עיריית ראשון לציון
מכרז פומבי מס'  __45 /19לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקה וחלוקה של
ביגוד עבודה ונעלי בטיחות ,והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים,
גב' אפרת פדידה ,ברחוב הכרמל  ,20קומה  ,5ראשון לציון ,תמורת ( ₪ 300שלא יוחזרו בשום
מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il
או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
את ההצעות על כל נספחיהן ,בהתאם לתנאי המכרז ,יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל
העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל  ,20ראשון לציון קומה  ,5לידי גב' אפרת פדידה,
במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'  ,"45 /19עד ליום ב' ה 9/9/19_-בשעה 12:00
בצהריים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ,חתום במספר עותקים
ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים  -לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על פי
הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ,תוך  15ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים ,על פי הנוסח הקבוע
במסמכי המכרז ,במועד המצוין לעיל ,העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את
ערבות המכרז.
טלפון לבירורים03-9547241 :
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.

רז קינסטליך
ראש העירייה
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נספח א

עיריית ראשון לציון
מכרז פומבי מס'  45 /19לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות
הוראות למשתתפים
עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות עבור אספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות,
כמפורט במכרז ובהסכם (להלן" :הטובין").
מסמכי המכרז
.1
.1.1

מסמכי המכרז כוללים:
 .1.1.1.1הזמנה להצעת הצעות;
 .1.1.1.2הוראות למשתתפים;
 .1.1.1.3הצעת המשתתף;
 .1.1.1.4נוסח ההסכם ,לרבות הנספחים:
נספח א :הוראות למשתתפים;
נספח ב :מפרט הטובין וכתב הכמויות;
נספח ג :הצעת המשתתף ,לרבות:
נספח ג :1נוסח כתב ערבות מכרז;
נספח ג :2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
נספח ג :3הצהרה בדבר תוצרת הארץ;
נספח ד :נוסח כתב ערבות ביצוע/טיב;
נספח ד :1טבלת גובה ערבות ביצוע/טיב;
נספח ה :נספח סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ואישור על קיום
ביטוחים;
נספח ו :תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שנמסרו;
(להלן" :ההסכם").

.1.2

המזמינה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי
המכרז המנויים לעיל והוא קראם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר
ביקש; ערך את כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לצורך הגשת הצעה במכרז
ומתחייב לספק את הטובין על פי תנאי ההסכם המצורף ,אם הצעתו תבחר
כהצעה הזוכה במכרז.
מועדים ונתונים רלבנטיים למכרז:
03/9/19

מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות
תוקף ערבות מכרז עד ליום

 09/09/19בשעה 12:00
09/12/19

העירייה תהיה רשאית לשנות את המועדים המפורטים לעיל ,בהתאם לצרכיה הבלעדיים.
כל שינוי בלוח הזמנים האמור יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ויופץ לכל מי שרכש את
מסמכי המכרז.

₪ 300
₪ 8,000

מחיר רכישת מסמכי מכרז
סכום ערבות מכרז
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תנאי סף
.2
רשאים לגשת למכרז זה ספקים ,יחידים או תאגידים ,העומדים בכל התנאים הבאים
בעצמם ולא באמצעות צד ג':
.2.1

משתתף שהוא אדם פרטי
 .2.1.1המשתתף הוא תושב ישראל.
 .2.1.2המשתתף הוא בעל ניסיון באספקת הטובין בעבור לקוח אחד לפחות
בהיקף כספי של  ₪ 300,000לפחות (סכום נומינאלי ללא מע"מ) בשנה,
במהלך  3שנים מתוך השנים ;2015-2019
לחילופין –
המשתתף הוא בעל ניסיון באספקת הטובין בעבור  3לקוחות לפחות
בהיקף כספי של  150,000ש"ח לפחות (סכום נומינאלי ללא מע"מ) בשנה
עבור כל לקוח ,במהלך  3שנים מתוך השנים .2015-2019

.2.2

משתתף שהוא שותפות
 .2.2.1השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות.
 .2.2.2לפחות אחד מהשותפים ממלא אחר הדרישות המפורטות בס"ק 2.1.2
לעיל ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4להלן.

.2.3

משתתף שהוא חברה
 .2.3.1החברה רשומה כדין ברשם החברות.
 .2.3.2החברה ממלאה אחר הדרישות המפורטות בס"ק  2.1.2לעיל ,בכפוף
לאמור בסעיף  2.4להלן.

.2.4

משתתף ייחשב כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:
 .2.4.1המשתתף הוא תאגיד אשר שותף בו (במקרה של שותפות) או בעל מניות
(במקרה של חברה) המחזיק בלפחות  30%מהבעלות בו  -הוא בעל
ניסיון.
 .2.4.2משתתף הוא יחיד אשר היה מנהל או שותף או בעל מניות המחזיק
בלפחות  30%מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.
 .2.4.3ניסיון בשם מסחרי יחשב כניסיון של יחיד או חברה ,לפי העניין.

.2.5

הטובין המוצע ע"י המשתתף עונה לדרישות המפורטות במפרט המצורף כנספח
ב.

.2.6

המשתתף הוא בעל רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968-בפריטים
הרלבנטיים בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג  ,2013-ככל
שהעסק מצריך רישיון עסק על פי דין ,וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת
עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא מכרז זה.

.2.7

ערבות מכרז
 .2.7.1להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית אוטונומית בסכום הקבוע
בסעיף  1.2לעיל.
יובהר כי גם ערבות אוטונומית חתומה ע"י חברת ביטוח ישראלית (ולא
ע"י סוכן ביטוח),שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א ,1981-תיחשב כעונה לדרישות
המכרז .צ'קים ושטרות אחרים לא יתקבלו ולא ייחשבו כעונים על
דרישות המכרז.
3
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 .2.7.2הערבות תהיה על שם המשתתף בלבד .לא תתקבלנה ערבויות על שם מי
שאינו המשתתף שמגיש את ההצעה למכרז.
 .2.7.3הערבות תהיה בתוקף עד למועד הקבוע בטבלה שלעיל ותהיה בלתי
מותנית ,בלתי מוגבלת וניתנת למימוש תוך שלושה ימי עסקים על פי
דרישת העירייה ,ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחילוט הערבות ע"י
העירייה .אם העירייה תחליט להאריך את תוקף ההצעות למכרז ,כאמור
להלן ,המשתתף מתחייב להאריך את ערבות המכרז בהתאם.
 .2.7.4סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה שלא יעמוד
המשתתף אחר הצעתו במכרז ,או במקרה שיחזור בו בכל צורה שהיא
ובכל שלב שהוא מהצעתו ,או במקרה שיסרב המשתתף לשתף פעולה עם
ועדת המכרזים במסגרת סמכותה על פי תנאי המכרז ,או במקרה בו
ימנע המשתתף-הזוכה מהמצאת כל המסמכים הנדרשים ,כתנאי מוקדם
להשתכללות ההתקשרות ,תוך  15ימי עבודה ממועד קבלת הודעת
הזכייה ,או במקרה בו הצעת המשתתף נפסלה ע"י ועדת המכרזים
בנסיבות המפורטות בסעיף  17להלן והוועדה החליטה על חילוט ערבותו
בנסיבות אלה.
 .2.7.5נוסח ערבות המכרז יהיה כמפורט בכתב ערבות המכרז המצורף כנספח
ג.1
עיקרי ההתקשרות
.3
עיקרי ההתקשרות אשר יחולו על המשתתף-הזוכה (להלן" :הזוכה") הם ,כדלקמן:
.3.1

הזוכה יספק לעירייה מעת לעת ביגוד עבודה ונעלי בטיחות ,בהתאם להזמנה
כאמור בהסכם ,ויחלק אותם בנקודת חלוקה אחת לפחות בנכס הנמצא בחזקת
הזוכה או מי מטעמו ,הממוקם ברחבי העיר ראשון לציון ,אשר תאושר מראש ע"י
העירייה  -הכל כמפורט בהוראות ההסכם ונספחיו.

.3.2

תקופת ההסכם היא ל 12-חודשים (להלן "תקופת ההתקשרות הראשונה").
בהסכם לתקופה קצובה ,העירייה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופות נוספות של עד  12חודשים כל
אחת ,ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה,
לא תעלה על  60חודשים.
החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם ,תודיע על כך בכתב לספק עד 14
יום טרם סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה.
בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם ,למעט שינויים
המחויבים על פי דין.
 4החודשים הראשונים להתקשרות עם הספק ,יהוו תקופת ניסיון לספק,
והעירייה תהא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו 14 ,יום מראש ,באם ,על פי
שיקול דעתו של המנהל ,לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות
רצונו.
הוראות ההסכם ביחס להזמנות טובין שנמסרו לספק עד לאותו השלב ,ימשיכו
ויחולו.

.3.3

יתר תנאי ההתקשרות הם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה.
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הצעת המשתתף ואופן הגשתה
.4

.5

.4.1

המשתתף יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות וכן יצרף ארגז קרטון אטום,
חתום ,שלם וסגור היטב הנושא את מספר המכרז ובו הדגמים המוצעים על ידו
(דוגמא אחת מכל דגם) והמפורטים בנספח ג ,בטווח מידות – לגברים מ 42-עד
 ,44ולנשים – מ 37-עד ( 39לפי בחירתו של המשתתף) ,כאשר כל דגם יסומן
באמצעות פיתקית (דגם 1א' ,דגם 1ב' וכד') – כמפורט להלן.
מעטפה מס'  1תכלול את המסמכים המפורטים בסעיף  5להלן ,לרבות טופס
הצעת המשתתף כמפורט בסעיפים  4.2-4.4להלן ,למעט ההצעה הכספית;
מעטפה מס'  2תכלול טופס הצעת המשתתף כמפורט בסעיפים  4.2-4.6להלן ,כולל
ההצעה הכספית.

.4.2

המשתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף וינקוב במחיר המוצע על ידו עבור כל
אחד מסוגי הטובין המפורטים בהצעתו ,בהתאם לנוסח ההצעה המצורף כנספח
ג .הצעה שתחרוג ממחיר המקסימום – תיפסל.

.4.3

כל הצעה חייבת לכלול עבור כל סוג נעל וביגוד מהסוגים המפורטים במפרט – 1
עד  3דגמים.

.4.4

הצעה שלא תכלול את כל הרכיבים כאמור ,תיפסל על הסף ,לא תיבדק ולא תובא
במניין ההצעות במכרז.

.4.5

המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות ,החומרים,
ההוצאות והעלויות הכרוכים באספקת ובחלוקת הטובין ,ומילוי כל התחייבויות
הספק לפי ההסכם.

.4.6

הצעת המשתתף תנקוב בסכומים ללא מע"מ.

.4.7

כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.

.4.8

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף
החל ממועד הגשתה ועד תום  3חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות
למכרז .העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמשתתפים להאריך את תוקף הצעתם
למכרז לתקופה נוספת בת  3חודשים נוספים ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וכל
אחד מהמשתתפים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה ,לרבות את תוקף ערבות
המכרז ,מיד עם קבלת דרישת העירייה לכך.

על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:
.5.1

צילום ת.ז /.אישור על רישום השותפות /העתק תעודת התאגדות – לפי העניין.

.5.2

אישור חתום ע"י עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה מטעם המשתתף.

.5.3

תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו – .1975

.5.4

אישור על ניהול פנקסים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו -
.1976

.5.5

אישור על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו – .1976

.5.6

תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
(בנוסח המצ"ב כנספח ג.)2
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.6

.7

.5.7

רישיון עסק תקף
או
אישור עדכני מקורי או "העתק נאמן למקור" מהרשות המקומית שבה מתקיימת
עיקר הפעילות העסקית של המשתתף ,לפיו המשתתף אינו מחויב להחזיק
ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  1968לחילופין במקרים שבהם
לא עלה בידי המשתתף לקבל אישור מהרשות המקומית כאמור ,מסיבות שאינן
תלויות במשתתף ,יגיש המשתתף יחד עם הצעתו למכרז תצהיר מאומת ע"י עו"ד
כדין ערוך כדין ,ובו יפרט הן את המאמצים שעשה כדי לקבל את האישור מרשות
המקומית האמורה והסיבות שבעטיין לא עלה בידו לקבלו ,והן את מאפייני עסקו
באופן שיאפשר לעירייה לקבוע האם עסקו חייב ברישיון עסק אם לאו על פי
הוראות הדין.

.5.8

לדגמי הביגוד המוצעים  -אישורים של מכונים מוסמכים (מכון תקנים ו/או מכון
שנקר) להרכבי הבדים (סטייה מאושרת עד ;)10%

.5.9

לדגמי הנעליים המוצעים  -אישורי מכון התקנים לשם אימות עמידה בתקני
הבטיחות הנדרשים ולת"י .1112

.5.10

העתק שובר רכישת מסמכי המכרז.

.5.11

ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט בסעיף  2.7לעיל.

.5.12

כל מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה שנמסרו למשתתף ,ככל שנמסרו ,כשהם
חתומים על ידי המשתתף.

.5.13

ההסכם המצורף למסמכי המכרז  -על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף
הראשון להסכם ,לחתום בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה (שם
 +חתימה וחותמת) בדף החתימות בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח.

.5.14

יתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע"י המשתתף בשוליו ,בצרוף
חותמת.

החתימה על הצעת המשתתף תהיה באופן הבא:
.6.1

היה המשתתף יחיד ,יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את
חותמתו.

.6.2

היה המשתתף שותפות רשומה ,יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי
לחייב את השותפות ,תוך ציון שמו/ם המלא ,וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת
השותפות.

.6.3

היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב
את החברה תוך ציון שמו/ם המלא ,וכתובת החברה ויצרפו חותמת החברה.

הגשת דוגמאות לדגמים המוצעים לצורך בדיקת איכות תעשה באופן הבא:
.7.1

המשתתף יצרף להצעות עד  3דוגמאות של כל אחד מהדגמים המוצעים על ידו
והמפורטים בנספח ג ,כאשר כל דוגמא במידה בהתאם לנדרש ע"י העירייה.

.7.2

הדגמים שיוגשו כדוגמאות יהיו חדשים ולא משומשים.

.7.3

הדגמים יוגשו יחד עם מעטפות ההצעה בתוך ארגז קרטון אטום ,חתום ,שלם
וסגור היטב הנושא את מספר המכרז .על צד החיצוני של הקרטון ,ידביק המציע
מעטפה נוספת סגורה היטב ללא פרטי המציע ,כאשר בתוכה יופיעו שם המציע
ופרטי איש הקשר מטעמו (טלפון וכתובת ונייד)  -לשם פתיחת הארגז ורישום
תכולתו ולשם החזרת הקרטון ותכולתו בסיום הפיילוט.

.7.4

משתתף שלא יגיש דוגמאות לביגוד ולנעליים שהציע במכרז זה ,כולם או חלק
מהם ,ייחשב כמי שחזר בו מהגשת הצעתו ,על כל המשתמע מכך.
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.7.5

למען הסר כל ספק מובהר מפורשות בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת
הדוגמאות תחולנה על המשתתף ועליו בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה המשתתף
זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר
עם אספקת הדגמים ו/או בקשר להגשת הצעתו למכרז זה.

.7.6

הדוגמאות תיבחנה ע"י נציגי העירייה ותכלולנה שימוש בביגוד ובנעליים ע"י
נציגים מקצועיים מטעם העירייה ,וזאת לצורך בדיקת איכותם ,התאמתם
לדרישות המכרז והתאמתם לצרכי העירייה .הדוגמאות תוחזרנה למשתתפים
לאחר סיום בחינת האיכות .הדוגמאות תוחזרנה למשתתפים במצב משומש
לאחר ביצוע בדיקת האיכות .למען הסדר הטוב מודגש בזאת כי העירייה לא
תשלם למשתתף כל תמורה בעבור הדוגמאות.

.7.7

למען הסר כל ספק ,מובהר כי אישור הדוגמא אינו משחרר את הספק הזוכה
מחובתו לספק את ביגוד עבודה ונעלי בטיחות בהתאם לדרישות המפרט.

את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר)
.8
ברחוב הכרמל  20ראשון לציון ,במעטפה סגורה הנושאת כותרת "מכרז פומבי מס'
___ ,"______/וזאת עד ליום ב' ה __________ -שעה  12:00בצהרים.
לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
אופן בדיקת ההצעות למכרז ושיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
.9

בדיקת ההצעות למכרז תיערך במספר שלבים עוקבים כמפורט להלן:
שלב ראשון  -בחינת עמידה בתנאי סף
.9.1

בשלב זה תיפתח מעטפה מס'  1בלבד של כל הצעה ,היא המעטפה של מסמכי
ההצעה (ללא המעטפה של ההצעה הכספית).

.9.2

בדיקת תנאי הסף תתבצע על בסיס " "Go-No Goולא תנוקד.

.9.3

רק ההצעות שעמדו בתנאי הסף תעבורנה לשלב הבא.

 .9.4הצעות שלא עברו את תנאי הסף – יוחזרו דוגמאות הדגמים שהועברו במסגרתן
למשתתף ללא שימוש.
שלב שני  -שלב בדיקת האיכות  -ציון איכות ( 30נקודות):
.9.5

ועדת המכרזים תמנה צוות מקצועי מטעמה לבדיקת איכות הטובין המוצעים,
אשר ייתן המלצותיו לוועדת המכרזים (להלן" :צוות הבדיקה").

.9.6

צוות הבדיקה רשאי לבקש ולקבל כל מידע והבהרות ביחס למשתתף אשר עשוי
להיות רלוונטי לבחירת ההצעה או השוואתה להצעות אחרות ו/או כל מידע אחר
אשר יש בו ,לדעת צוות הבדיקה ,כדי לסייע לו להתרשם באופן ישיר מהמשתתף
ומהצעתו לרבות האמצעים שברשותו להגשמתה.

.9.7

הבדיקה תיערך ע"י מס' עובדים בהתאם לסוג הדגם ,והיא תעשה בזמן אמת
במהלך יום עבודה .הקבוצה שתיבחר תבחן את כל הדוגמאות שיוגשו לאותו סוג
דגם על מנת שההשוואה בין הדגמים תהיה יעילה.

.9.8

בחינת אמות המידה וניקוד האיכות ייעשו ביחס לכל דוגמת דגם של ביגוד או
הנעלה שיציג המשתתף במסגרת מכרז זה ,הכל על פי התרשמות צוות הבדיקה.

.9.9

כל עובד ידרג את הדגם בסולם של שביעות רצון מהתכונה הנבדקת – מ 0-עד
הניקוד המירבי המצוין בטבלה עבור כל אמת מידה.

.9.10

משקלו של ציון איכות ההצעה ( )Qיהא עד  30נקודות מן הציון הכולל של
ההצעה.

.9.11

לצורך בדיקת איכות הטובין ,ימנה צוות הבדיקה עובדי מחלקות אשר להן נדרש
הציוד ,אשר ילבשו וינעלו כל דוגמא למשך יומיים ,ובסופם ינקדו בהתאם לאמות
המידה הבאות:
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אמות מידה לבחינת איכות הביגוד:
סעיף
1
2
3
4

אמת מידה
נוחות
עמידות
מראה
איכות כללית

ניקוד
מרבי
10
10
5
5

אמות מידה לבחינת איכות הנעל:

.9.12

סעיף

אמת מידה

1
2
3
4
5
6

גמישות
עמידות
נוחות
נידוף זיעה
סגנון ונראות הנעל
משקל הנעל (ככל שהנעל קלה יותר תקבל משקל גבוה יותר)

ניקוד
מרבי
5
4
7
3
5
6

דגם שלא קיבל ניקוד איכות סופי בן  20נקודות לפחות (להלן" :ניקוד איכות
מינימלי") ,לא ייחשב כנכלל בהצעה.

 .9.13היה ובסיום ניקוד האיכות תתקבלנה הצעות שכל הדגמים שהוצעו בהן לסוג
טובין מסויים לא עומדים באיכות הניקוד המינימלי ,הן ייחשבו כהצעות שאינן
כוללות את כל הרכיבים כנדרש בסעיף  7לעיל ,ולפיכך ייפסלו ,לא יעברו לשלב
הבא ,ומעטפה מס'  – 2ההצעה הכספית של אותן הצעות לא תיפתח.
שלב שלישי  -שלב בדיקת ההצעה הכספית  -ציון המחיר ( 70נקודות):
.9.14

רק מעטפות ההצעה הכספית של המשתתפים (הכוללים את טופס הצעת המחיר -
מסמך ב') שעברו את שני השלבים הקודמים תיפתחנה.

.9.15

משקלו של ציון מחיר ההצעה ( )Pיהא  70נקודות מן הציון הכולל של ההצעה.

.9.16

הציון להצעת המחיר לכל דגם יינתן באופן יחסי ,כאשר הצעת המחיר הנמוכה
ביותר תקבל את הציון המירבי ,דהיינו  70נקודות .יתר הצעות המחיר תדורגנה
באופן יחסי אליה ,על פי נוסחת החישוב להלן:

70

הצעת המחיר הנמוכה ביותר
הצעת המחיר הנבחנת

X

שלב רביעי  -קביעת הניקוד הסופי המשוקלל (איכות ומחיר)
.9.17

ציון האיכות וציון המחיר של כל דגם ישוקללו לניקוד סופי ,על פי הנוסחה
הבאה:
T=Q+P

.9.18

הדגם שיקבל את הניקוד ( )Tהגבוה ביותר מבין כל הדגמים שהוצעו ע"י כל
משתתף עבור כל סוג ,הוא זה שישמש לבחינת הניקוד הסופי של הצעת
המשתתף ,וזאת בהתאם לטבלת המשקל הבאה (=T1הדגם שקיבל את הניקוד
הגבוה ביותר לפריט מס'  1בטבלת מפרט הטובין – נספח ב T2 ,לפריט  2וכו'):

T1*26.4+T2*21.4+T3*1.6+T4*0.3+T5*0.8+T6*29.6+T7*11.4+T8*0.6+T9*0.6+T10*2+T11*5.2

100

.9.19

ההצעה שתקבל את הניקוד הסופי הגבוה ביותר ,תיחשב לזוכה.

.9.20

על אף האמור ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל הצעה שהיא או
לדחות את כל ההצעות ,לרבות ההצעה בעלת הניקוד הסופי הגבוה ביותר,
להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
העירייה ו/או מי מטעמה בגין כך.
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.10

בהתאם להוראות הדין ,תינתן העדפה להצעות של פריטים המהווים טובין מתוצרת
הארץ ,כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ 15%-ממחירם של טובין מיובאים,
ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות העירייה ,כמפורט בנספח ב.
לעניין זה "טובין מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור כהגדרתו בחוק
חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל ,או
תאגיד הרשום בישראל ,ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה  50%לפחות
ממחיר ההצעה.
תנאי לבחינת ההעדפה יהיה מילוי וחתימת המציע על ההצהרה שבנספח ג 3להלן,
וצירופה להצעתו יחד עם אישור רואה חשבון בנוסח שבנספח.

.11

במקרה שההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה לא תשתכלל ,מכל סיבה שהיא ,והפערים
בין ההצעה הכספית הזוכה לבין ההצעה הכספית השנייה בטיבה במכרז לא עולים על
 ,5%תודיע העירייה לבעל ההצעה השנייה בטיבה במכרז על זכייתו במכרז ,וההוראות
החלות על המשתתף הזוכה יחולו עליו בהתאמה (להלן" :כשיר שני").
במקרה שההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה או עם הכשיר השני (לפי העניין) תשתכלל
אך תבוטל ,מכל סיבה שהיא ,במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה לעיל ,העירייה תהיה
רשאית (אך לא חייבת) להתקשר עם בעל ההצעה הכשרה הבאה בטיבה במכרז ללא צורך
במכרז ,גם אם הפערים בין ההצעות הכספיות בין שתי ההצעות עולים על שיעור של ,5%
ובלבד שבעל ההצעה הכשרה הבאה בטיבה נתן את הסכמתו לכך.

.12

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון בהצעתו ,הסברים
וניתוחי מחיר ,והמשתתף מתחייב למסור לוועדה את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.
הועדה מתחייבת לשמור בסוד ,כל הסבר וניתוח מחירים ,אשר יימסר לה לפי דרישתה
ע"י המשתתף.
אם יסרב משתתף למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור ,רשאית הועדה להסיק מסקנות
לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

.13

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש
מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת
מסמכים לפי דרישת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה.

.14

ועדת המכרזים שומרת בזאת לעצמה את הזכות להמליץ בפני ראש העירייה לפצל את
אספקת הטובין בין מספר זוכים ,ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בשל
כך.
מובהר בזאת כי פיצול הזכייה כאמור לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחירים
הנקובים בהצעתם.

.15

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לשקול בעת בחינת ההצעות ,בין היתר ,את הצעת המחיר של המשתתף ,ניסיונו
המקצועי ,כישוריו ,טיב עבודתו ואמינותו וכן ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות או
בהליכי מכרז קודמים עם העירייה או חברות בבעלות העירייה או גופים אחרים.

.16

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול משתתף אשר לעירייה (לרבות תאגיד עירוני) היה
ניסיון רע ו/או כושל עימו ,לרבות מקרה של אי שביעות משמעותי מעבודתו ,אי עמידה
בסטנדרטים של השירות הנדרש ,הפרת התחייבויות כלפי העירייה ,חשד למרמה וכיוצא
בזאת או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

.17

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח
לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי
בעלות בין המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם
קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים
מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות
המכרז.
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.18

בהתאם להוראת תקנה (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח ,1987-אם מצאה
וועדת המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ,ואחת מן ההצעות היא של
עסק בשליטת אישה ,תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה ,בעת
הגשתה ,אישור ותצהיר; לעניין זה" ,אישור"" ,אמצעי שליטה"" ,מחזיקה בשליטה",
"נושא משרה"" ,עסק"" ,עסק בשליטת אישה"" ,קרוב" ו"תצהיר"  -כהגדרתם בסעיף 2ב
לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-

במקרה שלא מתקיים האמור בסעיף  18לעיל ,רשאית תהיה וועדת המכרזים להורות על
.19
התמחרות בין שני המציעים בעלי ההצעה הזהה וככל שעדיין נותרו הצעות זהות תהיה
הוועדה רשאית להורות על עריכת הגרלה בין המשתתפים שהציעו את ההצעות
האמורות.
חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז
.20

נקבעה הצעתו של משתתף ,כולה או חלקה ,כזוכה במכרז ,תודיע על כך העירייה
למשתתף הזוכה .כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות ,על המשתתף הזוכה להמציא
לעירייה את כל המסמכים הנדרשים על פי ההסכם תוך  15ימי עבודה ממועד קבלת
הודעת הזכייה במכרז.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים ,על פי
הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ,במועד המצוין לעיל ,העירייה תהיה רשאית לבטל את
זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

.21

משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן:
.21.1

משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז למעט בעל ההצעה
הכשרה השנייה במדרג – עם קבלת הודעה כאמור.

.21.2

משתתף שנבחר כזוכה במכרז – עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים
לרבות ערבות ביצוע וביטוחים ,בהתאם לתנאי ההסכם.

 .21.3משתתף שהוכרז ככשיר שני – לאחר השתכללות ההתקשרות עם המשתתף
הזוכה ,ולחילופין במקרה שלא תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף הזוכה,
והעירייה תבקש להתקשר עם הכשיר השני  -עם הגשת ערבות בנקאית לביצוע
ההסכם ובכפוף לאישור העירייה ,כי הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם תקינה
ותואמת לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לחלוט הערבות כאמור בסעיף  2.7לעיל.
כללי
.22

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז לרבות בהסכם או כל הסתייגות ביחס
אליהם ,בין ע"י שינוי או תוספת או השמטה בגוף מסמכי המכרז ,או בין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העירייה.
על אף האמור ,העירייה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לראות בכל שינוי,
מחיקה או תיקון כאמור ,משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ,ולפסול את הצעתו.

.23

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז ו/או ביקש לשאול שאלות הבהרה ,יפנה
למנהלת תחום ועדת מכרזים ,גב' אפרת פדידה ,בפקס 03-9547930 :או בדואר
אלקטרוני ,EfratBa@rishonlezion.muni.il :תוך ציון שמו ומספר הפקס או כתובת
למתן תשובה ,ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.
פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד ,ותוגשנה עד  5ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת
הצעות למכרז.
תשובות לשאלות הבהרה תשלחנה לכל המשתתפים ,ככל שניתן.
רק תשובות בכתב ,תחייבנה את העירייה .אין להתבסס על הסברים ותשובות שיינתנו
בעל פה.

.24

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו .במקרה כזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל
סוג שהוא.
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.25

העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים
במכרז ,ולרבות הבדיקות המוקדמות ,הוצאות בגין ערבויות ,דמי רכישת מסמכי המכרז
וכו' וכן יתר ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות למכרז.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים
.26
לעשות שימוש במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.
עיון בהצעה הזוכה
.27
.27.1

על פי דין ,משתתפים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הספק הזוכה.

.27.2

משתתף אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ,עסקיים או
מקצועיים (להלן" :חלקים סודיים") שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למשתתפים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמנם
באופן ברור (במרקר צהוב).

.27.3

משתתף שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה
כולה לעיון משתתפים אחרים ,אם וככל שהצעתו תזכה .אמירה כללית ,לפיה כל
מידע בהצעה הוא בגדר סוד מסחרי של המשתתף ,לא תתקבל.

.27.4

יודגש ,כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המשתתפים הוא של ועדת
המכרזים בלבד .אם תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים
בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים ,היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו
להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן סביר .אם תחליט ועדת המכרזים לדחות את
ההשגה ,היא תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

.27.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש ,כי שמו וכתובתו של המשתתף ,ניסיונו,
לקוחותיו והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

.27.6

במקרה של הגשת עתירה על הליכי המכרז על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה,
תהיה העירייה רשאית להמציא מסמכים של המשתתפים האחרים ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,והמשתתפים האחרים מאשרים זאת מראש .משתתף שבחר
להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף זה.
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נספח ב

עיריית ראשון לציון
מכרז פומבי מס' ____ _____ /לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות
מפרט הטובין וכתב הכמויות
סעיף מפרט טכני לדרישה

.1

צפי
לרכישה
שרוך

נעל בטיחות  3/4דגם גברים

370

תכונות טכניות (תקנים):
עומד בתקן EN345 S3-SRC
עומד בתקן החלקה ISO EN 13287
ולשימוש מקצועי  ,ISO EN 20345ת"י 1112

.2

תכונות ארגונומיות:
חיפוי עליון חיצוני עור בעובי  2מ"מ לפחות;
צוואר הנעל יכלול ספוג לסגירה מירבית על הרגל למניעת חדירת גופים זרים
לתוך הנעל;
ביטנת בד מסוג ;Cambrelle
כיפת מגן וסוליה בעלת מגן לחדירת חפצים חדים מחומרים מורכבים;
בולם זעזועים סופג אנרגיה בעקב הסוליה;
רפידה נתיקה :קשת גבוהה ,נמוכה ונורמלית  -אנטומית ,נושמת ,וסופגת
לחות /זיעה;
תכונת  WRלחדירת מים בחלקה העליון;
גמישות בכיפוף;
משקל נמוך עד  600גרם.

ללא
שרוך

300

צבעים :שחור וחום
ייצור :אירופאי
מידות אירופה 35 :עד 49

.3

נעל בטיחות  3/4לחשמלאים  -דגם גברים – עם שרוך
תכונות טכניות (תקנים):
עומד בתקן EN345 S3-SRC
עומד בתקן החלקה ISO EN 13287
ולשימוש מקצועי  ,ISO EN 20345ת"י 1112
נעל עמידה לפריצה חשמלית עד  1000מגה אום ,עמידות במתח פריצה עד V2000
תכונות ארגונומיות:
חיפוי עליון חיצוני עור בעובי  2מ"מ לפחות;
צוואר הנעל יכלול ספוג לסגירה מירבית על הרגל למניעת חדירת גופים זרים לתוך
הנעל;
ביטנת בד מסוג ;Cambrelle
כיפת מגן וסוליה בעלת מגן לחדירת חפצים חדים מחומרים מורכבים;
בולם זעזועים סופג אנרגיה בעקב הסוליה;
רפידה נתיקה :קשת גבוהה ,נמוכה ונורמלית  -אנטומית ,נושמת ,וסופגת לחות /זיעה;
תכונת  WRלחדירת מים בחלקה העליון;
גמישות בכיפוף;
משקל נמוך עד  600גרם.
צבעים :שחור וחום
ייצור :אירופאי
מידות אירופה 35 :עד 49
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23

.4

נעל בטיחות דגם גברים – מגף לעבודת שטח ומים

5

תכונות טכניות (תקנים):
עומד בתקן EN345 S5-SRC
עומד בתקן החלקה ISO EN 13287
ולשימוש מקצועי  ,ISO EN 20345ת"י 1112
תכונות ארגונומיות:
חיפוי עליון חיצוני גומי;
צוואר הנעל יכלול  -אמצעי לסגירה מירבית על הרגל למניעת חדירת גופים זרים לתוך
הנעל;
ביטנת בד מסוג ;Cambrelle
כיפת מגן וסוליה בעלת מגן לחדירת חפצים חדים יתרון  -לחומרים מורכבים;
בולם זעזועים סופג אנרגיה בעקב הסוליה;
רפידה נתיקה :קשת גבוהה ,נמוכה ונורמלית  -אנטומית ,נושמת ,וסופגת לחות /זיעה;
תכונת  WRלחדירת מים בחלקה העליון;
גמישות בכיפוף;
משקל נמוך עד  600גרם.
צבעים :שחור וחום
מידות אירופה 35 :עד 49

.5

נעל בטיחות ,גובה  - 3/4דגם נשים עם שרוך

20

תכונות טכניות (תקנים):
עומד בתקן EN345 S3-SRC
עומד בתקן החלקה ISO EN 13287
ולשימוש מקצועי  ,ISO EN 20345ת"י 1112
תכונות ארגונומיות:
חיפוי עליון חיצוני עור בעובי  2מ"מ לפחות;
צוואר הנעל יכלול ספוג לסגירה מירבית על הרגל למניעת חדירת גופים זרים לתוך
הנעל;
ביטנת בד מסוג ;Cambrelle
כיפת מגן וסוליה בעלת מגן לחדירת חפצים חדים מחומרים מורכבים;
בולם זעזועים סופג אנרגיה בעקב הסוליה;
רפידה נתיקה :קשת גבוהה ,נמוכה ונורמלית  -אנטומית ,נושמת ,וסופגת לחות /זיעה;
תכונת  WRלחדירת מים בחלקה העליון;
גמישות בכיפוף;
משקל נמוך עד  600גרם.
צבעים :שחור ,חום
ייצור :אירופאי
מידות אירופה 35 :עד 46

.6

נעל עבודה ,גובה  - 1/2דגם נשים עם שרוך
תכונות טכניות (תקנים):
עומד בתקן SRC
עומד בתקן החלקה ISO EN 13287
ולשימוש מקצועי ISO EN 20347
תכונות ארגונומיות:
בולם זעזועים בעקב הנעל;
גמישות בכיפוף;
ביטנה סופגת זיעה;
רפידה נתיקה :קשת גבוהה ,נמוכה ונורמלית  -אנטומית ,נושמת ,וסופגת לחות /זיעה;
תכונת  WRלחדירת מים בחלקה העליון;
משקל נמוך עד  450גרם.
צבעים  :שחור ,חום ,לבן
13
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761

מידות אירופה 35 :עד 44

.7

1173

מכנס ארוך – דגמ"ח  6כיסים
מבנה:
גזרה קלאסית; עם גומיה אחורית;  2כיסים במותן 2 ,כיסים אחוריים ישבן 2 ,כיסים
צד רגל ,בסגירה סקוטצ'.
חומר בד 100% :כותנה
צבע :שחור ,כחול ,חקי ואפור
מידות38-58 :

.8

חולצת פולו דרייפיט בתוספת כיס

שרוול
ארוך

80

.9

חומר בד 100% :פוליאסטר
צבע :שחור ,כחול ,לבן ,אפור
מידותS-2XL :

שרוול
קצר

80

.10

חולצה דרייפיט ,כוללת פסים זוהרים

שרוול
ארוך

316

.11

תקן EN ISO 20471
משקל בד 140 :גר למ"ר
 2פסים זוהרים ברוחב  5ס"מ לרוחב כל היקף החולצה
 2פסים זוהרים ברוחב  5ס"מ לאורך הכתפיים משני צידי הכתפיים.
חומר בד 100% :פוליאסטר
צבע :כתום ,צהוב
מידותS-3XL :

שרוול
קצר

948

הערות:


מובהר בזאת כי הכמויות המפורטות לעיל הן לצורך אומדן בלבד ,וכי העירייה תהיה
רשאית להזמין מאת הספק כל כמות טובין שהיא ,על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדיים,
וכי היא איננה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף הזמנות טובין שהוא.



יסופקו אך ורק נעליים אשר יוצרו עד  10חודשים טרם מועד האספקה!



יצורף אישור של מכון מוסמך (מכון תקנים ו/או מכון שנקר) לאישור הרכב הבד (סטייה
מאושרת עד )10%



לביגוד יהיה הדפס מיתוג כפי שיידרש ע"י העירייה.



המציע יספק עם הנעלים את אישורי מכון התקנים למוצרים שסיפק לשם אימות עמידתו
בתקני הבטיחות הנדרשים ולת"י .1112
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נספח ג

עיריית ראשון לציון
מכרז פומבי מס' ____ _____ /לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות
הצעת המשתתף
לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

אני הח"מ:
תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא עוסק מורשה:
שם פרטי________________ שם משפחה _____________ :ת.ז __________________
תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא תאגיד (חברה  /עמותה  /שותפות רשומה):
שם התאגיד _______________________ :ח.צ/.ח.פ/.ע.ר ________________________
מורשה חתימה( ____________________ :שם  +שם משפחה) ת.ז ___________________
מורשה חתימה( ____________________ :שם  +שם משפחה) ת.ז ___________________
*חתימה בשם תאגיד תעשה ע"י מספר מורשי החתימה המינימאלי הדרוש לחיוב התאגיד
 .1אני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,דהיינו :ההוראות
למשתתפים ,נוסח ההסכם וטופס הצעת המשתתף ,הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים
מאת המשתתפים במכרז זה ,בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
 .2אני מצהיר כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת
ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.
 .3אני מסכים ומתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.
 .4להלן הצעתי בתמורה לאספקת הטובין:
סעיף

דגם המחיר
המוצע

 .1נעל בטיחות
 3/4דגם גברים –
עם שרוך

1א'

בשקלים חדשים

מספר
מק"ט

תוצרת מחיר
הארץ מירבי
כן/לא
בש"ח
220

כמות
משוערת
*
370

1ב'
1ג'

 .2נעל בטיחות
 3/4דגם גברים –
ללא שרוך

220

2א'

300

2ב'
2ג'

 .3נעל בטיחות
 3/4לחשמלאים
 דגם גברים –עם שרוך

220

3א'

23

3ב'
3ג'

 .4נעל בטיחות -
דגם גברים –
מגף לעבודת
שטח ומים

210

4א'
4ב'
4ג'
15
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5

מחיר
בש"ח
כפול כמות

 .5נעל בטיחות,
גובה  – 3/4דגם
נשים – עם שרוך

120

5א'

20

5ב'
5ג'

 .6נעל עבודה,
גובה  – 1/2דגם
נשים – עם שרוך

120

6א'

761

6ב'
6ג'

 .7מכנס ארוך –
דגמ"ח  6כיסים

30

7א'

1173

7ב'
7ג'
 .8חולצת פולו
דרייפיט – שרוול
ארוך בתוספת
כיס

23

8א'

80

8ב'
8ג'

 .9חולצת פולו
דרייפיט – שרוול
קצר בתוספת
כיס

23

9א'

80

9ב'
9ג'

 .10חולצה
דרייפיט – שרוול
ארוך ,כוללת
פסים זוהרים

20

10א'

316

10ב'
10ג'

 .11חולצה
דרייפיט – שרוול
קצר ,כוללת
פסים זוהרים

17

11א'

948

11ב'
11ג'

סך הכל בש"ח
* מובהר כי לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק .הצעה שתחרוג מהמחיר המירבי – תיפסל!
* הכמויות המפורטות לעיל הן לצורך אומדן בלבד .העירייה תהיה רשאית להזמין מאת הספק
כל כמות טובין שהיא ,על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדיים ,והיא לא מתחייבת לכל היקף
הזמנות טובין שהוא.
 .5אני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז
וההסכם שצורף לו ,ללא סייג וללא תנאי ,למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון
שנקבע להגשת הצעות למכרז (וככל שיידחה מועד זה ,למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה)
או למשך תקופה נוספת בת  3חודשים נוספים ,וזאת בהתאם לדרישת העירייה.
 .6ידוע לי כי הערבות המצורפת להצעתי זו משמשת להבטחת עמידתי אחר הצעתי ו/או המצאת
ההסכם חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,תוך  15ימי עבודה ממועד קבלת הודעת
הזכייה במכרז.
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 .7ידוע לי כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ערבות
המכרז להוראות למשתתפים ,לרבות במקרה של אי המצאת ההסכם חתום כנדרש בצירוף כל
המסמכים הנדרשים ע"י המשתתף הזוכה ,כתנאי להשתכללות ההתקשרות ,והנני מוותר על כל
טענה ו/או דרישה כנגד העירייה במקרה ובו תממש את זכותה כאמור.
 .8ידוע לי ,כי במידה ואזכה במכרז ,תנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות מכוח המכרז הוא
המצאת ההסכם חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי ההסכם – לרבות ערבות
הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ,תוך  15ימי עבודה
ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז.
 .9ידוע לי כי במידה ואזכה במכרז ,היה וההסכם בצירוף המסמכים הנדרשים ,על פי הנוסח
הקבוע במסמכי המכרז ,לא יומצאו על ידי במועד האמור ,העירייה תהיה רשאית לבטל את
זכייתי במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

ולראיה באתי/נו על החתום:
___________________
שם המשתתף
___________________
מס' טלפון

_____________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

___________________
כתובת המשתתף

_____________________________ _____________
חתימה/ות
שם/ות מורשה/י החתימה של המשתתף

במידה והמשתתף במכרז הוא תאגיד יש למלא את האישור להלן:

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח התאגיד __________________ מאשר בזאת כי
חתימות ה"ה _______________ ,_________________ ,שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף
חותמת התאגיד מחייבים ,על פי מסמכי הייסוד של התאגיד והחלטות הגוף המנהל שלו ,את
התאגיד ,לכל דבר ועניין.

_________________
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נספח ג1

נוסח כתב ערבות מכרז
לכבוד
עיריית ראשון לציון (להלן" :העירייה")
רחוב הכרמל 20
ראשון לציון
א.ג.נ,.
ערבות מספר_________

.1

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ__________________.
(להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום
כולל של ( 8,000במילים :שמונת אלפים) ש"ח בלבד (להלן" :סכום הערבות") בקשר
למכרז פומבי מס' ____ _____ /לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות.

.2

לפי דרישתכם הראשונה ותוך  3ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב ,אנו נשלם לכם כל
סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות ,וזאת מבלי להטיל עליכם חובה
להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
"יום עסקים" – כל יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א 1981-פתוחים לעסקים ,זולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת
סדרי שלטון ומשפט ,תש"ח.1948-

.3

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו ידנית בכתב בסניף ____________
בכתובת ____________________ כשהיא חתומה ע"י גזברית העירייה או ממלא/ת
מקומה .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא/ת מקומה של גזברית העירייה תהא מלווה
באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם העירייה.
לעניין סעיף זה ,דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל ,לא תיחשב כדרישה.

.4

התשלום כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,על דרך של העברה בנקאית לחשבון
העירייה על פי הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על
ידינו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

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

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,

________________
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נספח ג2

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש כ________________ ב___________________________
תפקיד

.2
.3

.4

.5

.6
.7

שם המשתתף

אני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.
יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
☐ המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
☐ המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
*
;1976
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02
**
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב  ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לאותו חוק.
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
☐
( 1998להלן " :חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים
☐
אותן.
למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה ( - )1המשתתף מעסיק פחות מ 100-עובדים.
☐
חלופה ( - )2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל
☐
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות
שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ( – )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש
ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם
פעל ליישומן.
למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף  4לעיל  -המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר
זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד
התקשרותו עם העירייה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________
חתימת המצהיר
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 בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
_________
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נספח ג3

הצהרה בדבר שיעור המרכיב הישראלי בהצעה
למשתתף שמציע טובין מתוצרת הארץ (רלוונטי לעניין טובין מסוג בגדי עבודה בלבד) ,תינתן במסגרת אמת המידה
של המחיר ,העדפה בהתאם לתקנה (22א) לתקנות העיריות מכרזים ,התשמ"ח .1987-תנאי לבחינת ההעדפה יהיה
מילוי וחתימת המציע על ההצהרה שלהלן ,וצירופה להצעתו יחד עם אישור רואה חשבון בנוסח המצורף.

.1

.2

אנו מצהירים בזאת כדלקמן:
1.1

הצעתנו היא היא לטובין מתוצרת הארץ ,המיוצרים על ידי יצרן בארץ ו/או באזור
כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – .1992

1.2

לעניין הצהרה זו:
"טובין מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור כהגדרתו בחוק חובת
המכרזי ,התשנ"ב  1992-בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל ,או
תאגיד רשום בישראל ,שרוב עובדיו הם אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל,
ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה  50%לפחות ממחיר ההצעה;
"ייצור" – הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם ,שכתוצאה ממנו התקבלו טובין
חדשים או שונים;
"מחיר הצעה" – לרבות מסים ,היטלים ,אגרות ,הוצאות ביטוח והובלה ,ולעניין
טובין מיובאים  -מחיר ס.י.פ .בנמל בישראל ובכלל זה מסים ,היטלים ,אגרות,
הוצאות ביטוח והובלה;
"מחיר מרכיב ישראלי" – מחיר ההצעה ,בשער המפעל של המציע ,בניכוי
עלויות חומרי הגלם ,החלקים ,שירותי הייעוץ ,התכנון ,כוח האדם והמימון,
ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל;

אנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז זה כתוצאה מהעדפה ,נודיע לעיריית ראשון לציון את
מועד תחילת הייצור על פי הצהרתנו לעיל ונאפשר לעיריית ראשון לציון לבצע ביקורת
בקו הייצור.

במקרה בו ההעדפה ניתנת בשל התקשרות של המציע עם קבלן משנה – מצורפת
.3
התחייבות המציע כי ההתקשרות עם קבלן המשנה לאספקת הטובין תוצרת הארץ תהיה
לכל תקופת ההתקשרות.
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז___________ ,מורשה חתימה מטעם המציע
______________ (להלן" :המציע") ,מצהיר בזאת כי הטובין המוצעים על ידי המציע הם טובין
מתוצרת הארץ כהגדרתם בתקנות העדפת תוצרת הארץ הנ"ל ,וכי מרכיב המחיר הישראלי בהם
מהווה  50%לפחות ממחיר ההצעה.
מצ"ב אישור רואה חשבון בדבר האמור.
________
תאריך

_______________
שם מורשה החתימה

____________
חתימה

_____________
חותמת

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע/ה בפני
במשרדי מר/גב' ______________ ,מורשה/ת חתימה מטעם המציע ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/מה על הצהרה זו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עורך דין

_______
תאריך
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אישור רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה
(יודפס על נייר לוגו של משרד רוה"ח)
תאריך_______________:
לכבוד
עיריית ראשון לציון

הנדון :שיעור מחיר המרכיב הישראלי  -מכרז פומבי מספר ___ __/המוגש על ידי ________
לבקשת _________ (להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלה ,ביקרנו את הצהרת המציע מיום
_______ עבור מכרז פומבי ______ __/כמפורט בנדון ,בקשר לשיעור המרכיב הישראלי ממחיר
ההצעה במכרז ,המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד .הצהרה זו היא
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה לגבי ההצהרה הנ"ל
בהתבסס על ביקורתנו (*).
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מוטעית מהותית .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל( ,בעיקרן
ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה
ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה) .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המידע הכלול בה.

בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון

(*) הערה – יש להקפיד כי המציע יצהיר כי השיעור הוא לפחות  50%ולא השיעור המדויק ,שכן
בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק ,בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים .ככלל ,ניתן
להסתפק בשיעור בסיסי של .50%
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הסכם לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות
מספר __________
שנערך ונחתם ביום __________ בחודש _______ בשנת ________
עיריית ראשון לציון
רחוב הכרמל 20
ראשון לציון
(להלן "העירייה")

בין :

מצד אחד
___________________  ,ח.צ/.ח.פ/ת.ז _______________
כתובת____________________________ :
טל' ;___________ :פקס______________ :
דואר אלקטרוני______________________ :
ע"י מורשי החתימה מטעמו:
שם _______________ ת.ז_____________ .
שם _______________ ת.ז_____________ .

לבין:

(להלן "הספק")
מצד שני
הואיל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו ____ ______ /לאספקת ביגוד עבודה ונעלי
בטיחות ,כמפורט בהסכם זה ובנספחיו (להלן" :הטובין");

והואיל:

והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו
הגיש לעירייה הצעה לספק את הטובין בהתאם לתנאי הסכם זה;
והספק זכה במכרז האמור;

והואיל:

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

הסכם זה כולל:
.1.1

פרק מבוא;

.1.2

חלק א' – תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו;

.1.3

חלק ב' – תנאים כלליים להתקשרות והנספחים לו;

.1.4

נספחי ההסכם המפורטים להלן:
הוראות למשתתפים
נספח א:
מפרט הטובין וכתב הכמויות;
נספח ב:
הצעת המשתתף לרבות:
נספח ג:
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
נספח ג:2
הצהרה בדבר תוצרת הארץ;
נספח ג:3
נוסח כתב ערבות ביצוע/טיב;
נספח ד:
טבלת גובה ערבות ביצוע/טיב;
נספח ד:1
נספח סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ואישור על קיום ביטוחים;
נספח ה:
תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שנמסרו;
נספח ו:
(להלן" :ההסכם")
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חלק א' – תנאים מיוחדים להתקשרות
כללי
.2

כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי הזוכה בנוסח הסכם זה או כל הסתייגות ביחס אליהם,
בין ע"י שינוי או תוספת או השמטה במסמך זה ,או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העירייה.

הגדרות
.3

בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן כמפורט להלן :
גזברית העירייה או מי שהוסמך/הוסמכו על ידה לעניין הסכם זה או
"הגזברית"
חלקו.
"הזמנת טובין" דרישה בכתב להזמנת טובין כמפורט בפרק אופן הזמנת הטובין.
ביגוד עבודה ונעלי בטיחות בהתאם למפרט וכתב הכמויות המצורף
"הטובין"
כנספח ב;
מנהל אגף הרכש או מי שהוסמך /הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה או
"המנהל"
חלק ממנו.
לעניין פרק התמורה  -מדד המחירים לצרכן ,כפי שפורסם ע"י הלשכה
"מדד"
המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" לעניין פרק התמורה  -המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז שהוא מדד חודש _____.
"מועד עדכון התמורה" בחלוף  12חודשים ממועד כניסת ההסכם לתוקף.
"מועד התשלום" לעניין פרק אופן תשלום התמורה ,תוך  25ימים אלא אם צוין אחרת
להלן ___ :ימים.

מהות ההסכם
.4

הספק יספק לעירייה מעת לעת טובין בהתאם להזמנה ,הכל בכפוף להוראות הסכם זה.

תקופת ההסכם
.5

תקופת ההסכם היא ל 12-חודשים ,שתחילתה ביום _________ וסיומה ביום
_________ (להלן " :תקופת ההתקשרות הראשונה").
בהסכם לתקופה קצובה ,העירייה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את
תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת ,ובלבד
שהתקופה הכוללת של ההסכם ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה ,לא תעלה על 60
חודשים.
החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם ,תודיע על כך בכתב לספק עד  14יום טרם
סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה.
בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם ,למעט שינויים
המחויבים על פי דין.
 4החודשים הראשונים להתקשרות עם הספק ,יהוו תקופת ניסיון לספק ,והעירייה תהא
רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו 14 ,יום מראש ,באם ,על פי שיקול דעתו של
המנהל ,לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו.
הוראות ההסכם ביחס להזמנות טובין שנמסרו לספק עד לאותו השלב ,ימשיכו ויחולו.

היקף העבודה
.6

העירייה איננה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף עבודה שהוא ו/או קצב הזמנות טובין
כלשהו .לפיכך דרישת העירייה לאספקת טובין מאת הספק תיעשה בהתאם לצורכי
העירייה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
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.7

מובהר בזאת ,כי הכמויות המפורטות במפרט וכתב הכמויות המצורף כנספח ב להסכם ,הן
לצורך אומדן בלבד ,ואינן מחייבות את העירייה.

.8

מבלי לגרוע מן האמור ,העירייה שומרת לעצמה במהלך כל תקופת תוקפו של ההסכם ,את
הזכות להקטין את היקף ההזמנות ללא הגבלה ,או להגדיל את ההיקף הכספי עד .50%
הגדלה כאמור ,תעשה בכפוף לאישור ועדת פטור או ועדת המכרזים לפי העניין.

.9

הספק מצדו מתחייב לספק לעירייה טובין ,בכל היקף שיידרש ע"י העירייה במהלך תקופת
ההסכם במועד ובמחירים עליהם התחייב בהסכם זה.

אופן הזמנת הטובין
.10

הספק יספק לעירייה טובין אך ורק כנגד הזמנת טובין בכתב חתומה ע"י הגזברית והמנהל.
בהזמנת הטובין יצוינו הטובין המתבקשים ,מספרם ,מועד אספקתם ,יעד האספקה ,וכל
פרט אחר כיוצ"ב.

.11

לספק לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה כנגד העירייה ובכלל זאת ,לא בעילה חוזית ,לא
בעילה נזיקית ולא בעילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט ,בגין אספקת טובין על פי
הזמנת טובין שאינה חתומה ע"י המנהל או הגזברית והמנהל ,לפי העניין.

אספקת הטובין
.12

הספק יספק את הטובין בהתאם לקבוע בהזמנות הטובין ,אשר יסופקו לו מעת לעת
בהתאם לצורך ,ולא יותר מ 45-ימים קלנדריים ממועד הזמנת הטובין .הוראה זו היא תנאי
עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.13

הספק יחלק את הטובין לעובדי עירייה בנקודת חלוקה אחת לפחות ,בנכס הנמצא בחזקת
הספק או מי מטעמו ,הממוקם בשטח השיפוט של עיריית ראשון לציון ,ואשר תאושר
מראש ע"י המנהל.

.14

חלוקת הטובין תעשה אך ורק בכפוף לקבלת שובר החתום ע"י המנהל או מי מטעמו מאת
עובד העירייה.

.15

ראה הספק כי אינו יכול לבצע את אספקת הטובין או חלק מהם על פי לוח הזמנים הקבוע
בהזמנת הטובין ,יבקש מהמנהל ארכה לביצוע האספקה .הבקשה תוגש בכתב ויפורטו בה
הסיבות בעטיין מבקש הספק ארכה.
החליט המנהל יחד עם הגזברית על פי שיקול דעתם הבלעדי כי בקשת הספק מוצדקת וכי
הספק לא יכול למנוע את העיכוב או האיחור הנ"ל ,רשאים המנהל והגזברית לתת לספק
ארכה להשלמת הביצוע באמצעות אישור בכתב.
מובהר בזאת כי המנהל והגזברית אינם מחויבים לקבל את בקשת הספק ,כולה או מקצתה,
וכי החלטתם תהא סופית ותחייב את הצדדים.

.16

לא סיפק הספק את הטובין על פי דרישת העירייה כמפורט לעיל ,רשאית תהיה העירייה
להזמין את הטובין או מקצתם מספק אחר והספק ישא בכל הוצאות העירייה (כולל מע"מ)
ובתוספת  15%שיחשבו כהוצאות כלליות.

כפיפות ודיווח
.17

ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה ,הספק יהיה כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי
כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בקשר עם ההסכם ,ובכלל זה:
.17.1

ידווח הספק למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לאספקת
הטובין על פי הזמנת הטובין וכן על כל נושא הקשור לביצוע ההסכם.

 .17.2יספק הספק למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין
ההסכם בכלל ואספקת הטובין בפרט.
הוראה זו היא תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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ביקורת ואישור המנהל
.18

ביקורת המנהל וקבלת אישורו לאספקת הטובין תעשה על פי ההוראות הבאות:
.18.1

כל אספקת טובין תלווה בתעודת משלוח שתיחתם ע"י המנהל והעתק ממנה
יישאר בעירייה.
יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של הספק לצרף את תעודת
המשלוח החתומה ע"י המנהל לחשבונית/יות המס המוגשות על ידו וזאת כתנאי
לתשלום התמורה.
כמו כן ,המנהל רשאי לדרוש מהספק ,בכל עת ,כי תוצג בפניו תעודת המשלוח
המקורית.

.18.2

משסיים הספק את אספקת כל הטובין על פי המפורט בהזמנת הטובין יודיע על
כך הספק למנהל .המנהל יבדוק האם הטובין שסופקו תואמים את האמור
בהזמנת הטובין ,והאם פעל הספק בהתאם לכל דרישות ההסכם והזמנת הטובין.

.18.3

המנהל יפרט ברשימה שתיחתם על ידו ותימסר לספק את הליקויים ,הפגמים ואי
ההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיקונים ו/או השינויים שעל הספק לבצע
ולרבות אספקת טובין אחרים או נוספים.
הספק יהיה חייב לפעול לפי הוראותיו אלה של המנהל ולבצען לשביעות רצונו של
המנהל.
הוראה זו היא תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.18.4

השלים הספק את האספקה ו/או את השינויים ו/או התיקונים ,כאמור לעיל,
לשביעות רצונו של המנהל ,ייתן המנהל לספק אישור בכתב על סיום ביצוע
אספקת הטובין על פי תנאי הזמנת הטובין.

.18.5

מובהר כי מתן אישור כאמור הוא תנאי הכרחי לתשלום התמורה ו/או כל חלק
ממנה המגיע לספק בגין אספקת הטובין.

.18.6

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

אחריות לתקינות הטובין
.19

בפרק זה ולעניין ההסכם בכללותו "תקופת האחריות" – תקופה שתחילתה ביום סיום
אספקת הטובין כנקוב באישור המנהל כאמור בסעיף  18.4לעיל וסיומה  12חודשים לאחר
מכן.

.20

בכל מקרה של פגם בטובין בגין פרימת חוטי תפר ,התפוררות חומר סוליה ,הפרדות סוליה
מגוף הנעל – הספק יחליף את הנעל בנעל חדשה מאותו סוג ו/או בדגם זהה שווה ערך וזהה
בתכונותיו הבטיחותיות (תקנים) למוצר המוחלף ,ואשר יעמוד בדרישות המפרט המפורטות
בנספח ב.

.21

מבלי לגרוע מן האמור ,הספק יחליף ו/או יתקן על חשבונו ,לפי העניין ,כל ליקוי ,קלקול או
פגם שיתגלו במהלך תקופת האחריות בטובין ואשר מקורם לדעת המנהל בטובין בלתי
מתאימים ו/או באיכות ירודה שלא על פי ההסכם או הנובעים מכל סיבה שהמנהל יראה
את הספק כאחראי לה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה כאמור לעיל רשאי המנהל לדרוש מהספק לספק
טובין חדשים על חשבון הספק והספק יהיה חייב לעשות כן.
התיקון ו/או אספקת הטובין החדשים יבוצע תוך פרק זמן קצוב כפי שייקבע ע"י המנהל
בהודעה בכתב.

.22

לא הצליח הספק לתקן את הקלקול ו/או לא תקנו במועד שקבע המנהל ו/או לא סיפק
טובין חדשים כנדרש ובמועד ,תהיה העירייה רשאית לבצע את התיקון בעצמה ו/או להזמין
טובין חדשים מאת ספק אחר על חשבון הספק ולנכות סכומים אלה מהסכומים להם זכאי
הספק על פי כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו תשלומים אלו ישירות.
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.23

מובהר בזאת כי אין בסיום תקופת האחריות כדי לשחרר את הספק מכל אחריות המוטלת
עליו מכוח ההסכם או על פי כל דין.

התמורה
.24

התמורה לה זכאי הספק על פי הסכם זה תחושב על פי מספר הפריטים שסופקו בפועל ע"י
הספק כשהוא מוכפל במחיר/ים (לפי העניין) הנקוב/ים לאותו/ם פריט/ים בהצעת המשתתף
המצורף כנספח ג להסכם.
"אספקה בפועל" לעניין פרק זה ולעניין פרק אופן תשלום התמורה להלן ,היא אספקת
הטובין ,לרבות חלוקת בנקודת החלוקה בהתאם לתנאי הזמנת הטובין ,וקבלת אישור
המנהל בכתב כאמור לעיל.
למחירי הפריטים הנקובים בנספח ג יתווסף מע"מ כחוק.
מוצהר ומובהר בזאת כי מחירי הפריטים הנקובים בנספח ג להסכם הם סופיים וכי גובה
התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה המגיעה לספק ,בכפוף לאמור
בסעיף זה ,והספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין אספקת הטובין מעבר לאמור
לעיל.
התמורה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי
ההסכם ולפי תנאי המכרז והיא כוללת ,בין היתר ,תשלומים עבור שכר עבודה והעסקת כח
אדם ,שימוש בכלי הרכב ובציוד ,רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה
אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לצורך קיום התחייבויות הספק לפי ההסכם.
הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה תוספות מחיר ,העלאות או שינויים
בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה ,שינויים בשער מטבע ,שינויים בעלויות החומרים,
הטלת או העלאת מיסים ,היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל
גורם נוסף ,ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך ,בין הידועים במועד פרסום המכרז ובין
שיוודע מאוחר יותר.

.25

החל ממועד עדכון התמורה כהגדרתו בפרק ההגדרות ובחלוף כל שנים-עשר חודשים,
ובמשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ,תעודכן התמורה המגיעה לספק ,בהתאם לשיעור
השינוי שיחול בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע במועד עדכון התמורה או ביום הראשון של
השנה העוקבת ,לפי העניין.
התמורה המעודכנת תהיה בתוקף לאורך כל השנה העוקבת ,ללא כל שינוי.
מובהר בזאת כי המועד הקובע לעניין חישוב מחיר הטובין הוא מועד אישור דרישת הטובין
ע"י גזברות העירייה ,כפי שנקוב בהזמנת הטובין .כל שינוי שיחול במדד לאחר אותו מועד
לא ישפיע על מחירי הטובין לעניין אותה דרישת תשלום ,ללא כל קשר למועד אספקה ו/או
תשלום התמורה.

אופן תשלום התמורה
.26

התמורה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן:
.26.1

בראשית כל חודש ועד היום ה 5-שבו ,עם התגבשות זכאותו של הספק לקבלת
תמורה ,לאחר אספקה וחלוקה בפועל של הטובין בהתאם להזמנה ,ימציא הספק
למנהל חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו בגין אספקת הטובין על פי אישור
המנהל ,וכן תחשיב מפורט של התמורה .לחשבונית יצורפו העתק מתעודת
המשלוח החתומה ע"י המנהל ,אישור המנהל כאמור לעיל ,וכן הזמנת הטובין
שנמסרה לו מאת העירייה.

.26.2

המנהל יבדוק את חשבונית המס* ,יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כלל,
ויעבירה בצירוף הזמנת הטובין ותעודות המשלוח לגזברות העירייה תוך  10ימים
ממועד המצאתה ע"י הספק.

.26.3

הגזברות תבדוק את חשבונית המס* המאושרת ע"י המנהל ,תאשרה כולה או
מקצתה או שלא תאשרה כלל.
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.26.4

הגזברות תשלם לספק את הסכום המאושר על ידה לתשלום תוך תקופת מועד
התשלום (כהגדרתו בפרק ההגדרות) ,שתתחיל להימנות מהמועד בו נתקבלו
בגזברות חשבונית המס* המאושרת בצירוף הזמנת הטובין וחשבונית זיכוי (אם
נחוץ) בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י הספק לבין הסכום שאושר ע"י
הגזברות.

.26.5

לא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלויה בעירייה תשלם
העירייה לספק ריבית חשב בשיעור שייקבע ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת,
החל מיום ה 16-לפיגור ועד ליום התשלום בפועל .פיגור בתשלום של עד  15יום
מהמועד האמור לא ישא כל ריבית.

 .26.6מובהר כי תנאי לתשלום התמורה הוא קיומו של אישור קיום ביטוחים בתוקף,
בהתאם לתנאי הסכם זה .באחריות הספק להמציא לעירייה אישור כאמור ,טרם
פקיעת תוקפו של האישור הקודם .אי המצאת אישור קיום ביטוחים כאמור,
תהווה עילה לעיכוב תשלום התמורה על פי החשבון המאושר/החשבון המאושר,
ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתו כנדרש.
* יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית מס – הנ"ל כפוף לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו –
 .1975במקרה שמבקש הספק להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית מס,
ימציא יחד עם החשבון הראשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק ,וחשבונית המס
תומצא על ידו מיד לאחר קבלת התשלום מהעירייה ,ולא יאוחר מ 14 -יום.
אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית מס ,לפי העניין ,במועד הקבוע לעיל תהווה
עילה לעיכוב תשלום התמורה על פי החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב ,ומניין
הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתם כנדרש.
פתיחת כרטיס ספק
.27

הספק יוודא קיומו של כרטיס ספק בעירייה לצורך העברת תשלומים .בהיעדר קיומו של
כרטיס ספק בעירייה ,יפנה הספק למנהל לקבלת טופס פתיחת כרטיס ספק בעירייה.
טופס זה יהיה חתום ע"י הספק ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק
בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת העדרו של טופס כאמור
ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה ,לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום נוסף
בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה ,ריבית וכיו"ב.
ביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק ,יפנה לגזברות העירייה לקבלת טופס עדכון
פרטי בנק .הגזברית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תחליט האם לקבל את הבקשה או
להתנותה בתנאים.
הספק מתחייב כי במידה ויופקדו בטעות כספים בחשבונו ,יחזירם לגזברות העירייה ללא
שיהוי.

פיקדון ערבות
.28

במעמד חתימתו על ההסכם ימציא הספק לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית בסכום
הקבוע בנספח ד 1להסכם בהתאם להיקף ההתקשרות הצפוי עימו כולל מע"מ (להלן:
"סכום הערבות") ,ערוכה במדויק על פי הנוסח המצורף כנספח ד להסכם ,ולחילופין
יפקיד בקופת העירייה בדרך של שיק בנקאי/תשלום בכרטיס אשראי /תשלום במזומן
בגובה סכום הערבות ויציג אישור על הפקדת סך זה בקופת העירייה (להלן" :הערבות").
.28.1

מובהר בזאת כי היה וסכום הערבות הוא מעל ל - ₪ 50,000-האפשרות להפקיד
בקופת העירייה שיק בנקאי /תשלום בכרטיס אשראי /תשלום במזומן ,כפופה
לאישור מראש ובכתב של הגזבר ,אשר רשאי לסרב מכל סיבה שהיא.

.28.2

העירייה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לספק לעדכן ולהגדיל
את גובה הערבות בהתאם להיקף ההתקשרות עם הספק ,מקום בו עשתה שימוש
בזכותה להגדיל את ההיקף הכספי של ההסכם.
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במידה וכתוצאה מהוראת העירייה להגדלת ערבות יעלה סך הערבות על 50,000
 ,₪וככל שיבקש הספק להפקיד את הסכום המלא שלא על דרך ערבות בנקאית
אוטונומית ,יידרש אישור הגזברית לכך כאמור לעיל.
.28.3

הופקדה הערבות על דרך של הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית ,יהיה סכום
הערבות צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ,על בסיס המדד הידוע ביום שנקבע
כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.
הופקד סכום הערבות בקופת העירייה  -יוותר הסכום בערכו הנומינאלי ,ויוחזר
בערכו הנומינאלי בכפוף לכך שלא נדרש חילוטו או חילוט חלקו.

.28.4

הערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות (כולל תקופת האחריות)
ועוד  30ימים לאחר סיומה ,למעט במקרה של תביעה כאמור בסעיף  38להלן ,אז
תהיה רשאית העירייה לדרוש הארכת ערבות הביצוע עד ל 30-יום לאחר מתן
פסק דין בתביעה.
הערבות תשמש גם כערבות לטיב הטובין אשר סופקו ע"י הספק במהלך ההסכם.
הספק רשאי בתקופת האחריות להחליף את ערבות הביצוע בערבות טיב בגובה
 50%מסכום ערבות הביצוע.

.28.5

הערבות תשמש לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו של הספק בהתאם למכרז
ובהתאם להסכם זה.

.28.6

הערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י העירייה ,בכל
עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.
הגזברית תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,באם יש מקום לממש הערבות,
כולה או מקצתה.
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חלק ב' – תנאים כלליים להתקשרות
שמירת דינים ותקנים וטיב החומרים
.29

.30

.31

שמירת דינים ותקנים:
.29.1

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

.29.2

הטובין יעמדו בכל התקנים הנדרשים ויישאו תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם
וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם.

טיב החומרים:
.30.1

כל החומרים אותם יספק הספק יהיו מאיכות מעולה ,מהסוגים כפי שנקבעו
במפרט הטכני ו/או על פי קביעת המנהל ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

.30.2

ככל שיעשה שימוש במונח שווה ערך (שו"ע) במסגרת הנספחים להסכם זה ,מוצר
שווה ערך משמעו :מוצר של חברה אחרת אותו רשאי הספק להציע כאלטרנטיבה
למוצר המקורי ,ואשר יהא שווה ערך מבחינת טיבו למוצר המקורי ,על פי קביעת
המנהל ובכפוף לאישורו מראש ובכתב.
ככל שערכו של המוצר המקורי עולה ע"ס של  ,₪ 25,000בפני עצמו או במכפלת
כמות השימוש הצפויה בו ,יידרש גם אישור מראש ובכתב של הגזברית בנוסף
ובמצטבר לאישור המנהל.
מובהר ,כי המנהל והגזברית רשאים ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,לאשר את המוצר
המוצע כשווה ערך למוצר המקורי ,לא לאשרו או לאשרו בתנאים שיקבעו ,ולספק
לא תעמוד כל טענה בעניין החלטתם כאמור.
הספק מתחייב שלא לעשות שימוש במוצר שאינו המוצר המקורי ,אלא לאחר
שקיבל לכך את כל האישורים הנדרשים לפי סעיף זה.

.30.3

בכל מקום במסגרת הנספחים בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של
חומר ,ציוד ,מוצר וכיו"ב נעשה הדבר בכדי לתאר את טיבם הנדרש .על כן ,יש
לראות את שמותיהם וסימני הזיהוי המסחריים של החומרים ,הציוד והמוצרים
כאילו נכתב לידם "או שווה ערך" ,והספק יהיה רשאי להציע מוצר שווה ערך
כאמור לעיל.

סעיפים אלה הם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד
.32

העסקת כוח אדם:
.32.1

הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי או הסדר
קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

.32.2

הספק יבטיח קיומם של תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
בחוק.

.32.3

סעיף זה הוא תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.33

מוצהר בזאת כי הספק ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום מקרה לא
ייווצרו ביניהם לבין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

.34

פרק זה הוא תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם
.35
.35.1

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכוח ההסכם הן מכוח
מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
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.35.2

הספק לא יעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או חלקן ,ולא
ימחה ,ישעבד או ימשכן ,את הזכויות האמורות אלא אם כן נתקבלה לכך הסכמת
גזברית העירייה בכתב ומראש.
החלטת גזברית העירייה אם לאשר את ההמחאה כאמור אם לאו תיהיה על פי
שיקול דעתה הבלעדי והחלטתה תחייב את הספק .לעניין סעיף זה שינוי בבעלות
או בשליטה בספק ,במישרין או בעקיפין ,דינה כדין העברת זכויות ("שליטה"
כהגדרתה בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .)1968-
החלטת הגזברית תהיה סופית ותחייב את הספק.

.35.3

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה
הספק את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל ,או
מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה ,כולו או מקצתו,
לאחר ,יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו על פי הסכם זה על אף
ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה כלפי
הגורם הנמחה.
אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה על פי כל דין או
הסכם.

.35.4

העירייה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או
התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן ,ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך.

.35.5

פרק זה הוא תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות בנזיקין וביטוח
.36

כמפורט בנספח ה להסכם.

פיצויים מוסכמים ,שיפוי קיזוז עיכבון
.37

פיצויים מוסכמים:
.37.1

לא מילא הספק את התחייבויותיו להסכם זה ,זכאית העירייה לפיצוי מוסכם
כדלקמן:
הנושא

דרישות ההסכם

הקנס

מועד אספקה

 45ימים קלנדריים מיום
הוצאת ההזמנה

 ₪ 200עבור כל יום פיגור

אספקת טובין שאינו
תואם את ההסכם

החלפת הטובין תוך  7ימי
עבודה.

 ₪ 100בגין כל יום פיגור

אי התאמה בין מחיר
ההזמנה למחיר הנקוב
בחשבונית

הגשת חשבונית מס בהתאם
לחוק ולהזמנה

 ₪ 200עבור כל חשבונית

המצאת אישור קיום
ביטוחים בתוקף

באחריות הספק להמציא
לעירייה אישור כאמור ,טרם
פקיעת תוקפו של האישור
הקודם.

 ₪ 100בגין כל יום פיגור

 ₪ 100בגין כל הוראת
תשלום

הוראת תשלום אותה
תבצע עקב קיומו של צו
עיקול כנגד הספק אשר
הוטל על הכספים
המגיעים לו מהעירייה

"יום פיגור" לעניין זה הוא כל יום שחל בימות השבוע ,שהוא יום עבודה או שאינו
יום עבודה.
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.38

.39

.37.2

הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד הבסיס
הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

.37.3

אם יש מקום להפעיל יותר מקנס אחד ,יהיו מנגנוני הקנס בלתי תלויים זה בזה
ויופעלו במקביל.

שיפוי:
.38.1

שילמה העירייה תשלום שהיה על הספק לשלמו מכוח כל הסכם או דין ,ישפה
הספק את העירייה בגין תשלום זה בתוספת  15%בגין הוצאות כלליות של
העירייה ,בתוך  7ימים מיום שנדרש לכך על ידה .בכלל זה ,ישפה הספק את
העירייה בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם
הסכם זה ,לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט ,שכ"ט עו"ד וכל הוצאה שנגרמה
לעירייה בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד ,שכ"ט מומחה וכל עלות
נלווית נוספת.

.38.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובהסכם זה ,מובהר ,כי במקרה בו תוגש נגד העירייה
ו/או מי מטעמה תביעה משפטית שקשורה לאספקת הטובין העומדים בבסיס
הסכם זה ,תהיה רשאית העירייה לדרוש הארכת ערבות הביצוע עד ל 30-יום
לאחר מתן פסק דין בתביעה וכן תהיה רשאית העירייה להתפשר עם התובע
ולערוך עימו כל הסדר שיביא לסיום ההליך המשפטי.
ככל שהסדר כאמור יהיה כרוך בתשלום כספים לתובע ,חובת התשלום תחול על
הספק.
טרם תגיע העירייה להסדר כאמור עם התובע ,תקיים שימוע לספק במשרדיה,
למעט במקרה בו במסגרת ההליך המשפטי ימליץ בית המשפט על הסדר פשרה
וגובה התשלום מכוחו.
מובהר בזאת ,כי לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה מקום בו
תגיע להסדר כמפורט לעיל.

קיזוז:
.39.1

העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה –
כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או מי מטעמה ו/או לכל צד ג' על
פי כל הסכם או דין.

.39.2

חל איסור מוחלט על הספק לבצע כל קיזוז כלפי העירייה בכל דרך.

.40

עיכבון:
העירייה רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין ,מתקנים ,חומרים ,כלי עבודה וכיו"ב
וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.

.41

אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי כל
דין או הסכם.

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים
.42

הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
.42.1

כי הוא עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

.42.2

ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו – .1975

.42.3

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על
פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של
הסכם זה.

.42.4

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,כי הוא מפריש עבורם את כל ההפרשות
הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
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.43

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק לעירייה
אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד ,לא יהיה זכאי הספק
לכל החזר מהעירייה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור,
וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

.44

על פי דרישת העירייה יציג הספק בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת
החשבונות ביחס להסכם זה ,כפי שמדווחים לרשויות המס.

ביטול ההסכם ותוצאותיו
.45

מוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:
.45.1

מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל ,או – באם הוא
תאגיד – ניתן לגביו צו הקפאת הליכים או צו פירוק – קבוע או זמני.

.45.2

נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה
לגביהם היא בבחינת עברה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח
הסכם זה.

.45.3

הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בעבירת שוחד ,או בכל מעשה מרמה.

 .45.4הוכח לעירייה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,
כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין,
ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי הספק.
.46

בוטל ההסכם ,תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום
ו/או ששולמה ביתר לפי העניין.
מובהר ,למען הסר כל ספק ,כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם במהלך
תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י הספק ,לא
יהיה זכאי הספק לכל פיצוי שהוא מהעירייה בגין ביטול ההסכם.

.47

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  -זכויותיה של
העירייה ,חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,ויושארו בתוקפם המלא,
כאילו לא בוטל ההסכם ,בכל הנוגע לשירותים ו/או טובין שסופקו עד מועד הביטול.
האמור בפרק זה אינו בא לגורע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית העירייה על פי
כל דין או הסכם.

ביטול הסכם מחמת אי שביעות רצון מקצועית
.48

העירייה תהיה רשאית לבטל את ההסכם כולו או את החלק הרלוונטי ממנו מחמת אי
שביעות רצון מקצועית מתפקודו של הספק ,באופן הבא:
.48.1

העירייה תפנה לספק בהודעה בכתב בדבר ביטול ההסכם  14יום מראש על מנת
שהספק ימסור את גרסתו בכתב (להלן" :הודעת הביטול").

.48.2

במידה והספק לא יגיב להודעה תוך  7ימי עבודה ממועד המצאת הודעת הביטול,
יתבטל ההסכם כולו או החלק הרלוונטי ממנו ,במועד שננקב בהודעת הביטול
בלא צורך בהודעה נוספת.

.48.3

במידה והספק הגיב להודעת הביטול והעירייה לא השתכנעה בצדקת טענותיו
לאחר שבדקה ובחנה אותם ,תודיע על כך העירייה לספק במכתב תשובה מטעמה.
במידה ולא יוותרו  3ימי עבודה ממועד תשובת העירייה ועד למועד שננקב
בהודעת הביטול ,יידחה מועד ביטול ההסכם עד לאחר  3ימי עבודה מתשובת
העירייה בכתב לגבי תוצאות בדיקתה וממצאיה ,אלא אם חזרה בה העירייה
מהודעת הביטול.
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.48.4

היה והספק הגיב להודעת הביטול והעירייה השתכנעה בצדקת טענותיו ,תמסור
על כך הודעה בכתב בדבר חזרתה בה מהודעת ביטול ההסכם.

.48.5

יובהר ,כי במקרים חריגים בהם הנזק מהמשך עבודת הספק עלול להיות בלתי
הפיך ו/או על מנת למנוע נזק לגוף או לרכוש ,תהיה העירייה רשאית לבטל את
ההסכם ,כולו או את החלק הרלוונטי ממנו ,באופן מיידי בהתראה בכתב לספק
בת  24שעות.

ויתור
.49

כל התנאה ,חריגה ,ויתור ,ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף
אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע
מכוח דין או הסכם לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

כתובות והודעות
.50

כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת להסכם .מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח
בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו
כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך  5ימים מתאריך המשלוח.
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נספח ד

 יומצא כנדרש ע"י הזוכה בלבד -כתב ערבות ביצוע/טיב
לכבוד
עיריית ראשון לציון (להלן" :העירייה")
רחוב הכרמל 20
ראשון לציון
ערבות בנקאית מספר _________
.1

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד)
(להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום
כולל של _______ (במילים ₪ )__________ :בלבד (להלן" :סכום הערבות") בקשר למכרז
מס' ____ ____/וההסכם לאספקת טובין מכוחו.

.2

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך
____________ בשיעור __________________ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

.3

לפי דרישתכם הראשונה ,מייד עם קבלת דרישתכם בכתב ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב
בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות ,וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.4

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו ידנית בכתב בסניף ____________
בכתובת ____________________ כשהיא חתומה ע"י גזברית העירייה או ממלא/ת
מקומה .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא/ת מקומה של גזברית העירייה תהא מלווה
באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם העירייה.

.5

התשלום ,כאמור בסעיף  3לעיל ,יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה
על פי הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו פקודתכם
על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

.6

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

.7

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ,הסבה או להמחאה.
בכבוד רב,
_________________

טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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נספח ד1

טבלת גובה ערבות ביצוע בהתאם להיקף התקשרות עם הספק
היקף ההתקשרות השנתי בש"ח
כולל מע"מ

גובה ערבות בש"ח

עד 300,000

15,000

500,000 – 300,001

30,000

1,000,000 – 500,001

50,000

2,500,000 – 1,000,001

100,000

5,000,000 – 2,500,001

250,000

10,000,000 – 5,000,001

500,000

20,000,000 – 10,000,001

1,000,000

40,000,000 – 20,000,001

2,000,000

מעל 40,000,001

 5%מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ
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נספח ה

סעיפי אחריות
אחריות ,שיפוי ופיצוי
 .1הספק ישא באחריות מלאה ומוחלטת כלפי העירייה והבאים מטעמה ,וכן כלפי כל צד ג' ,לכל
ובגין כל נזק ,לגוף או לרכוש ,קלקול ,פגיעה ,אובדן או הפסד והכל מכל מין וסוג שהם ,אשר
יגרם כתוצאה מפעילות הספק ו/או מי מטעמו על פי הסכם.
 .2העירייה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים ,לגוף או
לרכוש ,ללא יוצא מן הכלל ,אשר ייגרמו כתוצאה מפעילות הספק ו/או מי מטעמו.
 .3הספק מתחייב לשפות את העירייה במלוא הסכום בגינו חויבה העירייה בעקבות כל תביעה
ו/או דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות הספק ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה וכן
בגין כל הוצא ה אשר העירייה נשאה בה בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס
כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות.
 .4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ומוסכם בזאת כי היה והספק לא ישפה ו/או יפצה
את העירייה כאמור ,תהא העירייה רשאית לנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע לה מאת הספק
כנגד כל סכום ,אשר יגיע לספק מאת העירייה על פי הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של
העירייה לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף.
ביטוח
 .5מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על
חשבון הספק ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ה 1והמהווה חלק בלתי נפרד
ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל.
 .6ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה ,על הספק להמציא לידי העירייה ,עם חתימתו על הסכם
זה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת
הביטוח ,על הספק להמציא לידי העירייה אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף
ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או
לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לעירייה ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה
בביטוח כאמור.
 .7מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הם בבחינת דרישה מזערית,
המוטלת על הספק ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל
דין ,ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולספק לא
תהיה כל טענה כלפי העירייה או מי מטעם העירייה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .8לעירייה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק
כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים
את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .9מוצהר ומוסכם כי זכויות העירייה לעריכת בדיקת אישור הביטוח ולדרישת השינויים
כמפורט לעיל ,אינן מטילות על העירייה או על מי מטעם העירייה כל חובה או כל אחריות
שהיא לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל
חובה שהיא ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת
שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .10הספק פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או
ציוד כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך
מתן השירותים ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן
ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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 .11בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים :ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה
גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי
רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד ,ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל
הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל ,לספק הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד
שלישי) המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  6לעיל יחול,
כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
 .12בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על
זכות התחלוף כלפי העירייה וכלפי הבאים מטעם העירייה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או
חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.
מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 .14נספח הביטוח הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל,
אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים
ממועד בקשת העירייה מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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נספח ה1
תאריך_____________:

אישור עריכת הביטוח

משתתפים שימו לב :אין למלא טופס זה בשלב הגשת ההצעה למכרז ,למעט חתימת המשתתף  +חותמת בתחתית
העמוד במקום המיועד לכך;
מסמך חתום ומאושר ייחתם ע"י המבטח של הזוכה בלבד לאחר זכייתו במכרז

הביטוחים המפורטים באישור זה הם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא שונו
באישור זה ,ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
מעמדו
המבוטח  /בעל הפוליסה
מעמדו
מקבל האישור
שם:
שם:
☐שוכר
☐ משכיר
___________________
עיריית ראשון לציון
☐משכיר
☐ חברת ניהול
ו/או החברה העירונית
☐חברת ניהול
☐ בעל מקרקעין
ו/או גופים עירוניים
אחרים ו/או חברת
☒ספק מוצרים
☐ שוכר
בנות
האם ו/או חברות
☒ספק שירותים
☒ מזמין שירותים/
קשורות
ו/או חברות
עבודות
☐קבלן
כתובת:
כתובת:
☒ מזמין מוצרים
☐אחר______ :
___________________
מרח' הכרמל ,20
☐ אחר______ :
ראשון לציון
תיאור הפעילות  /השירותים  /העבודות  /המוצרים נשוא אישור הביטוח
מכרז לאספקת ביגוד עבודה ובטיחות לרבות הובלה ,פריקה וחלוקה
בקשר ל☐ -הסכם ☒מכרז ☐הזמנת עבודה מס'
פירוט נוסף:

סוג

מספר פוליסה

מיום

הכיסויים
גבול האחריות /
סכום ביטוח
תקופת הביטוח
☒$☐ ₪

 .1רכוש
☐ רכוש
☐ א.
תוצאתי
 .2צד ג'

₪ 2,000,000
למקרה ולתקופת
הביטוח

 .3מעבידים

₪ 20,000,000
לעובד ,למקרה
ולתקופה

 .4אחריות
מקצועית
ת.רטרו:
 .5אחריות
המוצר /
ביטול חריג
חבות המוצר

ת.רטרו:

סעיפים מיוחדים
לטובת מקבל האישור
☐מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ סעיף שיעבוד
☒ ויתור על תחלוף
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת

 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב ובדואר רשום
למקבל האישור.
 ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
ומבטחיו ולא יחול סעיף השתתפות  /כפל ביטוח.
המבטח
חתימת האישור:
_______________________
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נספח ו

תשובות לשאלות הבהרה (ככל שנמסרו)
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דף חתימות ואישור תקציבי

הספק ע"י מורשי החתימה מטעמו:

בשם עיריית ראשון לציון:

______________________
ראש העירייה

____________ _______________
חתימה וחותמת
שם מלא

_______________________
גזברית העירייה

______________ _______________
חתימה וחותמת
שם מלא

אישור חתימה
אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח התאגיד __________________ מאשר בזאת כי
חתימות ה"ה _______________ ,_________________ ,שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף
חותמת התאגיד מחייבים ,על פי מסמכי הייסוד של התאגיד והחלטות הגוף המנהל שלו ,את
התאגיד ,לכל דבר ועניין.

_________________
עו"ד/רו"ח
אישור תקציבי
הרינו לאשר בזאת כי:
נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
ההוצאה הכספית לביצועו של חוזה זה מתוקצבת:
☐

תקציב רגיל מסעיף ___________________________.

☐

תקציב בלתי רגיל מסעיף _______________________.

☐

לפי אישור תקציבי שיינתן בנפרד לכל הזמנת עבודה.
_______________________
גזברית העירייה

_____________________
ראש העירייה
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