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 כ"ט/ניסן/תשע"ז

25/04/2017 

 מכרז פומבי מס' 2018/ 17
 לאספקה, התקנה ואחזקה של מדפסות משולבות ומכונות צילום לעיריית בית שמש.

 מכרז זה הינו מכרז מסגרת המשותף לעיריית בית שמש ולקרן לפיתוח בית שמש (להלן:"המזמינות"). כל
 אחת מהמזמינות תהיה רשאית להתקשר עם הזוכה במכרז  בנפרד מהאחרת. בכל מקום בו רשום "העירייה"

 הכוונה היא לעיריית בית שמש ו/או הקפ"ד.
 

התקנה1. לאספקה, מחיר הצעות בזאת מזמינה "העירייה") (להלן: שמש בית            עיריית
בהתאם ופקסימיליה, סריקה צילום, הדפסה, הכוללות: משולבות מדפסות של           ואחזקה
"מדפסות – (להלן ההזמנה, למסמכי המצורפת ומאפייניה הציוד ברשימת           למפורט
בלתי חלק ומהווים למכרז המצורפים במסמכים וכמפורט "הטובין"), או "הציוד" או             משולבות"

  נפרד ממנו.

העירייה,2. במזכירת איטח, רחל הגב' אצל לרכוש ניתן המכרז מסמכי כולל המכרז חומר               את
1,000 של סך תמורת ,29/4/18 מיום החל ,3 קומה c בנין נעימי קניון ,2 רבין יצחק דרך                   רחוב

 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

.310,000, של בסך העירייה, לטובת מותנית בלתי בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע              על
 ש"ח (עשרת אלפי ש"ח). הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 1.8.2018.

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.4.

להמציא5. יש עותקים, 2 ב- המציע ע"י חתומים המכרז, מסמכי כל עם יחד ההצעות                את
הנמצאת המכרזים לתיבת ,"17/18 מס' פומבי "מכרז מצויין כשעליה סגורה,            במעטפה

  בבנין העירייה קומה 3 אצל הגב' רחל איטח  עד ליום 14.5.2018 בשעה 12:00.

 על מועד פתיחת המעטפות תבוא הודעה נפרדת.6.

המשולבות7. המדפסות מספרי ולפיכך מסגרת, במכרז המדובר כי מובהר ספק הסר             למען
תהא העירייה בלבד. כהערכה משמשות והן מחייבות אינם המכרז במסמכי            המופיעות
הנקובה מהכמות יותר ובין פחות בין משולבות, מדפסות של כמות כל להזמין              רשאית

 במסמכי המכרז.

דואר 8. בכתובת רכש, מחלקת וקנין, דוד למר בכתב ורק אף לפנות ניתן הבהרה               בשאלות
.davidvak@bshemesh.co.il:אלקטרוני  
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  משה אבוטבול 

         ראש העירייה 

 

 

 

 

 

 תכולת חוברת:
 

  נספח
  הוראות כלליות ותנאים להשתתפות א'

 פרטי המציע א' 1
 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות א' 2
 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין א' 3
 נוסח ערבות (ערבות השתתפות) א' 4
 הצהרת המציע א' 5

לחבר א' 6 ו/או הרשות לעובד קרבה העדר על         הצהרה
 מועצה

  מפרט ב'
 חוזה ג'
 אישור קיום ביטוחים  ד'
 ערבות ביצוע ה'
 הצעת המציע ו'
 

.1 
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  הוראות כלליות

 הזמנה להציע הצעות1.

הצעות להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה ("העירייה") שמש בית              עיריית
בית עיריית עבור ב' בנספח כמפורט צילום ומכונות מדפסות של ואחזקה התקנה לאספקה,               מחיר

 שמש, כמפורט בהצעת המציע על נספחיה, לרבות בחוזה, על נספחיו, המצורף להצעת המחיר.
 

  העיקריים הבאים:

להן1. הנלווה והציוד צילום ומכונות מדפסות ואחזקת התקנה לאספקה, לדאוג הספק             על
הטכני למפרט בהתאם הכל שלה, הסמך גופי לרבות ובמוסדותיה שמש בית             לעיריית

  ויתר מסמכי המכרז (להלן: "השירותים/העבודות")
 

ודרישת2. כלשהו בהיקף השירות את הזוכה מן להזמין מתחייבת אינה            העירייה
ועפ"י תקציבה העירייה, לצרכי בהתאם תיעשה הזוכה מאת השירות לקבלת            העירייה
מפורטות הנדרשות הראשוניות והכמויות המכונות (סוגי הבלעדי. דעתה          שיקול
הנדרשות הכמויות את עת בכל ולהקטין להגדיל רשאית העיריה ( ב'             בנספח

 בהתראה של 7 ימים מראש.
 

המידע3. העירייה. את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי                יודגש
 המחייב הוא זה המפורט בגוף הצעת המחיר ובחוזה המצורף לו.

  לוח זמנים2.

 להלן לוח הזמנים לעריכת הצעת המחיר:2.1.

 מועד פעילות

לשאלות אחרון    מועד

 הבהרה

6/5/18 

להגשת אחרון    מועד

  הצעות

 14/5/18 בשעה 12:00

הגשה ערבות    תוקף

 להצעת המחיר

1/8/2018 

 

המחיר2.2. בהצעת שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית           העירייה

להגשת האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל פיו, על               או

למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה זה. מועד חלף לא עוד כל              ההצעות,

וכן המחיר הצעת מסמכי רכישת בעת שמסרו לפרטים בהתאם המחיר            בהצעת

 באמצעי בו פורסם הצעת המחיר.
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  תנאים להשתתפות

 כללי3.

התנאים3.1. כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף            רשאים

 המפורטים בפרק זה להלן. מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלו.

 הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף המפורטים בהצעת המחיר זה תיפסלנה.3.2.

 מעמד משפטי4.

   המציע הינו יחיד או תאגיד רשום על פי חוק ברשם רשמי  בישראל.4.1.

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.4.2.
 

  יש לצרף את פרטי המציע - בנוסח המצורף כנספח א'1 להצעת המחיר.
 מעמד המציע5.

 יחיד-  יצרף תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.5.1.

  תאגיד –5.2.

התאגיד1. רישום המחיר, להצעת ההצעות הגשת למועד נכון מעודכן תדפיס            יצרף

 מרשם  התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות.

ולחייבו2. המציע בשם לחתום המוסמכים אנשים בדבר רו"ח או מעו"ד            אישור

 בחתימתם על מסמכי הצעת המחיר.

ציוד5.3. ואספקת שירותים במתן שלו קודם לניסיון אסמכתא יצרף המציע -             ניסיון

  בהתאם לאמור במכרז זה לרשויות ציבוריות.

 עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים6.

 אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון.6.1.

 אישור תקף על ניכוי מס במקור /או פטור מכך.6.2.

א'6.32. כנספח המצורף בנוסח תשל"ו-1976 ציבוריים, גופים עסקאות חוק לפי            תצהירים

 ו א'2 לתנאי המכרז.
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 תשלום עבור מסמכי הצעת המחיר7.

 המציע יצרף להצעתו העתק קבלה על תשלום עבור הצעת המחיר.

 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית בנוסח המצורף כנספח א'8.6.

 הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור - תהיה העירייה רשאית לפסלה.

  ערבות הצעת המחיר9.

שם9.1. על בנקאית, ערבות להצעתו לצרף המציע על להשתתפות, מוקדם            כתנאי

בתוקף שתהיה חדשים), שקלים אלפים (חמשת ₪ 10,000 של בסכום            המציע,

זה ובנוסח המחיר, להצעת א'4 כנספח המצורף ובנוסח 01/08/2018 ליום            עד

  בלבד.

 לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות.9.2.

בנוסח9.3. להיות ההצעה ערבות על הערבות, נוסח על יתרה הקפדה להקפיד             יש

 זהה לזה המצורף למסמכי פניה זו.

 נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע.9.4.

לתקופה9.5. ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש רשאית תהא העירייה             

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

 שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה, הארכת הערבות תחול על המציע.

 הצעה שלא צורפה אליה ערבות תפסל על הסף ולא תידון כלל.9.6.

 דרישת פרטים מהמציע:10.

ו/או לפנות דעתה, שיקול לפי המציע, של הצעתו במסגרת רשאית, תהא             העירייה

מסמכים הבהרה או השלמת או אימות לצורך ללקוחות ו/או מהמציע            לדרוש

למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים נוספים פרטים ו/או אסמכתאות           ו/או

עת בכל כן לעשות היא ורשאית המלא רצונה לשביעות מסמכים, השלמת             לצורך

המועד בתוך הפרטים את לספק חייב יהא והמציע ההצעות פתיחת לאחר             גם

 שנקבע.

 תשלום בגין הוצאות הכנת הצעת המחיר11.

לשם בו. להשתתפות תנאי מהווה המכרז מסמכי רכישת בגין ₪ 1000 בסך              תשלום

כאמור, התשלום בגין המציע שם על קבלה להצעה לצרף יש התשלום,             הוכחת

  מובהר כי תשלום זה  לא יוחזר בכל מקרה.
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 הליך הבהרות12.

המחיר12.1. הצעת רוכש כל רשאי 6/5/18 ליום ועד זו פניה פרסום מיום              החל

: לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד, בכתב לעירייה          לפנות

davidvak@bshemesh.co.il 

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:12.2.

 מס"ד
 המסמך או הנספח

 אליו מתייחסת
 ההבהרה

 פרק וסעיף
 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    

להשיב12.3. מתחייבת אינה העירייה התשובות. במתן מוחלט דעת שיקול           לעירייה

  לשאלות כלשהן, או לכל השאלות.

תוכן12.4. את לחשוף מבלי ההצעה, את שרכשו המשתתפים לכל ישלח הבהרות-             מסמך

את ירכז אשר מסכם, מסמך יוכן ההבהרות, הליך בעקבות הפונה. זהות ואת              הפניה

 הפניות, השאלות, ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.

מהווים12.5. אינם בכתב הופצו לא ואשר פה בעל שניתנו ותשובות הסברים כי,              מובהר

 חלק ממסמכי ההליך, וכי אך ורק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.

בלתי12.6. חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על ייחתם ההבהרות             מסמך

 נפרד ממסמכי הצעת המחיר.

 נתוני ההצעה13.

והנובעים13.1. הקשורים ההיבטים כל את עצמאי באופן בעצמם לבדוק המציעים            על

המפרטים, החוזה, ובכללם ההצעה, מסמכי את רק) לא אך (לרבות המחיר             מהצעת

ולוחות מועדים את המציע יבדוק כן, כמו הקיימים. התשתיות של ומיקומם             מצבם

השירותים, מתן כדאיות השירותים, מתן היקף השירותים, לביצוע הצפויים           הזמנים

נתון כל וכן השירותים, למתן דין כל פי על הנדרשים הנושאים ושאר              ההיתרים

רלוונטי אשר מאלה, אחד לכל ביחס עסקי, או תפעולי ביצועי הנדסי, תכנוני,              משפטי,

 לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מכלול התחייבויות המציע על פי מסמכי ההצעה.

מידע13.2. כל או ההצעה במסמכי הכלול מידע על מטעמם מי ו/או המציעים              הסתמכות

הינה ההצעות הליך במהלך מטעמה מי ו/או העירייה ידי על לידיהם יימסר או               שנמסר
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שהוא סוג לכל באחריות תישא לא מטעמה מי ו/או והעירייה בלבד המציעים              באחריות

עקב כלשהו שלישי צד או מטעמם מי או מהמציעים למי שיגרם הפסד ו/או נזק                של

 הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.

על13.3. בהתבסס סמכות או חובה זכות, כל של לקיומה מלטעון מנוע הזוכה ו/או               המציע

הצהרה או דיון פרוטוקול, פרסום, הבנה, הצעה, מצג, התחייבות, הבטחה,            מידע,

מועד לפני בין פה, בעל ובין בכתב בין למציעים, הודעות במסגרת שלא              שנעשו

כן לאחריו. ובין המחיר, הצעת הליכי במסגרת לרבות העסקה, הסכם על             החתימה

הינה הטכני, במפרט כמפורט העירייה שמבצעת השנתית הצילומים כמות כי            מובהר

להיקף העירייה של כלשהי התחייבות להוות כדי בה ואין בלבד הערכה             בגדר

 השימוש במכונות הצילום.

 מבנה ההצעה14.

את14.1. יפרט המציע בה. המפורטים המסמכים את המחיר להצעת לצרף המציע             על

 המידע הנדרש באופן מלא ומדויק.

העירייה14.2. במפורש. נדרש שאינו נוסף, חומר כל להצעתו לצרף רשאי אינו             המציע

  תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור.

לעברית14.3. לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים בעברית. תוגש             ההצעה

 ולצרף להצעה גם את המסמכים בשפת המקור.

 ההצעה תוגש תוך ציון החלקים סודיים בה, אם ישנם כאלה.14.4.

 הנחיות למילוי הצעת המציע18

את18.1 וירשום המיועד במקום הצעתו את שייתן כך, הצעתו את למלא חייב              המציע

להביא עלול כנדרש ההצעה מילוי ואי לכך המיועד במקום ובמילים בספרות             הצעתו,

 לפסילת ההצעה.

המצוין (אומדן) המקסימום מסכום נמוכים או השווים למחירים ורק אך יהיו             ההצעות

כל את תכלול המציע תיפסל.הצעת – יותר גבוה למחיר הצעה המכרז.             במסמכי

הכרוכות והעקיפות, הישירות העלויות, כל ואת המחיר בהצעת הנדרשים           השירותים

 במתן השירותים.

להביא18.2 עלולה כאמור התניה להצעתו. כלשהו מציון או מהתניה להימנע המציע             על

 לפסילת ההצעה.
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 הגשת ההצעה19

הליך19.1 סיום לאחר חיצוני, זיהוי ללא וחתומה, סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה              את

המכרזים בתיבת ולהניחה ,12:00 בשעה 14/5/18 מיום יאוחר ולא           ההבהרות

 הנמצאת בקומה השלישית במשרדי העירייה אצל הגברת רחל איטח.

והנספחים19.2 הנלווים המסמכים כולל והעתק, מקור זהים, עותקים ב-2 תוגש            ההצעה

 למיניהם באופן שימנע את התפרקותה. העתק אחד יסומן כמקור.

ידי19.3 על תוגש ההצעה חתומים. נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו             להצעה

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

  תוגשנה באופן האמור תיפסלנה.

תבחן19.4 לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תמצא שלא            הצעה

 ותוחזר לשולחה.

בחותמת19.5 ייחתם לו, הנלווים והנספחים המסמכים לרבות ההצעה, בחוברת עמוד            כל

  המציע ובחתימת מקור של מורשה/מורשי חתימה מטעמו.

ובחתימתו,19.6 המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם נספחיו, לרבות            החוזה,

נדרשת בו מקום המציע. של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים             וביתר

  חתימת המציע, יחתום אך ורק מורשה/מורשי חתימה מטעם המציע.

המחיר,19.7 הצעת מסמכי כלל את קרא שהמציע לכך, ראיה מהווה חתומה הצעה              הגשת

 הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

את19.8 להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי במפורש, בזה מובהר ספק כל הסר               למען

ההוראות אחר ימלא לא ו/או זה המחיר בהצעת לעיל המפורטים המסמכים             אחד

כלא יתבררו אשר בפרט/ים ינקוב ו/או המסמכים הגשת אופן בדבר לעיל             שפורטו

הבלעדית דעתה שיקול לפי העירייה, רשאית אמיתי/ים, שאינו/ם ו/או           מדויק/ים

תהיה אם גם הצעתו, את לקבל שלא הנמקה, חובת עליה שתהא ומבלי              והמוחלטת

 זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.

אחת19.9 בכל מציע, ידי על שונה מחיר מילוי ו/או נדרש בו במקום מחיר הצעת הגשת                 אי

או שינוי כל ו/או מילוי הטעון מקום השלמת אי ו/או המחיר הצעת חוברות               משתי

שינוי ידי על בין אליהם, ביחס הסתייגות כל או המחיר הצעת במסמכי שייעשו               תוספת

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

  לפסילת ההצעה.
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במועד19.10 שתוגש הצעה המציע. אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה             הגשת

 מאוחר יותר לא תבחן ותוחזר לשולחה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.19.11

 קניין מסמכי ההצעה:20

זה,20.1 ולהצעה להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה המחיר בהצעת הקנייניות            הזכויות

מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע שמש בית לעיריית             שייכים

 אחרת מלבד עריכת הצעה להצעת המחיר זה.

 תוקף ההצעה21

למקרה21.1 וזאת בתוקף, הינה המחיר הצעת ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד             ההצעה

זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור שזכה מציע              שבו

בעל על להכריז המחירים הצעת ועדת רשאית אלה בנסיבות שהיא. סיבה             מכל

קבלת שבמועד ובלבד המחיר, בהצעת כזוכה בטיבה אחריה הבאה           ההצעה

להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים           ההחלטה

 בהצעת המחיר.

 22   החלטות העירייה

אינה1. העירייה כי במפורש מובהר שווה בהכרח אינה שאיכותם שונים, טובין יש ולמציעים               הואיל
 מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

מקצועי,2. ונסיון רקע המציע, בכישורי השאר, בין להתחשב, רשאית העירייה תהיה הזוכה              בקביעת
עפ"י להציג המציע שנדרש אחר פרט או המוצע הציוד מסוג העירייה רצון שביעות הצעתו,                גובה

  תנאי המכרז והוראותיו.

מדפסות3. במכפלת מס' חודשית שכירות עלות שלהל"ן: התמהיל פי על יחושב ההצעה              מחיר
 ראשוני בתוספת עלות הדפסת 83,300 דף ש.ל.

על4. גם ואיכותם הטובין סוג את לבחון העירייה מוסמכת דין, כל או המכרז מהוראות לגרוע                 מבלי
 סמך נסיונה הקודם של העירייה.

לאה. בהזמנה ולמשתתפים זוכים, מספר בין הטובין אספקת את לפצל הזכות לעצמה שומרת               העירייה
 תהיה כל טענה או תביעה בשל כך.

  מובהר בזאת כי פיצול הזכייה לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחירים הנקובים בהצעתם.

זולתו. לפיצוי, תביעה זכות כל למציעים שתהא מבלי נימוק כל ללא המכרז את לבטל רשאית                 העירייה
  קבלת ערבות ההשתתפות אותה צירף המציע להצעתו.

  העירייה תהא רשאית לרכוש את הציוד המפורט במסמך ב' או חלק ממנו - הכל לפי ראות עיניה.ז.

 
                                                                        חתימה+ חותמת המציע:______________



 עמוד | 11

 חתימה על החוזה22

המועד22.1 בתוך לעירייה, להמציא הזוכה יידרש העירייה, ידי על החוזה לחתימת             כתנאי

את הזכייה, על ההודעה מיום עבודה ימי 7 מ- פחות ולא הדרישה בהודעת               שייקבע

ביצוע ערבות לרבות בחוזה, המפורטים והאישורים ההתחייבויות המסמכים,          כל

 ואישור תקף על קיום ביטוחים.

הצעת22.2 תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת             אי

זכייתו ביטול על להכריז רשאית המחירים הצעת ועדת תהיה כזה במקרה             המחיר.

כל להצעה. המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן המחיר, בהצעת המציע               של

לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע העירייה של מזכותה לגרוע מבלי               זאת

 כתוצאה מההפרה.

העבודות22.3 ביצוע תחילת לעיל, האמור אף על כי מסכים, והוא לו ידוע כי מצהיר                המציע

בתכנית עבודה", התחלת ב"צו מהעירייה אישור במתן מותנים המחיר הצעת            נשוא

חודשים 6 במהלך כאמור, צו יינתן לא שהיא סיבה ומכל והיה עבודה והזמנת               עבודה

בהצעת ולמציע ותוצאותיו המחיר הצעת יתבטל המחיר הצעת הליכי סיום            מיום

נתקבלה אם בין המחיר הצעת של לביטולו בקשר תביעה עילת כל תהא לא               המחיר

 אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

מנכ"ל22.4 חוזר להוראות בהתאם עניינים ניגוד קיום אי תצהיר על לחתום המציע              על

משרד של האינטרנט באתר מפורסם המנכ"ל (חוזר 2/2011 מס' הפנים            משרד

לרבות שלו, וההתקשרויות העבודות מכלול של מלא פירוט למסור וכן            הפנים)

הרשות נבחרי המקומית, הרשות גורמי מול אל מועסק, הוא בו התאגיד או              המשרד

בדיקת לצורך מקומי, תאגיד או ובניה לתכנון המקומית הועדה עובדיה, או             המקומית

לניגוד חשש להקים או להוות יכול אשר אחר ענין כל ולציין לפרט וכן עניינים,                ניגוד

ואישורו לבדיקתו התקשרות כל כפופה זה לנוהל בהתאם כי מובהר כאמור.             עניינים

לתקן ניתן לא אותה עניינים לניגוד חשש של במקרה וכי העירייה יועמ"ש              של

 באמצעות הסדר ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

 ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)23

קבלת23.1 מיום ימים 7 תוך להגיש, מתחייב העירייה, ע"י תתקבל שהצעתו             מציע

התחייבויותיו ₪)להבטחת אלף (עשרים ₪ 20,000 סך על ערבות הזכייה, על             ההודעה

3 ועוד ההסכם לתקופת תהא הערבות המחיר. הצעת בתנאי ועמידה החוזה             ולביצוע

הצעת למסמכי א'5 כנספח המצורף בנוסח ההסכם, תקופת תום לאחר            חודשים

 המחיר.
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לתקופה23.2 ההסכם תקופת את ולהאריך הברירה זכות את לממש העירייה ותחליט             היה

הנוספת המוארכת לתקופה הבנקאית הערבות את להאריך, מתחייב המציע           נוספת

  ועוד 60 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת, על חשבונו של המציע.

 הצעה תכסיסנית24

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

בלתי או חריגות הצעות כי מובהר תיפסל. העירייה, לדעת כלכלי בסיס לה שאין או                הפסדית

 סבירות בסעיפים שונים של כתב הכמויות יכולות להיחשב כתכסיסניות.

 ביטול הצעות המחיר25

על בזאת מוותרים המציעים ההליך. את לבטל המחיר, הצעות של שלב בכל רשאית, תהא                העירייה

 סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול הצעות המחיר.

 

 בכבוד רב,

 עיריית בית שמש

 

 נספח א' 1

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

(E-MAIL) כתובת דוא''ל  

 

 פרטי איש קשר מטעם המציע

 כתובת דוא"ל תפקיד שם איש הקשר 
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 מס' טלפון 

 

 מס' טלפון נייד מס' פקס'

 מעמד המציע

 צורת ההתאגדות של ה מציע         חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________

 מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________

 מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם

   

   

   

 נספח א' 2

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

 

 

עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר ,_________ שמספרה ת.ז. נושא ________________ הח"מ             אני
בכתב, בזאת, מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את                  לומר

 כדלקמן:

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.

___________ שמספרה בשם,__________________________ התצהיר את מגיש הח''מ          אני

 (להלן: "החברה" או "המציע"), בה אני מורשה חתימה ואני מוסמך.

 

.1– (להלן 1976 התשל"ו- ציבוריים, גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה              תצהיר
של ואחזקה התקנה לאספקה, המחיר להצעת ובתמיכה בו, המצויות וההגדרות            "החוק")

  מכונות משולבות (להלן: "הצעת המחיר")
 

ו/או2. המציע ממנהלי מי ו/או המציע מבעלי ו/או המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד                 עד
הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם בחוק, כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו זיקה                בעל
ממועד לפחות אחת שנה חלפה/תחלוף המחיר, בהצעת ההצעות להגשת האחרון למועד             שעד

 ההרשעה האחרונה.
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 הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.

 

________________ 

 שם המצהיר +חתימה

  אישור

 

מר/גב' בפני הופיע ,_________ ביום כי בזה מאשר _________ דין עורך             אני,
לאחר ,__________ שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר _________           
כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי                 שהזהרתיו

 אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

___________________ ___________________  

     חתימה         חותמת

 

 

 

 

 

 נספח א' 3

 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1976 -
 

 
 אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה בהצעת המחיר לאספקה,

 התקנה ואחזקה של מכונות משולבות עבור עיריית בית שמש, ח.פ. ______  (להלן: "החברה/המציע"),
 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן:
 

 כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק"בעל שליטה":
 החברות").

 כמשמעו בחוק החברות."בעל עניין":
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 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהצעת המחיר, אנוכי וכל בעל עניין
  למציע (יש לסמן X במשבצת המתאימה)

 
בחשון כ"ה יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו              לא
שלא העסקה (איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 31             התשס"ג
מינימום, שכר חוק לפי ו/או -1991 התשנ"א הוגנים), תנאים והבטחת            כדין

 התשמ"ז 1987-
 

31 - התשס"ג בחשון כ"ה יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר             הורשענו
כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002            באוקטובר
מינימום, שכר חוק לפי ו/או -1991 התשנ"א הוגנים), תנאים           והבטחת
המחיר, בהצעת ההצעות להגשת האחרון במועד ,אך -1987          התשמ"ז

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 

 המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים
 ע"פ

 חוק ו/או הסכמים קיבוציים / צווי הרחבה החלים, במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

מר/גב' בפני הופיע ,_________ ביום כי בזה מאשר _________ דין עורך             אני,
לאחר ,__________ שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר _________           
כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי                 שהזהרתיו

 אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

___________________ ___________________  

     חתימה         חותמת
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  נספח א' 4

   נוסח ערבות

  (ערבות השתתפות)

 

 תאריך __________

 לכבוד

 עיריית בית שמש

  

 הנדון: כתב ערבות מס' _________________

בלתי1. בערבות כלפיכם, בזה ערבים אנו "הספק"), – (להלן _________________            לבקשת

אלפי (עשרת 10,000 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום לביטול, ניתנת ולא תלויה בלתי                 חוזרת,

מחיר הצעת עם בקשר הספק מאת שתדרשו הערבות"), "סכום (להלן: חדשים)             שקלים

  לאספקה, התקנה ואחזקה של מכונות משולבות .

ימים2. (שבעה) 7 תוך הערבות, לסכום עד ידיכם, על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים                 אנו

שיהיה בלי וזאת זה, מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל בכתב, הראשונה דרישתכם              מיום

או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג                עליכם

הספק, מאת בדיעבד, או מראש הסכום, את לדרוש עליכם שיהיה ובלי כלשהו, באופן               להוכיחה

 או לפתוח בהליך משפטי נגד הספק.

סכום3. מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על לעת, מעת זאת, ערבות לממש ורשאים זכאים                 אתם

יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד                 הערבות,

הערבות תישאר אחת, בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם לפיכך, הערבות. סכום               על

  בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

בטלה4. הערבות תהיה זה מועד לאחר בכלל. ועד 1/8/2018 ליום עד בתוקפה תישאר זו                ערבות

 ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.5.
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  ,בכבוד רב

  [שם וכתובת הערב]
 

 

 

  נספח א' 5

  הצהרת המציע

 

מטעם חתימה מורשה ______________ שמספרה ת.ז. נושא ______________ הח"מ           אני

מחיר הצעת עם בקשר בזאת, מצהיר "המציע") (להלן: ______________ שמספרו ______________           

 לאספקה, התקנה ואחזקה של מכונות משולבות (להלן: "הצעת המחיר"), כדלקמן:

והאמצעים1. האדם כוח הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי, הידע בעל הינו            המציע
ידוע לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון החוזה, פי על הנדרשים השירותים לביצוע               הדרושים
למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש עניינים, ניגוד לרבות כלשהי, מניעה של קיומה על                 לי
דין. פי על או המציע הצעת החוזה, המחיר, ההצעת פי על מהתחייבויותיהם איזו לקיים                מטעמו

 מבלי לגרוע מכלליות האמור.

 כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.2.

המיועד3. השטח את לאתר, הגישה דרכי את בחנתי העבודה, שטחי את ובחנתי              ביקרתי
והיקף התנאים האחרים והסידורים המתקנים וכל הקיימים המבנים מקום את ,             לעבודה,
 העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

נשוא4. העבודות את לבצע מנת על הדרוש והציוד האדם כוח כל את להשיג בכוחו יש                 המציע
 הצעת המחיר.

מציעים5. או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין עצמאי. באופן המציע ידי על מוגשת זו                   הצעה
 פוטנציאלים להצעת המחיר זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם הצעת המחיר.

מתן6. לצורך תקן ו/או דין כל עפ"י הנדרשות הדרישות בכל אעמוד כי מתחייב אני כי מצהיר,                  הנני
לעובדיי תשלום ולרבות בעבודה, וגהות בטיחות דרישות לרבות המחיר, הצעת נשוא             השירות

 עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

ידי7. על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה אדם, כח חברת איננו שאני/שהמציע מצהיר              הנני
 קבלני כח אדם, התשנ''ו- 1996.

המחיר,8. הצעת נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת לי/למציע ומובנת ידועה כי מצהיר,              הנני
העבודות, ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתונים ו/או העובדות ו/או המידע כל לי/למציע ידועים              וכי

 כאמור, במלואן ובמועדן.

 הנני מאשר, כי אני/נציג מטעם המציע השתתף בסיור הקבלנים.9.

ואם10. לגביהם הסתייגות כל לי/למציע ואין העיריה שקבע התנאים כל את מקבל              אני/המציע
הצעת למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב אני/המציע תתקבל, להלן             ההצעה

 המחיר ולפעול על פיו,  לרבות עניין העמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי הצעת המחיר.

לה11. שמורה העירייה, של והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם לי, ידוע כי, מצהיר               הנני
אני כן המחיר. הצעת נשוא השירותים ו/או העבודות היקף את להגדיל או להקטין               הזכות
העבודות את לבצע ולא המחיר הצעת את לבטל הזכות שמורה שלעירייה לי ידוע כי                מצהיר,
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חובת עליה שתהא ומבלי העירייה של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם והכל              כלל,
 הנמקה.

תשנ"א-12. תנאים), והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים לחוק בהתאם פועל              המציע
בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם ,1987 תשמ"ז- מינימום, שכר לחוק ובהתאם 1991            
החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים ההרחבה, צווי העבודה, מחוקי           כמתחייב

  עליו.

כנדרש13. למנות חייב אהיה זה, המחיר להצעת בקשר העירייה עם התקשרות בכל כי לי, ידוע                 
מהוראות המתחייבת כלשהיא באחריות יישאו לא מטעמה מי ו/או והעירייה הנ"ל,             בתקנות
כספק עליו שחלה למציע לי/ ידוע כן כמו הבטיחות. בנושא דין כל ועפ"י מהתקנות                הפקודה,
ציוד או מכונות של בטיחות בדבר עבודה, מפקחי ע"י הניתן בטיחות, צו לקיים החובה                המבצע
ארגון חוק עפ"י כנדרש העובדים, של ורווחה גהות שיפור, צו או סכנה, המהווים חומרים                או
של הפרה ומהווה עבירה הינו החוק, הוראות מילוי אי 1954. תשי"ד- העובדים, על               הפיקוח

 חוזה זה וחוזה ההתקשרות שייחתם ביו המציע לעירייה.

מרשויות14. רשות לכל לפנות מטעמה, למי או לעירייה, כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים               אני
 המדינה, לקבלת אישור לנכונותה.

יקיים15. והוא המציע, על ומקובלות ידועות המחיר להצעת המצורף והחוזה המחיר הצעת              הוראות
  ללא סייג את התחייבויותיו על פי הצעת המחיר, החוזה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.16.

 

 שם:__________  ___   תפקיד אצל המציע:___  __________          תאריך:_________

 

 חתימה+חותמת:_____________

 

 אישור

 

מר/גב' בפני הופיע ,_________ ביום כי בזה מאשר _________ דין עורך             אני,
לאחר ,__________ שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר _________           
כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי                 שהזהרתיו

 אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

___________________     
                                                                                      חתימה+ 

 חותמת עו''ד
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  נספח א' 6 –הצהרה על העדר קרבה משפחתית

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 הנדון: הצהרה והתחייבות

 

מצהיר הנני בו, שליטה שלעירייה תאגיד ו/או העירייה עם בחוזה להתקשר עומד ואני               הואיל

 כלהלן:

 

 אינני נמנה על אחד מאלה:1.
 

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

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

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

עשרה(4). על העולה חלק לעיל (3) –  (1) משנה בסעיף מהמנויים לאחד יש שבו                תאגיד
עובד או מנהל לעיל (3) – (1) משנה בסעיפי מהמנויים אחד ואף ברווחיו. או בהונו                 אחוזים

  אחראי בתאגיד.
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או2. בחוזה התקשרות האוסרות העיריות פקודה הוראות לי ידועים כי מצהיר             הנני
הקבועות ההוראות את וכן לעיל א' בסעיף כאמור מועצה חבר לבין העירייה בין               בעסקה
א' בסעיף המנויים אחד לבין העירייה שבין בחוזה התקשרות על איסור לגבי              בפקודה
הפקודה, הוראות על שעובר למי הצפויה הפלילית לסנקציה בנוסף כי לי ידוע וכן               לעיל,
החוזה ניתן לעיל, כאמור העירייה פקודת להוראות בניגוד חוזה כריתת של             במקרה
תהיה לא ומשבוטל השר החלטת פי על או החלטתה פי על העירייה ידי על                לביטול
מה של שוויו את לשלם ולא החוזה פי על שקיבלה מה את להחזיר חייבת                העירייה

 שקיבלה.
 

כאמור3. להצהרתי הקשור בכל כלשהו שינוי יחול אם כי ומתחייב מצהיר הנני כן               כמו
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 

 

________________                                                                                  _________ 

   תאריך                                                                                         חתימה וחותמת המציע

 

 
 

  נספח  ב'

 מפרט
 בקובץ אקסל
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  נספח  ג'

 
 חוזה

 
 
 

 שנערך ונחתם בבית שמש  ביום ______ לחודש ____שנת 2018
 

 

  בין:                עיריית בית שמש

                                                        (להלן :  "העירייה")
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 מצד אחד;

 

 

                        לבין:          שם _________________ח.פ. ______

               מרחוב _______________________

_____________________ 

                                                                                         (להלן: "הזכיין/ספק")

 מצד שני;

עבור משולבות מדפסות של ואחזקה התקנה לאספקה, מחיר הצעות פרסמה והעירייה             הואיל:

 עיריית בית שמש (להלן: "הצעת המחיר");

 והואיל:  והספק הגיש הצעתו להצעת המחיר זה;

ואחזקה התקנה לאספקה, שירותים ביצוע בדבר הספק הצעת לקבל החליטה והעירייה             והואיל:

(להלן: ונספחיו זה חוזה המחיר הצעת לתנאי בהתאם משולבות מכונות            של

 "העבודות/השירותים");

למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם ההדדיים, יחסיהם את לקבוע הצדדים וברצון             והואיל:

 השירות נשוא  הצעת המחיר בהסכם זה;

 

 

 

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא1.
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.1.1
 

מאת1.2 בזאת מקבל והספק העבודות ביצוע את לספק בזאת מוסרת            העירייה
 העירייה את ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות הצעת המחיר וזכייתו.

 

שטחי1.3 את ובחן ביקר הנכס, את ראה כי בזאת ומאשר מצהיר             הספק
מכיר הוא וכי העבודה לבצע נדרש לפיהם העבודה והיקף התנאים            העבודה,
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הצעת במסמכי כמפורט העבודות את לבצע וביכולתו בה הכלול כל            את
 המחיר ובחוזה זה ונספחיו.

 
והתנאים1.4 הדרישות בכל לעמוד ומתחייב מצהיר הספק העבודות ביצוע           לשם

המחיר הצעת מסמכי ובכל במפרטים המחיר הצעת בהוראות          המפורטים
 ובחוזה זה.

 

 יחסי הצדדים2.
 

וכי2.1 עצמאי ספק בגדר הנו הספק, כי מפורשות, הצדדים בין ומוצהר             מוסכם
לבין העירייה בין ומעביד עובד יחסי וצורך, עניין לכל בעתיד, ייווצרו ולא              אין
לרבות מטעמו, מי ו/או מנהליו ו/או שלוחיו ו/או מעובדיו מי ו/או             הספק
ו/או תשלום לכל זכאי הספק, ואין לו שיגרמו תאונה ו/או נזק כל בגין               אחריות
  זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד ממעבידו, מאת העירייה.

ו/או2.2 עובדיו עבור מעביד על החלים התשלומים לכל אחראי יהיה            הספק
מס לאומי, ביטוח הכנסה, מס וניכויי תשלומים משכורת, כולל           מועסקיו,
לבצוע וכן חוק, פי על אחר תשלום וכול סוציאליות קרנות תשלום             בריאות,
החוק הוראות כל קיום וכן ומעביד עובד של וזכויות בחובות הדן דין כל               וקיום

 לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
למועסקיו2.3 ו/או לעובדיו ו/או לספק כלשהו בתשלום העירייה ותחויב           היה

סכום בכל העירייה את הספק וישפה יפצה ממעבידו לעובד כרגיל            המשתלם
 בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

משכר2.4 תפחת לא לעובדים שתשולם המשכורת כי בזאת מתחייב           הספק
 המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז – 1987, על עדכוניו.

נהגו/או2.5 עובדו/או החלפת מהספק לדרוש עת, בכל רשאית תהיה           העירייה
אין זו ובדרישה מתאים, בלתי לה שיראה אחר פועל כול ו/או עבודה              מנהל

 כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי הספק לבין העירייה.
וללא2.6 שיהוי ללא לעיל, 4.5 סעיף פי על העירייה דרישת למלא מתחייב              הספק

 כול תמורה נוספת.
דין2.7 כל הוראות אחר למלא מתחייב הספק זה, בהסכם מהאמור לגרוע             מבלי

 ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
 

 מהות ההתקשרות3.
 

(להלן:3.1 משולבות מכונות ואחזקת התקנה לאספקה, לדאוג הספק          על
בית לעיריית טכני ושירות דיו מחסניות לרבות להן הנלווה והציוד            "הטובין")
הטכני למפרט בהתאם הכל שלה, הסמך גופי לרבות ובמוסדותיה           שמש

  ויתר מסמכי המכרז (להלן:  "השירותים/העבודות ")
שיקול3.2 פי על הטובין כמות את להקטין או להגדיל רשאית תהא             העירייה

 דעתה הבלעדי.
ההתאמות3.3 את לבצע ו/או הקיימות לתשתיות להתחבר הזוכה על כי            יובהר

 הנדרשות מקום בו לא ניתן להתחבר לתשתית הקיימת.
 מתן שירותי אחזקה וטיפול בתקלות במכונות הצילום.3.4
 מובהר כי, הבעלות על המכונה בכל תקופת ההסכם הינה של הספק.3.5

 
 

 התחייבות הספק4.
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יש4.1 וכי זה הסכם נשוא השירותים במתן עוסק הינו כי בזאת מצהיר              הספק

וכיו"ב האישורים ההיתרים, הרישיונות, כל את מטעמו העובדים ובידי           בידיו
 הנדרשים לצורך מתן השירותים, בהתאם לכל דין.

כוח4.2 הכישורים, הידע, המומחיות, הניסיון, לו יש כי בזאת הספק מצהיר             עוד
השירותים את לספק בכדי הדרושים והציוד היכולת המקצועי,          האדם
לפעול ומתחייב גבוהה זמינות וברמת גבוהה מקצועית וברמה          במיומנות
שיועסק מי וכל עובדיו, את להדריך וכן זה הסכם הוראות בביצוע             בהתאם

 במתן השירותים בפועל, לפעול בהתאם.
4.324 תוך למכונה דיו מחסניות ואספקת טיפול שירות, ליתן מתחייב            הספק

של העבודה ובזמני וחגים שבתות כולל לא הקריאה פתיחת ממועד            שעות
 העירייה.

 הספק מתחייב ליתן הדרכה והוראות הפעלה למכונה בעברית.4.4
חיבור4.5 כולל להפעלה מוכן במצב כשהוא הטובין את להציב מתחייב            הספק

וזאת העירייה לו תורה אשר במקום הרלוונטים, ולמחשבים העירייה           לרשת
 תוך 7 ימים מיום חתימת חוזה זה.

  הספק מתחייב לאספקת מכונות חדשות למעט מכונות הצילום.4.6
ולפי4.7 העירייה דרישת לפי וזאת בחדשות המכונות יוחלפו שנים 4            לאחר

 החלטתה.
במכונה4.8 חודשים 3- ב תקלות 3 לפחות של במקרה כי מתחייב             הספק

 מסוימת, היא תוחלף על ידו ללא כל שינוי בתמורה.
 

 תקופת החוזה5.
 

ליום5.1 ______ועד מיום חודשים 24 למשך בתוקף יהיה זה           חוזה
כי מוסכם מהאמור לגרוע מבלי החוזה"). (להלן:"תקופת ,__________        
תקופות שלוש בעד הסכם את להאריך הזכות הבלעדי שק"ד לפי            לעירייה,
הוראות כל המוארכת"). "התקופה (להלן: פעם בכל חודשים 12           נוספות,

 ההסכם, למעט הוראות סעיף זה יחולו בתקופת המוארכת.
את5.2 להפסיק רשאית תהא העירייה כי מוסכם מהאמור לגרוע           מבלי

סיבה ומכל הבלעדי, דעתה שיקול עפ"י עת, בכל החוזה, נשוא            ההתקשרות
חייבת שתהא מבלי מראש 90 בכתב הודעה משלוח ע"י וזאת            שהיא,
דעתה שיקול פי על ההתקשרות, הפסקת עקב כלשהם פיצויים           בתשלום

  הבלעדי.
 

 תמורה6.
 

בהצעתו6.1 הספק ידי על שהוצע כפי הפעימה למחיר בהתאם תחושב            התמורה
  למכרז, במכפלת הפעימות.

בזאת6.2 ומוסכם מובהר המכרז, ומסמכי ההסכם הוראות מיתר לגרוע           מבלי
מכוח התמורה תשלום וכן היקפה זה, בחוזה ההתקשרות כי           במפורש
עפ"י בעירייה המוסמכים הגורמים ע"י תקציבי אישור לקבלת כפופים           ההסכם

 דין.
חשבון6.3 חודש בכל 4 ה- היום עד חודש, כל בראשית למנהל, יגיש              הספק

יצורפו לחשבון הקודם. בחודש שבוצעה העבודה בגין עותקים, בשני           מפורט,
  העתקים מיומן העבודה שעל הספק לנהל, מאושרים על ידי המנהל.

 החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך 10 ימים לגזברות.6.4
מועד6.5 לאחר יום 45 + שוטף של תשלום בתנאי ישולם שאושר חשבון              כל

 
                                                                        חתימה+ חותמת המציע:______________



 עמוד | 25

 הגשת החשבון המאושר לגזברות ו/או בהתאם לחוק הרלוונטי.
בצרוף6.6 כדין מס חשבונית מתן היינו התשלום לביצוע תנאי כי בזאת             מובהר

 החשבון המפורט לעיל.
כלשהם6.7 כספים ו/או תמורה לקבלת זכאי יהיה לא הספק ספק, הסר             למען

 בגין הפרשי ההצמדה אשר יחולו במהלך שנת ההתקשרות הראשונה.
 

 
 העדר בלעדיות7.

 
את7.1 לקבל רשאית והיא מהשירות חלק הזמנת על להחליט רשאית            העירייה

שיקול פי על בעצמה, לבצעו או אחרים מספקים לו דומה שירות או              השירות
ו/או פיצוי לכל זכאי יהא לא הספק לנכון, שתראה דרך ובכל הבלעדי              דעתה

 תמורה במקרה זה.
העירייה7.2 את לחייב בכדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר ספק הסר              למען

 בדרך כלשהי להיזקק לשירותי הספק באופן בלעדי.
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין8.
 

אובדן8.1 לכל שהוא, ג' צד כל וכלפי העירייה כלפי בלעדי, אחראי יהיה              הספק
לפעילותו בקשר אדם לכל יגרם אשר לרכוש ו/או לגוף נזק ו/או פגיעה              ו/או

 של הספק עפ"י הסכם זה.
 הספק פוטר בזאת את העירייה מכל אחריות בהתייחס לאמור בסעיף זה.8.2
של8.3 ו/או עובדיו, של לרכוש, ו/או לגוף נזק, לכל גם בלעדי אחראי יהיה               הספק

בזאת פוטר והוא זה, הסכם עפ"י לפעילותו בקשר ו/או מטעמו, הפועל             כל
 את העירייה מכל אחריות לגבי האמור בסעיף זה.

הנמצא8.4 סוג, מכל לציוד קלקול או נזק אובדן, לכל בלעדי אחראי יהיה              הספק
 בשימושו ו/או הקשור עם ביצוע איזו מהתחייבויותיו, עפ"י הסכם זה.

כל8.5 בגין לאחריות מטעמה מי כל ו/או עובדיה ו/או העירייה את פוטר              הספק
והוא דין, כל פי על ו/או זה הסכם פי על באחריותו שהם נזק או תאונה                 אירוע,
שהיא שהם, וסוג מין מכל סכום, או נזק כל בגין העירייה את לשפות               מתחייב
על ו/או זה הסכם עפ"י הספק אחראי להם אשר ששילמה, או לשלם,              תידרש

  פי כל דין, ובכלל זה גם הוצאות מכל מין וסוג, לרבות הוצאות משפטיות.
 

 ב י ט ו ח9.
 

הוא9.1 להם לנזקים ומאחריותו זה הסכם על-פי הספק מהתחייבויות לגרוע            מבלי
בנספח כמפורט ביטוח לעשות מתחייב הספק דין. כל על-פי אחראי            יהיה
(להלן: מההסכם נפרד בלתי חלק ומהווה המצ"ב ביטוחים קיום על            אישור
על יחלו העצמיות וההשתתפויות הביטוח עלות ביטוחים"). קיום על           "אישור

 הספק  בלבד.
על9.2 באישור הרשומים הביטוח וסכומי האחריות גבולות הנדרשים,          הביטוחים

מטעמה מי או העירייה של אישור משום בהם ואין מזעריים הנם ביטוחים,              קיום
וסכומים ביטוח לקבוע יהיה הספק על לביטוח. העומד הסיכון וגודל            להיקף
ולצד לעירייה , לו הפסד למנוע מנת על הסיכון וכפי האפשר ככל              לביטוח

  שלישי כלשהו.
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9.3, ההסכם לנשוא קשורים ואשר הספק יערוך אשר הנוספים הביטוחים            בכל
, העירייה כלפי הספק מבטח של התחלוף זכות על וויתור בדבר סעיף              יהיה

 נבחריה והבאים מטעמם .
לעירייה9.4 הספק ימציא ההסכם, לחתימת וכתנאי ההסכם חתימת לפני ימים 14           

רישיון בעלת ביטוח חברת על-ידי חתום כשהוא ביטוחים קיום על האישור             את
הרשום כפי יהיה האישור בו. הנדרשים הביטוח בסוגי לעסוק ישראל מדינת             של
לא הספק באם . כלשהו אחר תוכן הוספת או בתוכנו שינוי כל וללא זה                בהסכם
לחתום לא רשאית העירייה תהיה כאמור, הביטוחים עריכת אישור את            ימציא
צורך וללא העירייה החלטת פי על והכל לבטלו, נחתם, ההסכם ואם ההסכם              על

 לנמק נימוק כלשהו.
משום9.5 אין לעיל, כאמור ביטוח אישור בהמצאת כי הצדדים בין ומוסכם             מוצהר

הביטוח חברת אם בין הסכם, או דין פי על מאחריותו לספק כלשהו פטור               מתן
לידי ביטוח אישור והמצאת לאו, אם ובין כאמור נזקים על לפצות             התחייבה
לגבי כלשהי אחריות העירייה על להטיל כדי בה אין לעיל, כאמור             העירייה

 היקפו וטיבו של הביטוח.
מתחת9.6 שהם נזקים לרבות מבוטחים, בלתי לנזקים אחראי יהיה לבדו            הספק

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
האחריות9.7 וגבולות הביטוח סכומי על העולים לנזקים אחראי יהיה לבדו            הספק

 הנקובים בפוליסות.
ימציא9.8 ביטוחים, קיום על באישור הנקובה הביטוח תקופת תום לפני ימים 14            

מבטחיו ידי על חתום כשהוא ביטוחים קיום על האישור את שוב לעירייה              הספק
לתקופה, מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו " הכותרת תחת שלו              בסיפא

  כדלקמן:".
העירייה9.9 כנגד תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל לו תהיה לא כי מצהיר               הספק

הביטוחים עפ"י לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין מטעמם הבאים ו/או נבחריה             ו/או
בדבר לעיל האמור כאמור. לנזק אחריות מכל אותם בזאת פוטר והוא             הנ"ל,

 פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
זכויות9.10 ו/או זכויותיו את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הספק            הפר

מלא באופן שייגרמו לנזקים אחראי הספק יהא מטעמה, והבאים           העירייה
העירייה כלפי אחרות, או כספיות טענות, ו/או תביעות לו תהיינה ולא             ובלעדי,
העירייה כלפי כאמור טענה כל מלהעלות מנוע יהא והוא מטעמה,            והבאים

 והבאים מטעמה.
 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים10.
 

החוזה,10.1 את להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר או ו/ להסב רשאי אינו              הספק
שלא ובין בתמורה בין לאחר, פיו על הנאה טובת כל או חלקו, או               כולו
פי על זכויותיו את להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או              בתמורה

 חוזה זה כולן או חלקן, ללא אישור העירייה בכתב ומראש.
ובין10.2 אחת בבת נעשתה ההעברה אם בין בספק, מהשליטה 25%            העברת

 אם נעשתה בחלקים, ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 10.1 לעיל.
לפי10.3 מהעירייה כלשהו סכום לקבלת זכותו את להמחות זכאי יהא לא             הספק

העירייה ובכתב. לכך העירייה של הסכמה קבל כן אם אלא לאחר, זה              חוזה
שתמצא בתנאים לכך להסכים או סירובה לנמק מבלי לכך לסרב זכאית             תהא

 לנכון.
להעסיק10.4 רשאי הספק אין כי ומוצהר מוסכם זה, בסעיף מהאמור לגרוע             מבלי

משנה ספק בהעסקת אין מראש. בכתב המנהל בהסכמת שלא משנה            ספק
 כדי לגרוע מחובתו של הספק בכל האמור בהסכם זה.
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 ערבות ביצוע11.

 
בנקאית11.1 ערבות העירייה בידי הספק יפקיד זה הסכם חתימת עם בבד             בד

יוקר למדד צמוד שיהא ,₪ 20,000 של בסכום זה, להסכם המצורף             בנוסח
3 לחלוף עד בתוקף ותהיה מותנית, ובלתי אוטונומית תהיה אשר            המחיה.
פי על הספק התחייבויות כל מילוי ולהבטחת - ההסכם תקופת מתום             חודשים

 הסכם זה.
לא11.2 אשר זה, הסכם פי על מהתחייבויותיו איזו הספק הפרת של             במקרה

את לחלט רשאית העירייה תהיה העירייה, דרישת ממועד יום 14 תוך             תוקנה
להליך ו/או מראש הודעה לו ליתן ו/או להסכמתו להיזקק מבלי            הערבות,
מי או העירייה כלפי תביעה ו/או טענה כל תהיה לא ולמפעיל כלשהו,              אחר

  מטעמה בקשר לכך.
 

 ויתור והימנעות מפעולה12.
 

 כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור
 העירייה על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 
 שינוי ההסכם13.

 
של החתימה מורשי ובחתימת בכתב אלא זה בהסכם הוראה כל לשנות             אין

 הצדדים, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.
 
 
 
 
 

 שונות14.
והמותנה14.1 המוסכם את נכונה משקפים זה חוזה תנאי כי הצדדים בין             מוסכם

פרסומים, הבטחות, בכל קשורה תהיה לא העירייה וכי במלואו,           ביניהם
נכללים שאינם פה, בעל או בכתב והתחייבויות, הסכמים מצגים,           הצהרות,
או הסכמה או ויתור כל לחתימתו. קודם נעשו, אם נעשו, ואשר זה              בחוזה
ובחתימת בכתב נעשה אם אלא תוקף כל לו יהא לא זה חוזה מהוראות               שינוי
בדרך נעשה שלא בעניין טענה כל מלהעלות מנוע יהא והספק הצדדים,             שני

 האמורה.
אישית14.2 במסירה תינתן זה חוזה לפי למשנהו ליתן צריך אחד שצד הודעה              כל

שנשלחה הודעה זה. לחוזה במבוא המצוינת הכתובת לפי רשום במכתב            או
דואר מבית שנשלחה לאחר שעות 72 נתקבלה תחשב רשום           בדואר

 בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.
לחוזה14.3 הקשור עניין בכל הייחודית השיפוט סמכות כי הצדדים בין בזה             מוסכם

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

 ולראיה באו על החתום:
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 הספק הזוכה  ראש העיר

   

   גזבר העירייה

 

 

 

 

 חותמת העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  נספח ד' אישור עריכת ביטוחים

 

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.

 לכבוד

  עיריית בית שמש ו/או תאגידי העירייה  ו/או חברות בנות של העירייה

   ( להלן: "העירייה")
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 הנדון: אישור על קיום ביטוחים של הספק   ___________________

 מספר  חברה __________(להלן "הספק")

  בקשר להסכם לאספקה ותחזוקה של מדפסות ומכונות צילום עבור העירייה

  (להלן "ההסכם")

 

 

 אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו

 על שם הספק את הפוליסות והביטוחים להלן:

 

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי . הפוליסה מבטחת את  אחריותו של הספק   כלפי

 צד שלישי כלשהו, לרבות העירייה  בגבולות אחריות של  1,000,000 ₪  למקרה אחד

  ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.

  ביטוח זה מכסה :  תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. עבודות חוץ

יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף מטעמה והבאים העירייה את כולל המבוטח              שם
  הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה.

 

כל כלפי הספק של חבותו את מבטחת הפוליסה . מעבידים אחריות לביטוח               פוליסה
במידה מטעמה והבאים העירייה את לשפות מורחב הביטוח . ידו על המועסקים              העובדים

 ויחשבו כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק  .

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

 נוסח הפוליסה לביטוח צד שלישי הנו ביט 2013 .1.

קיים2. כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע סעיף              כל
הביטוח ולגביהם, מבטחיהם, וכלפי העירייה כלפי יופעל לא אחר,           ביטוח
לפי המגיע השיפוי במלוא אותם המזכה ראשוני", "ביטוח הוא הפוליסה            על-פי
תביעה זכות לנו שתהיה מבלי בביטוחיהם, השתתפות זכות ללא           תנאיו,
הביטוח, חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף           ממבטחיהם

  התשמ"א-1981.
אלא3. הביטוח תקופת במשך לרעה שינוי בהן יחול ולא תבוטלנה לא לעיל              הפוליסות

 אם תישלח   הודעה כתובה בדואר רשום לידי העירייה 60 יום מראש.

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.4.

לא5. הוויתור מטעמם. והבאים העירייה כלפי התחלוף זכות על מוותרים            אנו
 יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
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 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור
 לעיל.

 

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

___________      __________   __________________          ____________   

     תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח  שם החותם                 תאריך

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

 ביטוח אחריות   
 מעבידים

    

 

 פרטי סוכן הביטוח:

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

  אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:".

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

 ביטוח אחריות   
 מעבידים

    

 

 בכבוד רב,
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 שם חברת הביטוח _________________________

 

___________      __________   __________________          ____________   

     תפקיד החותם           חתימת וחותמת המב  שם החותם                 תאריך

  נספח  ה'

 ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
 תאריך __________

 לכבוד

  עיריית בית שמש

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס'________
 

 על פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ (להלן : "המציע") אנו  ערבים בזאת
ביצוע בקשר וזאת (₪ אלף :עשרים (במילים ₪ 20,000 – ל השווה לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם                    
מילוי להבטחת שמש בית עיריית עבור משולבות מכונת של ואחזקה התקנה לאספקה,              שירותים
ואחזקה התקנה לאספקה, המחיר הצעת לדרישות ובהתאם .……… ביום שנחתם החוזה             תנאי

 של מכונות משולבות עבור עיריית בית שמש.
 

הראשונה דרישתכם מקבלת יום 14 תוך הנ"ל לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים                  אנו
באופן או כלשהו, בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי אלינו, שתגיע                בכתב
ומבלי אחרת, דרך בכל או משפטית בתביעה המשתתפים מאת תחילה הסכום את לדרוש או                כלשהו,

  לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אחת שכל דרישות, במספר או אחת בפעם הנ"ל הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו                  אתם
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום
04/2018 

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום _________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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 תאריך ________________                                                         בנק  __________

 
 
 
 
 
 
 
 

  נספח  ו'

 
 הצעת המציע

 אקסל מצ"ב1.
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