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מסמך א'
עיריית רמת השרון

מכרז פומבי מס' 478/2017
לאספקת כיבוד למוסדות העירייה

הוראות למשתתפים במכרז
(תנאי המכרז)
 .1כללי
 .1.1עיריית רמת השרון (להלן" :העיריה") מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת
כיבוד למוסדות העירייה ברמת השרון ,הכול בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
 .1.2את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש
הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש תמורת תשלום של ( ₪ 200אשר לא
יוחזר) ,במשרדי העיריה ,שד' ביאליק  41רמת השרון ,אצל מזכירת ועדת
המכרזים הגב' לימור נסט ,קומה  .2ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם
לרכישתם ,ללא תשלום.
 .1.3על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ,ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת
העירייה (המחאות פרטיות ,שטרות וכיו"ב לא יתקבלו) בשיעור מדויק של
 15,000ש"ח ,שתעמוד בתוקפה למשך  90ימים ועד ליום ______._17/4/18
 .1.4את ההצעה יש להגיש בשני ( )2עותקים זהים ,בצירוף כל מסמכי המכרז,
כשהם חתומים על ידי המציע בעט ,בתוך מעטפה סגורה ,עליה יצויין מספר
המכרז .במקרה של אי התאמה במחירים הרשומים באחד העותקים לעומת
השני ,יתוקן המחיר לפי העותק בו מופיע מחיר יחידה נמוך יותר.
את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי
העיריה ,שד' ביאליק  41רמת השרון ,אצל מזכירת ועדת המכרזים הגב'
לימור נסט ,קומה  ,2וזאת לא יאוחר מיום _____ _17/1/18בשעה
____( ____09:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .1.5פתיחת מסמכי המכרז תיערך על ידי ועדת מכרזים בישיבה שתתקיים ביום
_______ במשרדי העיריה ,אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין.
 .1.6פגישת הבהרות חובה ,תיערך ביום _____ ,_8/1/18בשעה _______11:00
בקומה  2במשרדי העיריה ,שד' ביאליק  ,41רמת השרון.
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ההשתתפות בפגישת ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות
במכרז .מציע ,לרבות מי מטעמו ,שלא ישתתף בפגישת הבהרות הצעתו
תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
.1.7
.1.8
.1.9
.1.10

המציע חייב להמציא אישורים כי הינו עומד נכון למועד הגשת ההצעות
למכרז בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז ,לרבות תנאי הסף ,לא תובא הצעתו לדיון
בועדת המכרזים.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים
וכן להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו ,הכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר /או הצעה כל שהיא,
ותהא רשאית להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המציע במכרז לתת
את שירותי הכיבוד ברמה מעולה.

 .2נשוא המכרז
 .2.1נשוא המכרז הינו אספקת כיבוד למוסדות העירייה ,אשר יחולקו לפי קבוצות
מוצרים כמפורט להלן:
 .2.1.1מוצרים רטובים – אספקה שבועית.
 .2.1.2מוצרים יבשים – אספקה חודשית.
 .2.1.3מוצרים עמידים – אספקה חודשית.
 .2.1.4אירועים מיוחדים – אספקה לפי דרישה.
למען הסר ספק יובהר ,כי על המציע להיות מסוגל לבצע אספקת מוצרים
בכל אחת מהקבוצות האמורות ,אשר ביחס אליהן הגיש הצעתו ,אד הוק
בהתראה של  24שעות ,ככל הנדרש ,וכמפורט בהסכם ההתקשרות.
 .2.2כל מציע נדרש להגיש את הצעתו ביחס לקבוצת מוצרים אחת לכל הפחות,
והוא יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להגיש הצעה לכל קבוצות המוצרים,
כאשר תוגש הצעה לכל קבוצת מוצרים בנפרד.
 .2.3כל מציע נדרש להגיש הצעתו בעצמו ולא יתאפשר לו לבצע את העבודה
באמצעות קבלני משנה.
 .3מסמכי המכרז וההסכם
 .3.1המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז
וההסכם":
.3.1.1
.3.1.2
.3.1.3
.3.1.4
.3.1.5
.3.1.6
.3.1.7

הוראות למשתתפים במכרז ותנאי המכרז – מסמך א'.
נוסח תצהיר עמידה בחוקי עבודה  -מסמך ב'.
נוסח תצהיר לעניין הרשעות קודמות – מסמך ב'.1
נוסח תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין  -מסמך
ב'.2
נוסח ערבות בנקאית – מסמך ג'.
הצהרה והצעת המציע  -מסמך ד'.
מפרט כמויות – מסמך ד'.1
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 .3.1.8נקודות הפצה – מסמך ד'.2
 .3.1.9המלצות – מסמך ה'.
 .3.1.10הסכם  -מסמך ו'.
 .3.2מסמכי המכרז וההסכם (כהגדרתם לעיל) הינם רכוש העירייה ,ונמסרים
למציעים למטרת הכנת ההצעה והגשתה למכרז זה .על המציע מוטלת החובה
להשיב את מסמכי המכרז וההסכם עד למועד האחרון להגשת הצעות (כהגדרתו
בסעיף  1.4לעיל) ,בין אם על דרך הגשת הצעה למכרז ובין אם על דרך השבת
מסמכי המכרז.
 .3.3מקבל מסמכי המכרז וההסכם אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש או להעתיקם
למעט למטרת הגשת הצעה למכרז זה.
 .4תנאי סף להגשת ההצעה
 .4.1כתנאי מוקדם לבחינת ההצעה והשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בתנאי
הסף ולהגיש את המסמכים הבאים ,לרבות אלו המעידים על עמידתו בתנאי
הסף ,כמפורט להלן:
.4.1.1
.4.1.2

.4.1.3
.4.1.4

אישור תקף משלטונות מס הכנסה על ניהול ספרים כחוק וכן אישור
עדכני לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלומי חובות מס) ,התשל"ו.1976-
אישור תקף של המציע בדבר היותו עוסק מורשה .כמו כן ,מציע שהוא
תאגיד ,יצרף העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של התאגיד ,ככל
שמדובר בחברה בע"מ – יצורף תדפיס רשם החברות מלא מעודכן נכון
למועד הגשת ההצעות ,וכן אישור מעו"ד או רו"ח בדבר המורשים
לחתום ולהתחייב בשמו של התאגיד.
בעל רישיון עסק תקף לממכר פרטי מזון ארוזים ,בהתאם לפריט ( 4.7ב)
לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג  2013 -ו/או פריט .4.7
(ד) לצו זה.
בעל ניסיון קודם ומוכח בשלושה מקומות עבודה לפחות ,בהם נתן
המציע שירותי אספקת מוצרי מזון ארוזים למוסדות ו/או ארגונים ו/או
חברות ו/או עיריות ו/או מועצות מקומיות ,בהיקפים הדומים להיקפים
המתבקשים על פי מכרז זה ,בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו
להגשת ההצעה ,וברציפות.
להוכחת הניסיון כאמור ,יצרף המציע ,לכל הפחות ,שלוש ( )3המלצות
נפרדות ,משלושה מוסדות ו/או ארגונים ו/או חברות ו/או עיריות ו/או
מועצות מקומיות ,בהם ביצע אספקת מוצרי מזון ארוזים ,לרבות שמות
הממליצים ,תפקידיהם ופרטי התקשרות (כתובת וטלפון נייד) ,בהתאם
לנדרש במסמך ה'.

 .4.1.5מציע יהיה מי שמקום עסקו (ממנו יסופקו המוצרים) מצוי במיקום שלא
עולה על מרחק של כ 10-ק"מ מרמת השרון.
 .4.1.6על המציע להיות בעל תעודת כשרות תקפה נכון למועד הגשת ההצעה.
 .4.1.7חתימה על התצהירים בנוסחים המצורפים כמסמכים ב' ,ב' 1ו  -ב'2
למכרז זה ,על ידי המציע ובעלי השליטה שבו (או השותפים שבו ,במידה
ומדובר בשותפות) ,בקשר עם עמידת המציע בחוקי העבודה המפורטים
במסמך ב'; פירוט ההרשעות (או היעדר ההרשעות) בדין פלילי של המציע
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ו/או בעלי השליטה בו (או השותפים בו) ,לרבות בעבירות לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז 1987-ולפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין),
התשנ"א ;1991-וכן הקנסות אשר הושתו על מי מהם בגין הפרת חוקי
העבודה ,אם וככל שהיו כאלה ,כמפורט במסמכים ב' 1ו – ב'.2
אם המציע ו/או מי מבעלי השליטה שבו (או השותפים בו) הורשעו
בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות
המנויות בחוקי העבודה המפורטים במסמך ב' ,ו/או נקנסו על ידי מנהל
האכיפה וההסדרה במשרד הכלכלה והתעשיה בשני ( )2קנסות או יותר
בשלוש השנים האחרונות  -אזי הצעתו תיפסל על הסף.
 .4.1.8השתתפות בישיבת ההבהרות ,לרבות צירוף פרוטוקול ישיבת ההבהרות
חתום על ידי המציע.
 .4.1.9צירוף ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  5להלן ובנוסח המצורף מסמך ג'
למכרז זה.
 .4.2הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  4.1לעיל ,לא תובא לדיון
כלל ,ותיפסל על הסף.
 .4.3העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע לצרף מסמך שנדרש לצרף למכרז ולא
צורף ו/או השלמת מסמכים ו/או נתונים וכן תהיה רשאית שלא להביא כלל
לדיון הצעה שלא צורפו אליה המסמכים המפורטים לעיל.
 .4.4העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים בדבר אפשרויותיו הכספיות
והמקצועיות כתנאי להתקשרותה עמו ,והמציע יהא חייב לספק לעירייה את
הפרטים.
 .4.5על המציע להיות בעל יכולת כספית כדי לעמוד בתנאי התשלום של העירייה,
שהינם שוטף  30 +יום מיום אישור החשבון על ידי מנהלת מחלקת הרכש.
 .5ערבות בנקאית
 .5.1כבטחון לחתימת המציע על ההסכם ,אם וככל שיזכה במכרז ,יצרף המציע
להצעתו ערבות בנקאית חתומה ,אוטונומית ובלתי תלויה ,לטובת העיריה,
בנוסח המצורף כמסמך ג' למכרז זה ,אשר תעמוד בכל התנאים המצטברים
להלן:
 .5.1.1סכום הערבות הינו  15,000ש"ח.
 .5.1.2הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס הינו
מדד חודש __ שפורסם ביום _____.
 .5.1.3הערבות תעמוד בתוקפה במשך תשעים ( )90ימים ועד ליום ________.
העיריה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך תשעים
( )90ימים נוספים ,ללא צורך בקבלת אישור המציע .מציע אשר יסרב
להארכה כאמור ,העיריה תהא רשאית לחלט את הערבות או לפסול את
הצעתו.
 .5.2במקרה בו תידחה הצעתו של המציע ,מכל סיבה שהיא ,הערבות תוחזר על ידי
העיריה תוך שבעה ( )7ימים ממועד מתן הודעת ההחלטה בדבר זהותו של
הזוכה במכרז ,ובכל מקרה לא יאוחר מעד תום תשעים ( )90ימים ממועד
הודעת העיריה למציע בדבר דחית הצעתו.
 .5.3במקרה בו תתקבל הצעת המציע ,הערבות תוחזר אליו לא יאוחר מעד תום
שבעה ( )7ימים מהיום שבו ימציא המציע את הערבויות הדרושות בהתאם
להסכם.
 .5.4מציע אשר הצעתו נתקבלה ,אך לא יעמוד בהוראות ההסכם ו/או לא יחתום על
ההסכם עם העיריה עד למועד הקבוע בסעיף  10.1להלן ,העיריה תהא רשאית
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לחלט את הערבות וסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי
מילוי תנאי ההצעה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העיריה לתבוע מהמציע
פיצויים נוספים בגין הנזקים הממשיים שיגרמו לה על ידו ,עקב אי קיום
ההצעה.
 .5.5הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות
לעיל  -לא תידון כלל.
 .5.6המציע ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכים בהנפקת הערבות.
 .6הצהרות והתחייבויות המציע
 .6.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואשור שכל פרטי
המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות
המפורטות במכרז ובהסכם .כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט
כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר
הגשת הצעת המציע.
 .6.2המציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו,
ו/או תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם.
 .6.3העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור בסעיף  6.2לעיל
כהסתייגות של המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
 .6.4כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או ההסכם ו/או מפרט הכמויות ,לא תתקבל לאחר הגשת
הצעת המציע.
 .6.5המציע ימלא את כל הסעיפים בהצעתו ,יחתום על כל דף ממסכי המכרז ,לרבות
שינויים ו/או הבהרות ו/או תוספות שיישלחו על ידי העיריה ,לרבות בעקבות
פגישת ההבהרות .על גבי חתימת המציע ,תוטבע חותמת התאגיד המציע,
ובמקרה בו מדובר במציע יחיד – יצויין שמו המלא ,מספר תעודת הזהות שלו
וכתובתו .הצעה שלא תהא חתומה באופן זה  -תיפסל על הסף.
 .6.6חובה על המציע לתת הצעה ביחס לקבוצת מוצרים אחת לכל הפחות ,ולכל
קבוצת מוצרים בנפרד ,והוא יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להגיש הצעה לכל
קבוצות המוצרים ,כאשר תוגש הצעה לכל קבוצת מוצרים בנפרד .על המציע
למלא את התמורה המבוקשת על ידו עבור אספקת הכיבוד בכל אחת מקבוצות
המוצרים.
 .6.7המציע מצהיר כי ידוע לו כי ככל שיזכה ,הצעתו תהא גלויה למציעים אחרים,
לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת המכרזים .ככל והמציע מתנגד לאמור
לעיל ,עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו מהם הסעיפים אותם הוא
מבקש להשאיר חסויים במקרה כאמור .מבלי לגרוע מן האמור יובהר ,כי
שיקול הדעת באם להראות את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית
להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי ,והכל בכפוף לדין החל.
 .6.8תוקף הצעת המציע במכרז תעמוד בתוקפה למשך תשעים ( )90ימים לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .7מחירי ההצעה
 .7.1המציע יצרף להצעה העתק של מחירון לצרכן מזדמן כפי שהוא אצלו נכון ליום
הראשון בחודש הקלנדרי האחרון לפני הגשת ההצעה ,בו נכללים כל הפריטים
המנויים במסמך ד' 1וכן יכללו מבצעים ככל שקיימים באותו מועד .מחירים
אלו ימולאו על ידי המציע בטבלה המפורטת במסמך ד' 1המצורף למכרז ,וכן
את אחוז ההנחה המוצע על ידו ביחס למחיר לצרכן המזדמן ,על כל מוצר בכל
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קבוצת מוצרים בנפרד ,בהתאם לקבוצות המוצרים לגביהן מגיש המציע הצעה
במכרז זה.
 .7.2מרגע הגשת ההצעה ,מחיר ההנחה אשר יופיע בו יהיה סופי ,והמציע לא יהא
רשאי לשנותו מכל סיבה שהיא ,לרבות בשל הקטנת ו/או הרחבת היקף העבודה
ו/או פיצול העבודה בין מספר מציעים על ידי העיריה ,והכל בכפוף להוראות
ההסכם.
 .7.3יובהר ,כי המחירים המפורטים במחירון אותו יצרף המציע על כל מוצר בכל
קבוצת מוצרים בנפרד ,בתוספת  ,5%יהוו את המחיר המקסימלי אותו יוכל
לגבות המציע ,לפני ההנחה הקבועה במכרז ,במהלך תקופת ההתקשרות ,הכל
כמפורט במסמך ד' 1למסמכי המכרז וסעיף  5להסכם ההתקשרות.
 .8הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
 .8.1העיריה תהא רשאית בכל שלב ,קודם ולא יאוחר משבעה ( )7ימים לפני המועד
האחרון להגשת ההצעות ,לבצע שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז ,בין אם
ביוזמתה ובין אם על בסיס שאלות ו/או הבהרות אשר התבקשו על ידי
משתתפים במכרז במהלך פגישה ההבהרות ,כאמור בסעיף  8.2להלן .השינויים
והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל
רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקס ,בהתאם לפרטים אשר נמסרו
על ידם בעת הרכישה.
 .8.2פגישת הבהרות  -המשתתפים במכרז מחוייבים להשתתף בפגישת הבהרות
אשר תיערך ביום ___ בשעה _____ ,בחדר הישיבות בקומה  2במשרדי
העיריה ,שד' ביאליק  ,41רמת השרון .השתתפות בפגישת ההבהרות הינה חובה
ותנאי סף להגשת ההצעה במכרז .מציע ,לרבות מי מטעמו ,אשר לא ישתתף
בפגישת ההבהרות ,הצעתו תיפסל על הסף.
 .8.3עד למועד פגישת ההבהרות ,יהא רשאי כל משתתף לפנות בכתב בעיריה
ולהודיע על הימצאותן של סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות לדין החל
ו/או לבקש הבהרות בקשר לפירוש סעיף או פרט ממסמכי המכרז .הפניה
תיעשה לידי גב' דורית אמיגה ,מנהלת הרכש של העיריה ,בפקס שמספרו
.03-5479543
 .8.4כל תשובה מהעיריה תיעשה בכתב ו/או במסגרת פגישת ההבהרות ,אשר
בסיומה יופץ בקרב המשתתפים פרוטוקול בכתב .תשובות בכתב מהעיריה,
לרבות פרוטוקול פגישת ההבהרות ,יצורפו על ידי המציע להצעתו ,כאשר הן
חתומות על ידו ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .9בחינת ההצעות והחלטת העירייה בדבר ההצעה הזוכה
 .9.1העיריה תבחן את הצעת המציע בשני שלבים:
 .9.1.1שלב א' – בחינת עמידה בתנאי הסף של המציע.
 .9.1.2שלב ב' – בחינת ההצעה הכספית וניסיונו של המציע.
 .9.2מציע שאינו עומד בתנאי הסף ,הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.
 .9.3בחירת הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה ,והיא אינה מתחייבת
לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן העיריה תתחשב ,בעת
שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה ,ביכולתו ובכושרו של המציע להעניק את
השירות בצורה הטובה ביותר ,בהמלצות שהמציא ,ניסיונו והנתונים בדבר
אפשרויותיו הכספיות .לצורך כך ,העיריה תהא רשאית לזמן את מי מבין
המציעים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לראיון אישי על מנת להתרשם בדבר
יכולתם לעמוד בתנאי המכרז ,או לדרוש פרטים נוספים על מנת להוכיח את
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מהימנותם ,כישוריהם ,ניסיונם ויכולתם הכספית של המציעים לבצע את
העבודה נשוא מכרז זה.
 .9.4העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור מציע אחד או לפצל את
ההתקשרות בין מספר מציעים ,בין אם על בסיס מספר קבוצות המוצרים
ובין אם לאו ,וכן להזמין את כל השירות נשוא המכרז או רק חלקים ממנו,
מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים
כלשהם.
 .9.5כמו כן ,תהא רשאית העיריה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להגדיל או
להקטין את הכמויות המצויינות במפרט הכמויות בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,לרבות במהלך תקופת ההתקשרות לאחר זכייתו של מציע ,בין אם
לפרק זמן מוגדר ובין אם לכל תקופת ההתקשרות כאמור במכרז .כמו כן,
העיריה תהא רשאית לבצע את השינויים כאמור ,לרבות במהלך תקופת
ההתקשרות עם הזוכה ,באופן אשר יחול על כל קבוצות המוצרים או על
חלקם ,וכן על זוכה אחד או על כולם (במקרה של פיצול המכרז למספר
זוכים).
 .9.6למען הסר ספק יובהר ,כי שינוי הכמויות או חלוקת העבודה בין מציעים
שונים על ידי העיריה ,כקבוע בסעיפים  9.5 – 9.4לעיל ,לא תשנה את מחירי
ההצעה כפי שהוגשו על ידי המציע ו/או תזכה אותו בפיצוי כלשהו ,ובחתימתו
על מסמכי המכרז ,מוותר המציע על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
העיריה מכל סוג שהוא עקב השינוי או הפיצול כאמור בסעיפים אלו.
 .9.7מבלי לגרוע מן האמור לעיל ובנוסף לו ,יובהר כי:
 .9.7.1אם בשעת בדיקת ההצעה על ידי העיריה התגלתה בה טעות חשבונית,
תתוקן ההצעה על ידי העירייה .נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל
של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה שצוינה בהצעה ,תתוקן אי
ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה ,ויראו את המציע כאילו
הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.
 .9.7.2בכל מקום שלא נקבע מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה
במחיר אומדן המחירים למכרז בנוגע ליחידה זו.
 .10חובת הזוכה במכרז  -חתימת הסכם ההתקשרות
.10.1

.10.2
.10.3

.10.4

הזוכה במכרז ,היינו המציע אשר הצעתו התקבלה ,יחתום על ארבעה ()4
עותקים של ההסכם ,על כל נספחיו ,לאחר שינויים ו/או תיקונים ו/או
מחיקות אשר יבוצעו על ידי העיריה בעקבות פגישת ההבהרות ,בהתאם
לשיקול דעתה כמפורט במכרז זה .הזוכה ימציא את ההסכם החתום לעירייה
בצירוף ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ואישור עריכת הביטוח מטעם החברה
המבטחת ,הכל כפי שנדרש בהסכם ,ולא יאוחר משבעה ( )7ימים מהמועד בו
הודיעה לו העירייה בכתב על זכייתו במכרז.
הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם תהא בגובה סך של  15,000ש"ח ותעמוד
בתוקפה למשך תקופת ההתקשרות ובתוספת של תשעים ( )90ימים לאחריה,
כמפורט בסעיף  7.2להסכם.
לא ימלא הזוכה אחר התנאים המפורטים בסעיף  10.1לעיל ,במלואם או
בחלקם ,תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולמסור את ביצוע
העבודות למציע אחר ,לרבות זוכה נוסף במקרה של פיצול העבודות על ידי
העיריה ,וכן לחלט את הערבות המצורפת להצעה ,במלואה או בחלקה,
כאמור בסעיף  5לעיל.
למען הסר ספק יובהר ,כי סכום הערבות הבנקאית כאמור בסעיף  5לעיל
ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות
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שנטל על עצמו ,לרבות בסעיף  10זה ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד
אחרים שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל
על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
 .10.5הזוכה מתחייב להתחיל בביצוע העבודה נשוא מכרז זה לא יאוחר מיום
______ או כל מועד אחר כפי שתורה לו העיריה.

בכבוד רב,

אבירם גרובר ,ראש העיר
עיריית רמת השרון
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מסמך ב'

תצהיר עמידה בחוקי עבודה
מכרז 478/2017

אני הח"מ ___________ נושא/ת ת.ז ________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן:
 .1אני הח"מ ,נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות אספקת כיבוד למוסדות
עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר .478/2017
 .2אני מכהן/ת כ________ אצל _____________ (להלן" :המציע") ,ומוסמך
לתת מטעמו תצהיר זה ,כחלק מהצעת המציע למתן שירותי אספקת כיבוד
למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר .478/2017
 .3הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי ככל שהצעתי תזכה ,אקיים אחר האמור בחוקים
המפורטים להלן:




















חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951 -
חוק דמי מחלה ,תשל"ו.1976 -
חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1950 -
חוק עבודת נשים ,תשי"ד.1954 -
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – .1965
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1953 -
חוק החניכות ,תשי"ג.1953 -
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)* ,תשי"א.1951 -
חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג.1963 -
חוק הביטוח הלאומי( ,נוסח משולב) ,תשנ"ה.1995 -
חוק שכר מינימום התשמ"ז – .1987
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2002 -
חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז.1957-
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח.1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,התשנ"א.1991-
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.1996-
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח.1988-
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החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח.1988-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א.2001-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו.2006-
החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה ,תשע"ב – .2011

 .4כמו כן המציע יפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטים
לענף שבו אני אתן את שירותיי לעיריה.
 .5הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,לזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

______________

_______________

המצהיר/ה

תאריך

אישור

אני הח"מ _____________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה
בפניי מר/גב' ____________ נושא/ת ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפויה לעונשים
הקבועים בחוק ,חתם/ה בפניי על תצהיר זה.

_______________
עורך דין
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מסמך ב'1

תצהיר לעניין הרשעות קודמות
מכרז 478/2017
(ייחתם על ידי המציע ובעל שליטה ,כמשמעו שליטה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח)1968-

אני הח"מ ___________ נושא/ת ת.ז ________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן (יש לסמן את הסעיפים הרלבנטיים):

 .1אני ___________________ אצל _____________ (להלן" :המציע"),
ומוסמך לתת מטעמו תצהיר זה ,כחלק מהצעת המציע למתן שירותי אספקת
כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר .478/2017
אני מחזיק ב  %__ -ממניות המציע ונותן תצהירי זה כחלק מהצעת המציע
למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר
.478/2017
 .2הח"מ מעולם לא הורשע בעבירה פלילית ,לרבות בהתאם לחוקים המנויים
במסמך ב' למסמכי המכרז ,לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים ,ולמיטב ידיעתו
לא מתנהלות נגדו חקירות בקשר עם עבירה פלילית שבוצעה על ידו.
 הח"מ הורשע בשתי ( )2עבירות פליליות ,לרבות בהתאם לחוקים המנויים
במסמך ב' למסמכי המכרז ,או יותר (יש לפרט את שמות החוקים -
________________________________________________________
________) ,אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 הח"מ הורשע בשלוש ( )3השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז בשתי ( )2עבירות פליליות או יותר ,כמפורט להלן:

 עבירה על חוקי עבודה :__________________________________________
 עבירה בדין הפלילי לפי חוק:______________________________________
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"עבירה פלילית" בסעיף זה – כל עבירה פלילית ,לרבות עבירות בתחום איכות
הסביבה ,ולמעט עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג קנס ,עבירות
מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור ,רישיון או
הסכמה).
  .3על הח"מ לא הושתו קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה והתעשייה בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים במסמך ב' למסמכי
המכרז ,בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 על הח"מ הושתו __ קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
התעשייה והמסחר בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים במסמך ב' למסמכי
המכרז ,בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

מצורף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר
ההרשעות והקנסות כאמור או היעדרם.

 .4הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

______________

_______________

המצהיר/ה

תאריך

אישור
אני הח"מ _____________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה
בפניי מר/גב' ____________ נושא/ת ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפויה לעונשים
הקבועים בחוק ,חתם/ה בפניי על תצהיר זה.

_______________
עורך דין
מסמך ב'2
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
מכרז 478/2017

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

 .1אני מכהן/ת כ________ אצל _____________ (להלן" :המציע") ,ומוסמך
לתת מטעמו תצהיר זה ,כחלק מהצעת המציע למתן שירותי אספקת כיבוד
למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר .478/2017
 .2בתצהיר זה:
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד בשליטת בעל השליטה אצל המציע.
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 .3הח"מ מצהיר בזאת ,כי הוא וכל בעל זיקה למציע (יש לסמן את הסעיף
הרלבנטי):
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה
בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר  )2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז.1987-
 הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ( 31באוקטובר  )2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 .1987יחד עם זאת ,ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש ( )3השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ( 31באוקטובר  )2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 .1987מועד ההרשעה האחרונה הוא _____________.
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 .4זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

________________

_________________

תאריך

המצהיר

אישור

אני הח"מ _____________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה
בפניי מר/גב' ____________ נושא/ת ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפויה לעונשים
הקבועים בחוק ,חתם/ה בפניי על תצהיר זה.

_______________
עורך דין

מסמך ג'1
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נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
מכרז 478/2017

תאריך___________________ :
שם המוסד הבנקאי_____________ :
לכבוד:
עיריית רמת השרון
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ……………………………..
 .1על פי בקשת ________________ (להלן" :המציע") בקשר למכרז פומבי מס'
 478/2017למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון (להלן:
"המכרז") ,ולהבטחת מילוי מלא ומדוייק של תנאי המכרז וההסכם על ידי
המציע ,הננו ערבים בזאת כלפיכם בערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ,מלאה
ומוחלטת לשלם לכם כל סכום עד לסך של  15,000ש"ח (במילים :חמישה עשר
אלף ש"ח) (להלן" :הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלית מדד המחירים
לצרכן בין מדד הבסיס של חודש _____  2017כפי שפורסם ביום ____ לבין
המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.
 .2תוקף הערבות יהא עד ליום __________ ועד בכלל.
 .3סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך שבעה ( )7ימים מעת הגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי
להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים
לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע.
 .4ככל והמדד במועד חילוט הערבות יהא נמוך ממדד הבסיס ,אזי נשלם לכם את
סכום הקרן של הערבות.
 .5ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

מסמך ג'2
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נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
מכרז 478/2017
תאריך___________________ :
שם המוסד הבנקאי_____________ :
לכבוד:
עיריית רמת השרון
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ……………………………..
 .1על פי בקשת ________________ (להלן" :המציע") בקשר למכרז פומבי מס'
 478/2017למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון (להלן:
"המכרז") ,ולהבטחת מילוי מלא ומדוייק של תנאי המכרז וההסכם על ידי
המציע ,הננו ערבים בזאת כלפיכם בערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ,מלאה
ומוחלטת לשלם לכם כל סכום עד לסך של  15,000ש"ח (במילים :חמישה
עשר אלף ש"ח) (להלן" :הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלית מדד
המחירים לצרכן בין מדד הבסיס של חודש _____  2017כפי שפורסם ביום
____ לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.
 .2תוקף הערבות יהא עד ליום __________ ועד בכלל.
 .3סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך שבעה ( )7ימים מעת הגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי
להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים
לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע.
 .4ככל והמדד במועד חילוט הערבות יהא נמוך ממדד הבסיס ,אזי נשלם לכם את
סכום הקרן של הערבות.
 .5ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

מסמך ד'
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הצהרה והצעת המציע
מכרז 478/2017
לכבוד
עירית רמת השרון
א.ג.נ,.
הנדון  :מכרז פומבי מס'  478/2017למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות העירייה
הח"מ ,______________________ ,מס' ח.פ/.ת.ז/.שותפות ________________,
מרחוב _________________ ,מצהירים ,מתחייבים ומסכימים בזאת ,יחד ולחוד,
כמפורט להלן:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7

קראנו בעיון את מסמכי המכרז ,לרבות הוראות למשתתפים במכרז וההסכם על
נספחיו (להלן" :מסמכי המכרז").
הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,בחנו את תנאי ההסכם וכל הגורמים
האחרים הקשורים ו/או המשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז ו/או הנובעים
מהם ,וכן כל הגורמים המשפיעים או עשויים להשפיע על קיום התחייבויותינו על פי
מכרז זה ,לרבות מפרט הכמויות ,ולוחות הזמנים למתן השירות.
בהתאם לאמור לעיל ,קבענו את הצעתנו והרינו להגישה ולהתחייב בפניכם להוציא
לפועל את השירות והאספקה נשואי מסמכי המכרז ,ולקיים את מלוא
התחייבויותינו בהתאם להצעתנו זו.
ידוע לנו כי אנו מחוייבים להגיש את הצעתנו ביחס לקבוצת מוצרים אחת לכל
הפחות ,ולכל קבוצת מוצרים בנפרד ,בהתאם לדרישות העיריה ומסמכי המכרז.
הננו מצהירים כי מתן השירות והאספקה יבוצעו על ידינו בלבד ,ולא תהא לנו כל
אפשרות להעסיק קבלני משנה בביצוע העבודה.
כמו כן ,אנו מצהירים כי:
 .6.1אנו בעלי הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים למתן השירות ו/או אספקת
המוצרים נשוא המכרז.
 .6.2ברשותנו ,או שיש בכוחנו להשיג את המשאבים ,הציוד ,כוח האדם והכיבוד
הדרושים על מנת לבצע את מתן השירות והאספקה נשוא המכרז ,לרבות בזמני
חירום ,כהגדרתם בהסכם המצורף למכרז זה.
 .6.3אנו מסוגלים ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על
פי הוראות המכרז ,לרבות בזמני חירום.
 .6.4אנו מתחייבים כי נעמוד בכל הדרישות הקבועות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך
מתן השירות נשוא המכרז.
במידה והעיריה תחליט לקבל את הצעתנו כהצעה הזוכה ,הננו מתחייבים לבצע את
התחייבויותינו עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצון העירייה ו/או
הממונה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם ובכפוף לכל דין .כמו כן ,ובתוך שבעה ()7
ימים מתאריך הודעת העיריה בדבר הזכייה במכרז ,או בתוך פרק זמן אחר כפי
שייקבע על ידי העיריה ,אנו מתחייבים לפעול כדלקמן :
 .7.1לחתום על ההסכם ונספחיו ,לרבות שינויים/תיקונים בעקבות פגישת
ההבהרות ,כאמור בסעיף  10.1למסמך א' ,ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.
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 .7.2להמציא את הערבות בנקאית לקיום ההסכם וכן אישורי עריכת ביטוח
חתומים על ידי החברת המבטחת.
 .8ידוע לנו כי במקרה בו לא נבצע את הפעולות המנויות בסעיף  7זה לעיל במלואן,
העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז וכן לחלט את הערבות הבנקאית
המצורפת להצעתנו זו ,כפיצוי מוסכם ,ומבלי לגרוע מזכות או סעד אחרים
העומדים לרשות העיריה בגין הנזקים שייגרמו לה עקב הפרת התחייבויותינו.
 .9מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  7ו –  8לעיל ,אנו מצהירים ומתחייבים כי עם
הגשת הצעתנו זו ,אנו מחוייבים להסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ,על כל נספחיו ,לכאורה היה חתום על ידינו ,וככל שהצעתנו תזכה ,אף אם
לא נחתום על ההסכם ,העיריה תהא רשאית לראות בהצעתנו זו כהסכם מחייב לכל
דבר ועניין ,ומבלי שהדבר יגרע באיזה מזכויותיה של העיריה בהתאם למסמכי
המכרז .ככל ונידרש לתחילת העבודות נשוא מכרז זה עוד קודם לחתימתנו על
ההסכם ,נפעל בהתאם לדרישות העיריה כמפורט בהסכם ונספחיו.
 .10ידוע לנו כי אנו חייבים לתת את הצעתנו לכל אחד מסעיפי מפרט הכמויות ,בהתאם
לקבוצת המוצרים בגינה הגשנו את הצעתנו ,ובגין כל קבוצת מוצרים בנפרד ,אם
וככל שהצעתנו הוגשה לגבי כמה קבוצות מספרים ,וכי עלינו למלא את מפרט
הכמויות במלואו .עוד ידוע לנו ,כי בכל מקום בו לא מולא על ידינו מחיר ליחידה,
יושלם המחיר על ידי העיריה בהתאם לאומדן המחירים במכרז בנוגע ליחידה זו,
כאמור בסעיף  9.8.2למסמך א'.
 .11עוד ידוע לנו ואנו מסכימים כי לעירייה שמורה הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,לקבל או לסרב לקבל את הצעתנו זו ,כולה או מקצתה ,לפצל את
ההתקשרות בין מספר מציעים בין קבוצות המוצרים ו/או בתוך הקבוצות עצמן,
ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של העיריה.
 .12ידוע לנו כי הכמויות המפורטות במפרט הכמויות משוערות בלבד ואינן מחייבות את
העירייה בכל צורה שהיא וכי העירייה רשאית להזמין כיבוד בכמות ובתדירות עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי.
 .13עוד ידוע לנו כי לא יחול כל שינוי במחיר היחידה לפריט ,במקרה בו תבחר העירייה
להגדיל ו/או להקטין את הכמויות ו/או לפצל ההתקשרות עם מציעים נוספים.
 .14ידוע לנו כי המחיר הכלול בהצעתנו ,כפי שנרשם במפרט הכמויות ,כולל את כל
ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות באספקת המוצרים
נשוא מכרז זה על פי תנאי המכרז ,לרבות רווח קבלני.
 .15בעצם הגשת הצעתנו למכרז ,הרינו נותנים בזאת את הסכמתנו לכל התנאים
הכלולים במסמכי המכרז ומוותרים ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל טענה
בקשר עם תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.
____________________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת המציע
באמצעות________________ :
תפקיד___________________:
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מסמך ד'1
מפרט הכמויות
מכרז 478/2017
הטבלאות שלהלן מחולקות בהתאם לקבוצות מוצרים :מוצרים רטובים ,מוצרים
יבשים ,מוצרים עמידים ומוצרים לאירועים מיוחדים.
על המציע לנקוב בכל אחת מהטבלאות להלן (בהתאם לקבוצה בה הוא מגיש את
הצעתו) ,את המחיר לצרכן המזדמן (לא כולל מע"מ) נכון למועד הגשת ההצעה ,בהתאם
למחירון לצרכן המזדמן כפי שחל אצל המציע ביום הראשון לחודש הקלנדרי האחרון
לפני הגשת ההצעה ,לכל אחד מהמוצרים המפורטים בה .המחיר יוכפל בכמות השנתית
המצויינת בטבלה .סיכום ההצעה ייתן את סה"כ העלות השנתית המשוקללת ,לפני
מע"מ.
בנוסף ,על המציע לנקוב באחוז ההנחה אשר ניתן ויינתן על ידו ביחס למחיר לצרכן
המזדמן אצל המציע על כל מוצר בכל קבוצת מוצרים בנפרד ,כפי שיחול בעסקו של
המציע נכון ליום הראשון בכל חציון קלנדרי ,ויכללו בו גם מבצעים ככל שקיימים
(כגון 1.7.2018 ,1.1.2018:וכו') ,ובכל מקרה המחיר המזדמן המקסימאלי אשר יחול
בתקופת ההתקשרות יהא המחיר אשר מפורט בטבלאות שלהלן.
אחוז ההנחה יהיה זהה לגבי כל אחד מהמוצרים שירכשו על ידי העירייה ויהיה קבוע
בכל תקופת ההתקשרות ,לרבות במקרה של עדכון מחירים כמפורט להלן.
מובהר כי ככל שחלים מבצעים בעסקו של המציע בנוגע לפריטים נשוא מכרז זה ,יציין
זאת המציע בטבלה המועברת לעירייה ,ושיעור ההנחה הקבוע לגבי אותו מוצר,
כמצויין במסמכי מכרז זה ,יחושב ביחס למחירי המבצע.
ככל שמחירי המבצע הינם תלויי הזמנת כמות מינימלית מפריט מסויים ,תימנה
הכמות לפי כל הזמנה בנפרד.
מבלי לגרוע מן האמור ,יובהר כי הכמויות המצויינות בטבלה הינן הערכה שנתית ,על
בסיס הכמויות שנרכשו בשנה קודמת ,ואינן כוללות רכישות בזמני חירום .סטיה
בכמויות עד  30%כמו גם רכישות בזמני חירום לא ישנו את שיעור ההנחה המוצע לגבי
כל מוצר.
למען הסר ספק יובהר ,כי החלפות ו/או החזרות של מוצרים תיעשנה מול מחלקת
הרכש בלבד .המציע מצהיר כי ידוע לו שאי קיום הוראה זו בדבר ביצוע החלפות ו/או
החזרות שלא דרך מחלקת הרכש מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
במהלך תקופת ההתקשרות המציע יהא רשאי לעדכן את המחירים אחת לחציון קלנדרי
בלבד בהתאם למחיר המזדמן לצרכן כפי שחל אצל המציע ביום הראשון לאותו חציון
קלנדרי ,ומחיר זה יהיה קבוע לכל הזמנה שתהא במהלך אותו החציון הקלנדרי ,בצירוף
ההנחה הקבועה על כל אחד מהמוצרים ,ובלבד שמחירים אלו לא יהיו גבוהים
מהמחירים אשר צויינו בהצעתו של המציע כמפורט בטבלאות להלן בתוספת של .5%
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הסר ספק ,יובהר כי במידה ובמהלך אותו חציון
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קלנדרי יחולו שינויים במחירי המוצרים בעסקו של המציע ,לרבות מבצעים אשר יחיל
המציע בעסקו מעת לעת ,אזי בכל מקרה מחירי המוצרים יהיו בהתאם למחיר הנמוך
ביותר שחל באותה העת בעסקו של המציע ,ולא יותר מהמחירים הנקובים אשר נשלחו
על ידי המציע לעיריה בתחילת החציון הקלנדרי ו/או המחירים המופיעים בהצעה
בתוספת של  ,5%הנמוך מביניהם ,הכל לפני ההנחות הקבועות כמצויין במסמכי מכרז
זה.
עוד יובהר ,כי לא יחול כל שינוי בשיעור ההנחה הניתן על ידי המציע ,והוא יישאר קבוע
למשך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות במקרה של עדכון מחירים.
קבוצת המוצרים העמידים
תאור המוצר

חלב עמיד  1 - 1%ליטר קרטון
חלב עמיד  1 - 3%ליטר קרטון
שוקו עמיד  250מ"ל

כמות שנתית
משוערת

150
1000
100

זיתים קופסת שימורים  560גר'

2

מלפפון בחומץ קופסת שימורים

17

בקבוק לימון משומר  1ליטר

4

בקבוק פטל  1ליטר

3

בקבוק פטל  2ליטר
חומץ  1ליטר

21

שמן זית  1ליטר

מחיר יח'
(ללא
מע"מ)

שיעור
ההנחה
הקבוע על
כל מוצר

6
2
סה"כ לפני מע"מ
סה"כ כולל מע"מ ()17%

סה"כ עלות
לכל הכמות,
לאחר ההנחה
(לא כולל
מע"מ)
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קבוצת המוצרים הרטובים
תאור המוצר

חלב טרי  1 - 1%ליטר קרטון
חלב טרי  1 - 3%ליטר קרטון
גבינה לבנה  250גרם
גבינה צהובה  400גרם
מחמאה  200גרם
קוטג'  250 3%גרם
חומוס  1ק"ג
לחם פרוס

כמות שנתית
משוערת

500
4500
17
4
1
15
8
10

חרדל  250מ"ל

2

טונה  160גרם

2

מיונז  500גרם

2

קטשופ לחיץ  750גרם

4

גבינת שמנת 5%
שמן קנולה  1ליטר

30

שמן זית  750מ"ל

מחיר יח'
(ללא
מע"מ)

שיעור
ההנחה
הקבוע על
כל מוצר

12
2

שוקולד למריחה חלבי  500גר'

10

שוקולד למריחה (קופסה קטנה)

10

שוקולד מריר פרווה  100גר'

4

גבינה בולגרית 5%

30
סה"כ לפני מע"מ
סה"כ כולל מע"מ ()17%

סה"כ עלות
לכל הכמות,
לאחר ההנחה
(לא כולל
מע"מ)
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קבוצת המוצרים היבשים
תאור המוצר

קפה שחור  100גר'
קפה שחור טורקי  100גר'
קפה נמס  200גרם
קפה נמס  200גר'
תה תפזורת  125גרם
תה צמחים (פירות יער)  2.7גרם *  25שקיות
בחבילה
תה ירוק  1.5גרם * 25שקיות בחבילה
תה  1.5גרם  100שקיות בחבילה
אבקת קקאו  150גרם

כמות שנתית
משוערת

65
3902
685
40
36
586
408
306
10

בקבוק מים מינרלים  0.5ליטר ,ביחידות

804

שישיית בקבוקי מים מינרלים  1.5ליטר

552

בקבוק שתיה דיאט מוגז  1.5ליטר

74

בקבוק שתיה מוגז  1.5ליטר

96

בקבוק שתיה לא מוגז  1.5ליטר
סוכר  1ק"ג

6

סוכרזית בשקית אישית  100יח'
סוכרזית טבליות  1,200יח'
וופל  200גר'
עוגיות שונות – בהתאם לרשימה שתועבר
על ידי המציע ,במשקל  400גר' (בקופסאות)
עוגה ארוזה בטעמים שונים  400גר'
מלח לימון  200גרם
טרופית (יחידות)

1400
10
201
389
924
28
50
200

בקבוק שתיה בטעמי פירות לא מוגז 1.5
ליטר

10

בקבוק סודה  1.5ליטר

10

אפרופו  80גרם (או שווה ערך)

15

אפרופו קטן  50גרם (או שווה ערך)

30

מחיר יח'
(ללא
מע"מ)

שיעור
ההנחה
הקבוע על
כל מוצר

סה"כ
עלות
לכלהכמות,
לאחר
ההנחה
(לא כולל
מע"מ)
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ביסלי  50גרם (או שווה ערך)

30

ביסלי  80גרם (או שווה ערך)

76

במבה  50גרם (או שווה ערך)

50

במבה  80גרם (או שווה ערך)

100

ביסקוויט  500גר'

10

קרקר  250גר'

15

תפוצ'יפס  80גר' (או שווה ערך)

58

תפוצ'יפס  50גר' (או שווה ערך)

13

בייגלה שטוחים  350גרם (או שווה ערך)

107

בייגלה  400גרם

77

דוריטוס  80גרם (או שווה ערך)

20

דוריטוס  50גרם (או שווה ערך)

10

צ'יטוס  40גרם (או שווה ערך)

15

מיקס חטיפים  182גרם

15

מיני חטיף שוקולד אצבעות  200גרם

10

נישנושים  350גרם

210

סוכריות טופי פירות  850גרם

10

עוגיות מיני שוקולד צ'יפס  225גרם

8

עוגיות  600גרם

15

עוגיות בטעמים  300גרם

10

עוגיות מזרחיות שומשום  400גרם

450

פופקורן פרווה למיקרו  600גרם

4

פופקורן חמאה למיקרו  600גרם

11
סה"כ לפני מע"מ
סה"כ כולל מע"מ ()17%

ידוע לי כי אחוזי ההנחה הנקובים בהצעתי יהיו אחוזי הנחה הקבועים בכל רכישות
העיריה במהלך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה ,אם וככל שהעירייה
תבחר להאריך את תקופת המכרז) וכי ההנחה תינתן מהמחיר לצרכן המזדמן כפי
שיהיה ביום הראשון לכל חציון קלנדרי (לרבות מבצעים אם קיימים) ,ובכל מקרה על
המחיר הנמוך ביותר החל על המוצרים במהלך החציון הקלנדרי ,אם וככל שיחולו
שינויים במחירים לצרכן המזדמן ,ולא יותר מהמחירים המצויינים בהצעתי כמפורט
בטבלאות שלעיל בתוספת של  5%בלבד.
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כן ידוע לי כי התמורה המוצעת על ידי הינה סופית וכוללת כל ההוצאות הכרוכות במתן
השירות ,כולל אך לא רק תשלום בגין כוח אדם ,הובלה וכיוצא באלה.
שם המציע:
ת.ז .או מס' ח.פ.
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך :
חתימה :
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מסמך ד'2
נקודות הפצה
מספר שם

כתובת

אותו
בניין

עירייה

שד' ביאליק 41

טלפון

איש קשר

1

גזברות

שד' ביאליק 41

5483855

זהבה סבג

2

הנדסה

שד' ביאליק 41

5483814

בת חן

3

לשכת מנכל

שד' ביאליק 41

5483818

יערה

4

לשכת סגן ראש
העיר יעקב
קורצקי

שד' ביאליק 41

5483873

חנה שושני

5

לשכת ראש
העיר

מנהל

ולדימיר

קומה ד
שד' ביאליק 41

5483803

גילה

קומה ד

6

מוקד עירוני

שד' ביאליק 41

5483819

7

משאבי אנוש

שד' ביאליק 41

5483828

יהודה
ליבנת

בקרבת
העירייה
1

פיקוח בניה

2

מערכות מידע

שד' ביאליק 41

5483871

טלי

סלבה

בקרוואנים
רימונה

צחי

אוסישקין פינת 5477413
שד' ביאליק

3

נכסים GIS

אוסישקין 71

5483830

רומה

עינב

4

ניקוז

אוסישקין 71

5490483

ענת שבו

אנדרי

5

מוזיאון
גיאולוגי

הפלמ"ח 12

5497185

חבצלת

רחל

6

מל"ח

ההגנה פינת
המחתרת בתוך
המקלט

5483832

סיגל

צדוק

7

ספריה יד לבנים ההגנה פינת

5408003

תלי סלומון

לאה בן
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המחתרת
8

יד לבנים

ההגנה פינת
המחתרת

9

קונסרבטוריון

אוסישקין 101

אותו
בניין

מתחם מוריה
והאזור

טובים
 0574564148אסנת
5483851
 0505811444גיל

דן

(החל )14:00

1

איכות הסביבה

מוריה 22

5483879

אירית פינס

2

תברואה

מוריה 22

5483837

רוחמה

איציק

3

תרבות הדיור

מוריה 22

5496158

קארין

יוכי סלע

בקרבה
1

גנים ונוף

ז'בוטינסקי 56

2

זהירות
בדרכים /מגרש
זהירות

יצחק אלחנן 5490177 13

מספר שם

כתובת

5479644

טלפון

מיטל גדסי

ג'קי בן מרגי

סיגל

צביקה

איש קשר

מנהל

מתחם נווה מגן
פזית הק

1

אלימות

יצחק שדה 4

7602484

שגית

2

חינוך

יצחק שדה 4

7602444

אילנה

3

קידום נוער

יצחק שדה 4

7602466

רונית

נאוה

4

רווחה

יצחק שדה 4

7602426/7

שרית/רותי

טלי נדיר

5

שירות
פסיכולוגי

יצחק שדה 4

7602499

אריאלה
/רינה
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מתחם רחוב העבודה
מתחם רחוב
העבודה
אבנר

1

פיקוח/בטחון

העבודה 5

5483892

אבי חיון

2

פניות הציבור

העבודה 5

5477424

יהודית/תמר אתי

בקרבת מקום
1

רקפת

העבודה 4

5405377

ויקי ברדה

שוש מנור

2

אשכול פיס

העבודה 12

5477034

מאיר צאפל

דפנה

3

תרבות

מרדכי 7

5409142

שרון

אלי שגיא

4

מינהל גיל הזהב

דבורה הנביאה
7

5474972

ענת יוסף

לאה אורן

מתחם הנביאים
אותו מתחם
1

תחזוקה

הנביאים 59

5496126

דינה

מאיר עשת

2

חשמל

הנביאים 59

5408148

כרמלה

משה

3

חוצות

הנביאים 59

5472725

4

רכב

הנביאים 59

5408144

5

מחסן ניסים

הנביאים 59

0537242345

6

דואר

הנביאים 59

 0534564023ציון

איציק
יואב

בני עוקשי
ניסים

בקרבת מקום
1

ארכיון פייבוש

בית גוברין 7

5479835

2

מחוננים

שבטי ישראל
104

7262756

פייבוש
ניסים
תמי רחמים
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רכש
1

רכש

ירמיהו  1בתוך
מתנ"ס אלי
כהן

5479535/6

יוסי

דורית

מבלי לגרוע מן האמור ,נקודות ההפצה המפורטות בנספח זה לעיל עשויות להשתנות
מעת לעת ,בהתאם להחלטת העיריה ולשיקול דעתה הבלעדי.
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מסמך ה'

המלצות

מס
סידורי

שם המוסד

משנה עד שנה

שם הממליץ

תפקיד
הממליץ

טלפון במשרד

1

2
3

4
5

חובה לצרף להצעה את ההמלצות עצמן  +מסמכים
יש למלא הטבלה בדייקנות רבה כולל מספרי טלפון ניידים של הממליצים.

נייד
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מסמך ו'

הסכם
מכרז 478/2017
שנערך ונחתם ברמת השרון ביום _____ לחודש ________ שנת 2017
בין:

עיריית רמת השרון
משדרות ביאליק  ,41רמת השרון
באמצעות מורשי החתימה מטעמה :מר אבירם גרובר ,ראש העיריה ,ומר גידי טביב,
גזבר העיריה
(להלן" :העירייה" או "המזמין")

לבין:

_______________ ,ח.פ_______________ :.
כתובת___________________________ :
טלפון________________ :
פקס________________ :
באמצעות המוסמכים לחתום בשמה______________ :
(להלן" :הספק")

הואיל

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' ( 478/2017להלן" :המכרז") לאספקת כיבוד
למוסדות העירייה (להלן :הכיבוד) ,בהתאם לנקודות ההפצה במוסדות השונים,
המפורטות בנספח א' המצורף להסכם זה;

והואיל

והספק השתתף במכרז והוא מוכן לספק את הכיבוד לפי תנאי ההסכם ומצהיר
בזאת שהוא מסוגל מכל הבחינות למלא אחר התחייבויותיו ,לרבות הרישיונות,
המשאבים וכוח האדם הדרושים ,לשביעות רצונה המלא של העירייה ,והכל
כמפורט בהסכם זה;

והואיל

ו-ועדת המכרזים של העיריה בישיבתה מיום ____ החליטה לאשר את זכית
הספק במכרז לאספקת הכיבוד וההחלטה אושרה על ידי ראש העיריה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם
ההדדיות ,בכל הנובע לאספקת הכיבוד נשוא הסכם זה;
אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 .1מבוא
.1.1המבוא להסכם זה ,נספחיו ,מסמכי המכרז ,על כל המסמכים והנספחים המצורפים
אליו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
.1.2נספחיו של ההסכם הינם כדלקמן:
.1.2.1

נספח א' – נקודות ההפצה במוסדות העירייה אליהם יסופק הכיבוד בהתאם
להסכם זה .נקודות ההפצה עשויות להשתנות מעת לעת ,בהתאם להחלטת
העיריה ,ובכפוף למתן הודעה בכתב לספק.

.1.2.2

נספח ב' – הצעת המחיר ,הכולל את מפרט הכמויות של הכיבוד המבוקש,
בהתאם לקבוצות מוצרים.
מסמכי המכרז המהווים את הצעת הספק (כמפורט בסעיף  3.1למסמך א'
למסמכי המכרז) ,לרבות המסמכים א' – ו' למסמכי המכרז.

.1.2.3

נספח ג'  -אישור עריכת ביטוחים על ידי הספק.

 .2ההתקשרות
 .2.1העירייה מתחייבת בזאת למסור לספק ,והספק מקבל על עצמו לבצע בהתאם את
אספקת הכיבוד כהגדרתם לעיל וכמפורט במפרט הכמויות (להלן" :מפרט
הכמויות") הכלול בהצעת המחיר ,ומצורף כנספח ב' להסכם זה.
למען הסר ספק יובהר ,כי אין הספק רשאי לבצע את העבודות באמצעות ספקי
משנה מטעמו.
 .2.2כל דבר שהספק חייב לבצעו על פי ההסכם ,ייעשה על חשבונו הוא אלא אם כן נקבע
בהסכם במפורש אחרת.
 .2.3הספק אחראי לכך ,כי כל פעולה לפי ההסכם שהוצאתה לפועל על ידו מחייבת רישוי
ו/או קבלת היתר ,ישיג הספק את הרישוי ו/או את ההיתר ,בהתאם להוראות הדין
החל עליהם.
 .2.4העירייה תהא רשאית ,מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,להזמין חלק מהכיבוד,
להגדיל או להקטין את הכמות המפורטת במפרט הכמויות .הספק ימלא אחר
דרישות העירייה ובכל מקרה של הגדלת ו/או הקטנת היקף אספקת הכיבוד כאמור
לעיל בהיקף של עד  30%מן האמור במפרט הכמויות ,לא יזכה את הספק בפיצוי או
תשלום מעבר לסכומים המפורטים במסמך ההצעה ,ולספק לא תהיינה לו כל טענות
ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בגין שינוי במגבלות האמורות.
 .2.5במידה והספק לא יספק את הכמויות המבוקשות בהזמנות שיועברו על ידי העירייה
מעת לעת ,ולא יעמוד בהתחייבויותיו נשוא הסכם זה להנחת דעתה המוחלטת של
העיריה ,רשאית העיריה לבצע הזמנות לאספקת כיבוד או לרכוש את הכיבוד חלף

32

הספק ,בעצמה ,באמצעות אחר או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ,וזאת על חשבון
הספק .סעיף זה אינו פוגע בזכות העירייה לכל סעד אחר ,לרבות פיצויים הקבועים
בהסכם זה.
 .2.6מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  2.5לעיל ,התקשרה העיריה עם צד שלישי בהתאם
לסעיף זה ,והתמורה אותה שילמה העיריה לאותו צד שלישי עלתה על שיעור
התמורה אותו היתה צריכה לשלם לספק בהתאם להסכם זה ,יהיה חייב הספק
לשלם לעיריה את ההפרש בין המחירים.
 .3הצהרות והתחייבויות הספק
 .3.1הספק מצהיר כי יש ברשותו המשאבים ,כוח האדם ,הרישיונות וההיתרים הדרושים
לבצוע יעיל של אספקת הכיבוד ,והוא מתחייב לבצע את אספקת הכיבוד בנאמנות,
מיומנות ,ברמה מקצועית גבוהה ובמועדים הדרושים ,והכל בהתאם להסכם זה,
למסמכי המכרז ונספחיהם ,לרבות ובפרט מפרט הכמויות.
 .3.2הספק מצהיר ומתחייב כי לעסקו יש תעודת כשרות בתוקף והיא תהיה בתוקף בכל
תקופת ההתקשרות עם העיריה.
 .3.3הספק מתחייב לספק את הכיבוד כשהוא חדש ,תקין ,טרי ,בר תוקף ,באריזתו
המקורית ,שלם ונקי מכל פגם ו/או מום כלשהו והוא מצהיר כי הכיבוד שיספק הוא
כמפורט בהזמנות שיועברו אליו מעת לעת ובמפרט הכמויות .למען הסר ספק יובהר,
כי הספק מתחייב כי תוקפו של כל מוצר אשר יסופק על ידו ,בהתאם לסוג המוצר,
יהיה בתוקף הטוב ביותר למוצר מסוג זה ,כאשר מוצרים טריים יהיו ברי תוקף לא
פחות משבוע ומוצרים יבשים יהיו ברי תוקף לא פחות מחודשיים.
 .3.4הספק מצהיר כי הכיבוד שיספק על פי הזמנת העירייה הוא מטיב ומאיכות מעולים
והוחזק ו/או אוחסן בתנאים הנדרשים על פי כל דין עד לאספקתו ואושר לשימוש ע"י
כל הרשויות והגופים שכיבוד מסוג זה חייב להיבדק על ידם.
 .3.5מבלי למעט מכל הוראה אחרת בהסכם זה ובמסמכי המכרז ,הספק מתחייב לקיים
בתקופת הסכם זה אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים במסמך ב' למסמכי
המכרז ,ולשלם לעובדיו שיועסקו על ידו על פי הסכם זה ,שכר עבודה כנדרש על פי
דין ובמסמכי המכרז.
 .3.6הספק יעניק את השירותים כאמור בהסכם זה בעצמו ,ולא יפעיל ספקי משנה
באספקת הכיבוד.
 .3.7הספק מתחייב להישמע להוראות העירייה או מי שימונה מטעמה ,ולבצע כל מטלה
שתוטל עליו ,לשביעות רצונה של מנהלת מחלקת הרכש בעירייה ו/או מי מטעמה
(להלן" :הממונה").
 .4אספקת הכיבוד
 .4.1העירייה ,באמצעות מחלקת הרכש בלבד ,תוציא לספק הזמנות לאספקת כיבוד
בהתאם לצרכיה ,וזאת מתוך הרשימה המפורטת במפרט הכמויות ,ותוך ציון נקודות
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ההפצה אליהן יש לספק את הכיבוד הרלבנטי מתוך אותה הזמנה .האספקות תהיינה
ברמה שבועית וחודשית ,וכן בהתאם לאירועים מיוחדים המתוכננים מראש.
 .4.2למען הסר ספק יובהר כי העיריה אינה מתחייבת להזמנות מינימום או מקסימום
בכל אחת מההזמנות שיועברו על ידה לספק ,והספק מתחייב לבצע את האספקה לא
יאוחר משני ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה ,ללא כל תלות בכמות המוצרים
המוזמנים .יובהר ,כי הזמנה שתועבר לספק עד לשעה  ,16:00תיחשב הזמנה בתוך
יום עסקים ,ואילו הזמנה שתועבר לאחר השעה  ,16:00תיחשב הזמנה ביום העסקים
שלאחריו ,לצורך חישוב לוחות הזמנים לביצוע האספקה.
 .4.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  4.1לעיל ,הספק מתחייב כי בנוסף לאספקות בהתאם
להזמנות מראש שיישלחו אליו ,וככל שיידרש לכך ,יבצע אספקות נוספות אד הוק הן
לאירועים מיוחדים והן להשלמת כיבוד נוסף לנקודות ההפצה ,בהתראה של 24
שעות לפחות ממועד ההזמנה של העיריה .כמו כן ,מתחייב הספק לבצע אספקת
מוצרים הנדרשים בזמני חירום בהן תידרשנה אספקה מיידית וזאת תוך לא יאוחר
מ  3 -שעות ממועד ביצוע ההזמנה על ידי העיריה ,לנקודות ההפצה כפי שייקבעו על
ידי העיריה בזמני חירום ,לרבות במהלך שבתות וחגים . .למען הסר ספק יובהר ,כי
מחיר המוצרים ו/או שיעור ההנחה הקבוע במכרז לגבי כל מוצר לא ישתנה כתוצאה
מביצוע אספקות בהתאם להוראות סעיף זה.
"זמני חירום"  -מצב אשר הוכרז כמצב חירום על ידי הממשלה ו/או הכנסת כאמור
בהוראות הדין ,לרבות במקרים של אסון טבע ,הפרות סדר ,הכרזת מלחמה או
סכסוך מזויין ,וכן מצבי ו/או זמני חירום נוספים כפי שיוגדרו על ידי העיריה מעת
לעת  ,לרבות ,אך לא רק ,הפעלת מערכי החירום בעיר ,נפילת תשתיות עירוניות,
ואירועים ברמה עירונית בלבד.
 .4.4לאחר אספקת ההזמנה לנקודות ההפצה ,ישלח הספק למחלקת הרכש אישור בדבר
ביצוע האספקה ,לרבות פירוט המוצרים שסופקו בפועל .בתוך  24שעות ממועד קבלת
האישור של הספק לאחר ביצוע האספקה ,תתבצע על ידי העיריה בדיקת התאמה של
הכיבוד שסופק בפועל להזמנה ולמפרט הכמויות .ככל ותתגלה אי התאמה כאמור,
רשאית העירייה להורות לספק להחליף את הכיבוד ו/או להשלים חוסר ,אם וככל
שקיים ,וכל זאת לא יאוחר מ –  24שעות ממועד הודעתה של העיריה לספק בדבר אי
ההתאמה ו/או החוסר .כמו כן ,ככל ויימצא כי הכיבוד שסופק היה בעודף ,מתחייב
הספק לאסוף את העודף בתוך  24שעות מנקודות ההפצה הרלבנטיות.
 .4.5למען הסר ספק יובהר ,כי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ו/או פיצוי בגין
ביצוע האספקות הנוספות ו/או איסוף האספקות בעודף ו/או החלפת הסחורה.
 .4.6בכל הקשור בביצוע הזמנות ,החלפות ,החזרות ואספקת הכיבוד ,יפעל הספק
בהתאם להנחיות מחלקת הרכש בלבד ,ויבצע אספקת כיבוד כמפורט בהזמנה
שהועברה אליו ,באמצעות מייל או פקס ,ובלבד שההזמנה נושאת את חתימת
הממונה .לא תאושר הזמנה ללא חתימת הממונה על גבי ההזמנה .אספקת כיבוד
מאיכות שאינה טובה ו/או פגומה ו/או שאינה מאושרת להפצה על ידי הממונה ו/או
שאינה על פי ההזמנה ו/או מפרט הכמויות ,תהווה הפרת יסודית של הסכם זה.
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 .4.7לממונה תהא הסמכות לקבוע אם הכיבוד שסופק מתאים לכיבוד אותו התחייב
הספק לספק על פי ההזמנה אשר נשלחה אליו ,ובהתאם למפרט הכמויות .בהתאם
לסמכותו כאמור ,יהא רשאי הממונה לפעול כמפורט להלן:
.4.7.1

לסרב לקבל כיבוד שסופק או חלק ממנו ,ולבחור את החלק שבהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי מתאים להזמנה שנשלחה ולמפרט הכמויות.

.4.7.2

לבדוק את התאמת הכיבוד ,טרם אספקתו ,להזמנה שנשלחה ,לרבות
באמצעות ביקור במקום פעילותו של הספק ו/או המחסן ממנו הוא מספק את
הכיבוד ,ולהורות על התאמת הכיבוד להזמנה שנשלחה ולמפרט הכמויות.

.4.7.3

להורות על השבת הכיבוד שסופק והחלפתו בכיבוד כנדרש בהזמנה ,תוך
התאמה למפרט הכמויות.

 .4.8למען הסר ספק יובהר ,כי הספק לא יבצע כל אספקה ו/או החלפה ו/או החזרה של
מוצרים מול מי מעובדי העיריה בנקודות ההפצה ,אלא באישור הממונה מראש
ובכתב  .ביצוע אספקה ו/או החלפה ו/או החזרה כאמור שלא מול מחלקת הרכש ו/או
שלא באישור הממונה מראש ובכתב יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .4.9התבקש הספק להחליף ו/או לתקן את אחת מאספקות הכיבוד ,כולה או חלקה ,ולא
עשה כן בתוך  24שעות ,כאמור בסעיפים  2.6 – 2.5ו –  4.8 – 4.1לעיל ,תהיה העיריה
רשאית לרכוש בעצמה ,על חשבון הספק ,את כמות הכיבוד הדורשת השלמה ו/או
החלפה ,וכ ל ההוצאות אשר יוצאו על ידי העיריה עקב כך יקוזזו מסכומים המגיעים
ו/או שיגיעו לספק מהעיריה .אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר השמור לעיריה
עקב כך ,לרבות חילוט הערבות.
 .4.10שולם תשלום כלשהו לספק ,והליקוי התגלה בדיעבד ,אזי יחול סעיף  4.9לעיל.
 .5התמורה
 .5.1ביום הראשון לכל חציון קלנדרי ,יעביר הספק לממונה ו/או למחלקת הרכש של
העיריה את העתק המחירון לצרכן המזדמן החל אצל הספק ,בנוגע לכל רשימת
המוצרים המפורטים במפרט הכמויות .מובהר כי ככל שחלים מבצעים בעסקו של
הספק בנוגע לפריטים הקבועים במפרט הכמויות ,יציין זאת הספק בטבלה המועברת
לעיריה ,וההנחה הקבועה לגבי כל מוצר כמפורט בהצעת המחיר של הספק ,תחושב
ביחס למחירי המבצע.
 .5.2הטבלה האמורה בסעיף  5.1לעיל תציין את המחיר שיחול על כל פריט בכל קבוצת
מוצרים במהלך אותו חציון קלנדרי ,הן לפני ההנחה והן לאחריה.
 .5.3למען הסר ספק יובהר ,כי המחיר שיינקב על ידי הספק בטבלאות הללו נכון ליום
הראשון בכל חציון קלנדרי ,יהיה קבוע לכל הזמנה שתהא במהלך אותו חציון
קלנדרי ,בצירוף ההנחה הקבועה לגבי כל מוצר ,ובכל מקרה לא יעלה על המחיר אשר
צויין בהצעת הספק במסגרת מסמכי המכרז וכאמור במפרט הכמויות (נספח ב'
להסכם זה) בתוספת של  .5%כמו כן ,ככל שמחירי המבצע הינם תלויי הזמנת כמות
מינימלית מפריט מסויים ,תימנה הכמות לפי כל הזמנה בנפרד.
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 .5.4תמורת אספקת הכיבוד ומילוי יתר התחייבויות הספק ,תשלם העירייה לספק את
המחיר כפי שנקוב במחירון לצרכן המזדמן שאצל הספק (כולל מבצעים) ,כפי
שהועבר לעיריה נכון ליום הראשון של החציון הקלנדרי בו בוצעו ההזמנות (ולא יותר
מהמחיר הקבוע בהצעה ובתוספת של  ,5%כאמור בסעיף  5.3לעיל) ,בניכוי ההנחה
הקבועה המצויינת בהצעת המחיר של הספק לגבי כל מוצר ,בהתאם להזמנות
שהועברו וסופקו בפועל ,ובכל מקרה לא יותר מהכמות אשר הוזמנה ,סופקה ואושרה
על ידי העיריה (להלן" :התמורה").
 .5.5ידוע לספק ,כי שיעורי ההנחה הקבועים בהצעת המחיר שלו לגבי כל מוצר ,ומשפיע
על התמורה כאמור בהסכם זה ,יהיו שיעורי הנחה קבועים בכל רכישות של העיריה
של הכיבוד ובמהלך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה ,אם וככל
שתוארך תקופת המכרז כמפורט בסעיף  6.2להלן) וכי שיעור ההנחה לגבי כל מוצר
יינתן מאותו מחיר מזדמן לצרכן כפי שיועבר על ידי הספק לעיריה ביום הראשון לכל
חציון קלנדרי (לרבות מבצעים) ,בכפוף להוראות הקבועות בסעיף  5.3לעיל ובכתב
הכמויות המצורף כנספח ב' להסכם זה בקשר עם שינויי מחירים.
 .5.6אופן ביצוע תשלום התמורה:
.5.6.1

הספק יגיש למחלקת הרכש בעירייה עד ל 10 -לכל חודש קלנדרי חשבון מפורט
בגין החודש שחלף (להלן" :חודש הביצוע") ,לפי הפירוט שיידרש על ידי
העיריה.

.5.6.2

החשבון ייבדק על ידי הממונה ,אשר יאשר כי אכן סופקו ההזמנות האמורות,
כמפורט בחש בון או יתקן אותו לשביעות רצונו ,ולאחר אישורו יועבר לתשלום
בגזברות.

.5.6.3

החשבון ייפרע בתנאי תשלום שוטף  30 +ממועד אישורו על ידי הממונה,
ובניכוי כל סכום שהעירייה זכאית לקבל מהספק כאמור בהסכם זה ,אם וככל
שתהיה זכאית להם בגין חודש הביצוע ,לרבות בגין קיזוז ו/או פיצויים כאמור
בסעיפים  2.6 – 2.5לעיל.

.5.6.4

לכל חשבון יתווסף מע"מ בשיעורו החוקי ,וכנגד תשלום התמורה תונפק
חשבונית מס כדין.

.5.6.5

מובהר כי לא ישולמו הפרשי הצמדה ביחס לתקופה המתקיימת בין מועד
הגשת החשבון למועד התשלום בפועל.

.5.6.6

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  5.6.3לעיל ,ידוע לספק כי העירייה תנכה מכל
תמורה שתשולם לו על פי הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או
היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור על-פי כל דין ,אלא
אם יומצא לידיה לפני ביצוע כל תשלום ,אישור מתאים לשלטונות המס לגבי
פטור מניכוי מס במקור או שיעור הניכוי הדרוש.

.5.6.7

הספק מצהיר כי התמורה עבור מתן שירותי אספקת הכיבוד על פי הסכם זה
הינה התמורה הכוללת והסופית המגיעה לספק בגין כל התחייבויותיו לפי
ההסכם ובגין אספקת הכיבוד ,וכי המחירים הנקובים בהצעתו ,והתמורה
הנובעת מכך ,כוללים הובלה ,אספקה וכל עלות נוספת שיש לספק בגין מתן
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שירותי אספקת הכיבוד ,כאמור בהסכם זה ,לכל אחת מנקודות ההפצה של
העיריה ,כמפורט בנספח א'.
.5.6.8

עוד מוצהר ומוסכם על ידי הצדדים ,כי אופן חישוב התמורה יהיה קבוע
במהלך כל תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם זה ,וכי העירייה לא תשלם
לספק כל תוספת מחיר ו/או הפרשים הנובעים מהתייקרויות במחירי הכיבוד
ו/או רכיבי הכיבוד ו/או מוצרי הכיבוד ו/או מכל עליות מחירים אחרות
הנובעות מעלויות נלוות של הספק ,וכי התמורה כוללת את כל הוצאות הספק
הכרוכות באספקת הכיבוד לרבות רווח הספק.

 .5.7מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות העיריה על פי הסכם זה ועל פי כל
דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין כל יום איחור בביצוע אספקה של הכיבוד ,בהתאם
להזמנות שיועברו לספק על ידי העיריה ,תהא זכאית העיריה לפיצוי כספי בסך של
 100ש"ח ליום או  5%מהיקף ההזמנה ,הנמוך מביניהם .כמו כן ,במידה והספק לא
יספק את הכיבוד ו/או חלק ממנו ו/או לא מילא אחר התחייבויותיו כאמור בהסכם
זה ,ישלם לעיריה פיצויים קבועים ,מוערכים ומוסכמים מראש ,השווים ל – 15%
מערך הכיבוד שלא סופק (להלן יחד יכונו" :הפיצויים המוסכמים") .העיריה תהיה
זכאית לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום המגיע לספק ,או לגבותו בכל
דרך חוקית אחרת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.8קיזוז
.5.8.1

מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי
הסכם זה ,כל סכום המגיע לה על פי הסכם זה ,לרבות פיצויים מוסכמים.

.5.8.2

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים
המגיעים לה מאת הספק בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

 .6תקופת ההסכם
 .6.1תקופת ההסכם הינה לשנה אחת החל מיום __ ב____  2018ועד ליום __ ב_____
( 2018להלן" :תקופת ההסכם").
 .6.2לעירייה תהא הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההסכם למשך שתי תקופות
נוספות של שנה כל אחת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שסך כל ההתקשרות
לא תעלה על שלוש ( )3שנים ,וניתנה הודעה לספק בכתב על הארכת תקופת ההסכם
לפחות ששים ( )60ימים מראש (להלן" :תקופת ההסכם המוארכת").
 .6.3הארכת ההסכם תיערך בדרך של הכנת הסכם הארכה שייחתם על ידי מורשי
החתימה של הספק ושל העיריה.
 .6.4כל תנאי הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על תקופת ההסכם המוארכת ,כפוף
לשינויים המתחייבים לפי העניין.
 .6.5הארכת תקופת ההסכם הינה בכפוף להמצאת תצהירים מעודכנים בנוסחים
האמורים במסמכים ב' 1ו – ב' 2למסמכי המכרז ,בגין התקופה שממועד הגשת
ההצעה למכרז ועד למועד הארכת ההסכם .היו לספק הרשעות כמפורט בתצהירים
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האמורים ,לא תמומש האופציה להארכת ההסכם .כמו כן ,לצורך הארכת ההסכם,
תוארך הערבות הבנקאית לתקופת ההסכם המוארכת ולכל תקופת ביצוע ההסכם,
וכן יוארך אישור עריכת הביטוח (כהגדרתו בסעיף  8להלן) חתום מטעם החברה
המבטחת של הספק .מסמכים אלו יומצאו לעיריה כתנאי להארכת ההסכם.
 .6.6ביטול ההסכם
העיריה תהא רשאית לבטל את ההסכם ,לאחר מתן הודעה של  7ימים מראש בכל
אחד מהמקרים הבאים:
.6.6.1

הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק ו/או הודיע הספק על פירוק מרצון ,ולא
בוטלה הבקשה תוך  21ימים מיום הגשתה.

.6.6.2

הועברה בעלות ו/או שליטה בספק ו/או בתאגיד של הספק ,ללא קבלת הסכמת
העירייה מראש ובכתב.

.6.6.3

הוטלו עיקולים על הספק ,לרבות צווי מניעה נגדו בגין אי תשלום לעובדיו ו/או
לשלטונות המס ,ו/או עיקולים ו/או צווי המניעה לא בוטלו תוך  21ימים.

.6.6.4

ננקטו הליכים פליליים כנגד הספק ו/או בעלי שליטה בו.

.6.6.5

הסכם זה הופר יסודית על ידי הספק.

.6.6.6

זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה הוסבו ,כולן או מקצתן,
מבלי הסכמתו בכתב ומראש של העירייה.

 .6.7על אף האמור לעיל ולהלן ,העירייה רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא הסכם זה
בכל עת כפי שתמצא לנכון ,לפי שיקול דעתה המוחלט מכל סיבה שהיא ומבלי
שתצטרך לנמק את החלטתה ,ובלבד שתודיע על כך לספק  60ימים מראש ובכתב,
ולספק לא תהא בשל כך כל תביעה /ואו טענה ו/או תלונה ו/או דרישה שהיא ,למעט
תשלום עבור השירותים שבוצעו בפועל עד לתום תקופת ההודעה האמורה.
 .6.8הפרה יסודית:
.6.8.1

מוסכם בין הצדדים ,כי סעיפים ,10 ,9 ,8 ,7 ,6.7.3 ,6.7.2 ,6.5 ,6.2 ,6.1 ,5 ,4 ,3
 11.7הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם
תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.6.8.2

הפרת הוראה מהוראות ההסכם שלא תוקנה תוך שני ( )2ימים ממתן התראה
לספק תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.6.8.3

הפר הספק הוראה מהוראות ההסכם ,שאינה מהווה הפרה יסודית לבדה,
שלוש ( )3פעמים ,תיחשב ההפרה השלישית כהפרה יסודית של ההסכם.

 .7ערבות
 .7.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה ,במלואן או בחלקן,
מתחייב הספק להמציא לעירייה עם החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת
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העיריה בסך של  15,000ש"ח (להלן" :הערבות הבנקאית") .הערבות הבנקאית תהא
בלתי מותנית ,אוטונומית ,בלתי תלויה וצמודה למדד המחירים לצרכן ,בהתאם
לנוסח המצורף למסמכי המכרז ולשביעות רצונו של גזבר העיריה.
 .7.2תוקפה של הערבות יהיה וזאת למשך כל תקופת ההסכם ,ובתוספת תשעים ()90
ימים לאחר סיומו .הספק מתחייב להאריך את תקופת הערבות הבנקאית מעת לעת,
ככל הנדרש ,על מנת שתהא בתוקף למשך תקופת ההסכם ולרבות בתקופת ההסכם
המוארכת.
 .7.3במידה והספק ימנע מחידוש הערבות ,מכל סיבה שהיא ,תהא העיריה רשאית לממש
ולחלט את הערבות הבנקאית ולעכב אצלה את מלוא סכום הערבות הבנקאית עד
למילוי כל התחייבויותיו של הספק על פי ההסכם ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע
לעירייה על פי ההסכם.
 .7.4הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית ו/או בחידושה.
 .7.5העירייה תהיה רשאית לממש ולחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,באופן אוטונומי
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים
בהסכם זה ומבלי שיהא עליה חובה לנמק את דרישתה ו/או לדרוש תחילה תשלומה
מהספק.
 .7.6האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב
ובגין ההפרה ,וחילוט הערבות הבנקאית יכול ויהיה תשלום ראשון בלבד בגין כל נזק
ו/או הפסד שיגרם לעירייה עקב הפרה של התחייבויות הספק לפי הסכם זה.
 .7.7יובהר כי כל מקרה של מימוש ו/או חילוט הערבות הבנקאית ,כולה או מקצתה ,על
ידי העירייה ,והמשך ביצוע ההסכם על ידי הספק ,ימסור הספק לעירייה ערבות
משלימה בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה.
 .8אחריות וביטוח
 .8.1הספק בלבד יהיה אחראי כלפי העיריה באופן מלא ומוחלט לכל ההוצאות ,הנזקים
וההפסדים ,הישירים ו/או העקיפים ,שיגרמו לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו
כלפיה ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו,
במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים
עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד ,ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק ,ישיר
או עקיף ומכל סוג שהוא ,שיגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי
מטעמם ,ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש ,בשל מעשה או מחדל של הספק
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין,
מביצוע אספקות הכיבוד ו/או הובלה ו/או העמסת הכיבוד ו/או פריקתו בנקודות
ההפצה ו/או ממעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו
והקשורים במישרין ו/או בעקיפין בביצוע התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה.
 .8.2כמו כן מתחייב הספק לשלם כל דמי נזק או פיצוי על פי פסק דין לעובד או לכל אדם
הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע אספקות הכיבוד
ו/או ממעשה או מחדל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על
פי הסכם זה.
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 .8.3הספק יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא ,לכל אבדן ו/או נזק שיגרמו במישרין
ו/או בעקיפין על ידי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע
השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה .היה והעירייה תתבע על ידי צד שלישי
כלשהו בגין נזקים שהספק אחראי להם כאמור בסעיף זה ,יהיה הספק חייב בשיפוי
העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהעירייה תחויב בו כאמור,
לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לעירייה בעניין זה.
 .8.4ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
 .8.5הספק מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד או תשלום שהעירייה
ת ישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או ספק ו/או
כל אדם אחר מטעמו של הספק כאמור.
 .8.6מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות שהופקדה על ידי הספק בהתאם להוראות
סעיף  7לעיל ,נועדה גם לפיצוי העירייה ו/או הצדדים השלישיים בגין הנזקים
הנובעים מאחריות הספק כמפורט בסעיף  8זה לעיל.
 .8.7מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב הספק כי לפני
תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות
שהוצאו על חשבונו ועל שמו ,הכל כמפורט ב"אישור עריכת ביטוח הספק" המצורף
כנספח ג' להסכם זה (להלן" :אישור עריכת הביטוח").
 .8.8ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה ,מתחייב הספק להמציא לידי העירייה ,תוך 7
ימים מיום הודעת העיריה בדבר זכייתו במכרז או מועד חתימת הסכם זה (המוקדם
מבין המועדים) את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית
בישראל.
 .8.9הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוח כאמור הינה תנאי מתלה
ומקדמי לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל
בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה.
 .8.10אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד ,כאמור בסעיף  8.8לעיל ,לא תפגע
בהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי
עמידה בתנאי ההסכם.
 .8.11הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך
ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
 .8.12בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והספק לא המציא אישור
עריכת ה ביטוח אחר ,או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה ,תהיה
העירייה רשאית (אך לא חייב) לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח
אם לא ישלמם לדרישתה .העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום
שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא או לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.
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 .8.13הספק מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או
המבטח .כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או
מחדל אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם.
 .8.14למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפים  4 ,3ו5-
לנספח אישור עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק
שאינה פותרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על הספק לבחון את החשיפה
לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור
לגבולות האחריות המזעריים כאמור.
 .8.15הפרת סעיף  8על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .9אי תחולת יחסי עובד – מעביד
 .9.1מוצהר ומובהר בזאת ,כי הספק פועל בהתאם להוראות הסכם זה כספק עצמאי
והצדדים מצהירים כי היחסים ביניהם הינם יחסי ספק – מזמין ,ואין ולא יחולו
יחסי עובד – מעביד בין הספק לבין העירייה ו/או בין העיריה לבין עובדי הספק.
הצהרות אלו הנן תנאי יסודי להתקשרות הצדדים.
 .9.2הספק ייתן את השירות על-י די עובדיו בלבד ויקיים את כל החובות המוטלות עליו
כמעביד על-פי כל דין ,ובכלל זה ישלם את כל התשלומים הנובעים מהעסקת עובדיו,
לרבות שכר ,תנאים וזכויות סוציאליות כקבוע בכל דין ו/או הסכמים קיבוציים ו/או
צווי הרחבה ו/או נוהג המחייבים את הספק .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של
הסכם זה ועילה לביטולו המיידי.
 .9.3הספק יהיה אחראי לביצוע כל ההפרשות והניכויים שיש לבצען על פי-דין ,צו
הרחבה ,הסכם קיבוצי והסכם אישי החל על עובדיו ולהעברתם במועד לרשויות
המס ,לקופות הגמל ולכל גוף אחר כנדרש ,והוא מתחייב לשלם במועדם את כל
המיסים וההיטלים ודמי ביטוח לאומי בקשר עם העסקת עובדיו בהתאם לכל דין.
 .9.4העירייה לא תהיה חייבת בתשלום כלשהו לעובדי הספק ,וכל תשלום שיגיע לעובדי
הספק בגין העסקתם ישולם על-ידי הספק על חשבונו בלבד .אי מילוי ,בין במעשה
ובין במחדל ,של הוראה מהוראות סעיף זה ,לגבי עובדים כאמור ,יהווה הפרה של
הסכם זה ,והעירייה תהיה זכאית לסעדים לפיו ולפי כל דין ,ובכללן שיפוי של
העירייה על-ידי הספק בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בגין ההפרה ו/או בגין
טענה ליחסי עובד – מעביד בין העיריה לעובדי הספק.
 .9.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הפרת הוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז -
 , 1987על ידי הספק לגבי עובד המועסק על ידו לשם ביצוע חוזה כאמור מהווה גם
הפרת חוזה זה.
 .10סודיות
 .10.1מובהר ומודגש כי על הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו חלה חובת שמירת הסודיות
לגבי כל מסמך או מידע שמגיע לידיהם במהלך מתן שירותי אספקת כיבוד .הספק
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מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל נזק ו/או דרישה שיגרמו עקב הפרת
חובה זו.
 .10.2מוסכם ומוצהר כי התחייבויות הספק בסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ויעמדו בתוקפן
אף במקרה של ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים מכל סיבה שהיא.
 .11שונות
 .11.1ה ספק מצהיר כי ידוע לו שביצוע אספקת הכיבוד על פי הסכם זה טעון אישור
תקציבי של הממונה על המחוז ו/או כל גוף מוסמך אחר כחוק .בכל מקרה שאישור
כאמור לא יינתן ,תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או ההסכם ,ולא תהיינה
לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך כנגד העירייה.
 .11.2כל הוראה מהוראות הסכם זה אינה באה לגרוע מהוראה אחרת של ההסכם ,כי אם
להוסיף עליה.
 .11.3כל שינוי באחד או יותר מסעיפי הסכם זה או נספחיו יבוצע אך ורק בהסכמה בכתב
של שני הצדדים.
 .11.4גילה הספק סתירות בהוראות ההסכם ו/או הנספחים לו ו/או סתירות בין הוראות
ההסכם לבין הוראות הנספחים ,יהא עליו להודיע לעירייה לאלתר ,על מנת לקבל
הנחיות בדבר הפירוש הנכון והפירוש שיינתן על ידי העירייה כאמור  -יחייב את
הספק.
 .11.5הימנעות מפעולה ,שתיקה או הסכמה של העירייה במקרה או במקרים של הפרה או
הפרות לא יחשב כהסכמה או כוויתור על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי
מקרים דומים או אחרים.
 .11.6נקבע בהסכם כי מי מהצדדים חייב במתן הודעה או דרישה או אישור למשנהו ,יהיה
להודעה ו/או לדרישה כאמור תוקף אם ורק אם ניתנו בכתב.
 .11.7הספק אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה,
כולן או מקצתן ,במישרין או בעקיפין ,לצד שלישי ,או להעסיק ספקי משנה ללא
הסכמה מראש של העירייה .הסכמה כאמור מצידה של העירייה ,אם וככל שניתנה,
לא תיצור יחסי הסכם כלשהם בין העיריה לבין ספק המשנה והספק יהיה האחראי
הבלעדי כלפי העירייה בביצוע אספקת הכיבוד בהתאם להסכם זה ,הן על פי דין והן
על פי הסכם זה .סעיף זה הינו סעיף שהפרתו תהא יסודית.
 .11.8על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור
בהסכם זה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.
 .11.9כותרות הסעיפים בהסכם זה וחלוקתו לפרקים ולסעיפים נועדו לנוחות ולהתמצאות
בלבד ואין לעשות בהם שימוש לצורך פרשנות.
 .11.10כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ,אף ברבים כמשמע וכן להיפך.
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 .11.11כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח
על ידי אחד הצדדים למשנהו לפי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר לתעודתו 72
שעות לאחר מסירתו לבית הדואר למשלוח כדבר דואר רשום ,ואם נמסרה ביד  -בעת
מסירתה.
 .11.12איש הקשר מטעם העיריה – גב' דורית אמיגה ,מנהלת מחלקת רכש ,טלפון03- :
.5479535

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
הספק

_________________
העירייה
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נספח ג'
נספח אישור עריכת ביטוח הספק
תאריך_____________:
לכבוד
עיריית רמת השרון ו/או גופיים עירוניים (להלן" :העירייה")
שדרות ביאליק 41
רמת השרון
הנדון :אישור קיום ביטוח
הננו מאשרים בזאת ,כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם לאספקת
כיבוד למוסדות העיריה על שם ____________________ בע"מ (להלן" :הספק") וזאת
לתקופה המתחילה ביום ____ ____/____/ועד יום ____(____/____/להלן" :תקופת
הביטוח").
.1

ביטוח צד שלישי (פוליסה מס' )...........................
ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח את חבות הספק ,על פי דין בגין אבדן ,פגיעה או נזק
לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות העירייה ו/או עובדיה ו/או
מנהל יה ו/או אורחיה ו/או מוזמניה בגבול אחריות בסך של  ₪ 4,000,000בגין מקרה
ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר:
אש ,התפוצצות ,בהלה ,חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,מתקנים סניטריים
פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף
מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח כאמור מורחב לשפות את העירייה בגין אחריות
העלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו.
הרחבה מיוחדת (ניתן לבטל הרחבה זו בכפוף לאישור סעיף  – 3ביטוח אחריות
המוצר*):
החריג "מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או שווקו על ידי הספק
או בקשר עימו ,או כל איש שבשירותו ,לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה
של המבוטח" לא יחול לגבי מוצרי מזון ומשקאות (כולל אריזותיהם) המסופקים על
ידי המבוטח .גבול האחריות להרחבה זו ₪ 2,000,000 :לכל ארוע ובסה"כ לתקופת
הביטוח.

.2

ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מס' )...........................
ביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או עפ"י חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם 1980-בגין חבות הספק כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך של
 ₪ 20,000,000לת ובע ,למקרה ולתקופת הביטוח ,כאשר הביטוח לא יכלול כל הגבלה
בדבר ,פיתיונות ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם במידה ויחשבו עובדי
המבוטח וכן העסקת נוער .הביטוח מורחב לשפות את העירייה ו/או עובדיה ו/או
מנהליה ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי ,כי הם
נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק (לרבות אחריות שילוחית) .הביטוח כולל
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סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או
אורחיה ו/או מוזמניה ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
.3

ביטוח אחריות המוצר (פוליסה מס' )...........................
ביטוח אחריות המוצר לכיסוי אחריותו של הספק בגין אבדן ו/או נזק שייגרמו לגופו
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או של גוף כלשהו (לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,של
העירייה) עקב מוצרים (לרבות במפורש מזון ומשקאות) שיוצרו ו/או הוכנו ו/או סופקו
ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול
אחריות שלא יפחת מסך  ₪ 2,000,000לכל ארוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליה
(לרבו ת הוצאות הגנה) בכל הקשור במוצרים כאמור וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של
הספק כלפי העירייה.
כיסוי למפרע (רטרואקטיבי) :מיום ________* (*לא מאוחר מיום תחילת ההסכם)
הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת  12חודשים במקרה של אי חידוש הפוליסה.
הערה* :ניתן לבטל סעיף  3זה בכפוף לאישור ההרחבה המיוחדת בסעיף  1לעיל.

.4

כללי לכל הפוליסות:
4.1

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי העירייה ,עובדיה ,מנהליה ,מוזמניה ומי
מטעמם של כל הנ"ל אולם הויתור על זכות התחלוף לא יחול טובת אדם שגרם
לנזק בזדון.

4.2

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בקשר לתשלום ,או אי תשלום ,הפרמיות
ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור.
ביטוחים המפורטים לעיל הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך ע"י
העירייה ואנו מוותרים על כל טענת שיתוף ביטוחי העירייה.
אנו מאשרים כי הביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח
מבלי שניתנה לעירייה הודעה על כך בדואר רשום  30יום מראש.
אנו מאשרים בזאת ,הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י
הספק אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או
מנהליה ו/או אורחיה ו/או מוזמניה.
תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה ,לא יפחתו מהנוסח הידוע כביט
 2013או נוסח פוליסות "ביט" הנהוג בחברתנו .מוצהר בזה כי הפוליסות אינן
כוללות סייג רשלנות רבתי.

4.3
4.4
4.5
4.6
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בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ
האמור לעיל ובלבד כי אין בשינוי האמור בכדי לגרוע מתנאי הכיסוי הקיימים לפי הפוליסות
המקוריות.

____________
שם המבטח

______________
חתימה וחותמת
המבטח

____________

____________

שם החותם

תפקיד החותם

