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 א'נספח 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 כולתאספקת מוצרי מ" 03/2023 מס'מזמינה בזאת הצעות במסגרת מכרז  בית שאןעיריית  .1
 ".בית שאןעבור עיריית 

 
 :למכרז זמנים לוח .2

 

 מועד פעילות

 09/02/2023 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 16/02/2023 מועד אחרון להגשת הצעות 

 16/05/2023 למכרזתוקף ערבות הגשה 

 
 

(, הינם "המכרז"ו/או  "ההזמנה"התנאים בכל הקשור להזמנה להציע הצעות )להלן:  .3
חוברת מסמכי "ו/או  "חוברת המכרז"כמפורט במסמכים המצורפים לחוברת זו )להלן: 

 (.המכרז"
 

 המחייב המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .4
 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא

 

לכלל המוצרים  ההצעה הינה לאספקת מוצרי מכולת, עליהם נדרש המציע לתת הנחה .5
. כלל הפעולות יקראו להלן ממחיר המכירה לצרכן ביום ההספקה שיסופקו על ידו

 ."השירותים"
 

 ₪ 100,000 -כבשנה הקודמת הזמינה העירייה את השירותים נושא מכרז זה בהיקף של  .6
בערך )כולל מע"מ(. יודגש כי אין העיריה מתחייבת להזמנת שירותים בהיקף כלשהו 

 על מנת לסייע למשתתפים לאמוד את הצעתם. רקוהאמור מובא 
 

 השונים מועדיםומסמכיו, ובתנאי המכרז ב והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .7
 האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה בכלל ו,פי על במכרז או שנקבעו

תפורסם באתר האינטרנט של העיריה בכתובת  כאמור דחייה בדבר הודעה .להגשת ההצעות
shean.org.il-www.bet  תחת הלשונית "מכרזים ודרושים". באחריות המציעים לעקוב אחר

 .הפרסומים באתר
 
 

http://www.bet-shean.org.il/
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 ב'נספח 
 

 תנאי המכרז
 

 כללי:

 

התנאים  כלרשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על  במכרז .1

 .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלוהמפורטים בפרק זה להלן. 

 הצעה להגיש אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .2

 מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום. מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 

 :השתתפות במכרזם לתנאי .א

שנים לפחות באספקת מוצרי מכולת בשנים שקדמו להגשת הצעתו  5 למציע ניסיון של .1

 ב .לרשות מקומית ו/או בית עסק ו/או לקוחות מוסדיים וכיו"

בשנה, בכל אחת ( ₪ חמש מאות אלף) 500,000למציע מחזור הכנסות כספי של לפחות  .2

 .2022, 2021, 2020מהשנים 

 למכרז. 'י נספח'ח בנוסח המצורף רוהוכחת האמור לעיל יצורף להצעה אישור  לשם

 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק/ פשיטת רגל. .3

ים ווהתקנות והצ ,1968-המציע הינו בעל רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח .4

 מכוחו.

 כל המוצרים המוצעים על ידי המציע בעלי אישורי כשרות. .5
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 מעמד המציע .ב

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה יצרף תעודה  -יחיד .1.1

  – תאגיד .1.2

 נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, אנטי,ומהמרשם הרלו יצרף תדפיס מעודכן .א

וכן  רישום התאגיד מרשם התאגידים, לרבות רישום בעלי המניותוכן תעודת 

 .תעודת עוסק מורשה

מציע ולחייבו אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם ה .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .1.3

 רואה או , מס יועץ או שומה פקיד ספרים כדין מאת ניהול על תקף אישור .א

 חשבון.

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .ב

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .ג

 . 1976-ו"תשל

 ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם
 . מכרזל ז' פחסנ המצורף בנוסח הרשעה העדר בדבר

 

 המכרז. עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו .1.4

 המציע יצרף העתק רישיון עסק בתוקף. .1.5

 ההצעות תוגשנה על גבי הטפסים הכלולים בחוברת המכרז.  .1.6

  מכרז ערבות .ג

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם  .1

שתהיה בתוקף  שקלים חדשים(,אלפים חמשת ) ₪ 5.000בסכום של המציע, 

 למכרז, ובנוסח זה בלבד.   מסמך ד'בנוסח המצורף  2023/0516/לפחות עד ליום 

 לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות. .2

על ערבות ההצעה להיות בנוסח זהה  .נוסח הערבות להקפיד הקפדה יתרה עליש  .3

 לזה המצורף למסמכי פניה זו.

 נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע. .4
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 בתקופהתהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה  העירייה  .5

העירייה, מצא לנכון. אי הארכת תוקף ערבות ההצעה, על אף בקשת תנוספת, כפי ש

 שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.

ערבות  ורפת"מצ– המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .6

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .7

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם הסכם עם מי  .8

 כזוכה במכרז.שייקבע על ידי העירה 

 

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .ד

, בית שאן  13ירושלים הבירה  במחלקת הגביה של העיריה בכתובת את החוברת ניתן לרכוש 

 .)אלף( ש"ח שלא יוחזרו 1,000תמורת  סך של  

 את מס' הקבלה ותאריך התשלום עבור חוברת המכרז.בהצעתו המציע יציין 

 

 המכרז במסמכי עיון .ה

בית  11רושלים הבירה י, רחוב העירייהבמשרדי  ללא תשלום המכרז במסמכי לעיין ניתן

נוסח מלא   .04-6489405טלפון: ב מזל חג'יאןשאן בלשכת מנכ"ל, בתיאום טלפוני עם הגב' 

תחת הלשונית  shean.org.il-www.betשל המכרז יופיע גם באתר העיריה בכתובת 

 "מכרזים ודרושים".

 

 הבהרות הליך .ו

 לפנות אדם כל רשאי 13:00בשעה  09/02/2023 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .1

ציון אמר של מייל  לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד, בכתב לעירייה

(zion@bet-shean.org.il)  ,יש. זה בהליך הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות 

 הפניה כי לוודא( מצורף לדואר האלקטרוני וwordלשלוח את הפניה בקובץ וורד )

 במתן מוחלט דעת שיקול םירייה קיילע .04-6489426ן בטלפו בעירייה התקבלה

  .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות

 

 

 

 

 

http://www.bet-shean.org.il/
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 להגשת השאלות:הפורמט  .2

 

מס' סידורי של 
 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/ בחוזה/ 
 בנספח

]אם השאלה מתייחסת לנספח כלשהו, 
יש לציין את שם הנספח ואת מספר 

 הסעיף בו[

 השאלה

 מסמכי המכרז
1   
2   

 החוזה
3   

 לחוזה  Xנספח 
4   

 

 

פורסם באתר העיריה בכתובת שאלות ההבהרה והתשובות, אם תינתנה, י מסמך .3

 shean.org.il-www.bet " המציע ידי על חתםיי, ודרושים" מכרזיםתחת הלשונית 

תשובות שניתנו בדרך  .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף

אחרת לא תחייבנה את העיריה. באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר 

 .העיריה

תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר העיריה  .4
פתיחתן, לדרוש מהמציע להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות 

שביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו (, ל"הפרטים"נוספות )להלן 
הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, 
למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

והיה ולא יעשה כן  המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים בתוך המועד שנקבע.
מכל סיבה שהיא, רשאית העיריה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים 

 כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
 

                                                                                המחיר הצעת למילוי הנחיות .1
המציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו כאחוז הנחה על כלל המוצרים, 

אי מילוי  .במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים במקום המיועד לכך

 .ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה

 הישירות, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .2

 לרבות דמי משלוח. השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות
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 והליך ההחלטה ההצעה הגשת

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .1
 מכרזים בתיבת ולהניחה, 12:00 בשעה 16/02/2023 מיום יאוחר ולא ההבהרות
 בית שאן 11רושלים הבירה ברחוב י ,רדי העירייהלשכת מנכ"ל במשב הנמצאת

 תצהירים יש לאמת על ידי עורך דין בשלב הגשת ההצעות. .בקומה העליונה

 . למיניהם והנספחים הנלווים המסמכיםכל  תכוללה סגורהבמעטפה  תוגש ההצעה .2

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .3

 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .4

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .5

 . מטעמו חתימה ימורש  / מורשה של מקור ובחתימת המציע

 הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .6

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  .7

במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

 לפסילת ההצעה.

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת  בית שאןעיריית  .8

 תהיה רשאית לפצל את המכרז בין מציעים שונים.  העירייה .כלשהי

העיריה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  .9
ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל לעומת מהות 

חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיף המכרז שלדעת העיריה מונע הערכת 
 ההצעה כדבעי.

העיריה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם  .10
נם לשביעות רצון העיריה או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אי

 כנדרש על פי דין. עמספיקים לפי שיקול דעתה, כפוף לקיום שימו

העיריה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של המציע  .11
לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת 

 ניסיונו של המציע.

 

 זהות בין הצעות כשירות .12

במידה ותהיינה מספר הצעות העומדות בתנאי הסף אשר הגישו הצעת  12.1
תמורה זהה, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש 

 ומבניהן( ימים מיום קבלת הודעה על כך, 3הצעה משופרת תוך שלושה )
 תיקבע ההצעה הזוכה.
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אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדיין ההצעות תהיינה זהות  12.2
בתמורה המוצעת בהן, יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת 

, ככל שעדין הלאחר הפעם השניי( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ו3תוך )
 .תהיינה ההצעות זהות, תיערך הגרלה בפני ועדת המכרזים

 
 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

 ההצעה תוקף .ז

תעמוד בתוקפה כל עוד ערבות המכרז הינה בתוקף, וזאת למקרה שבו מציע  ההצעה .1

שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה 

מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה 

להתקיים הבאה אחריה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים 

 במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת תוקף  .2

 ההצעה, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.

 

  החוזה על חתימה .ח

כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה, יידרש הזוכה להמציא לעירייה, בתוך המועד  .1

ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה, את  7 -יקבע בהודעת הדרישה ולא פחות משי

כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות ערבות ביצוע 

חתום על ידי המבטח של המציע )העיריה תשלח את  ואישור תקף על קיום ביטוחים

נספח הביטוחים לאישור יועץ הביטוח של העיריה, ואישורו יהווה תנאי מקדים 

 .להתקשרות(

. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .2

 המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה

 לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן, במכרז

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע העירייה של המזכות

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  .3

במתן אישור מהעירייה ב"צו התחלת עבודה", בתכנית עבודה  תנשוא המכרז מותני

חודשים מיום  6היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן צו כאמור, במהלך  .והזמנת עבודה

תבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת ת ,סיום הליכי המכרז

ה אצלו תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבל

 הודעת זכייה.
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 ביטוחים .ט

הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים  .1

 ,למסמכי המכרז. ו' כנספחהמצורף 

 ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .1

 ההסכם תקופת  את ולהאריך הברירה זכות את לממש העירייה ותחליט היה .מוניטין

לתקופה המוארכת  אישור הביטוחיםאת  להאריך מתחייב המציע, נוספת לתקופה

  ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 90הנוספת ועוד 

 

 

 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .י

ימים מיום קבלת ההודעה  7מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .2

להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה  ₪  25.000בסך של  ערבותה, יעל הזכי

יום לאחר תום תקופת  90ועמידה בתנאי המכרז. הערבות תהא לתקופת ההסכם ועוד 

 למסמכי המכרז. ה' נספחכההסכם, בנוסח המצורף 

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה  .3

את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת  יב להאריךיהמציע מתח ,נוספת

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת.  90ועוד 

 

  תכסיסנית הצעה .יא

 כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה

 כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין או יתגרעונ היא

 להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים סבירות בלתי או חריגות הצעות

 .כתכסיסניות

 

 המכרז ביטול .יב

 מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של סעד על בזאת

 

 בכבוד רב,

 שאןבית עיריית 
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 נספח   ג'

 הסכם
 

 2023 ______בשנת _________בחודש ביום בבית שאן שנערך ונחתם

 500292008ח.פ.  בית שאןעיריית בין: 

 בית שאן 1ת.ד.  11ירושלים הבירה  רחוב

 ("המזמין"או  "העירייה")להלן  

 מצד אחד 

 לבין:___________________

 ח.צ/ח.פ/ת.ז_____________

 כתובת:_______________

 פקס:______________ טל:_________________

 החתימה מטעמו: יע"י מורש

 ת.ז.__________________ שם_____________

 ת.ז.__________________ שם______________

 מצד שני    ("הספק")להלן 

ועבור  הירייהעעבור מכולת  לאספקת מוצרי 03/2023מס' והעירייה פרסמה מכרז פומבי  הואיל:
  ;תאגידיה העירוניים, ככל שיידרש על ידם

והספק מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  והואיל:
והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים 

 ;ובמועדים שנקבעו

 ;יהם וזכויותיהם ההדדיות בהסכםתגן את מחויבויווהצדדים מעוניינים לע והואיל:

 

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 תנאים מיוחדים להתקשרות  -חלק א'

 הגדרות 

 כמפורט להלן: םדקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצבהסכם זה יו .1
 
 

 ניקוייבוד / חומרי כולת, לרבות מוצרי מזון, כאספקת מוצרי משירותי  -"השירותים"
בהתאם למפורט  ותאגידיה העירוניים ככל שיידרש על ידם, יחידותיה ,לעירייה

במכרז, בהסכם זה ובהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו כפי שיהיו מעת 
 לעת.

 
 .מוצריםמספר אתרים כפי שיוגדרו ע"י המנהל בהזמנת ה "האתר"

 
 לעניין הסכם זה או חלקו.בכתב ו על ידו מכגזבר העירייה או מי שהוסמך / הוס    "הגזבר"

 
 .מוצריםדרישה בכתב להזמנת  "מוצרים"הזמנת ה

 
  על פי דרישת העירייה. ,/חומרי ניקוי/כיבודזון, לרבות מוצרי מכולת"מ "מוצרי

 
    הרכש או מי שהוסמך / הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה או חלק ת מנהל  "המנהל"
 ממנו.               

 
  .45שוטף+לעניין פרק אופן תשלום התמורה,  התשלום""מועד 

 
 מוצריםתקציב מאושר. היקף הזמנות ה רק ע"פ המוצריםתעביר לקבלן הזמנות העירייה 

 דעתה הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכיה.שיימסר בפועל לקבלן יקבע לפי שיקול 

 

 מהות ההסכם .1
יוביל את  ,"מוצריםאופן הזמנת ה"כאמור בפרק  מוצריםהספק יספק לעירייה מעת לעת 

 באתר, הכל בכפוף להוראות הסכם זה. מוצריםלאתר ויפרוק את ה מוצריםה
 

 תקופת ההסכם .2

 

וסיומה  , שתחילתה ביום___________חודשים 24 -קופת ההסכם הינה לת 2.1
העירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את . ביום___________

חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה  12תקופת ההסכם בתקופות נוספות של עד 
 חודשים. 60לא תעלה על הכוללת של ההסכם, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה, 

 
יום  14החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לספק עד 

 יחתמו על הסכם הארכה. םוהצדדי ,הארכהה/  טרם סיום תקופת ההסכם
 

בתקופת הארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים 
  המחויבים ע"פ דין.
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החודשים הראשונים להתקשרות על הספק, יהוו תקופת ניסיון לספק, והעירייה  4 2.2
יום מראש, באם, על פי שיקול דעתו  14תהא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו, 

 של המנהל, לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו.

 

 היקף העבודה .3
 

העירייה איננה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף עבודה שהוא ו/או קצב הזמנות  3.1
 כלשהו. מוצרים

 

מאת הספק תיעשה בהתאם לצורכי העירייה בלבד  מוצריםדרישת העירייה לאספקת  3.2
 פי שיקול דעתה הבלעדי.ל וע

 

ירייה בתוך , בכל היקף שיידרש ע"י העמוצריםה הספק מצדו מתחייב לספק לעיריי 3.3
 המועד ובמחירים עליהם התחייב בהסכם זה.

 

בנוסף לאמור ככל שיחולו מבצעים ו/או הנחות על המוצרים שירכשו על ידי העירייה  3.4
 .הספק יעדכן מחירי הצעתו למועד הרכישה

 

 מוצריםאופן הזמנת ה  .4

 

תהיה  מוצריםהזמנת . מוצריםאך ורק כנגד הזמנת ה מוצריםהספק יספק לעירייה את ה 4.1
לא יסופקו מוצרים ללא הזמנה חתומה  .העירייה גזברו  העיר ראשבכתב וחתומה ע"י 

 בלבד. 

בתדירות אחרת והכל בהתאם לשיקול העיריה תבצע הזמנת מוצרים אחת לשבוע או  4.2
 דעתה, צרכיה והתקציב אשר יעמוד לרשותה.

 ככל שיידרש לכך, יספק הספק גם מוצרים בודדים ובתפזורת, לרבות שתיה קלה. 4.3

 מועד פקיעת תוקף רחוק ככל הניתן. המוצרים יהיו בעלי 4.4

 יודגש כי העיריה לא תשלם עבור מוצר שאינו עומד בתנאי סעיף זה.  4.5

 

 מוצריםזמנים לאספקת הלוח  .5

 

ועפ"י לוח הזמנים הקבוע  מוצריםבהתאם לקבוע בהזמנת ה מוצריםהספק יספק את ה 5.1
והסיכון להתרחשותו אינו  הספקלמעט בגין איחור שלא בשליטתו של , מוצריםבהזמנת ה
.. ימים ממועד ההזמנה. על אף זאת, 2. -לוח הזמנים יהיה ככלל עד לא יאוחר מ .מוטל עליו

שעות מרגע  3העיריה, יספק הספק את המוצרים תוך קשת בבמקרים מיוחדים ועל פי 
 הזמנתם.

 
 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 – 8:00המוצרים יסופקו לכתובות עליהן תורה העיריה, בתיאום עם העיריה ובין השעות  5.2
 הזכות להורות על אספקת מוצרים בשעה ספציפית. הלעיריי. במסגרת זו שמורה 15:00

האופציה להורות על אספקת המוצרים  הלעירייבמקרים של אירועים או ישיבות, שמורה  5.3
 צרים מקוררים.גם בשעות אחר הצהריים, לרבות מו
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עפ"י דרישת העירייה כמפורט לעיל, רשאית תהיה העירייה  מוצריםלא סיפק הספק את ה 5.4
שא בכל הוצאות העירייה )כולל יאו מקצתם מספק אחר והספק י מוצריםלהזמין את ה

 שיחשבו כהוצאות כלליות. 15%מע"מ( ובתוספת 

 

 כפיפות ודיווח  .6

 

להוראות המנהל ויפעל על  הספק יהיה כפוףככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה,  6.1
 פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בקשר עם ההסכם, ובכלל זה:

 

ידווח הספק למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לאספקת  6.1.1
 וכן על כל נושא הקשור לביצוע ההסכם. מוצריםעפ"י הזמנת ה מוצריםה

 

תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין יספק הספק למנהל  6.1.2
 בפרט. מוצריםההסכם בכלל ואספקת ה

 
 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

 

 ביקורת ואישור המנהל  .7

 

 תעשה עפ"י ההוראות הבאות: מוצריםביקורת המנהל וקבלת אישורו לאספקת ה 7.1

מנהל/ת שתיחתם ע"י  ו/או חשבונית מס תלווה בתעודת משלוח מוצריםכל אספקת  7.1.1
באמור לעיל בכדי לגרוע אין יובהר כי  .בעירייה והעתק ממנה נישארהמחלקה / מנהל האגף 

לחשבונית/יות  המנהל המחלקהחתומה ע"י  מחובתו של הספק לצרף את תעודת המשלוח
  המס המוגשות על ידו וזאת כתנאי לתשלום התמורה.

 .המקורית המנהל רשאי לדרוש מהספק, בכל עת, כי תוצג בפניו תעודת המשלוח 7.1.2
לחודש חשבונית מס מרכזת בגין רכישות  8על הספק להנפיק לידי המנהל בכל 

 .שבוצעו בחודש שקדם לו

 

יודיע  ,מוצריםעפ"י המפורט בהזמנת ה מוצריםמשסיים הספק את אספקת כל ה 7.1.3
שסופקו תואמים את האמור  מוצריםעל כך הספק למנהל. המנהל יבדוק האם ה

, והאם פעל הספק בהתאם לכל דרישות ההסכם והזמנת מוצריםה בהזמנת
 .מוצריםה

 

המנהל יפרט ברשימה שתיחתם על ידו ותימסר לספק את הליקויים, הפגמים ואי  7.1.4
 שינויים שעל הספק לבצעההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיקונים ו/או ה

  אחרים או נוספים. מוצריםולרבות אספקת 
 

 בכדי לעכב את השליח מטעם הספק. 7.1.3 -ו 7.1.2אין באמור בסעיפים  7.1.5
 

ולבצען לשביעות רצונו של  הספק יהיה חייב לפעול לפי הוראותיו אלה של המנהל 7.1.6
יסודית של הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה  .המנהל

 ההסכם.
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השלים הספק את האספקה ו/או את השינויים ו/או התיקונים, כאמור לעיל,  7.1.7
 תבכתב על סיום ביצוע אספקלשביעות רצונו של המנהל, ייתן המנהל לספק אישור 

 .מוצריםעפ"י תנאי הזמנת ה מוצריםה

 

כל חלק מובהר כי מתן אישור כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום התמורה ו/או  7.1.8
 .מוצריםמנה המגיע לספק בגין אספקת המ
 

חלקה במקרה של מובהר בזאת כי האמור לעיל יהווה תנאי לתשלום התמורה או  7.1.9
 ביטול ההסכם.

 

 םמוצריהאספקת  8

 

, לא , לכתובת המופיעה בהזמנההספק יספק המוצרים לעירייה ו/או ליחידותיה על פי דרישה 8.1
 שעות ממועד שליחת ההזמנה. 48 -יאוחר מ

 

 .המוצריםאספקת  עם קבלת ההזמנה אתהספק יתאם עם העירייה  8.2
 

לא סיפק הספק את ההזמנה או סיפק ההזמנה בכמויות חסרות או ללא פריטים מסוימים,  8.3
 24תודיע העירייה לספק בדבר הליקוי והספק ידאג לאספקת/השלמת/החלפת ההזמנה תוך 

 שעות ממועד הודעת העירייה.  
 

פגי שאינם תואמים את דרישות המכרז, או פריטים פגומים, או יובהר כי אספקת פריטים  8.4
אשר פג  פריטים להחזיר יחושב כפריטים שלא סופקו כלל. בנוסף באפשרות העירייה תוקף

 ממועד אספקתם. ימים 14תוקפם בתוך 
 

המוצרים יסופקו ישירות לעירייה וליחידותיה השונות. הובלת המוצרים, הצבתם ופריקתם  8.5
 רה העירייה יהיו על חשבון הספק ובאחריותו.במקום שבו תו

 

 

 מערך השירות 9

 8:00ה' בין השעות -בימים א'מוקד שירות לקוחות כי יתפעל במסגרת המערך  מתחייב ספקה 9.1
 .16:00ל 

 

ינהל במסגרת  ספקמערך השירות יקלוט את הזמנות המשרד בפקס ובדואר אלקטרוני וה 9.2
הזמנות חסרות, החזרות, מוצרים פגומים  ,ההזמנה סמערך השירות רישומי הזמנות וסטאטו

 או כאלה שלא בהתאם לדרישות המכרז.
 

( אשר יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות "מנהל הספק"הספק ימנה מטעמו איש קשר ) 9.3
 טלפון סלולרי.

 
 
 
 
 
 



  

16 
 

 
 בית שאן עיריית 03/2023 מכרז

 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו
  חותמת+ חתימה                                                                                                             

 

 מוצריםה החלפת  10

 

פגומים או מוצרים שאינם מתאימים מבחינת  םמוצרילעירייה במידה וסופקו  10.1
או לתנאי המכרז  העירייההתיאור או הכמות לדרישות  הטיב, הסוג, האיכות,

יחליף הספק מוצרים אלה מיד ויספק מוצרים אחרים במקומם,  ,או הדין
 .  העירייה ןלשביעות רצו

יף אם הספק לא יספק או לא יחלמבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לעירייה, ב 10.2
את מוצרי המזון הפגומים או את מוצרי המזון שאינם מתאימים מיד עם 

רשאית לפנות לספק אחר  העירייהכאמור, תהא  העירייהקבלת דרישת 
ולחייב את הספק בהפרשי המחיר ובכל הוצאה  םמוצריהשיספק לה את 

 אחרת שתיגרם לה.

ור על אספקת המוצרים לעירייה תיעשה באמצעי לשמירת קור, על מנת לשמ 10.3
 טריות המוצרים.

 

 התמורה   11

 

התמורה לה זכאי הספק בגין אספקת מוצרי כיבוד תחושב על יסוד מחיר מוצרי המדף אצל  11.1
כמפורט להלן, כשהוא מוכפל במספר הפריטים שסופקו  נקבע ביום ביצוע ההזמנה,הספק אשר 

 .ת אחוז ההנחה בו נקב הספק בהצעתובפועל ולאחר הפחת

 

קיים מבצע אצל הזוכה לגבי מוצר נשוא מכרז זה, מחיר מוצרי המדף אצל ככל שביום ההזמנה  11.2
אם במסגרת  ,קרי . הספק יחשב כמחיר המבצע לרבות מספר המוצרים הבאים בגדר המבצע

 המבצע מסופק מוצר ועוד מוצר דומה במחיר המבצע תסופק הסחורה בהתאם לתקנון המבצע.
 

הינה אספקת  ,להלן "תשלום התמורהאופן "לעניין פרק זה ולעניין פרק " אספקה בפועל" 11.3
אישור  , וקבלתמוצרים, הובלתם, פריקתם באתר הנקוב בהתאם לתנאי הזמנת המוצריםה

 לעיל. 7המנהל בכתב כאמור בסעיף 

 
 

הינם סופיים וכי גובה התמורה מהווה את מלוא מוצהר ומובהר בזאת כי מחירי הפריטים  11.4
אספקת  בגיןסכום התמורה המגיעה לספק, והספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה 

 מעבר לאמור לעיל. מוצריםה
 

, בכל הזמנת מוצרים אשר אינה ₪ 10בסך של  יצורפו דמי משלוחלהזמנה, לחשבון הסופי  11.5
 .כולל מע''מ ₪ 300עולה על סך של 
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 אופן תשלום התמורה  12
 

 לם בהתאם למתכונת המפורטת להלן:התמורה כמפורט לעיל תשו 12.1

 

כלל בגין אספקת מרוכזת למנהל חשבונית מס הספק  יעביר אחת לחודש 12.1.1
  .,חודש הקודםהשבוצעו במהלך  מוצריםההזמנות 

ע"י  ותהחתומהמשלוח  תויצורפו העתק מתעודהמרוכזת לחשבונית  12.1.2
  שסופקו תבפירוט את סוגי המוצרים והכמויוהכוללות , /המקבלהמנהל

"כ ולסהלכל פריט  מחירמיום ההספקה שבו יפורט  ותקבל/חשבוניות וכן
 .הספק"י ע שניתן הקבוע ההנחה אחוזהפחתת את  וכן שסופקו הפריטים

המנהל יבדוק את חשבונית, יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כלל, 
 10ותעודת המשלוח לגזברות העירייה תוך  מוצריםויעביר בצירוף הזמנת ה

 ימים ממועד המצאתה ע"י העירייה.

כולה או הגזברות תבדוק את חשבונית המס המאושרת ע"י המנהל, תאשרה  12.1.3
 כלל.מקצתה או שלא תאשרה 

הגזברות תשלם לספק את הסכום המאושר על ידה לתשלום תוך תקופת מועד  12.1.4
מנות מהמועד בו נתקבלו יהלהתשלום )כהגדרתו בפרק ההגדרות( שתתחיל 

וחשבונית זיכוי  מוצריםבגזברות חשבונית המס המאושרת בצירוף הזמנת ה
)אם נחוץ( בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י הספק לבין הסכום שאושר 

 ע"י הגזברות.

בעירייה תשלם  הלא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלוי 12.1.5
ר שייקבע ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת, העירייה לספק ריבית חשב בשיעו

 םיו 15לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. פיגור התשלום של עד  16-החל מיום ה
 שא כל ריבית.ימהמועד  האמור לא י

 

 פרטי חשבון הספק  13

 

 .שלו פרטי חשבון בנקאת הספק ימציא לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם   13.1

 

באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת פרטים החסרים, לא יהיה  ,מובהר בזאת כי 13.2
 זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

 

ביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה לגזברות העירייה בבקשה בכתב בצירוף טופס  13.3
פרטי חשבון בנק מעודכן, והגזבר, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, יחליט האם לקבל את הבקשה 

 בתנאים. להתנותאו 

 

 פיקדון ערבות  14

 

עמד חתימתו על להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ימציא הספק לעירייה במ 14.1
(, "ערבות הביצוע")להלן:  כולל מע"מ ₪ 25.000אוטונומית בסך הסכם זה, ערבות בנקאית 

 .'ה נספחכערוכה עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה 
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יום  90ועד  אחריותהערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת  14.2
 לאחר סיומה.

 

ולהגדיל את גובה הבלעדי, להורות לספק לעדכן העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה  14.3
יקף הכספי הכולל המה 10%את היקף ההתקשרות כך שזו תעמוד על  הגדילההערבות מקום בו 

 של ההסכם בפועל.
 

סכום הערבות אותו ימסור הספק לידי העירייה כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים  14.4
 .ההצעותהכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת 

די ממועד דרישתה הראשונה ע"י העירייה, בכל עת ללא הערבות תהא ניתנת למימוש מי
 הגבלות ו/או התניות כלשהן.

 

 ר יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן.הגזב 14.5

 

 
 תנאים כלליים להתקשרות –חלק ב' 

 כללי בטיחות וכללי התנהגות שמירת דינים ותקנים, .1
 

 שמירת דינים ותקנים:

         הספק ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא .1.1
 שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם. הדין ההסכם, לרבות הוראות

 

ראלי ככל שקיים שאו תו תקן ישיהנדרשים וי המחייבים יעמדו בכל התקנים מוצריםה .1.2
 אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם. וכל תו תקן   לגביהם

 
  :שמירה על כללי בטיחות

לרבות הובלתם ופריקתם בזהירות ובאחריות תוך  מוצריםהספק יבצע את אספקת ה .1.3
בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם  שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות הבטיחות,

 הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות. לדרישות
 

 בזהירות תוך עיגונם באופן הבטוח והמיומן ביותר לכלי הרכב  מוצריםהספק יוביל את ה .1.4
 אותם. המובילים

 

בזהירות המרבית תוך הימנעות מגרימת נזק לעוברי אורח וצרים תעשה פריקת המ .1.5
 .ולרכוש

 שמירה על כללי התנהגות:

 דו והן צהספק ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מ .1.6
 אדם.דו או מצד מי מטעמו כלפי כל  ב מצמצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד על יחס אדי

 סעיפים אלה הינם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.             
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  העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד  .2
  

הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא  בין הצדדים מפורשות, כי הספקמוסכם ומוצהר  2.1
ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הספק ו/או מי 
מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או 

ום ו/או אין הספק זכאי לכל תשל .מעביד-בכל הנוגע ליחסי עובדתאונה שיגרמו לו  
 זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו, מאת העירייה. 

הספק יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו,  2.2
כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום 

חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי 
וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י 

 מעבידים.

תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם היה ו 2.3
אמור חויב כתבו  הספק את העירייה בכל סכוםוישפה כרגיל לעובד ממעבידו יפצה 

 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הספק מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום  2.4
 , על עדכוניו.1987 –הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהספק החלפת עובדו/או כול פועל אחר  2.5
, ובדרישה זו אין כדי ליצור ים סבירים ומוצדקיםומנימוק שיראה לה בלתי מתאים

 יחסי עובד ומעביד בין עובדי הספק לבין העירייה.
 

 המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם .3

יו של הספק מכוח ההסכם הינן מכוח מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויות 3.1
ו/או  עובדיוהמקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות  מומחיותו

 .באמצעות קבלן משנה
להלן, לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או  3.3הספק בכפוף לאמור בסעיף  3.2

ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  חובותיו מכוח
לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי 

מהשליטה בספק, בין אם בבית אחת ובין  25%העברת  ר.תמורה ממנו לגורם אח
 בחלקים, יראו אותה כהעברה לפי סעיף זה.

וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך  תאגידהיה הספק  3.3
של העברת זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור הגזבר. הגזבר עפ"י שקול 

החלטתו של הגזבר תהיה  דעתו הבלעדי יקבע האם לאשר המחאה כאמור ואם לאו.
 סופית ותחייב את הספק.

הספק  היה וחרף האמור לעיל ימחהמבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי  3.4
כויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל, או מסר את את ז

שאר יי י הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,המוטל עליו לפביצועו של שרות כלשהו 
להתחייבויות המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה  הוא אחראי

 בכך כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה כלפי הגורם הנמחה. ומבלי שיהיה
 

 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה עפ"י כל דין או הסכם.
העירייה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או  3.5

 ההסכם או חלקו, ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך. התחייבויותיה על פי
 

 ת של ההסכם.יפרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסוד
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 אחריות בנזיקין וביטוח .4
 

 להסכם. 'ומסמך בכמפורט 
 

 עיכבוןוקיזוז  ,פיצויים מוסכמים, שיפוי .5

 פיצויים מוסכמים: 5.1
 

ובכל מקרה  מוצריםמהיקף הזמנת ה 2%העירייה תחייב את הספק בסך של  5.1.1
לעומת לוח הזמנים  מוצריםיום איחור באספקת הבגין כל  ₪ 200-לא פחות מ

"יום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל בימות  .מוצריםהקבוע בהזמנת ה
למעט בגין איחור שלא  השבוע, שהינו יום עבודה או שאינו יום עבודה

 .והסיכון להתרחשותו אינו מוטל עליו הספקבשליטתו של 

 50יריה זכאית לפיצוי בסך של בגין אספקת מוצרים שלא הוזמנו תהיה הע 5.1.2
 לכל הזמנה. ₪

בגין אספקת מוצרים פגי תוקף או לא בעלי תוקף מספק כדרישות המכרז,  5.1.3
 .₪ 100תהיה העיריה זכאית לפיצוי בסך של 

 
הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד 

 הבסיס הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך.
 

 שיפוי: 5.2
או דין, ישפה הספק  זה שילמה העירייה תשלום שהיה על הספק לשלמו מכוח הסכם

בגין הוצאות כלליות של העירייה, בתוך  15%את העירייה בגין תשלום זה בתוספת 
ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה הספק את העירייה בגין כל תשלום  14

בקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ו
בקשר עם ניהול ההליך בגין הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה שנגרמה לעירייה 

 עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.לרבות שכ"ט ו
 קיזוז: 5.3

כל  –העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה 
, בצמוד ו לכל צג ג' עפ"י כל הסכם או דיןספק לעירייה ו/אסכום שלדעת המנהל מגיע מה

 למדד הבסיס.

זה הינה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה  ןלענייקביעת העיריה  5.4
 מכל סוג ומן שהוא כנגד העיריה.

 אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות העיריה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 5.5
 

 וניהול ספריםעיסוק בהרשאה  .6

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן: 6.1

בידיו לכל אורך תקופת ההסכם רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי  6.1.1
שיש צורך בקיומו לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו/או על ידי 

 עובדיו ו/או על ידי מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין.

רישיון או היתר על פי דין, חייב הספק בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,  6.1.2
 להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.

הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה על פי הוראות כל  6.1.3
 דין לרבות חוקי העזר העירוניים.

 .1976 -כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 6.1.4
 .1975 -חוק מס ערך מוסף, תשל"ו ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי 6.1.5
כנדרש עפ"י  הוא מנהל ספרים כדין ופועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה 6.1.6
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כלפי שלטונות המס ובכלל, ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של  כל דין
 הסכם זה.

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות  6.1.7
 .ההסכם וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הנדרשות על פי הדין

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק לעירייה  6.2
 אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי  6.3
יה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר הספק לכל החזר מהעירי

 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.
עפ"י דרישת העירייה יציג הקבלן בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת  6.4

 החשבונות ביחס להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.
 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .7

ה זכות לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא ובלא צורך לנמק את החלטתה, ילעירי 7.1
ירייה תהא רשאית לבטל מוסכם בין הצדדים כי העיום בכתב.  60בהודעה מראש של 

 רים הבאים:במק יום מיום משלוח מכתב ההתראה 14בתוך את ההסכם 

 הינובאם  –ח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או ומונה לספק כונס נכסים מכ 7.1.1
, ובא הינו קבוע או זמני -ים או צו פירוקניתן לגביו צו להקפאת הליכ-תאגיד

 צו לקבלת נכסים. –שותפות 

בכל מקרה בו עשויה להתבצע העבודה על ידי נאמן, מנהל עזבון או כל אדם  7.1.2
 הממונה על נכסי הספק.

, או בעבירה שיש עימה קלון נגד הספק או מי ממנהליו כתב אישוםהוגש  7.1.3
מה קלון בבחינת עברה שיש ע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינההורשע 

  ה.ה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זו/או עביר
 בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה.הספק או מי מטעמו נתפס בגניבה,  7.1.4

 20הוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העיריה והעיקול לא הוסר תוך  7.1.5
 יום מיום החלתו.

 
מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם בבחינת 

סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את רשימה 
ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על 

כמו כן אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות או סעד אחר  ידי הספק.
 עיריה.של ה

 
בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה  7.2

 ששולמה ביתר לפי העניין. לתשלום ו/או
 

מובהר, למען הסר ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם במהלך  7.3
היסודית שלא תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו 

ע"י הספק, לא יהיה  זכאי הספק לכל פיצוי שהוא מהעירייה בגין  ימים 7תוך תוקנה 
 ביטול ההסכם.

 
זכויותיה של  -בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם 7.4

טחונות מטעמו לא יפגעו, ויושארו בתוקפם המלא, יהעירייה, חובותיו של הספק והב
שסופקו עד מועד  מוצריםאו וגע לשירותים ו/כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנ

 הביטול.

האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית העירייה  7.5
 עפ"י כל דין או הסכם.
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 ביול  .8
 כל שיידרש ביול ההסכם עפ"י הדין, הביול יעשה ע"י הספק ועל חשבונו.

 

 ויתור  .9
 

תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא ויתור, ארכה על  כל התנאה, חריגה,
 אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

 
חייב היה הצד השני לבצע מכוח דין ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה ש

 ם תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.וויתור כאמור משואו הסכם לא יהיה ב
 

 שונות .10
 

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם מוסכם  10.1
במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 
הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם 

וראות חוזה זה לא יהא לו נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מה
כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות 

 כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או  10.2

בדואר רשום במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה 
מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת שנשלחה שעות לאחר  72תחשב נתקבלה 

 מסירתה.
מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה  10.3

 ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.
 
 
 

 ולראיה באו על החתום:

 

 הזוכה הספק  ראש העיר

   

 גזבר העירייה

 

 

 

 

  חותמת העירייה 

 אישור עו"ד

 הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החתומים בשם הספק הינם מורשי חתימה מטעמו.

 

  חתימה וחותמת עו"ד   __________________________
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 ד' נספח 
 

 נוסח ערבות להצעה
 
 

 לכבוד
 בית שאןעיריית 

 11רח' ירושלים הבירה 
 בית שאן

 
 ,נ..א.ג

 
 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________

 
 
"( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

, כמפורט בית שאןעבור עיריית  ןוניקיו, כיבוד אספקת מוצרי מזוןבנוגע   03/2023למכרז מס' 
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  בהצעת המחיר והמפרט הטכני.

(, כשסכום זה צמוד למדד המחירים ₪ שקלים חדשיםאלפים חמשת )במילים:  ₪ 5000
לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הוא מדד 

 "(.  סכום ערבות" –)להלן   15.1.23שהתפרסם ביום  12.22
 
 
ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

בכתב, חתומה על ידי העירייה ו/או מי מטעמה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל 
חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המבקש.
 
 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
 
 
וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר  ועד בכלל 22/05/2023זו, יהיה עד לתאריך תוקף ערבותנו  .   4

לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם 
נו האמורות בכתב ערבות זה תהיינה הוארכה על ידינו על פי בקשת העירייה והתחייבויותי

 בתוקף עד לתום מועד הארכת הערבות.
 
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 בנק : _____________________
 
 
 

 סניף : _____________________
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 ה'נספח 
 

 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 )להלן: "העירייה"( בית שאןעיריית 
  11רושלים הבירה רחוב י

 בית שאן

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מספר_________________

 לפי בקשת________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.________________ 

 מרחוב_____________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(

)להלן:"הערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
 ( סכום ערבות"")להלן: בלבד  ( שקלים חדשים עשרים וחמישה אלפי  ש"ח )במילים 25.000

 .לעירייה , כיבוד וניקיוןלאספקת מוצרי מזון  03/2023שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס' 

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  סכום הערבות
 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:

 
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______שהתפרסם בתאריך ______ 

 בשיעור___________ נקודות.
 

מדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה ה
 זו.

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושב כדלקמן:
 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה 
 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסוד בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  אם המדד החדש יהיה
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם על ידנו לפי כתובתנו המפורטת 
להלן אנו נשלם לכם כל סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 

 תכם ומבלי תהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.את דריש
 

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת___________ כשהיא 
חתומה ע"י גזבר העירייה או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של גזבר 

החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם  העירייה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות
 העירייה.
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התשלום יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה ע"פ הפרטים שיימסרו על 
 ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה )כולל(  __________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה, הסבה או להמחאה.

 

 

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                         
                                                                 __________________ 

 

 

 טופס זה מחייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה______________ וחותמת הסניף
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 ביטוח –נספח ו' 

 

 

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

 
פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 
 ב עם מבקש האישור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח ממבקש האישור

 שם
עירית בית שאן ו/או תאגידים  

 קשורים ומי מטעמם
 

)להלן: "המזמין"/"המרשה"/"המבוטח 
 הנוסף"(

 שם
 
 
 

להלן: "המפעיל" ו/או המבוטח 
 )הראשי( ו/או המזמין

 

 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

שטח, העמדת אחר: ☒
זכיינות, תפעול, ספק 

 מזון
 

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

מרשה/מעמיד אחר: ☒
 שטח

 
 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. 

 מען  מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה 

 בסיס
 תמליל

 השקול ל
  ביט""

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריות/ 
 סכום ביטוח

השתתפות 
 עצמית

 כיסויים נוספים בתוקף

מ סכום
ט
ב
 ע

 
₪ 

מ סכום
ט
ב
 ע

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 8,000,000     צד ג'

₪ 

 אח' צולבת 302  
 הרחב שיפוי, 304
 , קבלני,307
 ויתור תחלוף 309
 נזק צמה 312
 מל"ל, 315
 המבקש מבוטח, 318
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות", 328
 רכוש המבקש צד ג, 329

 
 20,000,000     אחריות מעבידים

 

 קבלני, 307  
 ויתור תחלוף 309
 מבוטח נוסף 319
 "ראשוניות" 328

 4,000,000     אחריות המוצר

 

 קבלני, 307  
 ויתור תחלוף 309
 המבקש מבוטח, 318
 "ראשוניות" 328
 ח',12גילוי  332

 ביטול סייג רשלנות רבתי

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:פירוט השירותים 

 )מזון( נשוא הביטוח: אספקת מוצרי מכולת  070, 041

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  ביטול/שינוי הפוליסה:
 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 60

 חתימת המבטח וחותמת:
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 אחריות בנזיקין 

1.  
   משפטיהספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף או לרכוש שיגרמו לכל אדם ו/או גוף  1.1
   על פי הסכם זה לרבות אחריות הנובעת  מוצריםכתוצאה ו/או בקשר עם אספקת ה      
  ו/או חוסר התאמתם לדרישות העירייה ו/או חוסר התאמתם מוצריםמליקוי ו/או פגם ב      
 .מוצריםלתקנים הנדרשים מה      

 
 ק שיגרם לעירייה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הספק אחראי לאבדן ו/או נז 1.2
    לעובדיה ו/או לכל אדם הפועל מטעמה והוא מתחייב לשפות את העירייה על כל       
  על פי  מוצריםתביעה ו/או הוצאה שיגרמו לה בגין האמור לעיל, בקשר עם אספקת ה      
 .הסכם זה      

 
   . הספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו ולכל הפועל 1.3

     על פי הסכם זה והוא מתחייב לשפות את  מוצריםבשמו ומטעמו בקשר עם אספקת ה       
 העירייה על כל תביעה ו/או הוצאה שתגרם לה מחמת פגיעה כאמור ו/או תביעה        
 בקשר כך.שתוגש נגדה        

 
    . הספק אחראי בלעדי לנזקים שיגרמו לו ולרכושו כתוצאה ו/או בקשר עם אספקת 1.4

 על פי הסכם זה. מוצריםה       
 

 עד אספקתם לעירייה  מוצרים. הספק יהי אחראי לנזקים מכל סוג ומכל סיבה שיגרמו ל1.5
 עם למקום אחסונם הקבוע.יוהג        

 
 יה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות . הספק פוטר את העירי1.6

 לכל אבדן ו/או נזק להם אחראי הספק כאמור בסעיפים לעיל. ומתחייב לשפות        
 העירייה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל  תולפצות א       
 יו מוטלת על הספק מכוח האמור לשלם בגין מקרה שהאחריות לגב סכום שיחויבו        
 לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.        

 
 

 ביטוח

2.  
. מבלי לגרוע באחריות הספק מכוח האמור לעיל ו/או מכוח כל הסכם או דין, מתחייב 2.1

ו ואת העירייה בנוגע לשירותים ולמחויבויותיו מכוח הסכם זה מהספק לבטח את עצ
 .זה ו'בביטוחים כמפורט בנספח 

 
כשהוא מאושר וחתום ע"י חברת הביטוח. ' ו. הספק ימציא לעירייה את המסמך נספח 2.2

העירייה תהיה רשאית לדרוש מהספק בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפניה את 
 הפוליסות עצמן.

 
. הספק ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות 2.3

נספח ב' להסכם. לא עשה כן הספק תהיה העירייה רשאית לשלם את הפרמיות המפורטות ב
במקומו, והספק יהיה חייב לשפותה בגין כל תשלום כאמור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 
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 ותרופה הקיימים לעירייה מכוח כל דין או הסכם.
 

נה  . הפרה חברת הבטוח את חובתה לתשלום מכוח הפוליסות, לא יהיה בכך משום הג2.4
לספק, והוא יהיה הוא חייב לשלם בעצמו כל סכום שהינו חייב בתשלומו בכוח אחריותו על פי 

 כל דין או הסכם, על אף שסכום זה אמור היה להשתלם ע"י חברת הבטוח.
 

. מובהר בזאת כי אין אחריות הספק מוגבלת לגבולות האחריות כמפורט בנספח ב' להסכם 2.5
שאינו מכוסה ע"י הפוליסות ו/או כל נזק ששיעורו חורג  וכי הספק יישא בכל נזק ופגם

 מתחומי האחריות על פי הפוליסות והינו באחריותו של הספק מכוח כל דין או הסכם.
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 ז'נספח 

 
 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
 

ת.ז._______________________ לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ__________________, 
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ_______________ ב____________________ .1
 תפקיד                             שם המשתתף                    

 
 .3/2023במכרז  י מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתףוהננ

 

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2
 

 המשתתף או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות *** □

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון  □
 להגשת ההצעות בהליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 1976 -ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה" 

 31.10.02אחר יום הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שמעברה ל -** "הורשע"
או עבירה לפי חוק עובדים  1987 -עברה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –*** "עבירה" 

 .1991 -זרים )אישור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
 

______________________________________________________ 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ ________________עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר כי 

ביום_________ הופיע/ה בפני מר/גב'__________, ת.ז.__________, לאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 בפני.

 

  ______________________ 

 , עו"ד     
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 ח'נספח  

 רשימת כתובות ואנשי קשר

 מס' טלפון שם האחראי כתובת המסגרת שם המסגרת
 0507728253 טליה כהן 11ירושלים הבירה  בניין העירייה

 9125309 קלודין דנינו 6נח מרדינגר  הרווחה מחלקת
 0502744664 ליז בנימין 6הרב קוק יצחק הכהן  איכות הסביבה
 0506519293 סיגל חרוב 5שדרות הארבעה  מרכז הצעירים

 0506512152 לימור לוי פלדמן 2לסרי מכלוף הרב  נוערה רכזמ
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 ט' ספחנ

 מציעת ההרהצ 

 נקבהך, ולשון זכר משמעה גם לשון לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפ

       __________________ אני הח"מ __________________ ח.צ/ח.פ/ת.ז.
 

 ______ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:______________ כתובת

 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את מסמך ההסכם שבנדון, הבנתי את כל התנאים והדרישות    .1
 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.הנדרשים בהסכם זה, בדקתי ושקלתי כל דבר 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב:   .2
 

 כי הנני עומד בכל תנאי ההסכם וכי היה ונמצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני   .2.1
 עומד בתנאי ההסכם תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.        

 
 . למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהסכם.2.2
 

 .המכרז תנאילבהתאם , להלן הצעתי הערוכה מוצריםלאספקת ה. בתמורה 2.3
         

 עותקים חתומים ים הנדרשים ממני ו. הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכ2.4
 .ההזכייימים מהודעת  7דרישת העירייה, בתוך  ע"פ נוספים מההסכם        

 

ועניין ובהתאם לתנאי ההסכם, ללא  דברהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל הנני מצ   .3
סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות )וככל 

 שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה(.

ידוע לי, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .4
 ם לא תתקבל לאחר הגשת הצעתי.המכרז ו/או ההסכ

הגשתי הצעתי באופן עצמאי ללא תיאום הצעתי ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר  .5
 , בכל שלב שהוא אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי.הלעירייבמכרז וכי היה ויתברר 

 

ההתקשרות מכוח ההסכם הינו  נבחרה הצעתי, תנאי מוקדם שתכלול ידוע לי, כי במקרה בו   .6
לרבות ערבות  -שים עפ"י ההסכםווף כל המסמכים הדררהמצאת ההסכם חתום על ידי בצי

ימי עבודה ממועד קבלת  15עפ"י הנוסח הקבוע בהסכם, תוך  –ביצוע ואישור על קיום ביטוחים 
 ההסכם לחתימות.

 

ם הנדרשים, עפ"י הנוסח ידוע לי, כי במידה ותבחר הצעתי, היה וההסכם בצירוף המסמכי   .7
הקבוע במסמכי ההסכם, לא יומצאו על ידי במועד האמור, העירייה תהיה רשאית לבטל את 

 הצעתי.
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 להלן המידע הארגוני: .8
 

 כתובת המשרד הרשום: .............................
 כתובת הפעילות: ......................................

 .....................................מספר טלפון קווי: 
 מספר טלפון סלולארי: ..............................
 מספר פקסימיליה: ...................................
 כתובת דוא"ל: .........................................

 אנשי מפתח אצל המציע:
 

 שנות וותק תחום התמחות שם
   
   
   
   
   
   

 
 

איש הקשר למכרז הינו גב'/מר ................... מס' סלולארי ......................., ופניות, ככל 
 שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.

                                                        

 ולראיה באתי/נו על החתום:
 
 

       ________________________________     __________________ 
 שם המציע                               מס' ת.ז/ח.פ/ח.צ.                 כתובת המציע     

 
        ______________________________________________________ 

 שם/ות מורשה/י החתימה של המציע וחתימתו/ם      מס' טלפון                               
 
 

 במידה והמשתתף בהליך הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:
 אישור
 

אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח החברה__________________ מאשר בזאת כי 
חותמת חתימות ה"ה______________,_____________, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף 

 ועניין. ברה ותקנותיה, את החברה, לכל דברהחברה מחייבים, עפ"י תזכיר הח
   

                                                                             ___________________ 
 עו"ד/רו"ח                                                                                        

 חתימת הספק וחותמת_____________________                                          
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 נספח י                                                        

 אישור רו"ח על מחזור כספי                                     

  תאריך: 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 בית שאןעיריית 

 

   מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של  אני רו"ח 

בית עיריית , כיבוד וניקיון עבור לאספקת מוצרי מזון 03/2023( בקשר עם מכרז "המציע"להלן: 
 :שאן

 

)שתי( השנים האחרונות, הנובע מפעילות בתחום  2-המחזור הכספי של המציע ב .1
 היה:השירותים המבוקשים במכרז 

 
 ש"ח לא כולל (     )ובמילים:    : 2020בשנת 
 מע"מ.

 
 ש"ח לא כולל  (    )ובמילים:    : 2120בשנת 
 מע"מ.

 
 

( ש"ח  לא כולל     )ובמילים:  :2220בשנת 
  מע"מ

 
 

למיטב ידיעתי המציע איננו נמצא בהליכי פירוק, לא הוצא נגדו צו כינוס נכסים והוא  .2
 הסדר עם נושיו.איננו נמצא בהליכי עריכת 

 

 בכבוד רב,

 

            רו"ח

 תאריך    חותמת   חתימה        

 

        

 מס' טלפון   כתובת      
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 א"ינספח 

 

 :הצעת המציע

 

צעתי לביצוע מכלול השירותים ואספקת המוצרים בהתאם להוראות המכרז והדרישות, ה .1
 הנדרשים,  ם השירותיעבור כוח האדם וכל אמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של 

 
     אחוז הנחה............. %  תינתן הנחה של המסופקים על ידנו לכלל המוצרים 

 
 ההספקה.ביום  מחיר המכירה לצרכןמ אחוז הנחה... ........ובמילים ............

 

המחירים המוצעים על ידינו כוללים את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המציע  .2
ובכלל זה גם בגין המוצרים, האספקה, הניוד, כוח האדם, הציוד וכל הדרוש לשם אספקת 

 .הלעירייהשירותים 

 

________________________ ________________________ 

 תאריך  שם המציע

 

________________________  __________________________ 

 שם ותפקיד החותם + ת.ז. חתימה + חותמת

 אימות חתימה
 

אני הח"מ ________________עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר כי 

שהינו מורשה ביום_________ הופיע/ה בפני מר/גב'__________, ת.ז.__________, 

 בפניי.חתימה של __________________ וחתם על הצעה זו 

 

   __________________ 

 , עו"ד     
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 בנספח י"-  תצהיר אי תאום מכרז

לאחר שהוזהרתי כי עלי     מס' זהות     אני הח"מ 

לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

של המציע ________________ ח.פ./       -כ /תהנני משמש .1

"( והנני מורשה חתימה ומוסמך מטעמו המציעע.מ./ ת.ז. ____________ )להלן "

, שפורסם על ידי 3/2023' כחלק מהצעת המציע במכרז פומבי מסתן תצהיר זה, יל

  . "(המכרז)להלן: " בית שאןעיריית 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעתנו זו למכרז הוחלטו על ידי הספק  .2

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם כל גורם אחר, או עם כל מציע 

 פוטנציאלי אחר. 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעתנו זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או  .3

או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה, 

 הצעות במכרז זה. 

לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין  .4

 בכוונתי לעשות כן.

לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  .5

 מהצעתי זו ואין בכוונתי לעשות כן. 

מעורב/ת  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג  לא הייתי .6

 שהוא. 

הצעה זו של הספק מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו  .7

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .8

 . 1988-בהתאם להוראות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

___________________     ________________________ 
 תאריך         חתימת המצהיר/ה

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר. ________, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 

__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 

________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את 

וי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפני את האמת וכי ת/יהא צפ

  נכונות התצהיר דלעיל וחתם/ה עליו. 

            

 עו"דחתמה + חותמת                  תאריך 
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 הצהרה בדבר העדר קירבה - גנספח י"
 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 
 

ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר  הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם עיריית בית שאן
 כלהלן:

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
( לעיל מנהל או עובד אחראי 2) –( ו 1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 בתאגיד. 
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או  .ב
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בעסקה בין 

בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' 
לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, 

דת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקו
לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה 
העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה 

 שקיבלה.
 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג
 עם קרות השינוי. מידבסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה 

 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  

 
 אישור עו"ד

 
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי 
שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר 

אישית, ואשר מוסמך/כת זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי 
לתת תצהיר זה בשם _________________ )להלן: "המציע"(. לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.
 

 
 
 

 חותמת ___________________   עו"ד ____________________
 


