוף לאמור  .12.1

 להתקשרות.
 

בתקציב הרגיל יפים בסעקצבת והמזמינה מצהירה כי ההוצאה הכרוכה בהסכם זה מת .12.2
, 1012300121, 1012300120, 1015105010, 1013520010, 1021100100מס'  2022לשנת 

1012200120. 

 בכל הקשור להסכם זה, לבתי המשפט השלום בחדרה והמחוזי בחיפה סמכות שיפוט בלעדית .20
 פי העניין.ובלבדית, ל

הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הבנה,  .21
התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, לו היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בע"פ 
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חתם ע"י כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן נעשה בכתב ונלא יהיה   י חתימת הסכם זה.נלפ
 זה. שני הצדדים להסכם

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת  .22
 שעות ממועד המשלוח. 12לאחד הצדדים, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך 

וחו, לא על פי הסכם זה או מכ כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות .23
ויתור על זכותו לממשן והחוק ולא כ ח ההסכם או מכחוויתור על זכות הנתונה לו מכוכ והירא

 במועד מאוחר יותר.
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

_______________________    ___________________ 
  העירייה        הספק
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 נספח א' להסכם

 פירוט יחידות העירייה ומבני הציבור

       בניין העירייה : .1

  מחלקת תברואה     

  מחלקת שפ"י      

  מחלקת חינוך       

  לשכת ראש העיר והמנכ"ל 

  מחלקת גזברות      

  מחלקת רווחה 

  מחלקת הנדסה 

 מחלקת שפ"ח 

 מחלקה משפטית 
 

 סודיים , חט"ב וחט"ע בתי ספר י .2
 יחידת נוער  .3
 מתנ"ס  .1
 ספרייה ציבורית .5
 אולמות ספורט. .1
 מועדוניות. .1
 נתיבים להורות , מועדוניות אוטיסטים  .0

 
 

 הערות חשובות:
 

על מנת לאשר את תשלום חשבונית המס המוגשת מידי חודש ע"י הספק יש להחתים את נציג  .1
  היחידה על הזמנת הרכש אשר תינתן לספק ע"י המנהל.

לאחר ביצוע האספקה עותק מההזמנה החתומה יועבר למנהל ועותק אחד נשאר בידי הספק  .2
 למעקב. 

לתחילת כל חודש עוקב עבור החודש  5 –ההזמנות החתומות יועברו מידי חודש לכל המאוחר עד ל  .3
 שקדם כאשר הן חתומות כנדרש ע"י נציגי היחידות.

עם הרשום על חשבונית המס המוגשת ע"י קיימת חובה להחתים את מנהל המחלקה האחראי מט .1
 הספק , חשבונית לא חתומה לא תכובד ע"י הגזברות.
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  נספח ב' להסכם

 ערבות להצעה(: לאביצוע )מצ"ב נוסח ערבות  –שימו לב 
 
 

 
 ה גרבי עיריית באקה אל

 2201/11מס' מכרז מסגרת 
 הגרבי עבור בעיר באקה אל וחומרי יצירה יוד לאספקת צ

 

 ערבות בנקאית

 לכבוד

  יהגרב באקה אלעיריית 

 נ,ג.א.

 ........................................................כתב ערבות מס'  הנדון:

 
"( בקשר המבקש_________________ ת.ז/ח.פ ______________ )להלן: "על פי בקשת  .1

 עיריית באקה אלעבור וחומרי יצירה אספקת ציוד  בדבר כםינלב______________ להסכם בין 
ולהבטחת התחייבויות המבקש כלפי העירייה על פי ההסכם, הננו ערבים , "(העירייה)להלן: " יהגרב

, (שקלים חדשים בלבד אלףשבעה עשר ) ₪ 11,000בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית בתוספת הפרשי הצמדה 
"( בין המדד שהיה ידוע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדדלסטטיסטיקה )להלן: "

"( ובלבד שסכום הערבות במועד סכום הערבותהמדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן: "
 ל.החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעי

)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה ו/או מי מטעמם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם 

ות כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערב

 מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

מסר לנו לא יתוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ וכל דרישה על פיה צריכה לה .1

 יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.

 או להעברה בכל צורה שהיא.ה ערבותנו זו אינה ניתנת להסב .5

 

 ,רב בכבוד

 

 בנק

..........................................................................

........................... 

 סניף

..........................................................................

............ 
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  נספח ג' להסכם

 
 לכבוד , 

 , יה גרב עיריית באקה אל
=============== 

 
 א.ג.נ,

 ח"רו אישור נוסח
 ח"רו של לוגו דף ד"ע כאמור בנוסח אישור לצרף ניתן

 
 ______________,ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. ________________  המציע של החשבון כרואה

 
 :כדלקמן לאשר הרינו

 
לרשויות מקומיות/ גופים ציבוריים/ גופים ציוד וחומרי יצירה של אספקת  מוכח ניסיון בעל הינו המציע

 .בשנה ₪ 300,000של כספי לפחות בהיקף השנים האחרונות,  3לפחות באופן שוטף תקופה של  –גדולים 

 
  

 
  _________________ תאריך

      _________________ 
 

 ימת רו"חחת                  
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 נספח ד' להסכם

 
 דוגמת הזמנת עבודה 

 
 לכבוד

 
________________________ 

 

__________________________ 
 

_________________ 
 א.נ;

 
 ע"פ הסכם מסגרת שנחתם ביום ________ –   ציוד וחומרי יצירה      הנדון: הזמנת עבודה ל

 
הסכם ם המסגרת שנחתם בין עירית באקה אל גרביה לבינך ביום ___________ )להלן: "בהתאם להסכ

  -"(, הנך מתבקש לספק לעירייה  את הציוד הבא המסגרת
 

 -מחיר ע"פ מכרז  כמות  סוג ציוד מס' סידורי
 המחיר כולל מע"מ 

 
    

 
 

    
 
 

    
 
 

 על הזמנת עבודה זו חלות כל הוראות הסכם המסגרת.  .1

 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה.    3-ועד אספקה, לא יאוחר מיום מ מ .2

 -גורמים המורשים בעירייה  ההזמנת עבודה זו תחייב את העירייה רק במידה ותהיה חתומה ע"י  .3
 כמפורט בהסכם. 

 

 
 

____________________ 
 עיריית באקה אל גרביה     
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 הסכם' לנספח ה

 
 ת שירותים בזמן חירוםכתב התחייבות לאספק

 
 ,לכבוד

 גרביה-עיריית באקה אל

 שלום רב,

מיום  הסכם, בהתאם ל"(השירותים)להלן: "שירותי אספקת ציוד וחומרי יצירה הואיל ואנו מספקים לכם 
 "(;החוזהעליו חתמנו אתכם )להלן: " _________________ 

 
ירותים קיומיים" והשירותים נדרשים לעירייה והואיל והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן ש

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;

 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים לעירייה, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות שבהן  .1
 יוכרז מצב חירום.

כל , באופן רצוף ושוטף, ולקיים את הסכםת מלוא השירותים נשוא הרייה אאנו מתחייבים לספק לעי .2
, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים הסכםיתר התחייבויותינו על פי ה

 ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים.

מת בחוזה, ללא תוספת כלשהי אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכ .3
 לתמורה האמורה.

והפרתה תחשב להפרה יסודית של  הסכםהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מההתחייבותנו שבכתב זה מ .1
 החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין.

 
 
 

_______             __________              __________________  ______________                 ____ 
 שם החותם טלפון כתובת שם המבצע/ נותן השירות

 
 
 
 
 
 
 
 

  _____________ תאריך: 
 

 חתימה + חותמת             
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 
 

 '2נספח ג
 

 
 בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין 0התחייבותתצהיר

 2506 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 
 

 מטעם חתימה מורשה____________,  שמספרה. ז.ת נושא___________,  מ"החאני 
 :כדלקמן בזאת מצהיר ("המציע": להלן___________ ) שמספרו_____________________, 

 
 .זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע כי מצהיר הנני .1
 
 :מאלה אחד יעבמצ מתקיים כי מצהיר הנני, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .2
 

 בשנה זאים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע א.
 .ההצהרה על החתימה למועד שקדמה

 
 חוק לפי יותר או עבירות בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע אם .ב 

 על החתימה למועד דמושק השנים בשלוש היתה לא האחרונה ההרשעה - זרים עובדים
 .ההצהרה

 
 :זה סעיף לעניין ג. 

 
 שליטה בעל, המציע אצל משרה נושא, המציע שבשליטת תאגיד -" זיקה בעל" .1

 .בו גם השליטה בעל הינו במציע השליטה שבעל אחר תאגיד, במציע
 

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק -" זרים עובדים חוק" .2
 .1221 - א"התשנ, ם(הוגני תנאים

 
 .1210 - ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותה -" שליטה" .3  

 
 בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, מינימום שכר לחוק בהתאם פועל המציע כי מצהיר הנני .3

 .עליו החליט האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי כמתחייב
 
 :מאלה אחד במציע מתקיים כי מצהיר הנני, לעיל האמור מן עלגור מבלי .1
 

 .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו זיקה בעל או המציע .א 
 

 חתימת במועד אך, מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו זיקה בעל או המציע ב.
 .ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצהרה

 
 במועד אך, מינימום שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו קהזי בעל או המציע .ג

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו ההצהרה חתימת
 

 :זה סעיף לעניין ד. 
 

 :מאלה אחר כל" זיקה בעל" .1  
 

 .המציע שבשליטת תאגיד .1.1  
 במציע השליטה עלשב אחר תאגיד, במציע שליטה בעל, המציע אצל משרה נושא .1.2

 .בו גם השליטה בעל הינו
 כאמור להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב תאגיד .1.3

 של פעילותו לתחומי במהותם דומים התאגיד של פעילותו ותחומי, המציע של
 .המציע

 .עבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי .1.1  
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 שליטה שנשלט אחר תאגיד - מהותית שליטה הנשלט תאגיד הינו המציע אם .1.5
 .במציע ששולט מי בידי מהותית

 
 ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע -" הורשע" ה.

 .(31.10.02) ג"התשס בחשון
 

 .1201 - ז"התשמ, מינימום שכר חוק -" מינימום שכר חוק" ו. 
 

 שליטה אמצעי של מסויים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה -" תיתמהו שליטה" .ז
 .בתאגיד

 
, חתימתי היא זה ליוןיג בשולי המופיעה החתימה כי_______________,  הוא שמי כי מצהיר הנני .5

 .אמת תצהירי תוכן וכי
 
 
 
 

_______________  ________________  _________________ 
 חתימה   רהמצהי שם    תאריך 

 
 
 
 
 

 חתימהאימות 
 
 

 ה"ה וכי דין פי על בישראל רשום______________  כי בזאת מאשר, ד"עו____________ מ"החאני 
 .בשמו כן לעשות מוסמך זו הצהרה על חתם אשר________________, 

 
 
 
 
 

_______________  ________________  _________________ 
 ריךתא    וחותמת  חתימה   שם 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 

 
 

 1נספח ג'
 

   אריך: ת
 

 לכבוד
 גרביה-עיריית באקה אל

      
 א.ג.נ.,

 
 העירייההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו0או לחבר  הנדון:

 
 גרביה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: -הנני מצהיר בזאת כי עיריית באקה אל .1
 

 הקובע כדלקמן: (נוסח חדש)ת העיריות לפקד (א)א122סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה   

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
 ח או אחות."בן זוג, הורה, בן או בת, א -לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" 

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  (א)12כלל  .1.2 
 המקומיות הקובע: 

 -לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר מועצה"  העירייה"חבר   
גדרות "בעל שליטה" חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה ה

 ."(()(ב1)2 -ו (ב()1)1ו"קרוב" בסעיף 
 קובע כי:  (נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א)111סעיף  .1.3 
"פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי   

 ום עבודה המבוצעת למענה."זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובש-בן
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת העיריה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1 
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

יד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד בהונו או ברווחיו של התאג
 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .2.3 
 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העיריה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  .3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת, כי הפרטים .1
 
לפקודת העיריות,  (3)א122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העיריה ברוב של 
 ות בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.לפקודת העירי (א)א122

 
 

 חתימת המשתתף:________________        שם המשתתף: __________________
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 
 

 

 5נספח ג'
 

   תאריך:                
 

 ,לכבוד
 גרביה-עיריית באקה אל

      
 ,נא.ג.

 
 תצהיר העדר הליכים משפטיים הנדון:

 
 בתצהיר זה:

 .(נוסח חדש)כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  ":"תושב ישראל
 .("חוק החברות"להלן: ) 1222 -לחוק החברות, התשנ"ט  210כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1210 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":

 
 

ר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אני הח"מ _______________ נושא ת.ז. ___________ לאח
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
במכרז  ("המשתתף"להלן: )אני נותן תצהירי זה חלק מהצעת _________________________  .1

 .גרביה-עבור עיריית באקה אל וחומרי יצירהלאספקת ציוד  2201/11 המסגרת מס' 
 
תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של  .2

 המשתתף.
 
הנני להצהיר, כי לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי  .3

ס המשתתף, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינו
 נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .1
 
 

             ___________________    ___________________ 
 חתימת המצהיר           תאריך                 

 
 

 אישור עו"ד
 

_______________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע אני הח"מ, ____
בפני מר _______________________ נושא ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו, כי עליו 

 להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 

            
            
                                              ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד      
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 
 

 0נספח ג'
 

   תאריך:                  
 ,לכבוד

 גרביה-עיריית באקה אל
    

 א.ג.נ,
 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון הנדון:  

 
 בתצהיר זה:

 .(נוסח חדש(כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  ":"תושב ישראל
 .("חוק החברות"הלן: )ל 1222 -לחוק החברות, התשנ"ט  210כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1210 -  כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

חר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ _______________ נושא ת.ז. ___________ לא
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 ("המשתתף"להלן: )אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת _________________________  .1

 . היגרב באקה אל עיריית רעבו וחומרי יצירהלאספקת ציוד  2201/11 מסגרת מס' במכרז 
 
תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של  .2

 המשתתף.
 
הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה  .3

 אחרונות.השנים ה 10פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .1
 
 
 

___________________    ___________________ 
 חתימת המצהיר              תאריך 

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ___________________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע 
_______________________ נושא ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו בפני מר 

 להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 

        ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 
 

 0נספח ג'
 

 תאריך: ________                          
 לכבוד 

 גרביה-עיריית באקה אל
 

 א.ג.נ,
 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין הנדון:

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  .1

ב' 2תר משתי עבירות כהגדרתן לצורך סעיף המשתתף במכרז זה, לא הורשע ו/או לא הורשעו ביו
ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות  1211 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ממועד ההרשעה האחרונה.
 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  .2

מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ולפי המשתתף במכרז זה, 
 המפורטים להלן: ("חוקי העבודה"להלן: )חוקי העבודה 

 
 .1215, (הודעה)* פקודת תאונות ומחלות משלוח יד  
 .1211* פקודת הבטיחות בעבודה,  
 .1212 -, תש"ט (החזרה לעבודה)* חוק חיילים משוחררים  
 .1251 -חופשה שנתית, תשי"א * חוק ה 
 .1253 -* חוק החניכות, תשי"ג  
 .1253 -* חוק עבודת הנוער, תשי"ג  
 .1251 -* חוק עבודת נשים, תשי"ד  
 .1251 -* חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  
 .1250 -* חוק הגנת השכר, תשי"ח  
 .1252 -* חוק שירות התעסוקה, שתי"ט  
 .1211 -בשעת חירום, תשכ"ז * חוק שירות עבודה  
 .1225 -, התשנ"ה [נוסח משולב]* חוק הביטוח הלאומי  
 .1251 -* חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז  
 .1201 -* חוק שכר מינימום, התשמ"ז  
 .1200 -* חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  
 .1221 -, התשנ"א (העסקה שלא כדין)* חוק עובדים זרים  
 .1221 -עסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו * חוק ה 
 .1220 -* פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  
 .1220 -לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח  0* סעיף  
 .1213 -* חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  
 .2001 -* חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  
 .2000 -לחוק מידע גנטי, התשס"א  22סעיף  * 
 .2002 -* חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב  
 .2001 -* חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו  
, (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)א לחוק הגנה על עובדים 5* סעיף  

 .1221 -התשנ"ז 
 
י אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או בעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות הנני מצהיר בזאת כ .3

 :(יש לסמן את ההצהרה המתאימה)בבעלות מי מבעלי השליטה בו 
 

לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו  ____ 
התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של ולא נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

 חוקי העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו.
הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או  ____ 

נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי 
 קודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: העבודה בשנה ה

 הרשעות: ________________________________________________  
  _______________________________________________________ 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

  _______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 

 
 קנסות: _________________________________________________  
  _______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 

 
ל התאגיד והנני מוסמך הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנה .1

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

 שם נותן התצהיר: __________________  שם המשתתף: _________________
 

 _______________מס' תעודת זהות: ___  מספר ת.ז./ח.פ. ________________
 

 חתימת נותן התצהיר: _______________  חתימת המשתתף: ______________
 
 
 

 אישור עו"ד
 

להלן: )אני משמש כעורך הדין של  ___________________ ת.ז./ח.פ. ___________  א. 
 .("המשתתף"

ו/או בעל  הנני מאשר בזאת כי_________________ ת.ז. ___________ הינו בעל השליטה ב. 
המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז פומבי ________ של עיריית באקה אלגרבייה 

 ____.__________ ח.פ. ________והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד _____
 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני, _______________________ עו"ד, במשרדי  ג. 
___________________________, מר/גב' _____________, נושא ת.ז. _ -ב

________________ ולאחר שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

 
 

                      ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                     
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 
 

 6נספח ג'
 

 שאלון  לאיתור  חשש  לניגוד  עניינים
 השאלון ימולא וייחתם ע"י כל בעלי המניות וע"י כל המנהלים( –)היה המציע תאגיד 

 תפקידים וכהונות -חלק א'  

 פרטים אישיים .2
 ________________________שם משפחה: _____________________

 שם פרטי: _______________________________________________
 מס' זהות  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 רחוב: _______________________________________  כתובת: 
 עיר/ישוב: ___________________ מיקוד: ____________

 __ מס' טלפון נייד: _________________מס' טלפון: _______________
 מס' פקס: ___________________

 תפקידים ועיסוקים .1
 שנים אחורה 1ם קודמים לתקופה של פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקי

 לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.  )
 ים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(. נא להתייחס גם לתפקיד

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(. 

 
 שם המעסיק

 וכתובתו
תחומי הפעילות של 

 המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 תפקידים ציבוריים .3
 .לעיל 1שלא צוינו בשאלה תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות  פירוט    
 שנים אחורה. 1נא להתייחס לתפקידים נוכחים ולתפקידים קודמים לתקופה של         

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 
 
 
 
 
 

  

 
 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .1

 

 הם אם בין, אחרים גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או םבדירקטוריוני חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים

 

 .אחורה שנים 1 של לתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
 

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

דת פעילות מיוח 1סוג הכהונה
  2בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר .0

 

לפעילות  ,שירות כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם
 סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים יה אוגרב עיריית באקה אל

 אליהם(? קשורה שהיא אחרים לגופים יה אוגרב אקה אלעיריית ב שבשליטת
 

 באופן קשר או זיקה כל לציין נא .אחורה שנים 1של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט
 

 בו מקבילים או בגופים כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

 בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו ייצגמ או/ו בו עובד או/ו

  .3בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1210 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו

                                                 
 שמות בעלי המניות שמינו אותך. –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  1
 בוועדות או תפקידים אחרים.כגון חברות  2
 .8691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  3

  –"בעל עניין", בתאגיד     

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או  (8)

טור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירק
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 לא / כן
 

י: ______________________________________________________ /פרט כן, אם
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 משפחה קרובי לגבי 0-1 בשאלות כאמור תפקידים פירוט .6
 

 .משפחתך יקרוב לגבי לעיל  5-2 בסעיפים ,כאמור ,תפקידים פירוט

 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

 
: למשל)  לעיל בשאלות שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

 סוג הכהונה התחלת תאריך ,עיסוקו ותחום התאגיד שם לפרט יש ,בדירקטוריון חברה זוגך ת/בן אם

 .(ןבדירקטוריו מיוחדת ופעילות הכהונה
 

 נך.שולח על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 ____________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 __________________________________________ 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .0

 

 שאליו בתפקיד לך כפופים או ן(,בעקיפי או במישרין)  עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

  ?אחרים רגוניםבא משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את
 

 זיקות או משפחה קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים האם

  ?אחרות

 לא / כן

י: ______________________________________________________ /פרט כן, אם
________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 חשש לניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .0

  עניינים
 

                                                                                                                                                           
או יותר מהדירקטורים  52%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  52%כאמור מחזיק 

 –לענין פסקה זו  ;שלו

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

למעט  –לעניין זה, "נאמן"  ;בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמוריםהחזיק אדם  (ב)

()ו(, או 5)א()69חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

  ;הכנסה לפקודת מס' 805כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (5)
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 אותך להעמיד שעלולים ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב
 
 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"

 

 לא / כן      

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 _______________________________________________ 

 

שעלולים  מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .2
 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך

 לא אליהםש, האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,תפקידים על לך ידוע האם

, )עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 של ועיסוקים תפקידים ,לדוגמה) עילל 0-1 בשאלות נשאלת הםשעלי לנושאים במיוחד להתייחס נא

 הרשות לפעילות להם שיש וקשר ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות, אלה קרובים

 .(המקומית

 

 לא / כן

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 _______________________________________________ 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט ./2

 ם בעברעיסוקי ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל ובהווה,
 

 נכסים ואחזקות -חלק ב' 

 אחזקות במניות .22
פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 

 קרוביך.
 בתאגידים 1210 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 .4בבורסה חריםהנס

                                                 
 8691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4

  –"בעל עניין", בתאגיד 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או  (8)

מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם  יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי,

או יותר מהדירקטורים  52%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  52%כאמור מחזיק 

 –לעניין פסקה זו  ;שלו

 ענייןל ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

למעט  –לעניין זה, "נאמן"  ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)

()ו(, או 5)א()69חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

  ;לפקודת מס' הכנסה 805ף כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעי



12 
 

  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב" 
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף

אם המחזיק אינו 
 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 

יגוד לנ חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .21
 עניינים

 

 עשויים בהם שימוש או מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם
 ? מועמד אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך

 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"

 

 לא / כן        

 

 _______________________________________________ אם כן, פרט/י:
______________________________________________________________

__________________________________________________  
 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .25
בויות האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחיי

 כלשהם? 
 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -קרוב" 
 

 כן / לא
 

 ______________________________________________________ אם כן, פרט/י: 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
 

 נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .20

                                                                                                                                                           
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (5)
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 
 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?

, של (ים עסקייםנא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפ
 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,  -"בעל עניין" בגוף 
 ירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.ו/או מכהן בד

 
 כן / לא

 
אם כן, פרט/י: ___________________________________________ 

______________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 הצהרה  -חלק ג' 

 
 אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס'_______________

     
 מצהיר/ה בזאת כי:       

 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .1

 .ואמתיים
 

רובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא כל  המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לק .2
אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי 

 במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
 

ש מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חש .3
 לניגוד עניינים עם התפקיד.

 

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  .1
 יה בנושא.גרב התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של היועצת המשפטית של עיריית באקה אל

 

ן, או יתעוררו במהלך הדברים אני מתחייב/ת לכך שבמקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלו .5
הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועצת 

 יה, אמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה.גרב המשפטית של עיריית באקה אל
 

במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי,  .1
 .1220 –התשנ"ח 

 
 
 

    __________________                      _________________ 
 חתימה                                   תאריך              
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 0נספח ג'
 

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"
 

 תאריך:_______________
 לכבוד 

 ית באקה אל גרביה עירי
 א.ג.נ,

 
 וחומרי יצירה אספקת ציודל 2201/11 מספרמסגרת מכרז  -הנדון: דיווח רואה חשבון 

 עיריית באקה אל גרביה  )"המכרז"(עבור 

 

 ________ )להלן: "המציע"( הנני לדווח כדלקמן:_____לבקשתכם וכרואי החשבון של ____

 

ציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המ .1

 נחתמה בתאריך _____.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 
 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות  .3

שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" 

 )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

וצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי ת .4

 האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .5

לרעה במצבו העסקי של המציע  לעיל, מידע על שינוי מהותי 0בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 
 
 

 ,בכבוד רב             
________________________ 

 חשבון הרוא         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שראל.של לשכת רו"ח בי 510כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*(  
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 2נספח ג'
 
 

 הצעות תצהיר בדבר אי תיאום
 

 , המציע* / העובד אצל המציע*   מס ת"ז   _______  אני הח"מ 
 :מצהיר בזה כי (להלן: "המציע")   / בתאגיד*   

 
 
 .אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע .1
 
על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  העה זו הוחלטבהצ ההנחה אשר מופיעה .2

 .עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר
 
במכרז זה או  בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  הבהצעה זו לא הוצג ההנחה אשר מופיעה .3

 .מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה
 
 .מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זההמציע לא היה  .1
 
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .5

 .זו 
 
 .המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא .1
 
ם לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם הצעה זו של המציע מוגשת בתו .1

 .מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה 
 

 :ולמחוק המיותר במקום המתאים V יש לסמן
 
 נמצא כרגע תחת המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע, אינו -המציע*/ אם המציע הינו תאגיד  

 אנא פרט: חקירה בחשד לתיאום מכרז, אם כן,
            
            

 .מחק את המיותר*
 
עבירות של תיאומי  המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות 

 :מכרזים, אם כן, נא פרט
            
            

 
  .פועלאני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר ב

 
     _________       

 חתימת המציע / חתימת התאגיד  שם המציע / התאגיד    תאריך  
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ____________, מ"ר____________, מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום 
י והמוסמך המוכר לי באופן איש / ____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז

על פי מסמכי התאגיד לחתום על תצהיר זה ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי 
 .לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו

 
 

            
 שם מלא וחותמת         
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

  5נספח ג' 
 
 

 ידה בתנאי החוקהצהרה והתחייבות לעמ
 2//1 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס״א 

 
הנני הח״מ, ___________________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק  .1

, (החוק –להלן )והתקנות לפיו  2001 -למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס״א 
עבור עיריית  אספקת ציוד וחומרי יצירה, ל2201/11 ים במסגרת מכרז מס׳חל עלי כנותן השירות

 גרביה.-באקה אל
 

הנני הח״מ, ___________________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם  .2
לחוק, חל איסור על העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות 

 .ללא קבלת אישור מראש ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק קבלני משנה,
אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר המועמד לעבודה או על פי בקשתו של 

 .המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק
 

____________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות הנני הח״מ, ________________ .3
החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, 

 .לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש

 
 

 :חתימת המציע
 

      _____________                      _________                 ______            _________________ 
 מס׳ זהות/עוסק מורשה                      חתימה/חותמת                            תאריך                           שם    

 
 

 :הריני לאשר בזאת כי
 
 

בר אי החתומים לעיל הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובד
 .עמידה בדרישותיה

 
 :חתימת עו״ד

 
              _______________                                      _________                                       __________     

                      חותמת +  חתימה                                            תאריך                                                   עו"ד שם   
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 נספח ד'2
 

 נוסח ערבות בנקאית להגשת הצעה למכרז 
 לכבוד 

 עיריית באקה אל גרביה  
 

 ________ערבות מס' הנדון:
 

הננו ערבים בזה  ______ )להלן: "המבקש"(__________ מס' זיהוי _______פי בקשת ____-על .1

ש"ח( )להלן: "סכום  אלפים חמשת)במילים:  ₪ 5,000סכום עד לסך של כלפיכם לסילוק כל 

 2201/11מס' מסגרת בקשר עם הצעתו למכרז  הערבות"( המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש

 .עיריית באקה אל גרביה עבור וחומרי יצירה אספקת ציוד ל

ד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משבעה ימים מקבלת אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום ע .2

דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהמבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

כולל(, ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על ) 31.1.2022תישאר בתוקף עד ליום  ערבות זו .3

 פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא של סעיף זה.

 ניתנת לביטול.  ואיננה אוטונומית ובלתי מותניתערבות זו הינה  .1

 
 ולהסבה בכל אופן שהוא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה  .5

 
 בכבוד רב,

        
 בנק : _____________________
 סניף: _____________________
 כתובת: ____________________
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 נספח ד'1
 

 המלצה ואישור היקפי פעילות
 

 0 גוף ציבורי0 תאגיד מקומיתפרטי רשות 
 

 ___________________שם העירייה האזורית/גוף ציבורי / תאגיד:_________________
 שם ראש העיר/מנכ"ל:____________________________________

 
 :טלפונים

 
 ______________________________ מס' טלפון במשרד איש קשר:

 ______________________________ מס' טלפון נייד איש קשר:
  –________________ )להלן ________ ברתח , 2201/11  הננו מאשרים בזה כי המציע במכרז מס'

החברה(, ביצעה עבורנו אספקת ציוד:_______________  בשנת: ________________ בהיקף 
 .₪של:__________ 

הזמנים שנקבעו אנו מאשרים כי החברה סיפקה ציוד לשביעות רצוננו המלאה הן מבחינת עמידה בלוחות 
 ה שגילו אי לכך אנו ממליצים בפניכם על החברה.האספקה, המקצועיות, ובנאמנות הרבמראש הן מבחינת 

 
 הערות:

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 : _________________________תאריך

 
 תפקיד:_________________     ___שם בעל התפקיד הממליץ: _________

 
 

ברשות הממליצה:  -מנהל רכש חתימה וחותמת ראש עירייה/מנכ"ל / גזבר/ 
__________________________ 

 
  גוף גדולציבורי ף/גותימקומ תמרשו לפחות המלצה אחתהערה: יש לצרף /  

  .יש לציין שם מלא ותפקיד בצירוף חתימה וחותמת 

 י התפקידים המנויים לעיל .ניתן להחתים אחד מבעל
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 

  ח ה'נספ

 נספח ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -"המבוטח" 

עיריית באקה אל גרביה ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או  –"מבקש האישור" 
 נהליהם ו/או עובדיהם . עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מ

 אספקת ציוד וחומרי יצירה עבור עיריית באקה אל גרביה –"השירותים" 

 

פי כל דין, על המבוטח -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1
לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין 

שנים לאחר תום  0ביטוח חבות מוצר כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח 

 "ביטוחי המבוטח"(.-המצ"ב לנספח זה )להלן: " אישור ביטוחי המבוטח" ו

ך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר כן מתחייב המבוטח לערו
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 
מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע 

קש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מב
 המבוטח לערוך על פי כל דין.

ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, 

בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש את אישור ביטוחי המבוטח, חתום 
  2:19-1-6האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש 
האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל 

 לעיל. 1ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף תקופת ההתקשרות על פי 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות 
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש 

יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה  30יטוח חדש, ולהמציא אישור עריכת ב
 בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות 
סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים 

ת כן בשל אי עמידתו את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשו
בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה 
כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו 

 השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

חי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטו .0
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת 
בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 

פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -תביעת ביטוח אשר יוחלט על

מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .0
וח זה. מוסכם בזה שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביט
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במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם 

ישור ו/או לצמצם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש הא
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף 
ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות 

 סעיף ביטוח זה.

ל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכל .8
פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על
בולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לג

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך 
ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף 

ידו, -ל חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלו/או המשלים כאמור, ע
ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או 
כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות 

ל את מבקש ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלו-נוסף ו/או משלים שייערך על
 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  .6
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי 

ה אחר(, וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבוד
 או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי  .7
 יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

ן הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס למע
לשירותים, בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא 
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל 

אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי  ידי קבלן המשנה, בין אם-השירותים שבוצעו על
 המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 
אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, 

שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי  לרבות נזקים
המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח 
יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי 

 הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 
בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף  מוסכם .2

אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות 

המצ"ב המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח 

לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות 

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול 

דוגמת נוסח אישורי שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את 

הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט 

 בנספח ביטוח זה כאמור.
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 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .9

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .2.1
נה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טע

 מבקש האישור והבאים מטעמו.

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס  .2.2
יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר  30לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.

ביטוחים הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי ה .2.3
בתום לב על ידי המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש 

 האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח,  .2.1
כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים 

אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או  לכיסוי ו/או
 מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.

. חריג רשלנות רבתי )אם 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2.5
קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 

 . 1201 -וטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א וחובות המב

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם  .2.1
מבקש האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה  .2.1
 החלות על פיהן.  בהשתתפויות העצמיות

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .:1
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
סת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ל עיריית באקה אשם: 
גרביה ו/או תאגידים ו/או 
חברות עירוניים ו/או גופי 

סמך רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם ו/או נבחריהם 

ו/או מנהליהם ו/או 
 עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים 
נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יין קוד כיסוי יש לצ
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

אחריות צולבת   ₪  500,000     צד ג'
(302) 

קבלנים וקבלני 
 (301משנה )

ויתור על תחלוף 
לטובת מבקש 

 (302האישור )
כיסוי לתביעות 

 (315המל"ל )
מבוטח נוסף בגין 
מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 
 (321האישור )

מבקש האישור 
 (322מוגדר כצד ג' )

 (320ראשוניות )
רכוש מבקש 

האישור ייחשב כצד 
 (322ג' )

ויתור על תחלוף  ₪ 1,000,000     אחריות מעבידים
לטובת מבקש 

 (302האישור )
היה  -מבוטח נוסף 

וייחשב כמעבידם 
של מי מעובדי 

 (312המבוטח )
 (320ראשוניות )

אבדן מסמכים  ₪ 1,000,000     אחריות המוצר
(301) 

דיבה, השמצה 
והוצאת לשון הרע 

(301) 
ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 
 (302האישור )

מבוטח נוסף בגין 
מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 
 (321האישור )

מרמה ואי יושר 
 (325עובדים )

פגיעה בפרטיות 
(321) 

עיכוב/שיהוי עקב 
 *321מקרה ביטוח )

 (320ראשוניות )
 12 - תקופת גילוי
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 כיסויים
 (332חודשים )

        אחר

 

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

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום /5שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 נספח ו'

 
 ציודוה החומרים רשימת -כתב כמויות

 
שיהוו, בין היתר, בסיס להשוואה בין  עירייהדרשת הלהם נרשימת החומרים , הציוד והמוצרים להלן 
 ת:ההצעו

 
 מחיר כמות תאור

 3 1 גר'  250אבני נחל צבעים 

 30 1 ק"ג 1אבני פסיפס 

 5 1 גר'  100אבקת נצנצים 

 8 1 יח' 50גר'  100אטבים עץ טבעי 

 10 1 יח` 50 גר` 100אטבים צבעוני 

 2 1 גר' 0אמוס דבק סטיק 

 45 1 00אקדח דבק `

 70 1 ביג  10אקדח דבק 

 80 1 קנגרו בבליסטר  Y8אקדח סיכות 

 5 1 אקספו 

 60 1 יחידות( 12בקופסא מעורבת ) - 20ארטליין 

 35 1 יח' מעורב צבעים  12סמ  20/20בד לבד 

 3 1 בועות סבון 

 10 1 מ"ל 30בושם לימון  

 15 1 גלון דבק אומגה -ליטר  1ביג פלסט 

 20 1 200*2בצק אומגה 

 1 1 בקבוק פלסטיק מיני

 15 1 שחור  1/2בריסטול 

 10 1 יח'  10צבעוני   A4בריסטול 

 2 1 10/100בריסטול גליון לבן 

 2 1 10/100בריסטול גליון מעורב 

 10 1 יח' 10בריסטול חתוך צבעוני 

 12 1 יח' 10בריסטול חתוך שחור 

 10 1 יח'  10גר'  110בריסטול לבן חתוך 

 2 1 10*100בריסטול מעורב 

 7 1 ג"ר אומגה  500גואש 

 12 1 גואש זוהר

 20 1 גוונים בשרינק  1גואש ספוג 

 5 1 גר' בשקית  100 - 11גומיות 

 7 1 גזירות סול פרחים ועלים

 45 1 יח' בכוס  10גיאוטו טורבו קולור מקס 

 3 1 יח'  12לבן  גיר

 3 1 1/12גיר צבעוני 

 17 1 בכוס  10גיר שעווה 

 45 1 גלון דבק אומגה 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 6 1 120מ"ל  GLITTERגליטר  

 38 1 מ'  25גליל אלבד 

 6 1 גר'  100גפרורים עץ טבעי 

 8 1 גר` 100גפרורים עץ צבעוני 

 13 1 דאס לבן חצי קילו 

 4 1 סטיק קטן  UHUגר'  0דבק 

 7 1 מ"ל  35בשפופרת  UHUדבק 

 14 1 מ"ל 10נוזלי בשפופרת  UHUדבק 

 15 1 גר' ענק 10סטיק  UHUדבק 

 6 1 ס"מ  31דבק דו צדדי ספוגי ברוחב 

 7   500דבק פלסטי אומגה 

 4 1 מ"ל  50דבק מגע 

 12 1 דפי סול נוצץ פרפרים /כוכבים 

 10 1 חבילת חוברת חשבון /שורה

 8 1 מ"מ 0.0מטר 100חוט דיגים 

 3 1 חוט יוטה

 15 1 גוונים 1חוט ניילון חלול זוהר 

 8 1 מ"מ  0.0מטר  50חוט סיליקון 

 12 1 חוט צמר אקרילי 

 9 1 גר' 100חוט שפגט 

 16 1 ק"ג 1חול צבעוני 

 A4 1 7 1/12חוצץ פלסטיק 

 A4 1 4 1/1חוצץ פלסטיק 

 17 1 ק"ג 3.35חימר 

 12 1 יח'  00חיתוכי אפרוחים 

 8 1 חיתוכי כלים מסול

 8 1 חיתוכי לבבות מסול

 10 1 חיתוכי סול פרח גדול

 8 1 חיתוכי עלי שלכת קטן 

 10 1 יח' 20חיתוכי עלים גדולים 

 8 1 חיתוכי עץ מסול נוצץ

 4 1 חיתוכי עץ שונים

 4 1 חיתוכי פרח סול קטן

 10 1 יח'  30חיתוכי פרפר בינוני 

 A4 1 25 1/20חן נייר 

 14 1 חרוזי משושה טבעי 

 22 1 גר' 150חרוזי עץ מעורב 

 13 1 חרוזי עץ משושה גווני פסטל

 39 1 עגולים  -חרוזים להשלחה 

 27 1 גר' 150חרוזים פלסטיק מעורב 

 10 1 גר' 50חרוזים פנינים צבעים שונים 

 34 1 בכוס אומגה  10טוש 

 12 1 מטר  2טפט ורוד 

 12 1 טפט שקוף 

 3 1 יח' כרטיסי תליה שקוף  10ה יציר
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 7 1 ס"מ 5כדור קלקר 

 12 1 ס"מ 1כדור קלקר 

 5 1 ס"מ  23כף גרעינים פלסטיק 

 2 1 כפיות פלסטיק

 5 1 ס"מ לבן 100*10לוח מפל 

 4 1 10*100לוח סול 

 5 1 10*30לוח סול  נוצץ מנוקד 

 10 1 10*50לוח סול נוצץ 

 10 1 00/100לוח פוליגל 

 15 1 מ"מ 5עובי   10*100קאפה לוח 

 A4 1 39מארז לימנציה 

 A3  1 45מארז למינציה 

 7 1 ראש ישר  3מברשות סט 

 8 1 מדביקות כללי

 9 1 מדביקות כללי מעורב 

 7 1 מדביקות עיגולים בגדלים שונים 

 8 1 מדבקות סמיילי 

 3 1 מהדק צבעוני 

 3 1 צבעים  5מזכרית 

 12 1 יח' 1מזרקים 

 7 1 מחדד כפול מתכת 

 2 1 מחזיק מפתיחות 

 2 1 מחק לבן פינטורי 

 2 1 מחק פינטורי

 18 1 מ"ל 120מיכל שקוף 

 2 1 10מכחול שטוח מס' 

 2 1 11מכחול שטוח מס' 

 3 1  20מכחול שטוח מס' 

 1 1 1מכחול שטוח מס' 

 19 1 דף קנגרו 25ל  100מנקב 

 7 1 מנקב משרדי קטן

 8 1 יח 100ס"מ  30ת מנקה מקטרו

 10 1 ס"מ 30יח  100מנקה מקטרות מתכתי 

 2 1 אינץ` 5.5מספריים 

 36 1 מספריים זיג זג גדול מתכת 

 4 1 מספריים זיג זג פלסאיק בבליסטר

 8 1 ``0מספריים כלליות 

 7 1 מספריים לילדים 

 7 1 מספריים לשמליים

 24 1 מעמד סילוטייב גדול

 4 1 מערוך עץ טבעי

 4 1 מערוך קטן 

 7 1 גר' 200מקלות ארטיק טבעי 

 7 1 גר' 200מקלות ארטיק צבעוני 

 38 1 ק"ג 1מקלות דבק חם במשקל 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 7 1 גר` 200מקלות רופא טבעי 

 8 1 גר 200מקלות רופא צבעוני 

 9 1 מ"מ  15מראה עגולה 

 10 1 יח 10 -מריות לדבק 

 20 1 זוג -מרקס קלאסי 

 54 1 1ול עבה *משטח נעיצה מס

 EXPO 1 19נוזל לניקוי לוח מחיק 

 3 1 גרם 10נוצות צבעוני קטנות כ 

 A3 1 50נייר 

 A4 1 20נייר 

 3 1 נייר ממו מרובע

 13 1 יח'  20נייר משי סט 

 12 1 יח` 100צבעוני  A4נייר צילום 

 12 1 יח` סט מעורב 12מטר  1.5נייר קרפ 

 5 1 גר'  100נצנצים 

 A4 1 7ורב סול מע

 28 1 צבעי פנדה אוריגינל  21סט 

 22 1 גואש נוצים 110*5סט 

 13 1 סט מכחולים בגדלים שונים

 28 1 צבעים 21סט צבעי פנדה  אורגינל 

 12 1 צבעים 12סט צבעי פנדה אורגינל 

 4 1  21/1סיכות 

 3 1 גר'  200סיכות ללוח שעם ראש פלסטי צבעוני 

 8 1  3/1 3סיכות מתפצלות 

 10 1 מתכת  -סכין יפני מקצועי רחב 

 3 1 3סלוטייפ *

 12 1 מ"ל זהב/כסף  100ספריי 

 10 1 מ"ל ארט תוגו  100ספריי 

 15 1 מ' אומגה 25סקוטצ' זכר 

 2 1 ס"מ 30סרגל עץ 

 9 1 מ"מ 10סרט אריזה שקוף 

 10 1 ס"מ דביק  2מטר רוחב  3סרט מגנט 

 8 1 סרט קישוט 

 6 1 יח'  100מ"מ  12ת עיניים זזו

 7 1 ח 10יח` *  100מ"מ  15עיניים זזות 

 3 1 יח' 100מ"מ  5עיניים זזות 

 3 1 ס"מ 1עיניים זזות 

 7 1 עיניים זזות צבעוניות מעורב 

 5 1 עפרונות

 HB2 1 5יח'  12עפרונות 

 15 1 צבע משולש  12עפרונות ג'מפו 

 12 1 יח' 12עפרונות פינטורי 

 18 1 צבעוניים פירפיקט  עפרונות

 10 1 יח'  12פאנדה 

 8 1 יח' בשקית  50" 1.5פומפון 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 3 1 יח 50 1/2פומפון 

 3 1 יח 50 1/2פומפון 

 9 1 יח' בשקית  50" 2פומפון 

 4 1 יחידות 50 - 3/1פומפון 

 15 1 פומפונים  מעורב גדלים צבע יחיד

 12 1 יח'  30ס"מ  1פונפונים 

 8 1 בצבעים פייטים מתכתי 

 39 1 דף100מארז  A4פילים ללמנציה 

 8 1 פלייר בלוח

 6 1 גר' צבעים שונים  100פלסטיגן 

 4 1 גר' אומגה 250פלסטלינה רכה למריחה 

 16 1 מיקרון 15פס שחור 

 18 1 עבה אומגה  31פסטל שמן 

 30 1 ק"ג 1פסיפס 

 8 1 פרחי סול מעורב

 25 1 ק"ג 1פרפין ווקס פתיתים 

 6 1 יח' 10ס"מ  10פתיל קשיח לשעווה 

 25 1 ק"ג 1פתיתי סבון לבן 

 12 1 יח' כסף מתכתי  1מ"ל  110צבע טריפ 

 7 1 צבע שעווה 

 12 1 גוונים  12צבעי טווס משושה 

 7 1 גר , אומגה 110צבעי ידיים 

 9 1 צבעים בפלטה לאונרדו  12צבעי מים 

 15 1 יח'  21צבעי פסטל שמן 

 3 1 מוקצף שוניםצורות 

 15 1 מטר 25מ"מ  20נקבה  \צמדן זכר

 50 1 יח' 31צמידים חיזוקים ומחמאות 

 9 1 1/2קאפה 

 12 1 קופסת קטלוג אטום סגול 

 10 1 0קלסר גב 

 12 1 אדום 10*1קלף פלסטיק 

 6 1 קנגרו  10שדכן 

 12 1 קנגרו 21/1שדכן 

 28 1 ס"מ  11שליש 

 12 1 גר' 100שקית חרוזים 

 PVC A4 1 30שקפים לכתיבה 

 3 1 תבנית גבס דגים

 1400 1 חלקים + תיבת עץ 22סןפר בנאי 

 215 1 סט רופא רך

 169 1 סט יופי רך

 340 1 סט כלי עבודה רך 

 265 1 צלחת ויסטיבולרית 

 885 1 ס"מ  100קפיצת אבוב + מגן 

 860 1 10-10ס"מ  50( קוטר 1-1מעלה מספריים )

 1115 1 + שולחן1+2+3ן שמשונית סט סלו
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

 599 1 1-10סט כרית ישיבה עגולה מספרים 

 345 1 סט כרית ישיבה צורות 

 565 1 ס"מ  1*100*210מזרון קפיצה למרחק 

 640 1 1*110*200מזרון זחילה +אפליקציה 

 65 1 סט קאטש בול מרופד 

 318 1 ערבית  -סט תחושה אותיות ומספרים 

 280 1 ה מנהרה חצי שקופ

 189 1 ס"מ  50*10סקוטר מרופד 

 484 1 עגלת עולם הילד 

 360 1 לוח קיר מכבי אש 

 360 1 לוח קיר אמבולנס /גרר/מכבי אש / משטרה 

 1580 1 חלקים 5לוח פעיל מרבה רגליים 

 1090 1 יח' 10סט קוביות ספוג דמוי עץ ענקית 

 650 1 חלקים 21קוביות משתלבות ענקית 

 880 1 קוביות עץ נבבות  22סט 

 340 1 ח' 150קוביות בנייה בינוני 

 890 1 קוביות ענק מפלסטיק צבע פסטל

 890 1 מערכת בניה בתלת מימד פבר 

 790 1 ג'נה ענק פבר

 160 1 חלקים 21ס"מ ,  21דיסוקית הרכבה קוטר 

 890 1 לוחות  1לוחות פעילות לקיר מונטסורי , 

 869 1 1+2סלון מפואר דמוי עור 

 VIGA 1 269עגלת קניות עץ 

 449 1 מ"מ  100/150/310כיור מטבח עץ 

 449 1 ס"מ   10*53*31מכונת כביסה מעץ 

 449 1 ס"מ  10*53*31מכונת בכיסה מעץ 

 549 1 מ"מ  100/120/310מקרר עץ 

 299 1 יש לי גלידה מעץ 

 299 1 קסם של צבעיםמשחק מעץ

 495 1 עץ מונטסורימערכת מניה וצבע , משחק מ

 345 1 סט מגנופד כפתורים לימודי לארבע 

 379 1 חלקים  20סט מעגל החיים רך 

 135 1 מתלה כביסה מעץ 

 169 1 שולחן גיהוץ עם מגהץ מעץ 

 269 1 מ"מ  310/210/200מיקרוגל עץ 

 290 1 100/20פוף גדול 

 220 1 קוביות אותיות ערבית מעץ 

 190 1 וני מטר צבע 1טרמפולינה 

 160 1 בימבה גית 

 200 1 גדלים  1משאית סלע 

 750 1 הליכון לילדים

 750 1 אופני כושר לילדים

 750 1 מתקן ספורט סטפר לילדים 

 750 1 מתקן ספורט נדנדה סקי 

 100 1 אצבע וכדור 
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 200 1 משחק קופסה קנאפיש לומדים ערבית 

 360 1 3נדנדה 

 380 1 שער כדורגל

 149 1 3ית משא

 110 1 קוד הצבע 

 140 1 רכבת האתגרים 

 299 1 מטר  3מצנח פעילות עגול 

 25 1 חורים  3קונוס גביע מחורר 

 14 1 ס"מ  50חישוק שטוח 

 360 1 מברגה עם משטח הברגות 

 320 1 ח' 150הרכבה גלגלי שיניים 

 220 1 התאם כמות וצבע מיני מאפים

 220 1 י מיון צבע וכמות בעוגת פא

 115 1 מריצה יצוק 

 55 1 גלגלים 5סט 

 960 1 גשר שיווי משקל 

 1400 1 ס"מ  105*100*215זחל צבעוני 

 890 1 בימבה במסלול 

 350 1 סט משולשי קפיצה /שיווי משקל 

 rainbow ball 1 59משחק כדורי עץ במרחב  

 148 1 3משאית 

 pro 1 615קיפת טיפוס 

 xxl 1 650קוביות  33סט 

 349 1 50*105*12ספסל 

     אחוז הנחה מוצע על כל רשימת הפריטים 
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 נספח ז'

 
 הצעת מחיר

 

 לכבוד
 ית באקה אל גרביה יעיר

 
 ג.א.נ.

  -הנדון: הצעת מחיר 

  2201/11 מס' מסגרתמכרז 

 ציוד וחומרי יצירהבעניין אספקת לקבלת הצעות 

            עבור עיריית באקה אל גרביה
 
 

 כללי:

(, את ___________ )שם המציעהריני מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________ .1
, על פי המפורט במסמכי באקה אל גרביה עירייתבור ע  וחומרי יצירהציוד לאספקת הצעת המחיר 

 המכרז וההסכם ואנו מתחייבים  לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרט.

להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר סופי וכולל )המוצע על ידי, עבור ביצוע העבודות נשוא ההסכם  המחיר .2
את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא 

אחזקתם, וכל אמצעי אחר , ציוד להתחייבויותינו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים, אספקת
הובלות, פריקה, הרכבה באתר הלקוח,  ,סכםהלביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא ה שיידרש

 שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודה .

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה נשוא הסכם, על כל הכרוך בה, מעבר  .3
 למחיר נשוא הצעתי זו.

יום ( )תשעים 20הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .1
ה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה עיריימהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי ה

והכל מבלי  ו,יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו ז ()שלושים 30למשך 
 .פי כל דין-פי המכרז ו/או על-ה עלעיריילגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שייקבע בהודעתכם, נמציא את כל המסמכים  .5
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות חוזה מכרז חתום כדין ולרבות נספח 

 .חתום כדין ע״י חברת ביטוח מורשית בישראלהביטוח, 

לבצע העירייה במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית ידוע לנו כי  .6
נתן עדיפות לתוצרת יהתמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר. כמו כן ידוע לנו כי ת

ל את עבודות המכרז ולמסור אותן למציעים שונים, ידוע לנו גם, כי העירייה רשאית לפצ .הארץ
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 הצעת המחיר

________________ % של אחיד וקבועבשיעור נחה הצעתנו  זו לביצוע העבודות הינה בה .0
המצורף למסמכי  למחירי כתב הכמויות לעיל  )ובמילים: ___________________אחוזים(

כתב הכמויות  ם אנו מתחייבים לבצע את השירותים ע"פ מחיריוככל שנקבע כזוכי המכרז
  בהפחתת ההנחה כאמור. ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי כתב הכמויות. 
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  :______________ חתימה וחותמת המציע
 

הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל  העבודות,  .0
 בביצוע העבודה.  , כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכותהעירייה  שקבעה

 .אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז .2

בהפחתת  ישולם בגינם מחיר בחנות -מוצרים שאינם כלולים לעיל, ככל שיידרשו מאת המציע  ./2
    המציע לעיל.  תהנח

 למחיר לעיל יתווסף מע"מ.  .22

ל ותועבר לספק במידה והציוד לא יסופק בזמן ההזמנה תבוט אספקה במועדים הקבועים בהסכם. .21
אחר ,כמו כן רשאית העירייה לרכוש ציוד אשר אינו מופיע בהצעת הספק  על פי אותה הנחה אשר 

 הציע בפרק זה.

הינו הערכה בלבד והעירייה רשאית ליישם רק חלק מסעיפים אלו  הנ"לכי כתב כמויות  נוידוע ל .25
 הסעיפים(.  בהתאם לתקציב שלה )או אפילו לא לרכוש כלל בסעיף כלשהו ו/או בכל

 פרטי המציע  .20
 

 _______________________ח.פ. ___     שם המציע: __________________________________
 מספר טלפון:_______________________
 מספר פקס':_______________________

 
 

 פרטי החותם מטעם הספק 
 _______קיד __________שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפ

 
 
 

 __________חתימה + חותמת : ________                                תאריך: _______________                 


