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 ס"דב

 עיריית בית שמש

 12/12 מכרז פומבי  מספר

 1112 -מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל

לצריכה , וופריקת והובלתציוד חשמל עיריית  בית שמש מזמינה בזאת לקבל הצעות מחיר עבור אספקת 

אופן , "(. מפרטי הטוביןהטוביןהשונים המפורטים במכרז )להלן: "השוטפים של העירייה בהתאם לפריטים 

 .לבין הזוכה במכרזהעירייה , התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין ותנאי אספקתם

לראות, לעיין, ולהדפיס מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת : מסמכי המכרז ניתן את 

https://betshemesh.muni.il/bids/   אשר לא יוחזרו לרוכש₪   011שלום להשתתפות במכרז בסך את הת 

 .12/1221/החל מיום  /https://betshemesh.muni.il/100561 ניתן לשלם  בכתובת :

 ונים אשרש זוכה או מספר זוכיםאשר במסגרתו רשאית ועדת המכרזים לבחור , מכרז מסגרתהמכרז הינו 

בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה  טובין באופן שוטף אספקתלפנות לצורך עירייה האליהם תהא רשאית 

 .הבלעדי

עירייה הם תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין /יבחירת הספק

כרז משום התחייבות של לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין בפרסום הממתחייבת 

 .בהיקף כלשהו או בכלל נשוא המכרז הטוביןלהזמין את  עירייהה

וזאת עד ליום  elip@Bshemesh.co.ilשאלות הבהרה יש לשלוח למר אלי פינטו בדואר אלקטרוני : 

אצל מזכירת  11-9919810בטלפון שמספרו  על השולח לוודא קבלת המייל/פקס .21:11בשעה  12/12/12

 .מחלקהה

 

תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין  ה/יםהזוכהספק/ים בחירת 

אין בפרסום המכרז משום התחייבות ו מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאעירייה ה

 כרז. נשוא המהטובין להזמין את  עירייהשל ה

בין  את הזכייהפצל לתהא רשאית עירייה והמסוים  לספקמכרז משום מתן בלעדיות האין בהתקשרות נשוא 

, וזאת מבלי שתהיה למציע מלאי ו/או סוג ו/או מחיר לזמן אספקה ו/או בין היתר בשים לב הספקים השונים

 .עירייהההזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד 

ל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו המציע יקרא את כ

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין  . וטיב השירותים הדרושים כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז

 האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

פס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את על המציע למלא את טו

בשני בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר(  הצעתו

ברחוב במזכירות העירייה  לתיבת המכרזים 21:11בשעה  11/1222/לא יאוחר ועד ליום , כל זאת עותקים

  הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.. 3, בניין נעימי קומה 1בין דרך יצחק ר

 משרד סמנכ"ל. -ירדנה מלכה  -11-9919819לפון לבירורים: ט

 

        ___________ 

   ד"ר עליזה בלוך        

 ראש העירייה         

               

https://betshemesh.muni.il/bids/
https://betshemesh.muni.il/bids/
https://betshemesh.muni.il/100561/
mailto:elip@Bshemesh.co.il
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 12/12מכרז פומבי  מספר  

 1112ד חשמל מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציו   

 :בואמ

 

 :כלליא. 

1.  

 מסמכי המכרז כוללים: 0.0

 הוראות למשתתפים ונוסח ערבות מכרז; 0.0.0  

 הצעת משתתף; 0.0.1  

 נוסח ההסכם לרבות נספחיו שהינם: 0.0.3  

 הצעת המשתתף וכתב כמויות; -נספח א'   

 נוסח כתב ערבות הסכם; -נספח ב'   

 אישור על קיום ביטוחים; –נספח ג'    

 -הצהרה בדבר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו -נספח ד' 

0991. 

 הוראות למשתתפים, לרבות נספח שינויים, ככל שישנו; -נספח ה' 

    

העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי    0.1  

על ציוד , הבין את תוכנם ומתחייב לספק את ההמכרז המנויים לעיל והוא קראם

 פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.

 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .2

מתנאי המכרז ויובאו,  בכתב,  במכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד

 לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

 

 :הבהרת מסמכי המכרז.   ב

 

שאלות הבהרה יש למר אלי פינטו . אלי פינטומר נציג העירייה האחראי למכרז זה הוא  .3

11-לאחר משלוח השאלות יש לוודא קבלתן בטלפון:  .elip@Bshemesh.co.ilבמייל:  

שאלות הבהרה יש השאלות והתשובות ירוכזו ויועברו לידיעת כל משתתפי מכרז זה.  9919810

ו לא תתקבלנה שאלות מעבר למועד הנ"ל א  .21:11בשעה  12/11/12 לא יאוחר מיום להגיש

 מועד אחר אשר עליו תודיע העירייה.

על כל סתירות, שגיאות, חוסר בהירות או אי  למכרז המציע נדרש להודיע בכתב לאחראי .4

התאמות, שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או 

 נוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.ן כלשהו הכלול במסמכי המכרז או היפרט או עני

 

  אלא אם  העירייהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי   .5

חובה  התשובות נתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

 םכשה, עירייהההתשובות והבהרות  כימסמעל כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את 
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כחלק בלתי נפרד ממנה. תנאי זה הינו  ,ם בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציעמיחתו

כאי  דינה, בצירוף חתימתו מהותי במכרז. אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע להצעתו

  פסילת הצעת המציע.הביא לל עלולההגשת מסמכי המכרז, אשר 

 

 ף להשתתפות במכרזתנאים סג. 

 

רשאים לגשת למכרז זה ספקים, שהינם עוסק מורשה או חברה בע"מ, העומדים בכל התנאים  .6

 הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידותם בתנאים אלה:

 על המציע לצרף העתק מרישיון העסק המשתתף הינו בעל רישיון עסק. 1.0.0

 מהרשות בו נמצא עסקו.

 היקף פעילות העסקית של המציע בכל שנה משלוש השנים האחרונות 1.0.1

 על המציע להגיש אישור רו"ח לתנאי זה. ₪.  1,011,111בהיקף של 

 

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר  .7
לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את  1בהם התנאים כמפורט בסעיף  מתקיימים

 כל המסמכים להלן:
 

הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה לא הוגש כנגדו ו/או     א.         
כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו, למיטב ידיעתו, כל כתב 

לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון. כן תכלול ההצהרה אישום לבית משפט או 
התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב לראש העיר מיד עם היוודע לו הדבר, על כל 

 כתב אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.
 

בנוסף יצרף המציע להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום  ב. 
זכויות העובדים, על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה  חובותיו בעניין

. בתצהיר יפורטו ההרשעות בדין פלילי של סכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענףוהה
המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו 

כיפה כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והא
במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד 
האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

 התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם.
 

אם המציע או מי בעלי השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(  (0)  
( הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או 0980 -התשמ"א 

יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח ו' להסכם, 
 תיפסל ההצעה על הסף. 

 
אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה  (1)  

ות המנויות בחוקי העבודה קנסות או יותר, בגין העביר 1 -במשרד התמ"ת ב 
בשלוש השנים האחרונות, תיפסל הצעתו על הסף. מובהר בזאת כי מספר 

 קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.
  
ה של מציע שלגביו או לגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית הרהצ (3)  

, איתם בכתב או דוח ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה או רשות מקומית
התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות, שעניינם 
זכויות העובדים שהועסקו על ידו בהתקשרות עם משרדי הממשלה או 

 רשויות מקומיות, רשאית העירייה לפסול את ההצעה.
     

 
הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא  ג.   

   /או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.ו המציע והורשע
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אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי      .ד  
 .0991 –פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 
 אישור שנתי בתוקף לעוסק מורשה ממנהל המכס והבלו.     .ה          

 
 אישור מאגף המכס והבלו כי המציע מדווח למע"מ כדין.  .ו          

 
אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו      .ז 

 ע.ישל המצ
 

 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד.    .ח          
 

טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה.  העתק חתום של     .ט          
העתק טיוטת ההסכם יהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע 

 בצירוף חומת המציע.
 

ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש )להלן:   .י 
ד להבטחת קיום ההצעה ותיוע ₪ 110111הערבות תהיה על סך של  בות"(."הער

תהיה בלתי מותנית,  20/10/12הערבות תהיה בתוקף ליום    וקיום תנאי המכרז.
ימים ממועד הדרישה, ללא כל צורך  01בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 

למען הסר ספק, יודגש כי לא  לבסס את הדרישה לחלוט הערבות מצד העירייה.
 ו המחאה אישית ו/או המחאת עסק.תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/א

                   
ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר   

 סיום הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
                   

צוע ערבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות בי   
חדשה כמפורט בטיוטת ההסכם ובנספח התנאים המיוחדים. גזבר העירייה יהיה 
רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף הערבות של 

 המציע הזוכה לתקופות נוספות בהתאם לצורך.
        
 אישורים בדבר עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל.    .אי         

 
 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז. .בי         

 
אישור רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .יג 

, 0991 –ופים ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חבות מס( התשל"ו ג
 ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.

 
אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד לחתום על תצהיר      .יד 

)חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן   1/1100הפנים מס' 
למסור פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או 
 התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית

או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד 
עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד 
עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו 

וד עניינים אותה לא ניתן לתקן של יועמ"ש העירייה וכי במקרה של חשש לניג
 באמצעות הסדר ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

 
 

החתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף, כי קרא את  .8

מסמכי המכרז כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות וכי הוא מסכים לתנאים 

 המופיעים בהם.

   להצעת המשתתף תצורף הצהרה אודות קרבה לנבחרי ו/או עובדי העירייה בנוסח מצורף   .9

 כנספח ב' לתנאים אלה.
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 על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות ובאם     .10

 גיד כי אז יחתום בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.מדובר בתא

 

 אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו  .11

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

 

 עיקרי ההתקשרותד. 

 

הזוכה יספק לעירייה מעת לעת טובין בהתאם להזמנת הטובין כאמור בסעיף ההסכם, יוביל  .12

 את הטובין לאתר ויפרוק את הטובין באתר, הכל בכפוף להוראות ההסכם.

 

חודשים. העירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להאריך  01-תקופת ההסכם הינה ל .13

חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת  01את תקופת ההסכם בתקופות נוספות של עד 

 חודשים. 31של ההסכם, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 

  

 ה. הצעת המשתתף ואופן הגשת ההצעות      

 

ייתן הנחה מאומדן המצוין לי כל פריט. המדובר בהנחה כללית לכל הפריטים. המשתתף  .14

 .' להסכםנספח א

המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות,  0..0 

החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים באספקת הציוד, מילוי כל 

 פק לפי ההסכם.התחייבויות הס

 הצעת המשתתף תנקוב בסכומים ללא מע"מ. 1..0 

 

ינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת יוקנ העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .15

מקבל מסמכי המכרז לא  עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. לעירייההגשת הצעות 

 עיריית בית שמש.הם אלא למטרת הגשת הצעתו ליעתיק אותם ולא ישתמש ב

המקובל על  -יהא עליו לחתום על ההסכם –"הזוכה"(  –זכה המציע במכרז )להלן  .16

ימים מתאריך הודעת  01כשהוא חתום תוך  עירייהעל כל נספחיו ולהחזירו ל עירייהה

 ימים אלו. 01 –משא ומתן מעל ל לזוכה בדבר זכייתו במכרז. לא יארך ה עירייהה

 

במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם, תהא  .17

רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ"י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  עירייהה

עם  עירייההתקשרותה של ה לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב

 מציע אחר במקומו.

 

כנגד הזוכה עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .18

 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
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 :עירייההחלטות ה. ו 

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  שהיא, והיא תהיה  עירייהין הא .19

ונה של י, ניסרשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע

ובכושרו לבצע את השירות הנדרש ברמה מעולה.  העירייה עם המציע )ככל שקיים(

, מבלי שתהא למציע כל עירייהלט של הההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוח

 זכות או רשות לערער עליה. 

 

בירה מבחינת מחירה לעומת סהעירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  .20    

מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על 

 ידי המשתתפים במכרז.

 

שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר0 וכן  עירייהה .21

 ל לפי ראות עיניה.ולהתקשר למציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה0 הכ

 

להציע קשה רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הב עירייהה .22

הצעות, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעות, או להתקשר אם 

 צד שלישי כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון. 

 

עירייה. העירייה תהא רשאית בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של ה .23

שיפור הצעתו, והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן לשאת ולתת עם הזוכה ל

 המוסכמת על הצדדים.

 

 בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. עירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .24

 

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז

 

או חלקה, כזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה נקבעה הצעתו של משתתף, כולה  .25

למשתתף הזוכה. על המשתתף הזוכה להמציא לעירייה את כל המסכמים הנדרשים עפ"י 

ימים מיום קבלת  01ההסכם וכן עותקים חתומים נוספים על פי דרישת העירייה, תוך 

  ההודעה כאמור.

 

יהיה זכאי להשבת ערבות  -נפסלו או שלא זכה במכרזמשתתף שמסמכי המכרז שלו  .26

 המכרז שצורפה להצעתו. 

 

 המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש: .27
 

לחתום, תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, על      א.          
העבודה, ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך ההסכם לביצוע 

 החתימה על ההסכם וביצועו.
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להפקיד ערבות בנקאית )בלתי מסוייגת( לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת      ב.          
לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשביעות 

 לעיל. .ייה, תוחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף רצונו המלאה של גזבר העיר
 

לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות       ג.          
ביצוע כמפורט בס"ק ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז 

בלי לפגוע בכל לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מ 9הנזכרת בסעיף 
 זכות אחרת של העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 
 

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת  ד.
/או כל צורך להוכיח נזקים ו וזאת ללאלפי בחירתה המציע למכרז, כולה או חלקה, 

ה הממשיים לתבוע את נזקיעירייה בזכויותיה של ה הפסדים כלשהם ומבלי לפגוע
לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו הגבוהים מגובה ערבות המכרז, ו

 בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;. 0 

לרבות, אי  או מידע מהותי בלתי מדויק המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה. 1
"הצהרות  0עמידה בהתחייבויותיו והצהרותיו של המציע בהתאם לנספח 

 והתחייבויות המציע";

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;. 3

. המציע נדרש להשלים פרט ו/או מסמך ו/או מידע חסר ולא עשה כן במסגרת הזמן .
 ר הוקצב לו;אש

לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות . 0
במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה 
על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות 

 וחים נקי מהסתייגויות, אישור קיום ביטכגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה
 וכו'(  

  למציעעירייה לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ל  0חילוט הערבות בהתאם לסעיף 

 לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 

 
 

ייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו, המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעיר .28

הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי 

התחייבויותיו על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם. האמור לעיל יחול 

ים מטעמה. הן לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועל

 האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.

 

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של  .29

ת המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוט

 ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

 

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו מהצעתו מ .30

 תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב. 
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 כללי
 

י או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי כל שינו .31

או תוספת בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

 העירייה ולא יהא להם תוקף מחייב כלפי העירייה.

בכל שינוי,  על אף האמור, העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות 

 מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי מהמכרז, ולפסול את הצעתו.

 

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז ו/או ביקש לשאול שאלות הבהרה, יפנה לנציג  .32

תוך ציון שמו ומספר  elip@Bshemesh.co.ilהעירייה מר אלי פינטו בדואר אלקטרוני: 

 הפקס או כתובת למתן תשובה, יפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/אי הבהירות.

 

תשובות  .21:11בשעה  12/11/12פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד, ותוגשנה עד ליום  

העירייה. לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר העירייה. רק תשובות בכתב תחייבנה את 

תשובות לשאלות הבהרה יישלחו רק למציעים שרכשו את מסמכי המכרז ויש לעירייה 

דרך התקשרות עימם. במקביל יפורסמו שאלות ההבהרה ותשובות להן באתר האינטרנט 

בתיבת המכרזים  21:11בשעה  11/11/12של העירייה. את ההצעה יש להגיש עד ליום 

 בבית שמש. . בלשכת סמנכ"ל ברחוב דרך יצחק רבין

  

 

 בכבוד רב,                                                                   
 

 ,ד"ר עליזה בלוך                                                                             
 ראש עיריית בית שמש                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elip@Bshemesh.co.il
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 נספח א'

 מצ"ב כקובץ נפרד
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 נספח ב'     
 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 בית שמשעיריית 

 ,.דרך יצחק רבין מרח' 
 000111 בית שמש

 
 א.ג.נ.,

 
 2092-אות גופים ציבוריים התשל"וב לחוק עסק1הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני 
לפי חוק עובדים מייצג, המשתתף במכרז זוטא זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות 

במועד ההתקשרות חלפה כי  ו/או 0989-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 0990-זרים, התשנ"א
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני 

 מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

 
 .אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת

 
 

 *שם נותן התצהיר: __________________
 

 *מס' תעודת זהות: __________________
 
 

 *חתימת נותן התצהיר: _______________
 
 
 

     _____________________________________ 
 אישור עו"ד        

 
 (. "המשתתף"אני משמש כעורך הדין של ______________ )להלן: 

 
ת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או *הנני מאשר בזא

בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 
 התאגיד ______________ ח.פ. _______________. 

 
במשרדי   הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני0 _______________עו"ד0

ברח' ________________0 מר/גב' _________________ נושא ת.ז. _______________ 0 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק0 אם לא 

 יעשה כן0 אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
      
     
      _________________ 
  
  תימה + חותמת עוה"דח      

_________________________ 
  ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד *
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 ג'  נספח
 
 

 לכבוד
 עיריית בית שמש

  0 רחוב הרצל
 בית שמש

 
 

 א,ג,נ;
 
 
 

 ערבות בנקאית מספר__________     
 
 
לפי בקשת___________________ מספר ת.ז./ח.פ./  .0

___)להלן:" הנערב"( אנו ערבים כלפיכם באופן בלתי חוזר ח.צ.__________________
 בלבד(₪ ארבעים אלף )במילים: ₪   1,111.לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
 לאספקת ציוד חשמל. 11/..שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מספר 

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  .1

מרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ה
, שהינו המדד הידוע 00/9/11, אשר פורסם ביום 1111ספטמבר ההצמדה הינו מדד חודש 

 במועד מתן ערבות זו. 
 
אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום  .3

לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן  הערבות האמורה
כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל 

 שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
 
ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע  0/0/1110 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ..

תב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא בכ
 תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .0
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________          ____________________      
                               כתובת הבנק                           שם הבנק               
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 נספח ד'

 עיריית בית שמש
 

 לאספקת ציוד חשמל 12/12בי מספר  מכרז פומ
 
 

אני הח"מ ___________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________ כתובת _____________ 

 מצהיר, מסכים ומתחייב כדלקמן:

 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההודעה  .0

עם הזוכה והצעת המשתתף  לעיתונות, ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם

והבנתי את כל התנאים והדרישות מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר 

 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .1

 

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם  א. 

 נאי המכרז תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.כי אינני עומד בת

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. ב. 

בתמורה לאספקת ציוד חשמל אני מתחייב ליתן הנחה של  ג. 

 ______________למחירים שפורטו בנספח א'.

למכרז לרבות ערבות  1הנני מצרף להצעתנו את המסמכים המפורטים בסעיף  ד. 

 נספח ג' למכרז.אית אוטונומית כמפורט בבנק

 

הנני מצהיר כי נמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י  .3

ימים מיום שיוודע לי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו, ובמידה  01דרישת העירייה, בתוך 

סרה לה על ידי, ולא אעשה כן, תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמ

וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר 

 נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם.

    
 

 :ולראיה באתי על החתום
 

________________    ________________  _____________ 
 כתובת המשתתף  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.    חתימת המשתתף

 
 

_____________ 
   מספר טלפון
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 נספח ה'    
 

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 

 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 

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

 כלהלן:

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית  (.0)

 שמש.

 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.1)

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

( לעיל חלק העולה על עשרה 1) –  (0תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (..)

( לעיל מנהל 1) –( ו 0ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )אחוזים בהונו או ברווחיו. 

 או עובד אחראי בתאגיד. 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או  .ב

כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות  עירייהבעסקה בין העירייה לבין חבר 

שבין העירייה לבין אחד המנויים הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה 

בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על 

הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור 

לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 

יה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם ומשבוטל לא תה

 את שוויו של מה שקיבלה.

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג

 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 :ולראיה באתי על החתום
 

________________    ________________  _____________ 
 כתובת המשתתף  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.    חתימת המשתתף

 
_____________ 

   מספר טלפון
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 בס"ד
 

 ציוד חשמל  הסכם לאספקת 
 

 1110שנערך ונחתם בבית שמש ביום _______ לחודש ________ שנת   
 
 

 עירית בית שמש   :בין
 1חק רבין דרך יצמרחוב   
 בית שמש  
 )להלן "העירייה"(  

           
 מצד אחד          

 
 _____________________      :לבין

 
    _____________________ 
 ת.ז./ח.פ _______________  
 כתובת ________________  
 )להלן "הספק"(  

           
 מצד שני          

 
 

 
ציוד חשמל לאספקת  10/10יה הזמינה הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' והעירי              הואיל:

 ;לעיריית בית שמש
 

והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו,              והואיל:
 והגיש לעירייה הצעה לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה;

 
 האמור; 10/10והספק זכה במרכז פומבי מס'              והואיל:

 
 

 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:                        
 
 

 :המבוא
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם גופו ויש לקראו כאחד עם ההסכם.    .0
 
 

 הגדרות
 
 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן: .1

 
 עירית בית שמש.   -"העירייה"          

 
 או מי שהוסמך על ידו לצורך ההסכם. מנהל אגף תפעול     -"המנהל"          

 
 ציוד חשמלובמסגרתו נבחרה הצעת הספק לביצוע אספקת  10/10מכרז מס'    -"המכרז"          

 נשוא הסכם זה.
 
 

ל התחייבויותיו מכח הסכם זה ומסמכי התמורה המגיעה לקבלן בעבור ביצוע כ -"התמורה" 
 להסכם. .0המכרז כמפורט בסעיף 

 
 להלן. 3הסכם זה לרבות נספחיו כמפורט בסעיף   -"ההסכם"          
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מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית      -"המדד"          
 לסטטיסטיקה.

 
 ד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.המד      -"מדד הבסיס"          

 
 

 :מסמכי ההסכם
 
 הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד הימנו:    א.    .3
 

 .כתב הכמויות – נספח א'                
 

 נוסח ערבות בנקאית. – נספח ב'                
 

 שור על קיום ביטוחים, חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו של הספק.אי - נספח ג'                
 
 

  גילה הספק אי בהירות או סתירה בין הוראות ההסכם לרבות כל מסמך אחר הנוגע לו,  ב.          
יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הכרעת המנהל תהא סופית והספק 

 יהא מחויב לנהוג על פי הוראותיו.
 
 

 מהות ההסכם
 
הספק יספק לעירייה מעת לעת טובין בהתאם להזמנת הטובין כאמור בפרק אופן הזמנת   ..

 הטובין, יוביל את הטובין לאתר ויפרוק את הטובין באתר.
 
 

 תקופת ההסכם
 

חודשים, שתחילתה ביום ________ וסיומה ביום  01 –תקופת ההסכם הינה ל .0
 __________ )להלן: "תקופת ההסכם"(.

 
העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות 

חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת  01נוספות של עד 
 חודשים. 31ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 

 
ם טרם יו .0החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לספק עד 

 סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.
 

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים המחויבים 
 עפ"י דין.

  
החודשים הראשונים להתקשרות עם הספק, יהוו תקופת ניסיון לספק, והעירייה תהא  .

יום מראש, באם, על פי שיקול דעתו של המנהל,  .0, רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו
 לא לעמד הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו.

 
 היקף העבודה 

 

העירייה אינה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף עבודה כלשהוא ולפיכך דרישת העירייה  .1
 דעתה הבלעדי. לאספקת טובין מאת הספק תיעשה בהתאם לצורכי העירייה בלבד ועפ"י שיקול 

הספק מתחייב לספק לעירייה טובין, בכל היקף שיידרש ע"י העירייה בתוך המועד  .9
 ובמחירים עליהם התחייב בהסכם זה. 
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 אופן הזמנת הטובין 
 
 .הגזבר והמנהלהספק יספק לעירייה טובין אך ורק כנגד הזמנת טובין בכתב חתומה ע"י  .8
 

ים, מספרם, מועד אספקתם,יעד האספקה, וכל פרט בהזמנת הטובין יצוינו הטובין המתבקש 
 אחר כיוצ"ב.

  

לספק לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה כנגד העירייה ובכלל זאת, לא בעילה חוזית, לא  .9
בעילה נזיקית ולא בעילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, בגין אספקת טובין עפ"י הזמנת 

 המנהל, לפי העניין.טובין שאינה חתומה ע"י המנהל או הגזבר ו
 
 

 לוח זמנים לאספקת הטובין
 

הספק יספק את הטובין בהתאם לקבוע בהזמנת הטובין ועפ"י לוח הזמנים הקבוע בהזמנת  .01
 הטובין.

 
הטובין יסופק  הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

פריטי הטובין ללא פגמים, כשהם את על הספק לספק  ישירות למחלקה המפורטת בהזמנה. 
 חדשים ובאריזתם המקורית. 

 

 לוח הזמנים המינימלי לאספקת הטובין הינו כדלקמן:

ממועד ביצוע ההזמנה על  שעות 91 -לא יאוחר מהזמנה בעלת דחיפות רגילה:    .א
 ידי העירייה, אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב אחרת.

ועד ביצוע ההזמנה על ידי העירייה, ממ שעות  14 -לא יאוחר מהזמנה דחופה:   .ב
 אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב אחרת.

ממועד ביצוע ההזמנה על ידי  שעות 11 -לא יאוחר מהזמנה דחופה מאוד:  .ג
 העירייה, אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב אחרת.

 
ככל שלא יעמוד המציע במסגרת הזמן המינימאלית תהא רשאית העירייה לפנות לספק נוסף 

בצע באמצעותו את ההזמנה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לסעד כלשהו על פי ול
 הסכם ההתקשרות.

אספקת פריטים שאינם תואמים את דרישות המכרז או שהינם פגומים, משומשים או 
מיושנים יחשבו כפריטי טובין שלא סופקו כלל.  טובין בעלי תאריך תפוגה אשר פג תוקפם 

 עד אספקתם יוחלפו על ידי הזוכה ללא תשלום פיצוי נוסף כלשהו.חודשים ממו 1במהלך 

 
ראה הספק כי אינו יכול לבצע את אספקת הטובין או חלק מהם ע"פ לוח הזמנים הקבוע  .00

בהזמת הטובין, יבקש מהמנהל ארכה לביצוע האספקה, הבקשה תוגש בכתב ויפורטו בה 
 הסיבות בעטיין מבקש הספק ארכה.

 
הגזבר ע"פ שקול דעתם הבלעדי כי בקשת הספק מוצדקת וכי הספק  החליט המנהל יחד עם

לא יכול למנוע את העיכוב או האיחור הנ"ל, רשאים המנהל והגזבר לתת לספק ארכה 
 להשלמת הביצוע באמצעות אישור בכתב.

 
מובהר בזאת כי המנהל והגזבר אינם מחויבים לקבל את בקשת הספק, כולה או מקצתה, וכי 

 פית ותחייב את הצדדים.החלטתם תהא סו
 
 

 כפיפות ודיווח
 

ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, הספק יהיה כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי  .01
 כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל בהקשר עם ההסכם, ובכלל זה:

 
 ידווח הספק למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לאספקת  .01.0 
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 הטובין עפ"י הזמנת הטובין וכן על כל נושא הקשרו לביצוע ההסכם.                         
 

 יספק הספק למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין           .01.1        
 ההסכם בכלל ואספקת הטובין בפרט.                           

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

 
 

 ביקורת ואישור המנהל  
  

 ביקורת המנהל וקבלת אישורו לאספקת הטובין תעשה עפ"י ההוראות הבאות: .03

 
 אספקת טובין תלווה בתעודת משלוח שתיחתם ע"י המנהל והעתק ממנה  03.0

 יישאר בעירייה .
 

חובתו של הספק לצרף את תעודת מובהר כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מ
המשלוח החתומה ע"י המנהל לחשבונית/יות המס המוגשות על ידו וזאת כתנאי 

 לתשלום התמורה.
 

כמו כן, המנהל רשאי לדרוש מהספק, בכל עת, כי תוצג בפניו תעודת המשלוח 
 המקורית.

 
על משסיים הספק את אספקת כל הטובין עפ"י המפורט בהזמנת הטובין יודיע  03.1

כך למנהל. המנהל יבדוק האם הטובין שסופקו תואמים את האמור בהזמנת 
 הטובין, והאם פעל הספק בהתאם לכל דרישות ההסכם והזמנת הטובין.

 
המנהל יפרט ברשימה שתיחתם על ידו ותימסר לספק את הלקויים, הפגמים ואי  03.3

הספק לבצע   ההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיקונים ו/או השינויים שעל
 ולרבות  אספקת טובין אחרים או נוספים .

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

 המנהל 
 

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

, כאמור לעיל, השלים הספק את האספקה ו/או את השינויים ו/או התיקונים ..03
לשביעות רצונו של המנהל, ייתן המנהל לספק אישור בכתב על סיום ביצוע 

 אספקת הטובין עפ"י תנאי הזמנת הטובין.

  
מובהר כי מתן אישור כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום התמורה ו/או  כל חלק  03.0

 ממנה המגיע לספק בגין אספקת הטובין.
 

יהווה תנאי לתשלום התמורה או חלקה במקרה של  מובהר בזאת כי האמור לעיל 03.1
 ביטול ההסכם.  

 
 

 אחריות לתקינות הטובין  
 

תקופה שתחילתה ביום סיום  –בפרק זה ולעניין ההסכם בכללותו "תקופת האחריות"  ..0
חודשים לאחר מכן  01לעיל וסיומה  01אספקת הטובין כנקוב באישור המנהל כאמור בסעיף 

 מבניהן.  הארוכה –או ע"פ היצרן 
 

 ספק יחליף ו/או יתקן על חשבונו לפי העניין, כל ליקוי, קלקול או פגם שיתגלו  0..0
במהלך תקופת האחריות בטובין ואשר מקורם לדעת המנהל בטובין בלתי  

מתאימים ו/או באיכות ירודה שלא ע"פ ההסכם או הנובעים מכל סיבה שהמנהל 
 י לה .איראה את הספק כאחר
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מובהר בזאת כי בכל מקרה כאמור לעיל רשאי המנהל לדרוש   למען הסר ספק
 מהספק לספק טובין חדשים על חשבון הספק והספק יהיה חייב לעשות כן.

 
 התיקון ו/או אספקת הטובין החדשים יבוצע תוך פרק זמן קצוב כפי שייקבע ע"י 
 המנהל בהודעה בכתב. 

 
במועד שקבע המנהל  ו/או לא לא הצליח הספק לתקן את הקלקול ו/או לא תקנו  14.2

סיפק טובין חדשים כנדרש ובמועד, תהיה העירייה רשאית לבצע את התיקון 
בעצמה ו/או להזמין טובין חדשים מאת ספק אחר על חשבון הספק ולנכות 
סכומים אלה מהסכומים להם זכאי הספק עפ"י כל דין או הסכם ו/או לגבות 

 ממנו תשלומים אלו ישירות.  
בזאת כי אין בסיום תקופת האחריות כדי לשחרר את ספק מכל אחריות  מובהר 3..0

 המוטלת עליו מכוח ההסכם א עפ"י דין.
 

 
 

 התמורה
התמורה לה זכאי הספק עפ"י הסכם זה תחושב על יסוד מספר הפריטים שסופקו בפועל ע"י  .00

הספק כשהוא מוכפל במחיר/במחירם )לפי העניין( הנקובים לאותם פריטים בהצעת 
 להסכם. תתף המצ"ב כנספח א'המש

 
"אספקה בפועל" לעניין פרק זה ולעניין פרק אופן תשלום התמורה להלן, הינה אספקת 
הטובין, הובלתם, פריקתם באתר הנקוב בהתאם לתנאי הזמנת הטובין, וקבלת אישור 

 לעיל. 01המנהל בכתב כאמור בסעיף 
 

 למחירי הפריטים הנקובים בנספח א' יתווסף מע"מ כחוק.
 

מוצהר ומובהר בזאת כי מחירי הפריטים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א' להסכם 
הינם סופיים וכי גובה התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה המגיעה 

להלן, והספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין אספקת  01לספק, בכפוף לאמור בסעיף 
 הטובין מעבר לאמור לעיל.  

 

החל ממועד עדכון התמורה כהגדרתו בפרק ההגדרות ובחלוף כל ששה חודשים )להלן:   .01
"חציון"( ובמשך כל תקופת תוקפו של ההסכם, תעודכן התמורה המגיעה לספק, בהתאם 
לשיעור השינוי שיחול בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע במועד עדכון התמורה או ביום 

 יין.הראשון של החציון העוקב, לפי הענ
 

 התמורה המעודכנת תהיה בתוקף לאורך  כל החציון העוקב, ללא כל שינוי.
 

מובהר בזאת כי המועד הקובע לעניין חישוב מחיר הטובין הוא מועד אישור דרישת הטובין 
ע"י גזברות העירייה , כפי שנקוב בהזמנת דרישת התשלום, ללא כל קשר למועד אספקה ו/או 

 תשלום התמורה .
 

 ם התמורהאופן תשלו
 

 התמורה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן: .09

 
עם התגבשות זכאותו של הספק לקבלת תמורה, לאחר אספקה בפועל של  09.0

הטובין, ימציא הספק למנהל חשבונית מס' ביחס לתמורה  המגיעה לו בגין 
נית  אספקת הטובין עפ"י אישור המנהל, וכן תחשיב מפורט של התמורה. לחשבו

יצורפו העתק מתעודת המשלוח החתומה ע"י המנהל, אישור המנהל כאמור 
 וכן הזמנת הטובין שנמסרה לו מאת העירייה. 01בסעיף 

 
המנהל יבדוק את חשבונית המס, יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כלל,  .09.1

מים י 01ויעבירה בצירוף הזמנת הטובין ותעודות המשלוח לגזברות העירייה תוך 
 ממועד המצאתה ע"י הספק.
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הגזברות תבדוק את חשבונית המס המאושרת ע"י המנהל, תאשרה כולה או  .09.3
 מקצתה או שלא תאשרה כלל.

 
ימים  11הגזברות תשלם לספק את הסכום המאושר על ידה לתשלום תוך  ...09

שיתחילו להימנות מהמועד בו נתקבלו בגזברות חשבונית המס המאושרת בצירוף 
זמנת הטובין וחשבונית זיכוי )אם נחוץ(  בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י ה

 הספק לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות.
 

לא הועברו התשלומים במועד הנקוב לעיל מסיבה התלויה בעירייה תשלם  .09.0
העירייה לספק ריבית חשב בשיעור שייקבע ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת 

יום  00לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.  פיגור בתשלום של עד  01 -החל מיום ה
 מהמועד האמור לא יישא כל ריבית.  

 
 פרטי חשבון הספק 

 
 הספק ימציא לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם טופס פרטי חשבון בנק. .08

  
 טופס זה יהיה חתום ע"י הספק ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק  

 ימת מורשי החתימה מטעמו.בחת  
 

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע  לספק מחמת העדרו של טופס כאמור 
ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום נוסף 

 בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב .
 

פנה למנהל בבקשה בכתב בצירוף טופס ביקש הספק לעדכן את פרטי חשבון הבנק, י 
 פרטי 

חשבון בנק מעודכן, והעירייה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תחליט לקבל את הבקשה או 
 להתנותה בתנאים. 

 
 

 פיקדון וערבות  
 

 להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ימציא הספק לעירייה את הערבות הר"מ: .09
 

)להלן: ₪   1,111.ות בנקאית אוטונומית בשיעור של במעמד חתימתו על הסכם זה, ערב .0

 "ערבות הביצוע"(, ערוכה על פי הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב'.

 
יום  31ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האחריות ועד 

לאחר סיומה.  הערבות תשמש גם כערבות לטיב הטובין אש סופקו ע"י הספק במהלך 
 ההסכם.

 

סכום הערבות אותו ימסור הספק לידי העירייה  כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים  .1

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

 במרכז.

 
הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י העירייה, בכל עת ללא 

 ניות כלשהן.הגבלות ו/או הת
 הגזבר יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי אם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן.
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 שמירת דינים ותקנים0 כללי בטיחות וכללי התנהגות
  

 שמירת דינים ותקנים: .11
 

הספק ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל  .11.0
הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת מחויבויותיו נשוא ההסכם, לרבות 

 ההסכם.
 

 הטובין יעמדו בכל התקנים הנדרשים ויישאו תו תקן ישראלי ככל שקיים  .11.1
 לגביהם וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם.  

 

 שמירה על כללי בטיחות: .12
 

  הספק יבצע את אספקת הטובין לרבות הובלתם ופריקתם בזהירות ובאחריות תוך

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

 לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות.

  הספק יוביל את הטובין בזהירות תוך עיגונם באופן הבטוח והמיומן ביותר לכלי הרכב

 המובילים אותם.

 ופיקוח מתמידים  פריקת הטובין תעשה לאחר הרחקת העוברים ושבים תך כדי השגחה

 על אופן הפריקה.

  
 שמירה על כללי התנהגות: .11

 

הספק ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן 

מצד כל גורם מטעמו, בכלל זה יקפיד הספק על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי 

 כל אדם.

 הפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.בהסכם ו סעיפים אלה הינם תנאים עיקריים
 

 העסקת כח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד 
 

 העסקת כח אדם: .13

 
הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר כל  13.0

 נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.
ת העובדים הספק יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאו 13.1

 ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל.
 

  

מוצהר בזאת כי הספק ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום מקרה לא   ..1
 ייווצרו בניהם לבין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

 
 המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם

 

10.  
 בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכוח ההסכם הינן מוסכם בזאת  . 10.0 
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מכוח מומחיותן המקצועיות ולפיכך עליו לבצע בעצמו ו/או באמצעות 
 עובדיו.

 
להלן לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו  11.3הספק בכפוף לאמור בסעיף  .10.1

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

 לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם .   
 
היה הספק תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח ההסכם  10.3

על דרך של העברת זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור הגזבר. הגזבר 
 הבלעדי יקבע האם לאשר המחאה כאמור ואם לאו.עפ"י שיקול דעתו 

 החלטתו של הגזבר תהיה סופית ותחייב את הספק.   
 
 מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה  ..10

הספק את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור  
שהו מוטל עליו לפי הסכם זה, על אף מסר את ביצוע של שרות כל לעיל או 

ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכיותיה של העירייה כלפי 
 הגורם הנמחה.

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

 או הסכם.
 

       העירייה תהייה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או 10.0
 התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך.                           

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

 
 אחריות בנזיקין וביטוח 

 
 א ח ר י ו ת

 
רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם "הספק" יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק  .11

ו/או לכל צד שלישי  עירית בית שמש ו/או החברות הכלכליות שלה )להלן : "העירייה"(ל"
בין במישרין ובין בעקיפין,  ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הספק", הנובע,

כן, בין אם נגרם בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מ ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,מ
 על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 
 פיצויים מוסכמים0 שיפוי קיזוז עיכבון

 
 פיצויים מוסכמים: .19

  
 מהיקף הזמנת הטובין ובכל מקרה לא  1%העירייה תחייב את הספק בסך של  .19.0 
 הטובין לעומת לוח הזמנים בגין כל יום של איחור באספקת ₪  111 -פחות מ  
  הקבוע בהזמנת הטובין .  
 "יום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל בימות השבוע, שהינו יום עבודה או   
 שאינו יום עבודה.  

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

 
בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע ₪  011העירייה תחייב את הספק בסך של  .19.1

עקב קיומו של צו עיקול כנגד הספק אשר הוטל על הכספים המגיעים לו 
 מהעירייה.

 שיפוי
 

שילמה העירייה תשלום שהיה על הספק לשלמו מכוח כל הסכם או דין, ישפה הספק את  .18
ימים מיום 9הוצאות כלליות של העירייה, בתוך  בגין 00%העירייה בגין תשלום זה בתוספת 

שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה הספק את העירייה בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח 
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פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט, 
ד, שכ"ט ממוחה שכ"ט עו"ד וכל הוצאה נגרמה לעירייה עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"

 וכל עלות נלוות נוספת.
 קיזוז

 

כל סכום  –העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה  .19
 שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או מי מטעמם ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.

 
 עיכבון:

 

ם, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה העירייה רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין, חומרי .31
 עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.

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

 
 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים 

 

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן: .30

 
 .0991 –עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  כי הינו .30.0   
     

 .0991 –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .30.1  
 

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה  .30.3
כנדרש עפ"י כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן 

 מהלך כל  תקופתו של הסכם זה.ב
 

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  ...30
נדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת הההפרשות 

 חלותו של ההסכם.
 

במעמד חתימתו של הסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק לעירייה אישור  .31
 בה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.על גו

מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעיירה אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי הספק לכל 
החזר מעירייה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת 

 על אף שהמציא אישור בדיעבד.
 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו
 

 ן הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:מוסכם בי .33
 

 באם הינו  -מונה לספק כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או .33.0 
 ניתן לגביו צו פירוק. –תאגיד   

 
 נגד הספק או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה  .33.1 

 הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכח  לגביהם
 הסכם זה.   

 
 הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה  .33.3 
 מרמה.   

 
 הוכח לעירייה כי הספק עינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  ...33 
 ל סיבה אחרת. כספית, טכנית, או מכ  

 
 מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה  
 ובכל טל את ההסכם מכוח על עילה שבדיןוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לב 
 זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי הספק. 
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דים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצד ..3

 ו/או ששולמה ביתר לפי העניין.

 זכויותיה של  –בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  .30
העירייה, חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו ויושארו בתוקפם המלא, כאילו 

 שסופקו עד מועד הביטול.לא בוטל ההסכם, בכל הנגע לשירותים ו/או טובין 
 האמור בפרק זה אינו בא לגורע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית העירייה עפ"י כל  
 דין או הסכם. 

 
 ככל שיידרש ביול ההסכם עפ"י הדין, הביול ייעשה ע"י הספק ועל חשבונו. .31

 
 ויתור:

 

יהיו בתוקף אלא כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא  .39
 אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח 
 דין או הסכם לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

 
 כתובות והודעות: 

 

 בכותרת להסכם.כתובות הצדדים הינן כמפורט  .38
 

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח 
 ימים מתאריך המשלוח. 0בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 

 
    

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 
 
    ____                           ____________                _________________ 
   ספקה                              העירייה                
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 פח א'נס
 

  כקובץ מצורף.מפרט טכני 
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 'בנספח       
 

 
 נוסח ערבות בנקאית 

 
 

 לכבוד
 שמשעירית בית 

 בנין העירייה
 בית שמש

 
 
 ג.א.נ.   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של _________ )במלים: 
_____________( ש"ח )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת 

______________, ______________________ )להלן: "הספק"( בקשר עם הסכם מיום __
 זאת להבטחת כל התחייבויות הספק כלפיכם.ציוד חשמל ולביצוע אספקת 

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו 

______, אשר פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע מדד חודש __________
 במועד מתן ערבות זו. 

 
אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 

רבות מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא תחילה את סילוק סכום הע
 יעלה על סכום הערבות.

 
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה 
 להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ה ניתנת להעברה.ערבות זו אינ

 
 
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 
 
 

_________________          ____________________      ____________________ 
                 חתימת הקבלן                              כתובת הבנק                           שם הבנק               

 
 
 
 
 
 
 
 
 


