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 נספח א'

 

 הזמנה להציע הצעות

 

 9102/13עיריית פעולה מזמינה בזאת הצעות במסגרת מכרז מס'   .1

 "אספקת מוצרי מזון עבור עיריית עפולה" 

 

 :למכרז זמנים לוח .2

 

 מועד פעילות

 11.12.2/13 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 22.12.2/13 מועד אחרון להגשת הצעות 

 2/02/9/091 תוקף ערבות הגשה למכרז

 

 

להזמנה להציע הצעות )להלן: "ההזמנה" ו0או "המכרז"(, הינם התנאים בכל הקשור  .9

כמפורט במסמכים המצורפים לחוברת זו )להלן: "חוברת המכרז" ו0או חוברת מסמכי 

 המכרז"(.

 

 המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .4

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב

 

 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .1

 לא עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת
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 נספח ב'

 תנאי המכרז

 כללי:

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

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

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

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

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 תנאים להשתתפות במכרז : .א

 שנים לפחות באספקת מוצרי מזון. 1למציע ניסיון של  .1

בשנה0 בכל אחת ₪ מליון( )עשרה  ///0///7/0למציע מחזור הכנסות כספי של לפחות  .2

 .02/78 02/71 2/76מהשנים 

 למכרז. 'אינספח ח בנוסח המצורף "רוהוכחת האמור לעיל יצורף להצעה אישור  לשם

 המציע משתמש בסרט קופה מפורט המכיל את שם המוצר, משקלו ומחירו. .9

 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק0 פשיטת רגל. .4

וים והתקנות והצ 1391-חוק רישוי עסקים, תשכ"חהמציע הינו בעל רישיון עסק על פי  .1

 מכוחו.

  מעמד המציע .ב

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

א. יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום    -תאגיד

  התאגיד מרשם התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות.

המציע,  או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשםאישור מעו"ד ב.   

 ולחייבו בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .ג

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

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

 . 1319-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .ג
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 בנוסח הרשעה העדר בדבר ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם

 . מכרזל ז' נספח המצורף

 המכרז. עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 ההצעות תוגשנה על גבי הטפסים הכלולים בחוברת המכרז. 

  מכרז ערבות .ד

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

ישראלית, שברשותה רישיון תקף לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על חברת ביטוח 

עשרת אלפים ₪ ) ///,/1, על שם המציע, בסכום של 1311 -עסקי הביטוח, התשמ"א 

 ד' נספחבנוסח המצורף  /02/2/9910 שקלים חדשים(, שתהיה בתוקף לפחות עד ליום

 למכרז, ובנוסח זה בלבד.  

במקרה והערבות ניתנת על ידי חברת ביטוח היא תהיה חתומה על ידי מורשה חתימה  .2

 של חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן מטעמה.

 לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות. .9

להיות בנוסח זהה לזה  , על ערבות ההצעהלהקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות יש .4

 המצורף למסמכי פניה זו.

 נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע. .1

 בתקופהתהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה  העירייה  .9

נוספת, כפי שימצא לנכון. אי הארכת תוקף ערבות ההצעה, על אף בקשת העירייה, 

 לפקיעתה.שקולה לחזרה מההצעה ותוביל 

ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .1

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .1

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .ה

 קדוש,בבית   9את החוברת ניתן לרכוש במרכז תשלומים עירוני ברחוב העצמאות 

 ( ש"ח שלא יוחזרו.)אלף ///,1, תמורת  סך של  , עפולה4קומה  

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום הוכחת לשם

 המכרז במסמכי עיון .ו

 באתר העירייה. המכרז במסמכי לעיין ניתן
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 הבהרות הליך .ז

 לפנות אדם כל רשאי ,//:12 , עד שעה11.12.2/13  ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .1

 לכתובת אלקטרוני דואר באמצעותלגב' מיכל סולטן,  בלבד, בכתב לעירייה

michals@afula.muni.il,  שאלה או הבהרה ולהעלות, קבלת המיל אישורלבקש 

 .4-9414219/ן בטלפו בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא יש. זה בהליך הקשורה

 להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיימת 

 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .2

 .המכרז ממסמכי

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .ח

הצעתו כאחוז הנחה על כלל רשימת המציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את  .1

המוצרים, במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים במקום המיועד לכך 

 ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

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

 דמי משלוח. לרבות השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .9

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 כאמור התניה. כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא עלולה

 

  ההצעה הגשת .ט

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .1

 מכרזים בתיבת ולהניחה, //:72 בשעה 22.72.2/73 מיום יאוחר ולא ההבהרות

 .במשרד פניות הציבור ,ת כניסהמקו 41ברחוב יהושע  ,במשרדי העירייה הנמצאת

 באופן למיניהם והנספחים הנלווים , כולל המסמכיםזהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה .2

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .9

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

 . תיפסלנה האמור

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

 בחותמת ייחתם, לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .1

 . מטעמו חתימה מורשי0מורשה של מקור ובחתימת המציע

 הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .9

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את

, עיריית עפולה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי .1

 תהיה רשאית לפצל את המכרז בין מציעים שונים.  העירייה

 ההצעה תוקף .י

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

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

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

טה ממשיכים הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחל

 להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

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

 תוקף ההצעה, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.

  החוזה על חתימה .יא

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

ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה, את  1 -שייקבע בהודעת הדרישה ולא פחות מ

כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות ערבות ביצוע 

 ואישור תקף על קיום ביטוחים.

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

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

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

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

 .מההפרה

האמור לעיל, תחילת ביצוע המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף  .9

העבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  ב"צו התחלת עבודה", 

 9בתכנית עבודה והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 

חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא 

יטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא כל עילת תביעה בקשר לב

 נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
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 ביטוחים .יב

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

 ,למסמכי המכרז. ו' נספחהמצורף 

 ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים  .2

 .מוניטין

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .יג

ימים מיום קבלת  1מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .1

ה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי יההודעה על הזכי

יום לאחר תום תקופת ההסכם,  /3המכרז. הערבות תהא לתקופת ההסכם ועוד 

 למסמכי המכרז., ה' נספחכבנוסח המצורף 

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם  .2

לתקופה נוספת המציע מתחייב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת.  /3הנוספת ועוד 

  תכסיסנית הצעה .יד

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

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

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

 .כתכסיסניות

 המכרז ביטול .טו

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

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

 

 

 בכבוד רב,

 עיריית עפולה
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 ג' נספח  

 חוזה

 

 שנערך ונחתם ביום _________בחודש ______בשנת _________

 עיריית עפולהבין: 

 41יהושע  רחוב:

 עפולה

 "(העירייה)להלן "

 מצד אחד; 

 

 ________________    לבין:

 ________________ :  ת.ז ח.פ0 ח.צ0

 ________________   כתובת:

 ________________ פקס:________________ טל:

 ע"י מורשה החתימה מטעמו:

 ________________: ת.ז. ________________: שם

 ________________: ________________ ת.ז.: שם

 : "הספק"()להלן 

 מצד שני;

 

עיריית מוסדות עבור מזון לאספקת מוצרי  9102/13מס' והעירייה פרסמה מכרז פומבי  הואיל:

 . וגופי הסמך עפולה

והספק מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאישורם התנאים  והואיל:

והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים ובמועדים 

 שנקבעו

 והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות בהסכם והואיל:

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

 הגדרות 

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדו כמפורט להלן: .1

 

ויחידותיה בהתאם למפורט במכרז,      שירותי אספקת מוצרי מזון לעירייה -"השירותים"

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

 

 מספר אתרים כפי שיוגדרו ע"י המנהל בהזמנת המוצרים. "האתר"

 

 גזבר העירייה או מי שהוסמך 0 הוסכמו על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.    "הגזבר"

 

  .דרישה בכתב להזמנת מוצרים  "הזמנת המוצרים"

 

  מוצרים על פי דרישת העירייה.  "0כיבודמזון "מוצרי

 

 0 הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה או חלק    או מי שהוסמך האגףמנהל   "המנהל"

 ממנו.               

 

  ./9שוטף+לעניין פרק אופן תשלום התמורה,  "מועד התשלום"

 

רק ע"פ תקציב מאושר. היקף הזמנות המוצרים  המוצריםהעירייה תעביר לקבלן הזמנות 

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

 

 מהות ההסכם .7

בפרק  הספק יספק לעירייה מעת לעת מוצרים כאמור בפרק אופן הזמנת המוצרים, כאמור 

אופן הזמנת המוצרים יוביל את המוצרים לאתר ויפרוק את המוצרים באתר, הכל בכפוף 

 להוראות הסכם זה.

 תקופת ההסכם .2

ביום___________ וסיומה חודשים, שתחילתה  12 -קופת ההסכם הינה לת 2.1

העירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את , ביום___________

חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה  12תקופת ההסכם בתקופות נוספות של עד 

 .חודשים 96לא תעלה על הכוללת של ההסכם, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה, 

 

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

 טרם סיום תקופת ההסכם0 הסכם הארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.
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בתקופת הארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים 

 המחויבים ע"פ דין.

הספק, יהוו תקופת ניסיון לספק, והעירייה  םהחודשים הראשונים להתקשרות ע 4 2.2

יום מראש, באם, על פי שיקול דעתו  14הא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו, ת

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

 היקף העבודה .9

העירייה איננה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף עבודה שהוא ו0או קצב הזמנות  9.1

 מוצרים כלשהו.

בהתאם לצורכי העירייה בלבד  מאת הספק תיעשהדרישת העירייה לאספקת מוצרים  9.2

 שיקול דעתה הבלעדי. פ"יוע

הספק מצדו מתחייב לספק לעירייה מוצרים, בכל היקף שיידרש ע"י העירייה בתוך  9.9

 המועד ובמחירים עליהם התחייב בהסכם זה.

ככל שיחולו מבצעים ו0או הנחות על המוצרים שירכשו על ידי העירייה  ,בנוסף לאמור 9.4

 .הספק יעדכן מחירי הצעתו למועד הרכישה

 אופן הזמנת המוצרים  .4

הספק יספק לעירייה את המוצרים אך ורק כנגד הזמנת המוצרים. הזמנת מוצרים למוצרי  4.1

 .ומנכ"ל העירייההגזבר כיבוד תהיה בכתב וחתומה ע"י 

 לאספקת המוצריםלוח זמנים  .5

את המוצרים בהתאם לקבוע בהזמנת המוצרים ועפ"י לוח הזמנים הקבוע הספק יספק  1.1

והסיכון להתרחשותו אינו  הספקלמעט בגין איחור שלא בשליטתו של , בהזמנת המוצרים

 .מוטל עליו

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

המוצרים עפ"י דרישת העירייה כמפורט לעיל, רשאית תהיה העירייה לא סיפק הספק את  1.2

להזמין את המוצרים או מקצתם מספק אחר והספק יישא בכל הוצאות העירייה )כולל 

 שיחשבו כהוצאות כלליות. 11%מע"מ( ובתוספת 

 כפיפות ודיווח  .6

רכזת הרכש באגף ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, הספק יהיה כפוף להוראות  9.1

בקשר  רכזת הרכש,ויפעל על פי כל הוראה ו0או הנחיה אשר תינתן לו ע"י תאום ובקרה, 

 עם ההסכם, ובכלל זה:

באופן שוטף על כל בעיה או לרכזת הרכש באגף תאום ובקרה, ידווח הספק  9.1.1

התפתחות באשר לאספקת המוצרים עפ"י הזמנת המוצרים וכן על כל נושא 

 .הקשור לביצוע ההסכם

תשובות והסברים ביחס לכל לרכזת הרכש באגף תאום ובקרה, יספק הספק  9.1.2

 בכלל ואספקת המוצרים בפרט.ניה אליו בעניין ההסכם פ
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 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

 

 ביקורת ואישור המנהל  .1

 ההוראות הבאות:ביקורת המנהל וקבלת אישורו לאספקת המוצרים תעשה עפ"י  1.1

שתיחתם ע"י  ו0או חשבונית מס כל אספקת מוצרים תלווה בתעודת משלוח 1.1.1

יובהר כי באמור  .בעירייה והעתק ממנה נישאר0 מנהל האגף מנהל0ת המחלקה

החתומה ע"י  לעיל בכדי לגרוע מחובתו של הספק לצרף את תעודת המשלוח

כתנאי לתשלום לחשבונית0יות המס' המוגשות על ידו וזאת  המנהל המחלק

  התמורה.

 המנהל רשאי לדרוש מהספק, בכל עת, כי תוצג בפניו תעודת המשלוח 1.1.2

לחודש חשבונית מס מרכזת  1על הספק להנפיק לידי המנהל בכל  המקורית

 .בגין רכישות שבוצעו בחודש שקדם לו

משסיים הספק את אספקת כל המוצרים עפ"י המפורט בהזמנת המוצרים  1.1.9

מנהל. המנהל יבדוק האם המוצרים שסופקו תואמים ל יודיע על כך הספק 

המוצרים, והאם פעל הספק בהתאם לכל דרישות ההסכם  את האמור בהזמנת

 והזמנת המוצרים.

המנהל יפרט ברשימה שתיחתם על ידו ותימסר לספק את הליקויים, הפגמים  1.1.4

ואי ההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיקונים ו0או השינויים שעל 

  ולרבות אספקת מוצרים אחרים או נוספים. עהספק לבצ

 בכדי לעכב את השליח מטעם הספק. 1.1.9 -ו 1.1.2אין באמור בסעיפים  1.1.1

הספק יהיה חייב לפעול לפי הוראותיו אלה של המנהל ולבצען לשביעות רצונו  1.1.9

של המנהל הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית 

 של ההסכם.

את האספקה ו0או את השינויים ו0או התיקונים, כאמור לעיל,  השלים הספק 1.1.1

לשביעות רצונו של המנהל, ייתן המנהל לספק אישור בכתב על סיום ביצוע 

 עפ"י תנאי הזמנת המוצרים. המוצרים אספק

מובהר כי מתן אישור כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום התמורה ו0או כל חלק  1.1.1

 רים.מנה המגיע לספק בגין אספקת המוצמ

מובהר בזאת כי האמור לעיל יהווה תנאי לתשלום התמורה או  חלקה במקרה  1.1.3

 של ביטול ההסכם.

 

 

 

 

 אספקת המוצרים .8
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הספק יספק המוצרים לעירייה ו0או ליחידותיה על פי דרישה, לכתובת המופיעה בהזמנה,  1.1

 שעות ממועד שליחת ההזמנה. 24 -לא יאוחר מ

 את אספקת המוצרים. הספק יתאם עם העירייה עם קבלת ההזמנה 1.2

לא סיפק הספק את ההזמנה או סיפק ההזמנה בכמויות חסרות או ללא פריטים  1.9

מסוימים, תודיעה העירייה לספק בדבר הליקוי והספק ידאג לאספקת0השלמת0החלפת 

 שעות ממועד הודעת העירייה.   24ההזמנה תוך 

פריטים פגומים או יובהר כי אספקת פריטים שאינם תואמים את דרישות המכרז, או  1.4

 להחזיר תקולים, או פגי תוקף יחושב כפריטים שלא סופקו כלל. בנוסף באפשרות העירייה

 ימים ממועד אספקתם. 14אשר פג תוקפם בתוך  פריטים

המוצרים יסופקו ישירות לעירייה וליחידותיה השונות. הובלת המוצרים, הצבתם  1.1

 הספק ובאחריותו. ופריקתם במקום שבו תורה העירייה יהיו על חשבון

 

 מערך השירות .3

ה' בין השעות -בימים א'מוקד שירות לקוחות כי יתפעל במסגרת המערך  מתחייב הזוכה 3.1

 .//:19ל  //:1

מערך השירות יקלוט את הזמנות המשרד בפקס ובדואר אלקטרוני והזוכה ינהל במסגרת  3.2

ההזמנה, הזמנות חסרות, החזרות, מוצרים  סמערך השירות רישומי הזמנות וסטאטו

 פגומים או כאלה שלא בהתאם לדרישות המכרז.

 

 המוצרים החלפת  ./7

או מוצרים שאינם מתאימים  ,מוצרי מזון פגומים לעירייה במידה וסופקו  1./1

או  ,העירייהאו הכמות לדרישות  ,התיאור מבחינת הטיב, הסוג, האיכות,

יחליף הספק מוצרים אלה מיד ויספק מוצרים אחרים  ,לתנאי המכרז או הדין

 .  העירייה ןבמקומם, לשביעות רצו

אם הספק לא יספק או לא יחליף מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לעירייה, ב 2./1

או את מוצרי המזון שאינם מתאימים מיד עם  ,את מוצרי המזון הפגומים

ת לספק אחר רשאית לפנו העירייהכאמור, תהא  העירייהקבלת דרישת 

ולחייב את הספק בהפרשי המחיר ובכל הוצאה  השירותיםשיספק  לה את 

 אחרת שתיגרם לה.

אספקת המוצרים לעירייה תיעשה באמצעי לשמירת קור, על מנת לשמור על  9./1

 טריות המוצרים.

77.  

 

 התמורה  .72
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התמורה לה זכאי הספק בגין אספקת מוצרי כיבוד תחושב על יסוד מחיר מוצרי המדף  12.1

כמפורט להלן, כשהוא מוכפל במספר  נקבע ביום ביצוע ההזמנה,אצל הספק אשר 

 .הפריטים שסופקו בפועל ולאחר הפחתת אחוז ההנחה בו נקב הספק בהצעתו

מכרז זה, מחיר מוצרי המדף  ככל שביום ההזמנה קיים מבצע אצל הזוכה לגבי מוצר נשוא 12.2

אצל הספק יחשב כמחיר המבצע לרבות מספר המוצרים הבאים בגדר המבצע, קרי אם 

במסגרת המבצע מסופק מוצר ועוד מוצר דומה במחיר המבצע תסופק הסחורה בהתאם 

 לתקנון המבצע.

" ולעניין פרק זה ולעניין פרק אופן התשלום התמורה להלן הינה אספקת אספקה בפועל" 12.9

המוצרים, הובלתם, פריקתם באתר הנקוב בהתאם לתנאי הזמנת המוצרים, וקבלת 

 לעיל. 1אישור המנהל בכתב כאמור בסעיף 

כל הזמנת מוצרים אשר אינה ל₪,  /9בסך של  דמי משלוח להזמנה יצורפובמידת הצורך  12.4

לכל הזמנת מוצרים מעל ₪ ,  /1כולל מע''מ, ודמי משלוח בסך ₪  //1עולה על סך של 

1//.₪ 

 

 אופן תשלום התמורה  .79

 התמורה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן: 19.1

עם התגבשות זכאותו של הספק לקבלת תמורה, לאחר אספקת בפועל של  19.1.1

המוצרים, ימציא הספק  למנהל חשבוני ת מס ביחס לתמורה המגיעה לו בגין 

תמורה. אספקת המוצרים עפ"י אישור המנהל, וכן תחשיב מפורט של ה

לחשבונית יצורפו העתק מתעודת המשלוח החתומה ע"י המנהל, אישור 

 וכן הזמנת המוצרים שנמסרה לו מאת העירייה. 1המנהל כאמור בסעיף 

המנהל יבדוק את חשבונית המס, יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה  19.1.2

כלל, ויעביר בצירוף הזמנת המוצרים ותעודת המשלוח לגזברות העירייה תוך 

 ימים ממועד המצאתה ע"י העירייה. /1

הגזברות תבדוק את חשבונית המס המאושרת ע"י המנהל, תאשרה כולה או  19.1.9

 מקצתה או שלא תאשרה בכלל.

הגזברות תשלם לספק את הסכום המאושר על ידה לתשלום תוך תקופת מועד  19.1.4

מנות מהמועד בו נתקבלו יהלהתשלום )כהגדרתו בפרק ההגדרות( שתתחיל 

חשבונית המס המאושרת בצירוף הזמנת המוצרים וחשבונית זיכוי בגזברות 

)אם נחוץ( בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י הספק לבין הסכום שאושר 

 ע"י הגזברות.

לא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלוי בעירייה תשלם   19.1.1

ת העירייה לספק ריבית חשב בשיעור שייקבע ע"י החשב הכללי באוצר מע

לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. פיגור התשלום של עד  19-לעת, החל מיום ה

 יום מהמועד  האמור לא יישא כל ריבית. 11
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 פרטי חשבון הספק  .74

 שלו. פרטי חשבון בנקאת הספק ימציא לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם   14.1

, לא יהיה באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת פרטים החסרים ,מובהר בזאת כי 14.2

 זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

 

ביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה לגזברות העירייה בבקשה בכתב בצירוף  14.9

טופס פרטי חשבון בנק מעודכן, והגזבר, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, יחליט האם לקבל את 

 בתנאים. ההבקשה או להתנות

 

 פיקדון ערבות .75

להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ימציא הספק לעירייה את הערבות  11.1

 הר"מ.

כולל מע"מ ₪ ///,/1במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית בסך  11.2

 ה'. כמסמך(, ערוכה עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה "ערבות הביצוע")להלן: 

 /3תוקף לאורך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האחריות ועד ערבות הביצוע תהיה ב 11.9

 יום לאחר סיומה.

העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות לספק לעדכן ולהגדיל את  11.4

גובה הערבות מקום בו עשתה שימוש בזכותה להגדיל את היקף ההתקשרות כך שזו 

 בפועל.מהיקף הכספי הכולל של ההסכם  %/1תעמוד על 

סכום הערבות אותו ימסור הספק לידי העירייה כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים  11.1

הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות 

הערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י העירייה, בכל עת  בהליך

 כלשהן.ללא הגבלות ו0או התניות 

 הגזבר יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן. 11.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאים כלליים להתקשרות –חלק ב' 
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 שמירת דינים ותקנים0 כללי בטיחות וכללי התנהגות .7

 שמירת דינים ותקנים:

         מחויבויותיו נשואהספק ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל  .1.1

 שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם. הדין ההסכם, לרבות הוראות

הנדרשים ויישאו תו תקן ישראלי ככל שקיים  המחייבים המוצרים יעמדו בכל התקנים .1.2

 וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם.   לגביהם

 

  : שמירה על כללי בטיחות

המוצרים לרבות הובלתם ופריקתם בזהירות ובאחריות תוך הספק יבצע את אספקת  .1.9

שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות הבטיחות, בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם 

 לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות.

הספק יוביל את המוצרים בזהירות תוך עיגונם באופן הבטוח והמיומן ביותר לכלי הרכב   .1.4

 המובילים אותם.

בזהירות המרבית תוך הימנעות מגרימת נזק לעוברי אורח קת המוצרים תעשה פרי .1.1

 .ולרכוש

 

 שמירה על כללי התנהגות:

הספק ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצדו והן   .1.9

מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד על יחס אדיב מצדו או מצד מי מטעמו כלפי כל  

 אדם.

 רתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.סעיפים אלה הינם תנאים עיקריים בהסכם והפ             

   העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד  .2

מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הספק, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא  2.1

ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הספק ו0או מי 

מעובדיו ו0או שלוחיו ו0או מנהליו ו0או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו0או 

ואין הספק, זכאי לכל תשלום ו0או  מעביד-הנוגע ליחסי עובדבכל תאונה שיגרמו לו  

 זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו0או נוהג  לעובד ממעבידו, מאת העירייה. 

הספק יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו0או מועסקיו,  2.2

, תשלום כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות

קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות 

וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י 

 מעבידים.

תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו0או לעובדיו ו0או למועסקיו המשתלם היה ו 2.9

חויב כאמור תבו  הספק את העירייה בכל סכוםוישפה פצה כרגיל לעובד ממעבידו י
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 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הספק מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום  2.4

 , על עדכוניו.1311 –הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

ו0או כול פועל אחר העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהספק החלפת עובד 2.1

שיראה לה בלתי מתאים ומנימוקים סבירים ומוצדקים, ובדרישה זו אין כדי ליצור 

 יחסי עובד ומעביד בין עובדי הספק לבין העירייה.

 

 המחאת זכויות ו0או חובות מכוח ההסכם .9

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכוח ההסכם הינן מכוח  9.1

ו0או  עית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו0או באמצעות עובדיומומחיותו המקצו

 .באמצעות קבלן משנה

להלן, לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או  2.9הספק בכפוף לאמור בסעיף  9.2

חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר0ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור 

חאת הזכות לקבלת סכומי לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המ

 תמורה ממנו לגורם אחר.

וביקש להמחות את זכויותיו ו0או חובותיו מכוח ההסכם על דרך  תאגידהיה הספק  9.9

של העברת זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור הגזבר. הגזבר עפ"י שקול 

דעתו הבלעדי יקבע האם לאשר המחאה כאמור ואם לאו. החלטתו של הגזבר תהיה 

 ית ותחייב את הספק.סופ

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה את  9.4

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 

מוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה הוא אחראי להתחייבויותיו ה

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

 

אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה עפ"י כל דין או 

 הסכם.

העירייה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו0או  9.1

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

 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 אחריות בנזיקין וביטוח .4

 

 ' להסכם.במסמך וכמפורט 

 

 פיצויים מוסכמים0 שיפוי קיזוז עיכבון .1

 פיצויים מוסכמים: 1.1

מהיקף הזמנת המוצרים ובכל מקרה  2%העירייה תחייב את הספק בסך של  1.1.1

בגין כל יום איחור באספקת המוצרים לעומת לוח ₪  //2-לא פחות מ

"יום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל  הזמנים הקבוע בהזמנת המוצרים.

למעט בגין איחור שלא  בימות השבוע, שהינו יום עבודה או שאינו יום עבודה

 .ו אינו מוטל עליווהסיכון להתרחשות הספקבשליטתו של 

 

הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד 

 הבסיס הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך.

 שיפוי: 1.2

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

בגין הוצאות כלליות של העירייה, בתוך  11%את העירייה בגין תשלום זה בתוספת 

ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה הספק את העירייה בגין כל  14

תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות 

"ט עו"ד וכל הוצאה שנגרמה לעירייה בקשר עם תשלומים בגין הוצאות משפט, שכ

 ניהול ההליך לרבות שכ"ט ועו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.

 קיזוז: 1.9

כל סכום  –העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה 

 שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו0או לכל צג ג' עפ"י כל הסכם או דין.

 וק בהרשאה וניהול ספריםעיס .6

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן: 9.1

 .1319 -כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 9.1.1

 .1311 -ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 9.1.2

 הוא מנהלל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה 9.1.9

שלטונות המס ובכלל, ימשיך ויעשה כן במהלך כל כלפי  כנדרש עפ"י כל דין 

 תקופתו של הסכם זה.
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הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  9.1.4

ההפרשות הנדרשות  על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו 

 של ההסכם.

ציא הספק במעמד חתימתו של ההסכם ו0או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימ 9.2

 לעירייה אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי  9.9

הספק לכל החזר מהעירייה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר 

 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

"י דרישת העירייה יציג הקבלן בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת עפ 9.4

 החשבונות ביחס להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .1

יום מיום  /9וך בתמוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם  1.1

 במקרים הבאים: משלוח מכתב ההתראה

באם  –נכסים מכוח כל דין, ו0או הוכרז כפושט רגל, או  מונה לספק כונס 1.1.1

 קבוע או זמני. -ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק-הינו תאגיד

, או הורשע בעבירה שיש עימה קלון נגד הספק או מי ממנהליו כתב אישום 1.1.2

בבחינת עברה שיש עמה קלון ו0או  בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה

  ה.לשירותים מכוח הסכם זעבירה הנוגעת 

 הספק או מי מטעמו נתפס בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה. 1.1.9

 

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם בבחינת 

רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את 

כם עקב הפרתו על ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההס

 ידי הספק.

בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה  1.2

 ששולמה ביתר לפי העניין. לתשלום ו0או

מובהר, למען הסר ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם במהלך  1.9

יסודית התקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו 

ע"י הספק, לא יהיה  זכאי הספק לכל פיצוי שהוא מהעירייה  ימים 1שלא תוקנה תוך 

 בגין ביטול ההסכם.
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זכויותיה של  -בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו0או מכוח כל דין או הסכם 1.4

העירייה, חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו, ויושארו בתוקפם המלא, 

וטל ההסכם, בכל הנוגע לשירותים ו0או מוצרים שסופקו עד מועד כאילו לא ב

 הביטול.

האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית העירייה  1.1

 עפ"י כל דין או הסכם.

 ביול  .8

 כל שיידרש ביול ההסכם עפ"י הדין, הביול יעשה ע"י הספק ועל חשבונו.

 

 ויתור  .3

ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא כל התנאה, חריגה, 

 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 בוויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

 

 שונות ./7

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  1./1

במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 

הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם 

ה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמ

כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהא מנוע מלהעלות 

 כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או  2./1

הודעה שנשלחה בדואר רשום במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. 

שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת  12תחשב נתקבלה 

 מסירתה.

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה  9./1

 ו0או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.
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 ולראיה באו על החתום:

 

 

_____________________   _____________________ 

 המפעיל          ראש העיר 

 

 

 

_____________________   _____________________ 

 חותמת העירייה     גזבר העירייה 
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 נספח ד' 

 נוסח ערבות להצעה

 לכבוד: עיריית עפולה 

 נ..א.ג

 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________

"( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .7

, כמפורט בהצעת המחיר זון עבור עיריית עפולהאספקת מוצרי מבנוגע   9102/13למכרז מס' 

  ₪  ///,/1הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  והמפרט הטכני.

(, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ₪ ___________)במילים: 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום 

 "(.  סכום ערבות" –יום הגשת ההצעה  )להלן   110/202/19

ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  /7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

, חתומה על ידי העירייה ו0או מי מטעמה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל בכתב

חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .9

עד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה וֹֹ 091//2/202 :תוקף ערבותנו זו, יהיה עד לתאריך .   4

להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, 

אלא אם הוארכה על ידינו על פי בקשת העירייה והתחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה 

 תהיינה בתוקף עד לתום מועד הארכת הערבות.

 ת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנ .5

 

 בכבוד רב0

 

 בנק : _____________________

 

 סניף : _____________________
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 נספח ה'

 

 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד

 עיריית עפולה )להלן: "העירייה"(

  41רחוב יהושע חנקין 

 עפולה

 

 א.ג.נ.0 

 ערבות בנקאית מספר_________________

 לפי בקשת________________ מס' ת.ז.0ח.פ.0ח.צ.________________ 

 מרחוב_____________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(

 )להלן:"הערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

 ( בלבד  )להלן: סכום ערבות"( חמישים אלף שקלים חדשים )במיליםש"ח  ///5/0

 לאספקת מוצרי מזון לעירייה  9102/73ערב בקשר למכרז מס' שתדרשו מאת ה

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:

 

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

 בשיעור___________ נקודות.

 

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

 זו.

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושב כדלקמן:

 

ההצמדה בסכום השווה למכפלת אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי 

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסוד 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.

כתובתנו המפורטת להלן  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם על ידנו לפי

אנו נשלם לכם כל סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
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 דרישתכם ומבלי תהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת___________ כשהיא 

רייה או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של גזבר חתומה ע"י גזבר העי

העירייה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

 העירייה.

 

לעיל, יעשה עלך ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה ע"פ  9התשלום, כאמור בסעיף 

ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול  הפרטים שיימסרו על

 דעתכם הבלעדי.

 

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  ////0//0//ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 יתנת להעברה, הסבה או להמחאה.ערבות זו אינה נ

 

 

 

 

 

 בכבוד רב0                                                                         

                                                                 __________________ 

 

 

 __ וחותמת הסניףטופס זה מחייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה____________
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 נספח ו'

 

 נספח ביטוחים

 אישור על קיום ביטוחי קבלן

 לכבוד

 עיריית עפולה 

 ,העירייה"(-)להלן

 

 נ.,ג.א.

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אספקת מוצרי מזון-אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

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

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

  שם

עיריית עפולה 

 וגופיה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 רשות מקומית וגופיהאחר: ☒

 

 ת.ז.0ח.פ. ת.ז.0ח.פ.

 מען

 עפולה

 מען
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 כיסויים

 סוג הביטוח

 

לפי  חלוקה

 גבולות

אחריות או 

 סכומי

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

 ומהדורת

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות0 סכום 

 ביטוח

 נוספים כיסויים עצמית השתתפות

 בתוקף

 מטבע סכום

 ש"ח

יש לציין קוד  מטבע סכום

כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 רכוש 

 

        9/1 ,9/3 ,911, 

 ציוד 

 ערך כינון

        

מלאי מזון 

 ומשקאות

        

         

 ,911,9/9,    ///,///,1     צד ג'

9/1,911 ,921 , 

ביטול סייג  999

 רשלנות רבתי

אחריות 

 מעבידים

    11,///,//

/ 

   9/1 ,9/3 ,911 ,

911 ,921    , 

ביטול סייג  999

 רשלנות רבתי                                                                                                                 

אחריות 

 המוצר

     

1,///,/// 

   9/1 ,9/3 ,911 ,

911 , 

ביטול סייג  999

 רשלנות רבתי

אחריות 

 מקצועית

         

          אחר
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 )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד'(פירוט הנכסים המבוטחים 

 )לדוגמא: מספר רישוי0כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב0נדל"ן(סוג הנכס 

  

  

 

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

 בנספח ג'(:

/99 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 ביטול0שינוי הפוליסה

 יוםייכנס לתוקף אלא __  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר

 

 מס._________________   מוצר פוליסת אחריות ה

 מס._________________ פוליסת אחריות חוקית כלפי צד שלישי           

 מס._________________ פוליסה לביטוח חבות מעבידים                     

 

 

 שם הסוכן_____________ כתובת_______________ טלפון__________________

 

 



  

 
 

 
 עפולה עיריית 9102/73  פומבי מכרז

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

 

28 

 מוארך לתקופה0 כדלקמן:אנו מאשרים כי תוקף אישור זה 

 

 חתימה וחותמת  עד תאריך מתאריך מס'
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 אחריות בנזיקין וביטוח

 

 אחריות בנזיקין .7

 הספק יהיה אחראי לאבדן ו0או נזק לגוף או לרכוש שיגרמו לכל אדם ו0או גוף משפטי 1.1

  מליקוי  לרבות אחריות הנובעתכתוצאה ו0או בקשר עם אספקת המוצרים על פי הסכם זה 

לתקנים  ו0או פגם במוצרים ו0או חוסר התאמתם לדרישות העירייה ו0או חוסר התאמתם

 הנדרשים מהמוצרים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הספק אחראי לאבדן ו0או נזק שיגרם לעירייה, לעובדיה  1.2

כל תביעה ו0או הוצאה  ו0או לכל אדם הפועל מטעמה והוא מתחייב לשפות את העירייה על

 .הסכם זה יל, בקשר עם אספקת המוצרים על פישיגרמו לה בגין האמור לע

 בשמו הספק יהיה אחראי לאבדן ו0או נזק לגוף ו0או לרכוש שיגרמו לעובדיו ולכל הפועל 1.9

ומטעמו בקשר עם אספקת המוצרים על פי הסכם זה והוא מתחייב לשפות את העירייה על 

הוצאה שתגרם לה מחמת פגיעה כאמור ו0או תביעה שתוגש נגדה בקשר כל תביעה ו0או 

 כך.

 הספק אחראי בלעדי לנזקים שיגרמו לו ולרכושו כתוצאה ו0או בקשר עם אספקת 1.4

 המוצרים על פי הסכם זה.

 הספק יהי אחראי לנזקים מכל סוג ומכל סיבה שיגרמו למוצרים עד אספקתם לעירייה  1.1

 עם למקום אחסונם הקבוע.יוהג

הספק פוטר את העירייה ו0או עובדיה ו0או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל  1.9

 תאבדן ו0או נזק להם אחראי הספק כאמור בסעיפים לעיל. ומתחייב לשפות ולפצות א

 העירייה ו0או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו0או כל סכום שיחויבו 

לת על הספק מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוט

 משפט ושכ"ט עו"ד.

 ביטוח .2

מבלי לגרוע באחריות הספק מכוח האמור לעיל ו0או מכוח כל הסכם או דין, מתחייב  .2.1

הספק לבטח את עצו ואת העירייה בנוגע לשירותים ולמחויבויותיו מכוח הסכם זה 

 ' להסכם.ובביטוחים כמפורט בנספח 

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

העירייה תהיה רשאית לדרוש מהספק בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפניה 

 את הפוליסות עצמן.

הספק ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות  .2.9

ה העירייה רשאית לשלם את המפורטות בנספח ב' להסכם. לא עשה כן הספק תהי

הפרמיות במקומו, והספק יהיה חייב לשפותה בגין כל תשלום כאמור וזאת מבלי לגרוע 

 מכל סעד ותרופה הקיימים לעירייה מכוח כל דין או הסכם.
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הפרה חברת הבטוח את חובתה לתשלום מכוח הפוליסות, לא יהיה בכך משום הגנה   .2.4

כל סכום שהינו חייב בתשלומו בכוח אחריותו  לספק, והוא יהיה הוא חייב לשלם בעצמו

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

מובהר בזאת כי אין אחריות הספק מוגבלת לגבולות האחריות כמפורט בנספח ב' להסכם  .2.1

חורג  וכי הספק יישא בכל נזק ופגם שאינו מכוסה ע"י הפוליסות ו0או כל נזק ששיעורו

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

 

 7316-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים0 תשל"ו

 

 

אני הח"מ__________________, ת.ז._______________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 

צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר0ה בזאת  להצהיר את האמת וכי אהיה

 כדלקמן:

 הנני משמש כ_______________ ב____________________ .1

 תפקיד                             שם המשתתף                    

 

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

 

 להלן: יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים .2

 

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

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון  □

 להגשת ההצעות בהליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 1319 -ציבוריים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים2כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה" 

 2/./91.1הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שמעברה לאחר יום  -** "הורשע"

או עבירה לפי חוק עובדים  1311 -עברה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –*** "עבירה" 

 .1331 -זרים )אישור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר0ה כי זהו שמי זו חת .9

 

______________________________________________________ 

 

 אימות חתימה

 

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

הופיע0ה בפני מר0גב'__________, ת.ז.__________, לאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0ה 

יהא0תהא צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה0תעשה  להצהיר את האמת וכי

 כן, אישר0ה בפני את תוכן תצהירו0ה לעיל בחתמו0ה עליו בפני.
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 'חנספח 

 ת הספקהרהצ 

 

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 אני הח"מ __________________ ח.צ0ח.פ0ת.ז. __________________      

 

 כתובת ____________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את מסמך ההסכם שבנדון, הבנתי את כל התנאים    .1

והדרישות הנדרשים בהסכם זה, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר 

 הצעתי.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב:   .2

        כי הנני עומד בכל תנאי ההסכם וכי היה ונמצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני  .2.1

 עומד בתנאי ההסכם תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהסכם. .2.2

 בהתאם למסמך ט'.בתמורה לאספקת המוצרים, להלן הצעתי הערוכה  .2.9

הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ממני ועותקים חתומים          .2.4

ימי עבודה מיום קבלת ההסכם          11העירייה, בתוך נוספים מההסכם ע"פ דרישת 

 לחתימות.

הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי ההסכם, ללא    .9

סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות )וככל 

 מהמועד הנדחה(.שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים 

ידוע לי, כי במקרה בו נבחרה הצעתי, תנאי מוקדם שתכלול ההתקשרות מכוח ההסכם הינו    .4

לרבות ערבות  -המצאת ההסכם חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הדרושים עפ"י ההסכם

ימי עבודה ממועד  11עפ"י הנוסח הקבוע בהסכם, תוך  –ביצוע ואישור על קיום ביטוחים 

 לחתימות. קבלת ההסכם

ידוע לי, כי במידה ותבחר הצעתי, היה וההסכם בצירוף המסמכים הנדרשים, עפ"י הנוסח    .1

הקבוע במסמכי ההסכם, לא יומצאו על ידי במועד האמור, העירייה תהיה רשאית לבטל את 

 הצעתי.
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 החתום:ולראיה באתי0נו על 

 

____________     _______________________       _______________ 

 שם המציע                               מס' ת.ז0ח.פ0ח.צ.                 כתובת המציע     

 

 

________________________________________        ______________ 

 מס' טלפון                                שם0ות מורשה0י החתימה של המציע וחתימתו0ם     

 

 

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

 

 אישור

 

אני הח"מ ________________ עו"ד0רו"ח החברה__________________ מאשר בזאת כי 

__________, שניהם מנהל0ים בתאגיד בצרוף חותמת חתימות ה"ה______________,___

 ועניין. החברה מחייבים, עפ"י תזכיר החברה ותקנותיה, את החברה, לכל דבר

 

   

                                                                             ___________________ 

 עו"ד0רו"ח                                                                                        

 

 חתימת הספק וחותמת_____________________                                          
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 ט'נספח 

 רשימת לקוחות

 

מועד תחילת  שם הלקוח

 התקשרות

כתובת מקום 

 אספקה 

טלפון איש  הקשר איש

 הקשר
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 נספח י'                                                        

 אישור רו"ח על מחזור כספי                                      

  ___________ תאריך: 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 עיריית עפולה

 

   את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית שלמאשר   אני רו"ח 

 :זון עבור עיריית עפולהלאספקת מוצרי מ 9102/13להלן: "המציע"( בקשר עם מכרז 

 

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

 המבוקשים במכרז היה:

 

 מע"מ.(ש"ח לא כולל      )ובמילים:    :  2/11בשנת 

 

 

( ש"ח  לא כולל מע"מ    )ובמילים:  :2/11בשנת

  

 

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

 נמצא בהליכי עריכת הסדר עם נושיו.

 

 בכבוד רב,

 

            רו"ח

 תאריך    חותמת   חתימה        

 

        

 טלפוןמס'    כתובת      
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 'אנספח י

 הצעת המציע:

 

 המציע ימלא את מחירי המוצרים המשווקים ברשת שהיו בתוקף בתאריך: ___________

 המחירים הרשומים כוללים מע"מ ע"פ חוק.

  יש לצרף סרט קופה  הכולל את שם המוצר, משקלו ומחירו וכן אישור רו"ח על נכונות

 המחירים.

 

 

 אחוז הנחה המוצע על ידי 

 במילים המשתתף

 

 

 

   _________________________ 

 

 אחוז הנחה המוצע בספרות

 

 

%________ 

 

 

 


