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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית באר יעקב (להלן גם" :המועצה ו/או המזמינה") מתכבדת בזאת לפנות באופן
פומבי ולבקש הצעות אספקת ציוד לאירועים ,בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטים
במסמכי המכרז וביתר תנאי מכרז זה ,על נספחיו (להלן גם" :השירותים ו/או העבודות"
ו"המכרז").
ניתן לעיין ,בטרם רכישה ,בחוברת המכרז ,המופיעה באתר האינטרנט של המועצה,
.1
שכתובתו .http://www.b-y.org.il/?CategoryID=310 :את חוברת המכרז ניתן לרכוש מיום
 18.2.20באמצעות מח' הגבייה ,בקניון באר יעקב ,רחוב שא נס  ,17קומה  ,2באר יעקב.
לשם רכישת המכרז יש לפנות אל גב' רינת איבגי ,מ"מ רכזת מכרזים בטל' 08-9785324 :או
בדוא"ל ,בכתובת ,rinat@b-y.org.il :בין השעות  08:30עד  .15:30חוברת המכרז תימסר
תמורת ( ₪ 500במילים :חמש מאות  ,)₪אשר לא יוחזרו בכל מקרה .מובהר בזאת ,כי
רכישת חוברת המכרז הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
.2

לשאלות הבהרה ולפרטים ,ניתן לפנות בכתב למ"מ רכזת מכרזים ,גב' רינת איבגי ,בדוא"ל:
 ,rinat@b-y.org.ilוזאת עד ליום 23.2.20:עד השעה  .15:00באחריות הפונים לוודא ,כי
שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד .המועצה תפרסם את השאלות ואת תשובות ההבהרה
באתר האינטרנט של המועצה עד ליום  25.2.20על הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר
המועצה בשאלות ובתשובות ההבהרה ,ובכל הודעה שתפורסם בנוגע למכרז .שאלות
שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,המועצה תהא רשאית לדחות ו/או
לא להשיב עליהן כלל .יובהר ,כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות ,ובהתאם לכך ,רק תשובות
בכתב שתפורסמנה באתר המועצה כאמור תחייבנה את המועצה.

.3

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בבניין המועצה (לשכת מנכ"ל),
ברחוב ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב ,בתוך מעטפה סגורה עליה יש לציין "מכרז פומבי מס'
 2/20לאספקת ציוד לאירועים" ,וזאת לא יאוחר מיום  01/03/2020 :בשעה  .14:00הצעות
שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים  -לא יובאו כלל לדיון בפני ועדת המכרזים.

.4

הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע בחן ובדק כראוי את תנאי המכרז ,קיבל את כלל
המידע והנתונים הנדרשים לשם הגשת הצעה ,הבין את כל הדרישות ומקבל על עצמו ,אם
יוכרז כזוכה במכרז ,את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.

.5

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת
לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לבצע את כל ו/או רק חלק מתכולת עבודות
המכרז ו/או להוסיף עבודות ,והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף לקבלת הרשאה
תקציבית.

.6

הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

.7

סיכום לוח הזמנים של המכרז:

ניסים גוזלן,
ראש המועצה
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אישור קבלת מסמכי המכרז
המציע מאשר בזה ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,וכי הוא מקבל על עצמו את
תנאיהם ואת כל ההתחייבויות המפורטות בהם:
שם רוכש/ת חוברת המכרז______________________________________ :
כתובת פיסית של הרוכש/ת________________________________________ :
_____________________________________________________________
תאריך רכישת המכרז ___/___/_____ :שעה________________ :
שם מלא ומס' ת.ז .של מקבל המכרז _____________________ :מס' ת.ז.
___________
פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
שם_________________ :
תפקיד_______________ :
טלפון____-__________ :
טלפון נייד____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
מספר פקס____-___________ :
שם איש קשר נוסף מטעם המציע __________________ :
מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
חתימה__________ :
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מסמך א

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז
 .1נשוא המכרז
מועצה מקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות
1.1
לאספקת ציוד לאירועים שונים המתקיימים בשטח המועצה ,כדוגמת אירועי יום
העצמאות ,חג הסיגד ,מימונה ,אירועי קיץ וכיוצ"ב.
יובהר ,כי המועצה אינה מתחייבת לקיים מספר מינימלי או מקסימלי של אירועים
1.2
בשנה והיא תזמין את הציוד מהזוכה במכרז לפי הצורך ובהתאם לאירועים שתקיים.
1.3

הציוד הנדרש מפורט במסמך ההצעה (מסמך ב') ובמפרט (מסמך ד') וכולל:
א) במות בגדלים שונים כולל ,בין היתר ,הובלה ,הקמה ,אישור קונסטרוקטור ,פירוק
ואיסוף .על כל הבמות להיות תקינות ובטיחותיות.
ב) אוהלים בגדלים שונים ,כולל הובלה ,הקמה ,אישור קונסטרוקטור ,פירוק ואיסוף.
ג) כסאות פלסטיק.
ד) גדרות ומחסומים מסוגים שונים ובאורכים שונים.
ה) תאי שירותים כימיים ,מונגשים ולא מונגשים.
ו) מסכים מסוגים שונים בגדלים שונים.
ז) שילוט הכוונה  /בטיחות.

(להלן ביחד או לחוד" :הציוד").
יובהר ,כי כל אחד מהמציעים נדרש להגיש הצעה לכלל סוגי ורכיבי הציוד .ההצעה
1.4
תוגש בדרך של אחוז הנחה אשר יחול על כלל רכיבי וסוגי הציוד.
 .2מסמכי המכרז
מסמך א'  -התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז.
נספח א - 1/תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
נספח א - 2/תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית.
נספח א - 3/תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
נספח א - 4/תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף.
נספח א – 5/ערבות מכרז.
מסמך ב' -

מסמך "הצעת משתתף במכרז".

מסמך ג' -

הסכם התקשרות.
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נספח ג- '1
נספח ג– '2
נספח ג- '3
נספח ג- '4
נספח ג- '5
נספח ג- '6
נספח ג- 7
נספח ג- '8

נוסח ערבות ביצוע;
אישור על קיום ביטוחים;
נספח בטיחות כללי; טופס עדכון פרטי חשבון בנק;
טופס עדכון פרטי חשבון בנק;
נוהל בדיקת ניגוד עניינים;
פירוט השירותים ומפרט טכני;
אישור על ניהול ספרים כדין ממס הכנסה;
תעודת עוסק מורשה /עוסק פטור תקפה הכוללת הצהרת
המשרד לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ;1976

שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; חוזה ו/או התחייבות
כספית יהיו בעלי תוקף משפטי מחייב ויחייבו את המועצה רק אם נחתמו על ידי החשב המלווה לצד יתר
מורשיי החתימה במועצה (ראש מועצה ,גזבר) ובצירוף חותמת מועצה; ללא חתימת החשב המלווה אין
לחוזה תוקף מחייב כלפי המועצה והוא בטל ()void
 .3דרישות מהמשתתפים במכרז
 .3.1הצעה למכרז תוגש רק ע"י אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד
הרשום כדין בישראל .הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.
 .3.2הצעה שתוגש על ידי מציע שלא רכש את מסמכי המכרז ישירות מהמועצה  -תיפסל.
 .3.3לא תוגש הצעה למכרז בניגוד לאמור בסעיף 122א לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן:
"הפקודה") ובניגוד לאמור בסעיף  174לפקודה .משתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר
העדר קרבה לחבר מועצה והעדר ניגוד עניינים כאמור בסעיף  ,174ע"ג נספח א.2/
 .4תנאי סף
למכרז זה רשאים לגשת רק מציעים העומדים בתנאים המצטברים כדלקמן:
 .4.1מציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת ציוד לאירועים.
 .4.2מציע אשר סיפק ציוד לאירועים עבור רשות מקומית או לגופים גדולים (אירוע הגדול
מ 5,000-אנשים) אחת לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות .ציוד משמעו לפחות
במות ,כסאות ומסך
 .4.3מציע אשר עומד בכל תנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.4מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית להבטחת הצעתו ,כמפורט בסעיף  13להלן.
א .לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש ממציע כל
מידע ו/או מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו ,מומחיותו ,יכולת
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המימון שלו והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז .המציע יהיה חייב למסור לוועדה את
מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך ,אישור
או מידע כאמור ,תהיה רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את
ההצעה.
ב .הוגשה הצעה על ידי מציע שלמועצה היה ניסיון לא טוב עמו ,רשאית וועדת המכרזים
עפ"י שיקול דעתה ,לפסול הצעתו.
ג .בהצעה יחידה המועצה שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לפסול את
ההצעה ולו מטעם זה בלבד אפילו לא מתקיים חשש לתיאום בין המציעים.
ד .מסמך שעל המציע לצרף להצעתו ,עפ"י מסמכי המכרז ,ולא צורף להצעה ,רשאית וועדת
המכרזים ,עפ"י שיקול דעתה ,להחליט אם אי צירוף המסמך מהוה פגם מהותי או טכני
ובהתאם לקבוע אם לבקש מהמציע להשלים מסמך זה .מובהר ,כי המסמכים הנדרשים
להוכחת עמידה בתנאי סף אינם חלק מתנאי הסף אך יש חובה להגישם כחלק מן ההצעה.
 .5צירוף מסמכים
המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז ,לרבות המסמכים
הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף .יובהר כי ,המציע יצרף להצעתו אישורים
ומסמכים בתוקף :מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עו"ד כמפורט להלן:
מציע שהינו תאגיד יגיש עם מסמכי המכרז תעודת רישום התאגיד וכן תדפיס
5.1
מעודכן מרשם החברות.
אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות :ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור
5.2
ניכוי מס במקור.
5.3

אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

אישור עו"ד מאושר של זהות בעלי המניות בחברה ,מנהליו הרשומים ומנהליו
5.4
בפועל.
5.5

אישור עו"ד בדבר מורשים לחתום מטעם החברה.

5.6

תצהיר עמידה בתנאי הסף בנוסח נספח א.4/

 5.7תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר קירבה לעובד או חבר מועצה בנוסח המצורף
למסמכי המכרז נספח א.2/
 5.8קבלה בדבר רכישת המכרז ע"י המציע ישירות ממועצה מקומית באר יעקב.
 5.9מסמכי ההבהרות שיפורסמו במסגרת מכרז זה חתומים ע"י המציע.
 5.10כל האישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לרבות תצהיר
בנוסח נספח א.1/
 5.11כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע בשני העתקים.
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 5.12ערבות בנקאית ,בלתי מותנית ,מבנק מורשה מסחרי מוכר ,לטובת המועצה כאמור
בסעיף  13להלן.
 5.13תצהיר בדבר אי תיאום מכרז – נספח א.3/
 .6תקופת ההתקשרות
ההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה של  36חודשים (להלן" :תקופת
.6.1
ההתקשרות") .המועצה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תוקפו
של החוזה ב 2 -תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,כולן או חלק מהן בכל
פעם ,זאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר לקבלן לא יאוחר מ 30 -יום לפני תום
תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה .מובהר כי ,המועצה איננה מתחייבת לממש
את האופציה להארכת תקופת החוזה ,בכל מקרה כל תקופות החוזה לסוגיהן
במצטבר לא תעלנה על  60חודשים והכל בכפוף לאמור בהסכם המצורף למסמכי
המכרז.
תקופת ניסיון -ששת החודשים הראשונים מיום חתימת החוזה מהווים
.6.2
תקופת ניסיון .היה ובתקופת הניסיון לא יקיים הקבלן את דרישות המכרז
וההסכם שנחתם עימו בהתאם לתנאי המכרז ולשביעות רצון המועצה ,תהא
המועצה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן ,תוך מתן הודעה מוקדמת של 14
יום ,הכל כמפורט בהסכם.
אין באמור לעיל ,כדי לפגוע בזכות המועצה לבטל את ההתקשרות עם
.6.3
הקבלן בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ,בהודעה מראש בת  60יום ,לפי שיקול
דעתה ,הכל כמפורט בהסכם.
 .7שינויים תיקונים והבהרות
 .7.1על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז .אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ו/או
אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של עניין,
סעיף או פרט כלשהו ,חובה עליו להודיע למנהלת יחידת המכרזים במועצה באמצעות
מייל  rinat@b-y.org.ilובקובץ  wordבלבד ,עד ליום  23.2.20בשעה  15:00ולוודא קבלת
המסמך בטלפון.08-9785324:
 .7.2תשובות לאמור במכתב תימסרנה ,במידת הצורך ,לרוכשי המכרז ולמשתתפים .על כל
מציע לצרף להצעתו מסמך התשובות הנ"ל ולחתום עליו.
 .7.3הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים ,מכיר ,מבין ויודע את
תוכנם ,מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 .7.4על המציע לברר עם סוכן/חברת ביטוח לפני הגשת הצעתו למכרז כי יוכל לקבל אישור
על קיום ביטוחים בנוסח המצורף למכרז.
 .7.5לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על חוסר
ידיעה ,אי הבנה ,ספק במשמעות ,כוונה שונה ,טעות או ברירה כלשהי ביחס למסמכי
המכרז.
 9.6המועצה רשאית בכל עת ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות מועד זה
ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת הבהרות למסמכי המכרז ,ואלה
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו
חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.
 9.7שינויים ,תיקונים והבהרות ,שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז ,מהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי המכרז.
 9.8שינויים ,תיקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי המכרז בדואר
אלקטרוני או בפקסימיליה.
 9.9על המציע באחריותו הבלעדית ,לעקוב באתר האינרנט של המועצה לעקוב אחר פרסום
תשובות לשאלות ההבהרה.
 10הצהרות והתחייבויות המציע
מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע ,על-פי מסמכי המכרז ,בהגשת
הצעתו ,כל מציע מצהיר וכן מתחייב כלפי המועצה ,כדלקמן:
10.1

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז
ומסמכיו ידועים ונהירים לו וכי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות
המקצועיות האחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ליתן את השירות והכל
כמפורט במסמכי המכרז.

10.2

כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור במתן
השירות מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-ידי המציע.

10.3

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא יהיו
זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 11הגשת הצעה ותוקף ההצעה
11.1

במכרז נקובים מחירי מקסימום למתן השירותים .על המציע למלא בטופס הצעת
המחיר את אחוז ההנחה האחיד המוצע על ידו אשר יופחת מכל מחירי המקסימום
הנקובים בטופס הצעת המחיר.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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11.2

אין לציין הנחות שונות לרכיבים שונים .הצעה בה ינקבו הנחות שונות או תוספת
למחירי המקסימום – תיפסל .ניתן להציע הנחה בגובה  .0%ניתן לציין את שיעור
ההנחה בדיוק של עד שני מקומות לאחר הנקודה.

11.3

ההצעה תיחשב כתקפה על כל פרטיה למשך  90יום מיום המועד האחרון להגשת
ההצעות .אם תודיע המועצה למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז תחייב
ההצעה את המציע עד לחתימת ההסכם עמו.

11.4

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם ,ותוקף הערבות
להצעה .מציע אשר יסרב לעשות כן – הצעתו תיפסל.

 12חתימה על מסמכי המכרז
 12.1המציע יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים ויגישם למועצה עם
הצעתו בתוך מעטפת המכרז.
 12.2אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  -תפסול הצעתו
למכרז.
 12.3מחיקות בגוף ההצעה ,אי מילוי כל הפרטים ,מילוי פרטים בלתי ברורים או אי חתימה
על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.
 12.4כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם -
תיפסל.
 13ערבות בנקאית להבטחת הצעת המציע
 13.1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,מבנק מורשה
מסחרי מוכר ,לטובת המועצה ,בסכום של ( ₪ 15,000חמש עשרה אלף) ,ניתנת לחילוט
על פי פניה חד צדדית של המועצה .הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית המקורית -
תיפסל.
 13.2הערבות תהיה תקפה עד ליום  31.5.20ועד בכלל (להלן" :מועד הערבות") .אם לא נקבע
הזוכה במכרז עד למועד הערבות ,יגרום המציע להארכת הערבות למשך  3חודשים
נוספים .המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא למועצה לפני מועד הערבות .אין
המועצה אחראית למתן הודעה למציע בדבר הארכת הערבות.
 13.3הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע
בלבד.
 13.4ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י המועצה ואשר נמסרה ע"י המציע שלא זכה
במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 3 -
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור
בס"ק ( )2לעיל ,לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 13.5הודע למציע על זכייתו במכרז כאמור לעיל ,רשאית המועצה לדרוש מהמציע הארכת
תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על-ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות
בהתאם .הארכת התוקף כאמור לא תעלה על  3חודשים.
 13.6לא האריך מציע את תוקף הערבות  ,רשאית המועצה לדרוש ולקבל פירעון הערבות
וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.
 13.7ערבות מציע שזכה במכרז תוחזר לו תוך  5ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת
ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.
 14הצעת המחיר
 14.1המציע יגיש הצעת מחיר כמפורט בטופס הצעת המחיר – מסמך ב' למסמכי המכרז,
וזאת עבור כלל פריטי הציוד המופיעים שם.
 14.2המועצה תזמין ציוד מעת לעת ,לפי הצורך ובכמויות הנדרשות לה ,והתמורה עבורם
תשולם בהתאם להצעת המציע לאותם פריטים שהוזמנו (קרי ,מחיר המקסימום לפריט
לאירוע בניכוי אחוז ההנחה המוצע ,במכפלת הפריטים והכמויות שהוזמנו וסופקו
בפועל).
 14.3יובהר ,כי התמורה הכוללת הנדרשת בהצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון
עלויות הארגון והניהול של המציע ,תשלומי הוצאות ,עלויות כוח אדם ,אישור
קונסטרוקטור (היכן שנדרש) ,הובלה ,דלק ,לרבות רווח המציע וכל מס או היטל נוסף
לפי חוק ,בין אם מצוינות במסמכי המכרז ובין אם לא ,ויכללו את כל התמורה המגיעה
לזוכה במכרז.
 14.4למחיר המוצע יתווסף מע"מ כדין.
 15בחירת ההצעה הזוכה
 15.1ראשית תיבדק עמידת כל המציעים בתנאי הסף למכרז.
 15.2לאחר מכן ,ייבדקו הצעות המחיר של ההצעות שנמצאו עומדות בתנאי הסף.
 15.3ככלל ,ובכפוף לכל דין ,ההצעה הזוכה תבחר על פי מדד המחיר בלבד ,כאשר ההצעה
הזולה ביותר (קרי ,זו שנקבה באחוז ההנחה הגבוה ביותר) תהא ההצעה הזוכה.
 15.4בגין מכרז זה יופקד אומדן בתיבת ההצעות .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול
הצעות שיימצאו חורגות באופן בלתי סביר מהאומדן.
 16הודעת הזכייה
 16.1הודעת הזכייה בהליך תהא בכתב ,חתומה על ידי המוסמך לכך מטעם המועצה ,ותחייב
את המועצה ואת המציע .שום הודעה אחרת ,בין בכתב ובין בע"פ ,לא תחייב את
המועצה או תהווה טענת השתק או מניעות כלפי המועצה.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 16.2מובהר בזה כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה ,והקיבול ייעשה רק עם
החתימה על ההסכם.
 16.3המועד לתחילת ביצוע השירותים יקבע על ידי המועצה והמציע יהיה חייב להיערך
לאותו מועד לביצוע השירות.
 16.4הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או חובה בהתבסס על מידע ,הבטחה,
התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם,
בין בכתב ובין בע"פ ,בין לפני שנחתם ההסכם ובין לאחר שנחתם.
 16.5המועצה יכולה ולפצל את הזכייה בין מספר מציעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 17חתימת ההסכם
 17.1מציע שיזכה במכרז יחתום על ההסכם (ונספחיו) וימציא למועצה את ההסכם וכל
המסמכים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וטופס אישור על קיום ביטוחים חתום ע"י
חברת הביטוח תוך  7ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז (להלן  -מועד
החתימה).
 17.2הודעה כאמור תישלח למציע באמצעות דואר אלקטרוני/פקסימיליה או בדואר או
תימסר לו ידנית .נשלחה ההודעה בפקסימיליה יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת
הזכייה; נשלחה בדואר  -יחשב מועד קבלת ההודעה  3ימים ממשלוח ההודעה.
 17.3במידה ולא ימציא המציע שזכה במכרז אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת
ביטוח בנוסח שפורסם במכרז ,תהיה רשאית המועצה ,אך לא חייבת ,לערוך ביטוח על
חשבונה ולחייב את המציע הזוכה בהוצאות או לבטל את הזכייה עמו ,הכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
 17.4יחזור בו המציע מהצעתו ,או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת ההסכם
(לרבות  -ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים ,כנדרש במכרז ו/או בהסכם) ,או לא
ימציא למועצה ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר התחייבות
אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז  -תהיה רשאית המועצה לבטל זכייתו במכרז,
וועדת המכרזים תוכל להחליט על זכייתו של מציע אחר במכרז.
 17.5בוטלה זכיית המציע במכרז כאמור לעיל תדרוש ותקבל המועצה פירעון הערבות
הבנקאית שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך.
 17.6מנכ"ל או גזבר המועצה יהיה רשאי להאריך מועד החתימה ב 7-ימי עבודה נוספים
במידה וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על
ההסכם או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל.
 18מועד ביצוע

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מועד התחלת ביצוע השירות ייקבע על ידי המועצה בהתאם ללוח האירועים הצפויים
להתקיים לאחר חתימת החוזה.
 19התמחרות
במכרז שבו הוגשו  2הצעות מחיר זהות שהן אף ההצעות הכספיות הטובות ביותר ועומדות
בתנאי המכרז ,רשאית וועדת המכרזים להחליט על הגשת הצעות משופרות על ידי שני
המציעים הנ"ל לתיבת המכרזים של המועצה במעטפות סגורות.
 20פסילה
מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל ,אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך זה
ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 21עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות המסמכים
השונים המהווים את מסמכי המכרז ,יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים כדלקמן
(בסדר עדיפות יורד) :כתב הזמנה זה ,טופס הצעת המציע ,ההסכם.
 22ביטול המכרז או אי ביצועו
 22.1המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת
הזכות לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ו/או
שלב במכרז ,לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו ,כולו או מקצתו ,מכל סיבה שהיא.
 22.2המועצה רשאית לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,לרבות מבחינת
מחירה ,ו/או לפסול הצעה החורגת מתקציב המועצה למכרז ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
של ועדת המכרזים.
 22.3אם תחליט המועצה כאמור לעיל ,לבטל המכרז ו/או שלא להזמין את הציוד ו/או לא
לחתום על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ,ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהיא ,למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז ,שתוחזר לזוכה במכרז בלבד,
אם כבר נקבע זוכה כאמור או שתוחזר לכל המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה
במכרז.
 22.4למועצה שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף ההזמנת הציוד והשירות כולה או
חלק ממנה ,כמפורט בהסכם ובכפוף לכל דין.
 22.5המועצה שומרת לעצמה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את הזכות להחליט על ביצוע
המכרז ,בשלמותו או חלקים ממנו בלבד ,ו/או על דחיית ביצוע חלקו לשלב מאוחר
יותר ,ו/או לפצל המכרז ו/או לחלקו בין מציעים שונים .למרות זאת המציע חייב
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למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות (אם קיים במכרז) ,אלא אם צוין
במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 23גילוי מידע
 23.1המועצה או מי שעליו תורה ,רשאית לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים
בדבר זהו תו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו ,וכן כל
מידע אחר שלדעתו יש עניין בגילויו.
 23.2מציע אשר נמנע מלמסור למועצה או למי מטעמו את המידע הדרוש או מסר מידע לא
נכון ,רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו או לפוסלה.
 23.3זכה המציע ,ולאחר מכן התברר למועצה ,כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר
מידע חלקי בלבד ,או מידע מטעה ,רשאית המועצה לבטל את זכייתו מעיקרה מבלי
שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו ,זאת מבלי לגרוע מזכויותיה של
המועצה כלפי המציע בשל התנהגותו כאמור.
 23.4המועצה או מי שעליו תורה ,רשאי לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו
ולגבי כל גורם אחר שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות באמצעות אדם או תאגיד
אחר ו/או אמצעי שליטה במציע.
 23.5המועצה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיו אמיתות מידע שימסור המציע.
בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שהמועצה
תקבל לגביהם מידע הקשור להליך ,מרשויות המדינה לרבות מכל רשות ו/או גוף
הפועלים על פי דין.
 23.6בהגשת הצעתו מסכים המציע ,כי לאחר החלטת המועצה תועמד הצעתו במלואה ,על
נספחיה ,לעיון יתר המציעים בהליך אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש
להשאירם חסויים ,יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים שיש להשאירם
חסויים ואת הנימוקים לסודיותם .המועצה תחליט ,באם תדרש לעשות כן ובהתאם
לשיקול דעתו ,האם לגלות את ההצעה במלואה או בחלקה.
 23.7עם זאת ,מסכים המציע ,כי במקרה שהמועצה תהא סבורה ,לרבות בשל התנגדות של
מציע אחר ,כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע כאמור ,תהא המועצה
רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית
המעוניין בגילוי.
 23.8המועצה רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים ,בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים,
אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע ,אולם הוא אינו חייב לעשות כן  -הכל ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה או שימוע.
 24החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים
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 24.1יודגש בזאת כי עיון במסמכי המכרז ,החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה,
ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו ,בכפוף
להחלטת ועדת המכרזים ,ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.
 24.2ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון
במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף (22ט) לתוספת השניה בצו המועצות
המקומיות ,התשי"ח ,1958-בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם
להלכה הפסוקה.
 24.3מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן
– חלקים סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
 24.3.1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
 24.3.2יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
 24.3.3במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
 24.4מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה
לעיון מציעים אחרים.
 24.5סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 24.6יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל
ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה
המחייבות רשות מנהלית והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר
המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.
 24.7החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע
הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע ,ותאפשר לו להשיג על כך
בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
 24.8החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת מכרזים
למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
 24.9המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
ניתוח מחירי יחידות הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי ,לאחר פתיחת ההצעות ,על
מנת לבחון את המציע והצעתו .המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או
למומחים/יועצים מטעמה את כל ההסברים והניתוחים כאמור לעיל ,ובמקרה של
סירוב ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה ,עד כדי פסילת ההצעה.
 25עסק בשליטת אישה
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 25.1מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון) ,התשע"ן 2016-בקשר
עם עידוד נשים בעסקים נדרש להגיש במועד הגשת ההצעה ,אישור ותצהיר לפיו העסק
הוא בשליטת אישה (לעניין זה משמעות התיבות" :עסק בשליטת אישה"" ,עסק"
"אישור" ,ו"-תצהיר" ראה סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.)1992-
 25.2מקום בו הועדה מצאה לנכון להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות
היא של עסק בשליטת אישה ,הועדה תמליץ על ההצעה של עסק בשליטת אישה כזוכה
ובלבד שצורף לה בעת הגשתה" ,אישור" ו" -תצהיר" ,כמפורט לעיל.
 26סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ,סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או
הנובע מה ליך המכרז בהתאם לכתב הזמנה זה ו/או מסמכי המכרז ,לרבות בקשר לתוקפם,
פרשנותם ,ביצועם ו/או הפרתם ,תהא נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז ,לפי סמכותם
העניינית ,ולהם בלבד.
 27כללי
 27.1הודעות למציעים בהתאם למסמכי המכרז ,תימסרנה בכתב (לרבות באי-מייל או
בפקס) ,בהתאם לפרטי ודרכי ההתקשרות עם איש הקשר מטעם כל מציע ,כפי שנמסרו
על-ידיו בעת רכישת מסמכי המכרז.
 27.2כותרות הסעיפים בכתב הזמנה זה נועדו לצרכי נוחות בלבד ,והן תשמשנה לפרשנותו;
כל האמור בכתב הזמנה זה בלשון יחיד ,אף רבים המשמע וכן להיפך ,וכל האמור בו
במין זכר ,אף מין נקבה במשמע וכן להיפך.
 28המקום והזמן להגשת ההצעה
הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוכנס למעטפת
המכרז המצורפת למסמכי המכרז ותוגש סגורה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים
בלשכת מנכ"ל המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  1באר יעקב ההצעה תוגש לא יאוחר מיום 1.3.20
בשעה .14:00
מעטפת המכרז תוכנס ע"י מנהלת או מזכירה בלשכת מנכ"ל בלבד ,לתיבת המכרזים.
מעטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצעות תוחזר למוסר.
 29חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.
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אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע
 +ציון תפקיד בתאגיד

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה
מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור
ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
שם  +חתימה

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר
שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

נספח א1/
תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1
.2

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
המועצה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם המציע.
(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה)
 המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין,
התשל"ו )1976-להלן ":בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ,התשנ"א )1991-או לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
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.3

.4

.5

 המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד
לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1771-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1749 -
(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה) במקרה שהמציע או בעל זיקה הורשעו בפסק דין
חלוט ביותר משתי ע בירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן:
"מועד ההתקשרות").
 ההרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
הריני מצהיר ,כי מתקיים אחד מאלה:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות עליי.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן ,כמפורט בסעיף 2ב(1א)()2
לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
המצהיר
אישור עו"ד

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ______________ עו"ד ,מר/גב'
שמספרה ____________________ ,ולאחר
_________________________ נושא ת.ז.
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד

חתימה וחותמת המציע__________________:
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תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית

נספח א2/

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה
(להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת ,כי המועצה תביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 2.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן" :חבר מועצה ,קרובו,
סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם המועצה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 2.2כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע" :חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות
המקומית; לעניין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או
קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו-
()1(5ב))".
 2.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי" :פקיד או עובד של המועצה
לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או
שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 3.1בין חברי מועצות הרשויות החברות במועצה ובמוסדות המועצה אין לי :בן זוג ,הורה,
בן או בת ,ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 3.2אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות במועצה ובמוסדות המועצה ,קרובו,
סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,זולת
ככל שמפורט להלן במפורש.
 3.3אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות בהמועצה או
במוסדות המועצה ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל ,יש לציין את סוג הקרבה ,כולל פירוט שם הרשות
הרלוונטית ,והיא תבחן ע"י המועצה:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו
הינו אמת.
כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי זו ,הנני
מתחייב להודיע על כך למועצה מיד עם קרות השינוי.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב) ()3
לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת המועצה ,ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית
להתיר התקשרות ובלבד שההיתר ותנאיו פורסמו ברשומות.
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
______ ______________
המצהיר

אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ____________________ עו"ד ,מר/גב'
__________________________ נושא ת.ז .שמספרה ______________________ ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

_______________________ ,עו"ד
תאריך____________:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א3/
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע
_______________ (שם המציע) (להלן  -המציע) ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת,
שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .3תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מס' ______________ שפורסם ע"י
מועצה מקומית באר יעקב.
 .4המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,
ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .5המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר
מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או
בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.
 .8לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .9הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא
עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .10אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על
התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
 .11אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

אישור עו"ד
שכתובתי
_________________
עו"ד
__________________
הח"מ
אני
________________ והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס'
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את
משמעותה המשפטית של חתימתם.
_______________________ ,עו"ד

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א4/
תצהיר להוכחת עמידה בתנאי סף  4.1ו4.2-
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ מורשה חתימה במציע
_______________ (שם המציע) (להלן  -המציע) ,מצהיר בזאת כי המציע בעל ניסיון של
_______ שנים (החל משנת _____ ועד היום) באספקת ציוד לאירועים.
המציע סיפק ציוד לאירועים עבור רשות מקומית אחת לפחות ,במהלך  3השנים האחרונות.
להלן פרטי הרשות המקומית [ניתן לפרט יותר מרשות אחת]:
שם הרשות
המקומית/גוף
גדול

פירוט
הציוד
שסופק

כמות
אנשים
באירוע –
מקום בו
מדובר בגוף
גדול

פירוט
האירוע
עבורו
סופק
הציוד

מועד אספקת
הציוד (חודש
ושנה)

שם איש קשר ברשות
המקומית

טלפון איש הקשר

תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________
אישור עו"ד
שכתובתי
_________________
עו"ד
__________________
הח"מ
אני
________________ והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס'
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את
משמעותה המשפטית של חתימתם.
_______________________ ,עו"ד

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א'5
נוסח ערבות מכרז
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :מכרז פומבי מס'  :2/20לאספקת ציוד לאירועים
כתב ערבות מס'__________
 .1על-פי בקשת _____________ (להלן  -המבקש) ,בקשר עם מכרז פומבי מס' 2/2020
ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום שהוא עד לסך כולל של ( ₪ 15,000במילים :חמש עשרה אלף  )₪בלבד (להלן  -סכום
הערבות).
 .2הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מידי ,עם הגיע אלינו דרישתכם
הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או החשב המלווה ,וזאת ללא
כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש .אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את
תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק
מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 .3ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .4תוקף ערבותנו זו עד ליום  ,31.5.2020אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה ,וכל דרישה על-פיה
צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו ,לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר תאריך זה הערבות תהיה
בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.
 .5ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.
 .6ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
רב,
בכבוד
מורשיי החתימה של הבנק
___________________
___________________
_____________
סניף
כתובת _____________
_____________
תאריך

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מסמך ב'

הצהרות המציע והצעת המחיר
לכבוד מועצה מקומית באר יעקב
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי
תנאי המכרז וההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על כלל השירות נשוא המכרז
ידועים ,מובנים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שתפורט להלן.

.2

אני הח"מ מצהיר בזה כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או
שינוי וכי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה
כלשהי של תנאי המכרז וההסכם או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות
אלו.

 .3אני מצהיר בזאת כי:
 .3.1הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא
הצעתי .הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על-פי
הוראות מסמכי המכרז וההסכם.
 .3.2הנני מציע לספק את הציוד והשירות המפורטות להלן במחיר המוצע להלן  -לאחר
שנודעו לי בעקבות בירורים שערכתי ,כל הפרטים הנוגעים להצעתי והאפשרויות
לביצועה ,וכל הדרישות ,התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע הדרישות
וההתחייבויות נשוא הצעתי ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .3.3לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים ,פרסומים ,או אמירות כלשהן של המועצה ו/או
רשויות המועצה ו/או מי מעובדיהן ,אלא על מסמכי המכרז בלבד.
 .3.4בבעלותי כל האישורי ם והרישיונות עפ"י כל דין ,ההסכמים הנדרשים ,כל כמות כח
האדם ,הציוד והאמצעים הדרושים על-מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא
הצעתי זו ,בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו.
 .3.5אין לי הסכם ,הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע
להצעתם למכרז ו/או קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי
אחר .המחירים המופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר ולא
הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
.4

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תוקפה של ערבות ההשתתפות שצורפה להצעתי
בתוקף ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך ,תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך כל
תקופת הערבות ותקופות ההארכות ככל שתהיינה.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 .5הצעת המחיר שהוצעה על-ידי הינה הצעה סופית לאספקת הציוד והשירות המבוקשים
במלואם ,והיא כוללת את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה ,ישירה או עקיפה ,מכל מין וסוג
שהוא הכרוכה באספקתם וכי לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות
וההתחייבויות נשוא המכרז ,למעט תשלום המע"מ כדין אשר ייקבע לפי מועד התשלום
בפועל.
.6

ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו כראוי
ובאורח מקצועי ונכון ,והכל בהתאם לציוד שיוזמן ממני מעת לעת ויסופק על ידי כנדרש.

.7

אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך  7ימים מתאריך
הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .7.1לחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין.
 .7.2להמציא למועצה ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם (נספח ג'
 1להסכם) (להלן" :ערבות ביצוע").
 .7.3להמציא אישור ביטוח כמפורט בהסכם (בנוסח נספח ג'  2להסכם).

.8

הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז והצעתי זו ,במועד
שייקבע על-ידי המועצה ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות במסמכי המכרז ונספחיו.

.9

ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל ,כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו
לשם כך ,אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו והמועצה תהא
רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר .ידוע לי
שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 .10בחתימתי על מסמכי המכרז ,אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת
המכרז הינם נכונים ומדויקים והינם חלק בלתי נפרד מהצעתי זו .אני מצהיר כי ידוע לי כי
ההצהרה האמורה הינה ביסוד המועצה להשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז וכי אני מתחייב
לעדכן את המועצה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול במידע שמסרתי
בהצעתי ,בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים
לגבי המציע הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך כל תקופת
ההתקשרות.
 .11המועצה שומרת על זכותה לבדוק את כל המצגים האמורים בכל עת ,לרבות במשך תקופת
ההתקשרות במידה ואזכה במכרז .ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,תהא
המועצה זכאית לפסול הצעתי ו/או במידה שאזכה במכרז  -לבטל את ההסכם שייחתם עימי,
ולא תהא לי כל טענה בעניין זה.
 .12ידוע לי כי המועצה אינה מתחייבת להזמין ממני ציוד בהיקף מינימלי/מקסימלי כלשהו
ותהא רשאית להזמינו מעת לעת ,בהתאם לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,ידוע לי כי
לא תוענק לי בלעדיות בתחום אספקת ציוד לאירועים וכי המועצה תהא רשאית לעשות
שימוש בציוד שלה או של מי מטעמה ואף לפרסם מכרז/ים נפרד/ים לצורך עריכת אירועים

חתימה וחותמת המציע__________________:
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ומכרזים אלה יכול ויכללו אספקת ציוד .ידוע לי ,כי ככל שאעמוד בתנאי הסף לאותם
מכרזים ,אהיה רשאי להגיש הצעה למכרזים אלה.
הצעת המחיר
 .13הצעתנו לאספקת הציוד נשוא המכרז ,בהתאם להוראות המכרז ,המפרט הטכני ,החוזה ויתר
מסמכי המכרז כוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת הציוד והשירותים הנלווים לו
(כדוגמת אישור קונסטרוקטור ,הובלה ,פירוק והרכבה) לרבות רווח קבלני ,לא כולל מע"מ
היא כדלקמן:

הריני מציע  ________ %הנחה (ובמילים _______ אחוז)
ממחירי המקסימום הנקובים בטבלה להלן

ידוע לי כי מחירי המקסימום המפורטים בטבלה כוללים את כל השרותים הנלווים הנדרשים
לאספקת כל פריט ציוד כדוגמת הובלה ,הרכבה ,אישור קונסטרוקטור ,פירוק וכיוצ"ב.
הפירוט המלא של השירותים הנלווים הנדרשים לכל פריט מפורט במפרט (מסמך ד') והטבלה
מהווה הפנייה למסמך ד' זה וכל האמור בו יחול ויקויים על ידי במחירי הצעתי.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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טבלת הציוד ומחירי המקסימום
פריט (כולל כל השירותים תיאור
הנלווים כמפורט במפרט (כל הגדלים במטר)
הטכני עבור הפריט)
במה
גודל  , 12 x 10גובה 1.8
במה
במה
במה
במה
במה
במה
במה
גב במה
גב במה
מגדל לתליית רמקולים
 2יחידות
פודיום רמקולים
אוהל
אוהל
אוהל
כסאות פלסטיק
גדר רשת
מחסום משטרה תקני
מחסום לחץ
שירותים כימיים – תא רגיל
שירותים כימיים – תא נגיש
מסך
מסך
ברקו
צילום במצלמה במעגל סגור
שילוט הכוונה – שלט רגיל
שילוט הכוונה – שלט לד

מחיר מקסימום (לאירוע),
בשקלים חדשים לפני מע"מ
₪ 18,500

גודל  ,12 x 10גובה 1.5
גודל  , 12 x 10גובה 1.2
גודל  , 8 x 10גובה 1.2
גודל  ,8 x 10גובה 1.5
גודל  5 x 4גובה 1
גודל  5 x 4גובה 0.4
גודל  1.1 x 6גובה 0.4
גובה  3מטר
גובה  1.8מטר
גובה  5מטר

18.100
₪ 17,810
12,210
12.600
₪ 3,800
₪ 2,400
₪ 1,800
 540ש"חלמטר רץ
 ₪ 420למר רץ
 12,800ש"ח

גודל  2.4x 2.4גובה 1.2
 2יחידות
גודל 5 x 4
גודל 3 x 2
גודל 8 x 6
ליחידה
גובה  2מטר ,אורך יחידה 3
מטר

2500ש"ח

לד מוגבה 4 X 3
רגיל מוגבה 4 X 3
 10000לומינס
מחיר למ"ר
מחיר למ"ר

חתימה וחותמת המציע__________________:

₪ 3,100
₪ 2,350
₪ 3,900
₪ 12
 ₪ 140למטר רץ
 ₪ 30ליחידה
 ₪ 150ליחידה
 ₪ 800לתא
 ₪ 1,000לתא
 ₪ 1,500למ"ר
 ₪ 1,600למסך
₪ 2,200
₪ 4,500
₪ 210
₪ 1,500
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מובהר ומוצהר במפורש כי מחיר כל אחד מפריטי הציוד המפורטים בטבלה כולל את כל
השירותים הנלווים והציוד הנלווה לפריט זה ,כמפורט במפרט הטכני כדוגמת הובלה ,הרכבה,
אישור קונסטרוקטור ,פירוק ,אספקה יום-יומיים לפני מועד הארוע ,שמירה על הציוד וכיוצ"ב.

ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:
_________________ _______________
תאריך

חתימת המציע

שם המציע________________ :

מס' הזיהוי_________________ :

כתובת המציע _______________________________________________:
טל' _____________________:פקס'_____________________________:
איש קשר __________________:טל' נייד_____________________ :

אישור
אני הח"מ __________________________ ,עו"ד של _________________________
(להלן ":המציע") מאשר בזה כי ביום ________________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל
ת.ז.
_______________________
ה"ה
וההצעה,
המכרז
מסמכי
יתר
____________________________
ו-
___________________,
ת.ז , ________________________.בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה
למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
_____________________
__________________ ,עו"ד

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מסמך ג'

שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; חוזה ו/או התחייבות
כספית יהיו בעלי תוקף משפטי מחייב ויחייבו את המועצה רק אם נחתמו על ידי החשב המלווה לצד יתר
מורשיי החתימה במועצה (ראש מועצה ,גזבר) ובצירוף חותמת מועצה; ללא חתימת החשב המלווה אין
לחוזה תוקף מחייב כלפי המועצה והוא בטל ()void

הסכם
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ______ חודש _____ שנה

בין :מועצה מקומית באר יעקב
באמצעות מורשיי החתימה – כולם יחד  -מטעמה:
מר נסים גוזלן ,ראש המועצה
רו"ח דניאל אורן ,גזבר המועצה
רו"ח דוד אטיאס ,חשב מלווה
(להלן" :המועצה")

לבין:
_____________________ ח.פ_____________
שכתובתו ___________________
באמצעות מורשי החתימה
(להלן -הקבלן)

מצד אחד

מצד שני

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  2/20לאספקת ציוד לאירועים עבור מועצה
מקומית באר יעקב (להלן – "הציוד") לרבות כל האביזרים ,האישורים
והשירותים הנלווים לציוד זה (להלן – "השירות");

והואיל:

והקבלן הגיש הצעתו למכרז (להלן " -ההצעה") והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה
במכרז;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי ברשותו הציוד וכח האדם המתאים במספר הנדרש ,וכי
בבעלותו כל האמצעים הדרושים לביצוע השירות נשוא ההסכם ,וכי הינו מסוגל
לספק את הציוד והשירות ברמה הנדרשת בהסכם זה ונספחיו.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

הקבלן מצהיר בזה כי קרא ולמד היטב את דרישות המועצה במכרז ובין היתר במפרט הטכני.

.2

הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו כי ,המבוא להסכם זה ,כל הוראות המפרט ,הנספחים וחיובי
הקבלן האמורים בו – מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים את הקבלן.

.3

במשך תקופת ההפעלה מתחייב בזה הקבלן לספק את הציוד והשירות המפורטות בהסכם זה
וכאמור בהסכם.

.4

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור
לביצוע השירותים לרבות כל דין ,הנחיה או תקן העוסקים בהקמה ופירוק של הציוד ,אישור
קונסטרוקטור ,עבודות בחשמל ,עבודות בגובה וכיוצ"ב.

.5

הגדרות
"המועצה" -מועצה מקומית באר יעקב.
"המנהל" – יעקב זעפרני.
"הקבלן" -לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים.
נספח ג- '1
נספח ג– '2
נספח ג- '3
נספח ג- '4
נספח ג- '5
נספח ג- '6
נספח ג- 7
נספח ג- '8

.6

נוסח ערבות ביצוע;
אישור על קיום ביטוחים;
נספח בטיחות כללי; טופס עדכון פרטי חשבון בנק;
טופס עדכון פרטי חשבון בנק;
נוהל בדיקת ניגוד עניינים;
פירוט השירותים ומפרט טכני;
אישור על ניהול ספרים כדין ממס הכנסה;
תעודת עוסק מורשה /עוסק פטור תקפה הכוללת הצהרת המשרד לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ;1976

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
.6.1

כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות המקצועית ,הכישורים וכוח האדם למתן כל
השירות בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.

.6.2

כי יש לו את כל הציוד הנדרש מכח המכרז וכח האדם המיומן להובילו ,להרכיבו,
לפרקו וכל הנדרש לצורך מתן השירות.

.6.3

כי קיבל את מלוא המסמכים ,הנתונים וההסברים שביקש בקשר עם מתן השירות
וביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בדק ובחן את כל המפרטים ,הנספחים,

חתימה וחותמת המציע__________________:

עמוד  29מתוך 64

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

הנהלים ,החוקים והתקנות החלים על ביצוע השירות ,ואת מלוא הדרישות של
הרשויות המוסמכות ביחס לשירותים דומים למכרז בכלל ולשירותים נשוא בפרט,
וכן כל גורם אחר העשוי להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.7

.6.4

כי על סמך בדיקותיו כאמור ,התמורה הינה מלאה והוגנת ,וראויה לכל
התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.6.5

כי הוא בעל הרישיונות ,ההיתרים ,ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי כל דין
לניהול פעילותו העסקית בכלל ,ולביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בפרט.

.6.6

כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה [נוסח
חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו  .1975 -הקבלן מתחייב להמציא למועצה ,בכל
עת שידרש לכך ,אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו ,או לחלופין  -אישור כי הוא
פטור מלעשות כן .אישור כאמור ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו -
 ,1976או על ידי רואה חשבון.

.6.7

במידה שהוא מאוגדת כדין כחברה פרטית לפי דיני מדינת ישראל  -לא ננקט נגדו -
ולמיטב ידיעתו גם לא עתיד להינקט נגדו  -כל פעולה שמטרתה או תוצאתה
האפשרית היא פירוק החברה ,חיסול עסקיה ,מחיקתה או תוצאה דומה אחרת.

.6.8

כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ,חוזה או מסמכי
הייסוד ,להתקשרות בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו ,כי אין כל
התחייבות שלו(לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם זה,
כי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם
או התחייבות אחרים כלשהם שלו ,וכן כל דין לרבות תקנה ,צו ופסק דין ,וכי
אישרה הסכם זה כדין על פי הנהלים הפנימיים ומסמכי הייסוד של החברה.

הוראות ההסכם -תנאים כללים להתקשרות
.7.1

הקבלן יספק את הציוד שיוזמן ממנו מפעם לפעם ,בהיקף ובכמות הנדרשת ,במועד
הנדרש ולמשך הזמן הנדרש על ידי המועצה.

.7.2

המועצה אינה מתחייבת להזמין ציוד בהיקף מינימלי  /מקסימלי כלשהו מכח
הסכם זה.

.7.3

לקבלן לא תוענק בלעדיות בתחום אספקת ציוד לאירועים והמועצה תהא רשאית
לעשות שימוש בציוד שלה או של מי מטעמה ואף לפרסם מכרז/ים נפרד/ים לצורך
עריכת אירועים ומכרזים אלה יכול ויכללו אספקת ציוד.

.7.4

הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל השטחים בהם התקין ציוד יפונו על ידו לשביעות
רצון המנהל או מי מטעמו.

.7.5

הקבלן ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בכל הקשור לעבודותיו
נשוא מכרז זה.

.7.6

הקבלן יקפיד על שמירת זכויות עובדיו בהתאם לכל דין.
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.7.7

הקבלן מתחייב כי ,ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה ,תוך הקפדה על הוראות
החוק למניעת מפגעים ולצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום
ולפעול בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח מטעם המועצה בשטח במקרים של
תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת.

.7.8

הקבלן ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי הסביבה במהלך
ביצוע העבודה.

.7.9

הקבלן מתחייב ,שלא לפגוע ברכוש ציבורי ופרטי וביניהם :בכלי אצירה ,חשמל,
גינון ,ריהוט ,ציוד ,קווי מים ,ביוב ,כלי רכב חונים וכיוב' .באם נגרם נזק ,מתחייב
הקבלן לדווח מידית למנהל ,לבצע את התיקונים על חשבונו מיד ובתיאום עם
המנהל .לא עשה כן הקבלן ,תהיה המועצה רשאית לבצע את התיקון של חשבון
הקבלן בתוספת הוצאות של .15%

 .7.10הקבלן ו/או מי מטעמו ישמרו ויקפידו על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת
ההסכם .בכלל זה יקפידו הקבלן ו/או מי מטעמו על יחס אדיב כלפי כל אדם.
 .7.11הקבלן ו/או מי מטעמו יבצעו את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה
מירבית על כל הוראות וכללי הבטיחות בהתאם לכל חוק ותקן רלבנטיים ובהתאם
לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגיהות ,ובכלל זה בהתאם לפקודת
הבטיחות ,תש"ל  1970והתקנות שהותקנו מכוחה.
 .7.12ידוע לקבלן ,כי ייתכן שבשטח קיום האירוע תבוצענה עבודות נוספות על ידי קבלנים
אחרים או על ידי המועצה .הקבלן חייב לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמועצה
אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן במקום קיום האירוע כפי שיורה
המנהל.
.8

.9

איכות הציוד והשירות
.8.1

השירות יבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי ונכון ולשביעות רצונו של
המנהל.

.8.2

כל הציוד שיסופק יעמוד בדרישות המועצה והמפרט הטכני ויהיה תקין ,נקי ושמיש.
קיים תקן ישראלי/אחר לציוד – יסופק ציוד העומד בתקן.

.8.3

אישור מנהל או מי מטעמו לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה ,לא ישחרר
את הקבלן מחובתו ואחריותו עפ"י הסכם זה.

.8.4

הקבלן מחויב לתקן או להחליף את הטעון תיקון לשביעות רצונו של המנהל באופן
מיידי ומבלי לפגוע במועד קיום האירוע או ברצף קיום האירוע.

.8.5

מובהר וברור כי ,המועצה שומרת לעצמה את זכותה לסעדים נוספים ו/או חלופיים
עפ"י הסעדים הנזכרים בהסכם זה ועפ"י כל דין.

כוח אדם ותנאי עבודה
 .9.1הקבלן מתחייב שלא לפעול בניגוד להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א 2001-ולא להעסיק עובדים בים באופן ישיר ובין באופן
עקיף בניגוד להוראות חוק זה.
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.9.2

הקבלן מתחייב כי יספק את כל הציוד וכוח האדם הנדרש לביצוע כל השירות נשוא
ההסכם ,כל הדרוש לצורך ביצוע יעיל ,מקצועי ונאות של הסכם זה.

.9.3

הקבלן מתחייב לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו וכל מי שיועסק על
ידו במסגרת הסכם זה ועל עבודתם.

.9.4

המנהל זכאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד כלשהו
במתן השירות לפי הסכם זה ,והקבלן יהא חייב להפסיק עבודתו של אותו עובד מיד
עם קבלת דרישת המנהל לעשות כן.

.9.5

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

 .10דיווח וביקורת
 .10.1מובהר וברור כי הקבלן יהיה כפוף למנהל בכל עניין הנוגע לביצוע ההסכם ,ויפעל
עפ"י הוראותיו והנחיותיו.
 .10.2הקבלן מתחייב לדווח מנהל באופן שוטף על התקדמות ביצוע השירות ועל כל עיכוב,
פגם או בעיה בביצועו.
 .11היקף השירות
 .11.1המועצה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן ציוד לכל אירועי המועצה ואינה מתחייבת
להזמין את כל הציוד המפורט במסמכי המכרז.
 .11.2המועצה תבצע הזמנה של ציוד מפעם לפעם ,בהתאם לאירועים שתערוך ,לתקציבה
וצרכיה .המועצה תהא רשאית לפרסם מכרזים נוספים להפקת אירועים ומכוחם
לשכור גם ציוד המופיע במכרז זה.
 .11.3כל הזמנת ציוד מכח המכרז תתבצע בכתב ויופיע בה פרטי הציוד המבוקש ,כמותו,
מועד אספקתו ומועד איסופו .אין להתחיל בביצוע שירות כלשהו ללא הזמנת עבודה
בכתב.
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 .12התמורה
 .12.1תמורת כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה תשלם לו המועצה תמורה
בהתאם למחירי הצעתו (מחירי המקסימום בניכוי ההנחה שהוצעה בהצעתו למכרז)
במכפלת פריטי הציוד וכל השירות הנלווה להם שהוזמנו וסופקו בפועל לשביעות
רצון המנהל והמועצה.
 .12.2ההנחה ממחירי המקסימום תעמוד על .__________%
 .12.3למען הספר ספק ,התמורה כוללת את כל הציוד והאמצעים אשר להם יידרש הקבלן,
והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה על הנקוב לעיל ,ובכלל זאת לא יהיה זכאי
להפרשי הצמדה.
 .13תוקף ההסכם
 .13.1ההתקשרות בין המועצה לבין הספק על פי חוזה זה תהיה לתקופה של  36חודשים,
החל מתאריך ___________________ ועד תאריך ______________(להלן:
"תקופת החוזה").

 .13.2למועצה עומדת הזכות להאריך הסכם זה ב 2 -תקופות חוזה נוספות ,נפרדות ,כל
אחת בת  12חודשים נוספים ,כולן או חלק מהן בכל פעם (להלן" :תקופות החוזה
הנוספות") .בכל מקרה כל תקופות החוזה ,לרבות כל הארכותיו ,לא תעלינה על 60
חודשים.
 .13.3בתקופת/ות החוזה הנוספת/ות ,יחולו במלואם כל התנאים ,ההוראות וההתחייבויות
הקבועים בחוזה זה ונספחיו.
 .13.4למרות האמור בסעיפים קטנים  3-1לעיל המועצה רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא ,ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו,
על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב לקבלן ,בהתראה של  30ימים ,מבלי שהמועצה
תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם .עקב הפסקת
ההתקשרות ,לא תהיה לקבלן ,עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם,
שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי סעיף זה.
 .14תנאי התשלום
 14.1הקבלן יגיש למנהל עד ה 5 -בכל חודש ,חשבונית מס ביחס לתשלומים המגיעים לו
עבור החודש החולף .החשבון יכלול את פירוט הציוד והשירות שסופקו על ידו בחודש
החולף ,כל הציוד שסופק ,מועד אספקתו ופרטי האירוע עבורו נדרש הציוד ותחשיבי
התמורה לה הוא זכאי.
 14.2המנהל יבדוק ויאשר החשבונית ויעבירה לגזברות תוך  7ימים ממועד הגשתה.
התשלום המגיע לקבלן ישולם לו ע"י המועצה שוטף  45 +ימים ממועד אישור
החשבונית והעברתה לגזברות המועצה.
 .15העדר יחסי עובד מעביד
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 15.1הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל "קבלן עצמאי" וכי
עליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה,
פציעה ,נכות מוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו לקבלן עצמו ו/או לעובדיו ,תוך כדי
או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
 15.2הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו
מטעמו לבין המועצה "יחסי עובד-מעביד" ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן
לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד
ולא יהיו בינם לבין המועצה כל יחסי "עובד-מעביד".
 15.3למען הסר ספק ,ברור ומובהר כי ,הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת
מהשכר המינימאלי עפ"י חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 -וכי ישלם להם את כל
התשלומים הסוציאליים בהם הוא מחויב עפ"י דין ועפ"י הסכמים ו/או הסדרים
קיבוציים וצווי הרחבה .הפרה כשלהי של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
לפי דרישת המועצה ימציא הקבלן למועצה מדי פעם ,אישור רואה החשבון שלו בדבר
ביצוע התחייבויותיו עפ"י ס"ק זה לעיל.
 15.4במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין
עובד של הקבלן ובמסגרת קביעה כאמור תחויב המועצה לשלם לאותו עובד סכום
כלשהו ,מתחייב בזאת הקבלן לשפות את המועצה בגין כל סכום שתחויב לשלם
כאמור.
.16

טיב הציוד והשירות ,הפרות וסעדים
 16.1קבע המנהל כי טיב או רמת הציוד או אופן ביצוע השירות ע"י הקבלן אינם לשביעות
רצונו ,יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל
בעת מתן אזהרה וייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם.
 16.2הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או מקצתן ,ו/או לא סיפק
ציוד ושירות ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב
הדבר הפרה יסודית של ההסכם .למען הסר ספק ,יובהר כי ,אין רשימת ההפרות
היסודית הנ"ל מהווה רשימה סגורה.
 16.3מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה ,ובנוסף לה ,אם הקבלן לא ימלא
התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם ,רשאית המועצה לפעול למילוי
ההתחייבות ע"י צד ג' לפי בחירתה ,וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י
הקבלן בתוספת תקורה של .10%
 16.4הפרה של אחד או יותר מהתחייבויות הקבלן על פי סעיפים,8.2 ,7.4-7.11 ,6 ,4 ,3 :
 22.3 ,22.1 ,18 ,15 ,9.1-9.3מהווים הפרה יסודית של ההסכם.
 16.5במקרה של הפרה יסודית כלשהי של ההסכם זכאית המועצה לבטלו לאלתר במשלוח
הודעה בדואר רשום או במסירה אישית לקבלן .במקרה של הפרה כאמור ,תהיה
המועצה רשאית למסור שירות עפ"י הסכם זה לצד שלישי ולקבלן ולא יהיו כל טענות
או תביעות נגד המועצה בגין ביטול ההסכם ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו.
 16.6במקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ישלם הקבלן למועצה כל הפסד או נזק
שייגרם לה כתוצאה מהביטול ,לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י הסכם זה לכל
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תשלום בו תישא המועצה לקבלן אחר לצורך אספקת הציוד והשירות עד לתום
תקופת תחולתו המקורית של ההסכם או כל הארכה שלו.
 16.7אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על המועצה לבטח ההסכם או לפגוע בכל
זכות העומדת למועצה עפ"י הסכם זהו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י
הקבלן.
 16.8בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה עפ"י חוזה זה ,מוסכם בין הצדדים
כי בגין הפרת הוראה מהוראות החוזה כמפורט להלן תהא המועצה זכאית לפיצויים
מוסכמים:

16.9
מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5

פיצוי מוסכם
ההפרה
 2000ש"ח לכל יום
מסירה באיחור
 ₪ 2000לכל יום
אספקת ציוד תקול
 ₪ 500להפרה
אי עמידה בכללי הבטיחות
 200ש"ח לפריט
אספקת ציוד שאינו תואם את ההזמה
תקלה המביאה לאי קיום האירוע או לדחייה של  200%מגובה הזמנת
העבודה לאירוע.
מעבר לשעתיים

 16.10למען הסר ספק ,ברור ומסוכם כי ,המועצה רשאית לנכות את הפיצויים מכל תשלום
המגיע לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
 .17מיסים
 17.1כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על הסכם זה -
יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .המועצה תנכה מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכומים
שעליה לנכות לפי כל דין (לרבות מיסים ,היטלים ותשלומי חובה) והעברתם לזכאי,
תיחשב כתשלום לקבלן.
 17.2מבלי לפגוע באמור בס"ק לעיל ,מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהמועצה תנכה מכל
תשלום שישולם עפ"י הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים
בשיעורים שהמועצה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי דין ,אלא אם ימציא הקבלן
למועצה ,לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל ,הוראות בכתב של פקיד שומה או רשות
מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.
.18

ביטוח ואחריות
 18.1הקבלן אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק
אחר ,בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן ,שייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי
ו/או לכל עובד ,כתוצאה מכל ממעשה או מחדל מצד הקבלן -בין אם נגרם על ידו בין
אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  -בין במישרין ובין בעקיפין,
הנובע או הקשור לביצוע השירות נשוא הסכם זה.
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 18.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם בזה בין הצדדים ,כי הקבלן מתחייב
לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל סכום אשר תחויב לשלם ,לכל גורם שהוא,
ובגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה עקב כך ,במישרין ו/או בעקיפין ,כתוצאה
ו/או בקשר עם מתן השירות ו/או בקשר עם כל פעולה אחרת של הקבלן על פי הסכם
זה.
 18.3למען הסר ספק ,אישורים של המועצה לשירות ו/או למסמכים הקשורים בשירות
ו/או אשר הוכנו ע"י המועצה על פי הסכם זה ,לא ישחררו את הקבלן מהאחריות
המקצועית המלאה ואין בכך כדי להטיל על המועצה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי
לטיב או כשרות או איכות הציוד והשירות ו/או המסמכים האמורים.
 18.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן אחראי בלעדית כלפי המועצה ו/או כלפי
העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי מחליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או
כלפי קבלנים המועסקים על ידה ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ,לכל
נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם או
לפרויקט כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירות ,עקב מעשה או מחדל או טעות או
השמטה של הקבלן או מי מטעמו ,והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם להם,
בין אם קיים ביטוח ובין אם לאו.
 18.5הקבלן פוטר את המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או כל אדם הבא מטעמה מכל
אחריות לכל אבדן או נזק כאמור לעיל.
 18.6המועצה תודיע לקבלן על כל תביעה שהתקבלה בקשר עם השירות עם קבלתה
ותאפשר לקבלן להתגונן בפניה.
 18.7נשאה המועצה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה
ו/או לצד שלישי כלשהו (כולל עובדי הקבלן ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה
מהשירות ,יהיה על הקבלן לשפות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה ,על כל
תשלום ו/או הוצאה במקרה שהיא תחויב לשלם סכום כלשהו ,עבור אובדן ,הפסד או
נזק כאמור ,לרבות נשיאה בהוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטי ,שכר טרחת עורך
דין.
 18.8המועצה רשאית ,לאחר שנתנה לקבלן אפשרות לפרט טענותיו והפעילה שיקול דעת
סביר ,לקזז ו/או לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו כאמור או כל הפסד
או נזק שנגרמו לה כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ,מכל סכום שיגיע לקבלן
ממנה ,וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל ,בכל מקרה בו
המועצה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 18.9הצדדים מצהירים בזאת במפורש ,כי המועצה או מי מטעמה לא ישאו בשום תשלום,
הוצאה ,אובדן או נזק מכל סוג שייגרם לקבלן ,לבאים מכוחו או למועסקים על ידו,
זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש ובכתב בהסכם זה.
 18.10סיומו של הסכם זה לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת
התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהשירות והציוד שסופקו על ידו ו/או קשורה
אל אחד מהם.
 18.11עד למועד חתימת הסכם זה ימציא הקבלן למועצה אישור חברת ביטוח על קיום
ביטוחים של הקבלן ,בנוסח האישור שצורף למכרז .הקבלן יחדש אישור זה מדי פעם
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עובר לפקיעת תוקפו של האישור באופן שמשך כל תקופת החוזה ,יהיה האישור
בתוקף.
 18.12אין בסעיף זה לעיל לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן כאמור לעיל או כדי
לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה
בפוליסת הביטוח.
.19

ניגוד עניינים וסודיות
 .19.1הקבלן מצהיר כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או
בהתקשרויות אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירות על פי
חוזה זה עבור המועצה ובין גורמים אחרים עבורם מבצע הקבלן שירותים זהים ו/או
דומים ומתחייב כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר בחוזה ו/או התקשרות אחרת
ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור.
 .19.2הקבלן וכן מי מטעמו מתחייבים להודיע למועצה ,ללא דיחוי ,על כל עניין בו יתעורר
או שניתן יהיה להסיק באופן סביר כי עלול להתעורר ,ניגוד עניינים כאמור.
 .19.3הקבלן מתחייב בזה כי הוא עצמו ,לרבות עובדיו ומנהליו ישמרו בסוד ולא יעבירו ,לא
יודיעו ,לא ימסרו ,ולא יביאו לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם ומטעמם
בקשר עם ביצוע הסכם זה והשירות על פיו.
 .19.4ככל שתידרש לכך על ידי המועצה  -החברה מתחייבת לחתום על הצהרת סודיות,
להחתים את עובדיה ,ולמסור לנציג המועצה ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה
כאמור.
 .19.5לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות וללא הגבלה כל מידע בקשר עם וכל הנובע מהסכם
זה ,מידע עסקי ,מסחרי ,טכנולוגי ,תפעולי ושיווקי ,בכתב ,בעל פה ,מצולם ,מוקלט,
ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן אחר ,לרבות ידיעה שאינה נכונה
וכל תיאור ,תכנית ,שרטוט ,רשימה ,מפרט ,סיסמה ,חשבון ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או
חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור לידיעה.
 .19.6הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיה כי הוראות סעיף  118לחוק העונשין,
התשל"ז 1977 -חלים על חוזה זה.
 .19.7הקבלן ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה  -הכל לפי המוקדם
יותר  -את כל המידע ,המסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידו ,או הוכן על
ידו בקשר לביצוע השירות ,והכל בהתאם להוראות הדין.

.20

איסור שימוש בלוגו המועצה
הקבלן אינו רשאי לעשות כל שימוש (להדפיס ,להשתמש) במסמך הנושא את הלוגו של
המועצה אלא באישור מראש של נציג המועצה" .לוגו" בסעיף זה משמעותו -סמל ,סימן,
המזהה את המועצה.

.21

העברת זכויות

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

המועצה תהא זכאית להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם ,בכל עת
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות הסבתו לחברה כלכלית שתוקם על ידי המועצה ,בכפוף
לזכויות הקבלן על פי הסכם זה .הועברו מלוא זכויות והתחייבויות המועצה על פי הסכם זה
לנעבר  -תהא המועצה פטורה מכל התחייבות כלפי הקבלן החל ממועד חתימת הנעבר על
הסכם זה.
החברה לא תהא זכאית להעביר ,להמחות או להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי
ההסכם ,חלקן או כולן ,ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב.
.22

ערבות ביצוע
 .22.1להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או כחלקן ,ימסור הקבלן לידי
המועצה ערבות בנקאית ,בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצוף לתנאים המוקדמים
להשתתפות במכרז .עלות הוצאת הערבות תחול על הקבלן.
 .22.2הערבות הבנקאית תהיה בסך של  15,000ש"ח כשהיא צמודה למדד יוקר המחיה
שהתפרסם ביום _____ כמדד חודש ______.2020
 .22.3תוקף הערבות יהיה לכל תקופת ההתקשרות והקבלן ידאג לחידושה מקום בו
תוארך תקופת ההתקשרת .לא חודשה הערבות – תדרוש המועצה פירעונה .הערבות
הבנקאית הנ"ל תימסר למועצה עובר לחתימת הסכם זה.
 .22.4בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיה על פי הסכם זה ,תהא המועצה
רשאית לממש את הערבות הבנקאית ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספיה ,מבלי
הצורך להיזקק לפנייה לערכאות ,לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.
 .22.5השתמשה המועצה בזכותה לגבות את כספי הערבות הבנקאית או סכום כלשהו של
הערבות הבנקאית ,יהא הקבלן חייב לחדש את הערבות הבנקאית או להשלים כל
סכום שהיה חלק מהערבות הבנקאית לפני הגבייה האמורה ,תוך שבעה ( )7ימים
מהיום בו קיבל הודעה שהמועצה גבתה את הערבות הבנקאית או כל סכום ממנה.
 .22.6הסתיימה תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה והקבלן לא סיים את ביצוע מלוא
התחייבויותיו על-פי החוזה ,תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או
לדרוש הארכה נוספת לתקופה שתיקבע .הסתיימה תקופת ההתקשרות על פי
ההסכם והונחה דעתה של המועצה כי מלוא התחייבויותיה של הקבלן מולאו
כנדרש ,לפי שיקול דעתה של המועצה ,תחזיר המועצה לקבלן את כתב הערבות
הבנקאית לפני תום תוקפו.
 .22.7מוסכם בזאת שאין בגובה הערבות הבנקאית כדי לשמש כל אינדיקציה ,הגבלה או
תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.
 .22.8האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי המועצה לפי הסכם זה או
על-פי כל דין.
 .22.9בנוסף לאמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהקבלן מכל
סכום שמגיע לקבלן ממנה בין במסגרת הסכם זה ובין במסגרת כל הסכם אחר או
התקשרות אחרת שבינה לבין הקבלן .לקבלן לא תהא זכות קיזוז מקבילה.

.23

שונות

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

 .23.1שום ויתור ,אורכה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה לא ייחשבו כוויתור
על זכויותיה עפ"י ההסכם ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידה ,אלא אם כן תוותר
המועצה על זכויותיה באופן מפורש ובכתב.
 .23.2שלילת זכות העכבון ו/או נאמנות  -לא תהא לקבלן כל זכות עכבון לגבי כל נכס של
המועצה.
 .23.3ויתרה המועצה על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא יראה הוויתור כוויתור על
כל הפרה אחרת של אותה הוראה אחרת הדומה לה או השונה ממנה.
.24

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:
המועצה_______________________________ :
הקבלן________________________________ :
מכתב שיישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו ייחשב כאילו נתקבל אצל הנמען  72שעות
לאחר מסירתו במשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
המועצה ע"י:

היועץ ע"י:

__________________________
ראש המועצה

___________________________

__________________________
גזבר המועצה

___________________________

___________________
חשב מלווה
________________________
חותמת המועצה
שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; התחייבות כספית זו תחייב את
המועצה רק אם נחתמה על ידי החשב המלווה; ללא חתימת החשב המלווה לצד יתר מורשי החתימה במועצה ,אין
להסכם זה תוקף מחייב כלפי המועצה והוא בטל ()void

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

אישור יועמ"ש
אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון ,ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת
למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.
____________________
היועצת המשפטית למועצה

אישור תקציבי
הרינו לאשר בזאת כי :

נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת
בתקציב בלתי רגיל מס' ______.

_____________________
ראש המועצה

חתימה וחותמת המציע__________________:

_______________________
גזבר המועצה
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

נספח ג 1/להסכם
נוסח ערבות ביצוע
לכבוד מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :ערבות בנקאית מס'_________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במילים:
"סכום הערבות") ,שתדרשו מאת המציע
_______ ש"ח) (להלן -
___________________ (להלן" :הנערב") ,בקשר למכרז פומבי מס  2/20לאספקת
ציוד לאירועים.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד יוקר המחיה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש _________שנת  2020שהתפרסם ב-
 15לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד המתפרסם לאחרונה וקודם לקבלת
דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין במדד החדש
למדד היסודי בסכום בדרישה ,מחולק במדד היסודי.
עם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על
ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה
על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ (כולל) ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינו ניתנה להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

צד ג'

אחריות
מעבידים

מספר
הפוליס
ה

גבול האחריות /סכום
ביטוח

נוסח תאריך תאריך
ומהדור תחילה סיום
סכום
ת
הפוליס
ה
4,000,000
ביט
_____
_

ביט
_____
_

_____________________
שם הבנק
_______________
תאריך

20,000,000

____________
מס' סניף
_________________
שם מלא

חתימה וחותמת המציע__________________:

מטבע

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

₪

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח
נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
יחשב כצד ג

₪

 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף מבקש
האישור
 319מבוטח נוסף היה
ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות

_________________________
כתובת הבנק
___________________
חתימה וחותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

ביטוח חבות
מוצר

ביט

פירוט השירותים

2,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח
נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
יחשב כצד ג

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

020 038
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח ג 2/להסכם
אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

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

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור

אופי עסקה

המבוטח

☐נדל"ן
* שירותים
*אספקת מוצרים
☐אחר______ :

שם

מועצה מקומית
באר יעקב
(המזמינה ו/או
ת.ז/.ח.פ.
חברות בנות
ועובדים של
הנ"ל)
מען
ת.ז/.ח.פ.
____________
מען

מעמד מבקש האישור

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

נספח

נספח ג 3/להסכם
נספח בטיחות כללי
 .1הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה
לפני שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה ,קיבל הדרכה בנושאים
בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה ,קרא והבין את נספח בטיחות -כללי (הנספח דנן)
וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות ,ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות
כמפורט לעיל ,הבין אותה ,קרא את נספח הבטיחות -כללי ומתחייב לפעול בביצוע
התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 -ופקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ,1970 -נספח הבטיחות והוראות הדין.
חתימה וחותמת המציע__________________:

עמוד  44מתוך 64

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' 2/20
לאספקת ציוד לאירועים

:

הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל
בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.
הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות
והגהות ,על פי כל הוראות הדין ,הנחיות והוראות המנהל ואו המפקח במועצה ונספח
הבטיחות כללי.
 .2נושאי בטיחות :דגשים
 .2.1על הקבלן במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות
בעבודה ,לרבות עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1954 -להלן" :חוק
ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל( 1970 -להלן" :פקודת
הבטיחות") והתקנות על פיהם.
 .2.2על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת
רווחתם ,שלומם ובריאותם של עובדיו ,עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא,
לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך ,ובהתאם להוראות המנהל
ו/או המפקח במועצה.
 .2.3הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב
ביצוע העבודות ,בין היתר ,בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המיבנים ,הציוד
והחומרים אשר הינם בשימוש ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת
שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.
 .2.4מבלי לפגוע באשר הוראות ההסכם והנספח דנן ,יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר
לעבודות נשוא הסכם זה לבטיחות ולשלום עובדיו ,מפקחים ומהנדסים של המועצה
או מטעמה הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת
העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.
 .2.5מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט
ובשלטי הזהרה מתאימים ומובנים מפעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים
במהלך העבודה ,העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר ,לבטח
(בהתאם להוראות פיקוח הבטיחות) מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות
במועצה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספיקים
לאבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה.
 .2.6על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית הבטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך
ובהתאם לדרישת הדין ,הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום.
 .2.7הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה
המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא
פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם
מיועדים.
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 .2.8הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם
צריך להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .2.9הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת
פגיעה באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא,
הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.
 .2.10במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו
ו/או ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל
ו/או למפקח במועצה ,ולמפקח מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל
דין ).מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע
המנהל ו/או המפקח במועצה תוך  72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות
והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.
 .2.11במידה וימצא המנהל ו/או המפקח במועצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן
מפר התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן ,תוכל המועצה באמצעות
המנהל ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה
כנדרש תוך  7ימים ממועד קבלת ההתראה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או
המפקח ,להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום
ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.
למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים
והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה ועל פי הוראות הדין.
 .2.12למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות
במועצה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים
על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת
אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על
החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.
 .3ציוד מגן אישי
 .3.1הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין
ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,תשנ"ז1997-
(להלן":תקנות ציוד מגן אישי")  ,להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי
עובדיו ישתמשו בו.
 .3.2הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה,
חזק ועמיד ,בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם
הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 .3.3הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.
 .3.4במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל
ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא
מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודות הקבלן.
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 .4ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
 .4.1על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה
מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים
לעבור בדיקת תקינות ע" י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י
בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי
תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש
עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך .מבלי
לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או
רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם
למפורט בסעיף זה.
 .4.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים
וכיו" ב המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה
יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע" י
הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי
מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות
לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי
התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 .4.3על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח במועצה מדי שבוע אישורים של הגורמים
המוסמכים) בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי
מוסמך וכיו"ב (המעידים על כך כי הציוד ,המכונות ,האביזרים וכיו" ב נבדקו במועד,
ע" י הגורם המוסמך ,בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים  1ו 2-לעיל ונמצאו תקינים
וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.
 .5הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
 .5.1על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו
"ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג
ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים
לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
 .5.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך
מפסק מגן לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.
 .5.3על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון
חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי
מוסמך ,בודק וכיו"ב) .הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את
רישיונותיהם על פי דרישתו.
 .5.4הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו,
לרבות ע"י קבלני משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות
על פיו ,תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,תש"ן  1990ותקנים ישראלים שעניינם
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חשמל כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג .1953-הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או
פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע
התחייבויותיו דנן.
 .5.5הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל
יבוצעו על פי הוראות הדין ,בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל
והתקנות על פיו.
 .5.6מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך
ע"פ כל דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג
המועצה ע"פ דרישתו.
 .6עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה
 .6.1על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע
עבודות על ג ג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות
בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) ,התשמ"ו ( 1986להלן" :תקנות העבודה
על גגות שבירים") ,בהתחשב במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג האוויר.
 .6.2במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור
לעין "זהירות ,גג שביר".
 .6.3הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי
הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע" פ "תקנות העבודה על
גגות שבירים ".הקבלן יוודא כי עובדיו ,מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם
יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.
 .6.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים
יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על
גגות שבירים.
 .6.5הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז.2007-
 .7עבודות בניה
 .7.1מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן ,על הקבלן לבצע עבודות בניה
כהגדרתן בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(,תשכ"ב-
 ,1961ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול ,בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בניה) התשמ"ח( 1988-להלן" :תקנות הבטיחות עבודות בניה")
 .7.2הקבלן ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה
בעובדים וברכוש ,פגיעה ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם ,אלא אם ננקטו
וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש ,לרבות גידור ותאורה
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נאותה .כמו כן ,ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא
בחפירה או בבור מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,גזים או התפרצות מים.
 .7.3הקבלן ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר
חומרים ,ישתמש בשיטות עבודה ,וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים
למניעת פגיעת סלעים ,אבנים ,או חומרים כאמור באדם או ברכוש.
 .7.4הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע" י מנהל עבודה כקבוע
ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה") ,ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות
גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה") ועל פי כל דין.
 .7.5הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות
כל דין לרבות "תקנות הבטיחות (עבודות בניה") ולרבות נקיטת אמצעים נאותים
למניעת התפשטות אש.
 .7.6מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין ,עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש
לעשות בתוך "מקום מוקף" ,שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה
בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".
 .8עבודות במתקני לחץ גבוה
על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה (מדחסים ,משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות
יצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.
.9

גהות תעסוקתית
 .9.1הק בלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין ,אשר יבטיחו
ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות
בתנאי העבודה ,בתהליכי העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת
מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 .9.2הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את
העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור
או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם
זה.
 .9.3הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות
והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר
עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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הצהרת בטיחות
 .1אני הח"מ ______________________ מס' ת.ז ___________________ מצהיר
ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי אתת "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר
לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו ,על ידי הממונה על הבטיחות במועצה ,שמעתי את תדריך
הממונה על הבטיחות במועצה ,הבנתי אותם במלואם ,אני מתחייב למלאם בשלמותם
וכרוחם.
 .2כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לעיל ,ואוודא שהם
הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.
 .3אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם ,שלומם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל
האחריות לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי .הנני משחרר את המועצה מכל
אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כל כלפי צד ג' כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי
תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות .אני מצהיר כי כל עובדיי ,הציוד שלי וצד ג'
מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה.
 .4הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי
כישורים נאותים לביצוע ההתחייבויות תת נשוא המכרז וההסכם ,אשר קיבלו הדרכה
נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע ,הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו
לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.
 .5הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע
העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראוייה לכך ,ומתן דגש משמעותי
לנושאי הבטיחות ,גהות ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים
ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא ,לרבות מי מטעם המועצה.
 .6הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט
בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954 -ופקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970 -והתקנות על פיהם.
שם מקבל התדריך _________________________ :חתימה________________ :
תאורו (אדם ,חברה ,שותפות ,אחר)( ______________________ :נא לפרט)
ת.ז /ח.פ___________________________________ :
אישור /הוראות הממונה על הבטיחות
אני ,מר _______________ ,הממונה על הבטיחות במועצה ,מאשר כי הקבלן החתום מעלה,
עבר תדריך בטיחות ,בנושאים הבאים:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

חתימה וחותמת המציע__________________:
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חתימה ___________________________ :תאריך______________________ :
נספח ג4/
טופס פרטי חשבון בנק
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

ג.א.נ,.
שם החברה/שותפות/עסק /הקבלן________________________________
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום :רח' _____________ מס' בית ______
ישוב ___________ מיקוד ___ טלפון __________ פקסימיליה___________
מס' עוסק מורשה/תעודת זהות __________________.
פרטי הבנק להעברת תשלומים :שם הבנק ____________________.
מס' ח-ן בבנק _______________ כתובת הבנק __________________________
מס' סניף ___________________.
הננו מתחייבים בזה ,שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית,
להחזירם על ידינו לגזברות המועצה ללא שיהוי.
שם הממלא _____________________________________
חתימה וחותמת (מורשה החתימה) לאישור
אישור עו"ד/רו"ח
אני עו"ד/רו"ח ___________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של הקבלן
____________________________ ,וחתימתו מחייבת את הקבלן.
_________________________
עו"ד  /רו"ח
אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
תאריך_____________
חתימת הבנק _________________ חותמת הבנק___________________
תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח ג5/
נוהל משרד הפנים " :2011/2נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים
בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות "– שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים

חלק א '– תפקידים וכהונות
 .1פרטים אישים:
שם משפחה
שם פרטי
שנת לידה

מס' זהות
כתובת

עיר/ישוב

רחוב

טלפון בבית

מיקוד

טלפון נייד

 .2תפקידים ועיסוקים:
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה
של ( 4ארבע) שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה
בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג חברה ,שותפות,
עמותה וכיו"ב.
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות יש לציין גם
תפקידים בהתנדבות.

שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של
המעסיק

חתימה וחותמת המציע__________________:

התפקיד ותחומי
האחריות

תאריכי העסקה
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 .3תפקידים ציבוריים:
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2
לעיל.
נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של ( 4ארבע) שנים אחורה.
הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

התפקיד

 .4חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים:
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או
גופים אחרים ,בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של ( 4ארבע) שנים
אחורה.
שם התאגיד
/רשות/גוף
ותחום עיסוקו

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

חתימה וחותמת המציע__________________:

סוג הכהונה
(דירקטור חיצוני
או מטעם בעלי
המניות .
ככל שמדובר
בדירקטור מהסוג
השני – נא לפרט גם)

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון ,כגון
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים
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 .5קשר לפעילות הרשות המקומית:
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח
המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או
לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים
שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמ/ת לעבוד ,או לגופים אחרים
שהוא קשור אליהם(?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של ) 4ארבע)
שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
"בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או
בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך
לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 ,1968בתאגידים הנסחרים בבורסה.(1
כן /לא.
אם כן ,פרט/י:

 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5-2לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  5-2לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים
הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל ,אם בןבת זוגך חברה
בדירקטוריון ,יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך
התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 1חוק ניירות ערך ,תשכ"ט1968-
"בעל ענין" ,בתאגיד –
 .1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או
מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים
של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או
כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או
יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למנות עשרים
וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –
א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך
הכלולים בנכסי הקרן;
ב .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן
כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן " -למעט חברת
רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן
להסדר כמשמעותו לפי סעיף )46א)()(2ו( או כנאמן ,להקצאת מניות
לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
 .2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת
רישומים;

 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד:
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין( ,או
כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ,מכהנים בכהונה משותפת
בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות,
כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

.8

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של ניגוד עניינים:
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים
להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

חתימה וחותמת המציע__________________:
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"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים
להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים:
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך
האחרים ,שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך
(ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) שעלולים להעמיד אותך במצב של
חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  1-8לעיל (לדוגמא תפקידים
ועיסוקים של קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש
להם לפעילות הרשות המקומית).
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה
ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל תאריכים( .לשימת לבכם ,אין צורך לצרף
קובץ נוסף לקובץ שצורף במסגרת סעיף  9לעיל).
חלק ב '– נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים
עסקיים כלשהם ,שלך או שלך קרוביך.
(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-בתאגידים הנסחרים בבורסה.)2
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
 %החזקות
שם המחזיק (אם
שם התאגיד/הגוף
המחזיק אינו
המועמד)

תחום עיסוק
התאגיד
/הגוף

 2חוק ניירות ערך ,תשכ"ט1968-
"בעל ענין" ,בתאגיד –
 .1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח
ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או
את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד
שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או
מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים
שלו; לעניין פסקה זו –
א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך
הכלולים בנכסי הקרן;
ב .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק
בניירות הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן " -למעט חברת רישומים ולמעט
מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי
סעיף )46א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,כהגדרתו בסעיף
 102לפקודת מס הכנסה;
 .2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת
רישומים;

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש
לניגוד עניינים:
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם
או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה
מועמד?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

.13

חבות כספים בהיקף משמעותי:
האם את/ה ,קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או
ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב "– בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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:

 .14נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים:
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב
של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים
קרובים ושותפים
עסקיים) ,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך
הם בעלי עניין
בהם .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו,
בין במישרין
ובין בעקיפין ,ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו
ו/או מייצג
אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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חלק ג '– הצהרה
אני החתום/ה מטה _________________ ת.ז מספר _______________ מצהיר/ה
בזאת כי:
.1
.2

.4
.5

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי
,הם מלאים נכונים ואמיתיים;
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי,
הם מידיע ה אישית ,אלא 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;  .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון
לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד
עניינים עם התפקיד;
אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של
חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ
המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
אני מתחייב כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או
יתעוררו ,במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעשויות
להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של
הרשות המקומית ,אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי
הנחיותיו.

___________________________________________________
תאריך

חתימה וחותמת המציע__________________:

חתימה
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מסמך ד'
השירותים והמפרט טכני
האירועים עבורם יידרש הציוד הם אירועים שונים ומגוונים ,החלים לאורך כל השנה מפעם לפעם
כגון (ומבלי להתחייב לאירוע כלשהו) :יום העצמאות ,טקסי זיכרון ,מרוץ  ,מימונה ,שמחת תורה,
חג הסיגד ,אירועי קיץ ועוד.
סוגי הבמות:
גודל  , 12 x 10גובה  1.8מטר.
גודל  , 12 x 10גובה  1.2מטר.
גודל  , 8 x 10גובה  1.2מטר.
גודל  5 x 4גובה  1מטר.
גודל  5 x 4גובה  0.4מטר.
גודל  1.1 x 6גובה  0.4מטר.
גב במה בגובה  3מטר.
גב במה בגובה  1.8מטר.
מגדל לתליית רמקולים גובה  5מטר.
אספקת במה (כל סוגי הבמות) תכלול:
 .1הובלה ואיסוף.
 .2הקמה ביום האירוע או יומיים-שלושה לפניו (עפ"י דרישת המועצה ,לצורך קיום חזרות)
ואיסוף בסופו ,כולל שמירה של הספק על ציודו לאורך כל התקופה.
 .3אישור קונסט רוקטור הן ביום ההקמה לחזרות והן ביום האירוע עצמו( .בבמות מעל ,)0.4
לבמה ,לגב במה ולמגדלי הרמקולים.
 .4מדרגות משני צידי הבמה.
 .5מעקות מצידי הבמה (בבמות מעל  0.4מטר).
 .6שטיח על גבי הבמה.
 .7לבד לכיסוי מצידי הבמה.
 .8עבודת ההקמה צריכה לעמוד בדרישת ואישור יועץ הבטיחות של האירוע ביום האירוע.
 .9כל הנ"ל כלול במחיר המוצע על ידי המציע (קרי ,מחיר המקסימום בו נקבה המועצה
בניכוי ההפחתה שהציע המציע בהצעתו למכרז).
סוגי האוהלים:
גודל  5 x 4מטר.
גודל  3 x 2מטר.
גודל  8 x 6מטר.
אספקת אוהל (מכל הסוגים) תכלול:
הובלה ,הקמה ,איסוף ,אישור קונסטרוקטור.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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כל הנ"ל כלול במחיר המוצע על ידי המציע (קרי ,מחיר המקסימום בו נקבה המועצה בניכוי
ההפחתה שהציע המציע בהצעתו למכרז).
כסאות פלסטיק ("כתר" או שווה ערך):
בעלי תו תקן ,צבע לבן ,כולל הובלה ,פיזור ,כולל ניקיונם ,כולל חיבורם באזיקונים ,איסוף ופינוי.
גדרות ומחסומים:
גדר רשת גובה  2מטר .אורך יחידה  3מטר.
מחסום משטרה תיקני
מחסום לחץ
אספקת הגדרות והמחסומים תכלול:
הובלה ,פריקה ,פיזור ,חיבור הגדרות/מחסומים ,זה לזה ואיסוף .הקמתם תעמוד בדרישת ואישור
יועץ הבטיחות של האירוע.
בהתאם לדרישת הרשות תיתכן אספקה מספר ימים לפני הארוע.
הצבה של הגידור והמחסומים תיעשה על פי תכנית הבטיחות והוראות המשטרה.
שרותים כימיים:
תא שרותים רגיל.
תא שרותים נגיש.
אספקת תאי השירותים תכלול:
 .1תאי שירותים נקיים.
 .2תאי שירותים מצוידים בנייר טואלט ,סבון ,נייר ניגוב ידיים ומפיץ ריח.
 .3שילוט מתאים.
 .4בהתאם לדרישת המועצה תיתכן אספקה מספר ימים לפני האירוע.
מסכים:
מסך לד מוגבה  4 x 3מטר.
מסך רגיל מוגבה  4 x 3מטר.
ברקו  10,000-לומינס.
צילום במצלמה במעגל סגור  4500 -ש"ח
אספקת המסכים תכלול :הובלה ,התקנה ,אישור קונסטרוקטור ,פירוק.
שילוט:
שילוט הכוונה ,רגיל או לד ,כגון :יציאה חרום ,כניסה ,חיצים וכו' כפי שנדרש בתכנית הבטיחות
ובהנחייות המשטרה  /כיבוי אש.
אספקת השלטים תכלול :הובלה ,התקנה ופירוק.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח ג'7
אישור על ניהול ספרים כדין ממס הכנסה

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח ג'8
תעודת עוסק מורשה/עוסק פטור תקפה הכוללת הצהרת המשרד לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו1976-

חתימה וחותמת המציע__________________:
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