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  'מסמך א

 
  עיריית ðשר

  31/22מס'   מכרז 
  לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 

  יע הצעות מחיר ðה להצזמ ה
  
  

  וי וציוד משקיאספקת חומרי ðיקהצעות מחיר עבור  מבקשת")  המזמיðה" ו/או "העירייה(להלן: " עיריית ðשר .16
 פי התðאים המפורטים במסמכי המכרז. - על עיריית ðשרל") שירותיםה " ו/או "עבודותה (להלן: "

 :לחשבון יתקאבð העברה באמצעות שישולמו) ₪ מאות שש(  ₪ 600  ךבס םלותש בעד לרכוש  ןðית ךליהה  ימסמכ את .17

 
 ðשר  ירייתע

 10 לאומי                                בðק
 887                               סðיף

 18060003                            חשבון
 

 :  לבמיי יסק דרחי אורית 'הגב  אל ירעבלה  יש התשלום  ביצוע על האישור את
 
li.ioritg@nesher.mun 
  

  . שהוא םע ט מכל  רחזיו לא זה תשלום
 

הרה בכתב אל המזמיðה באמצעות מי שימוðה על יוכלו המציעים להפðות שאלות הב  12:00בשעה  02.10.22עד ליום  .18
באתר העירייה עד  בכתב התשובות יפורסמו   nesher.muni.ilhaim.s@  דוא"למצעות כך, באידה לשם טיפול ב

 ז.כרמðפרד מהלתי בלק ויהוו ח   16:00בשעה   06.10.22ליום 

מסמכי  המצורפת ל  , כולל ערבות בðקאית, תוגש במעטפההדרושיםההצעה על כל ðספחיה, מסמכיה והאישורים  .19
סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי   היכאשר המעטפה תה ות, ðי עותקים לפחשז בהמכר

) שיכלול את טבלת  dok  –סק און קי יהמעטפה תכלול אמצעי אחסון ðייד (דף בðוס ההזמðה לקבלת הצעות.
 האקסל ובה פירוט המחירים המוצע לכל פריט.

המסמכים  כלהחתומה יש לצרף יחד עם  הצעתו את  .בכתב יד חתוםל הצעתו  צרף עותק מודפס שלעל המציע יהיה   .20
י לבין  ל בץ הדיגטבקו טבמקרה של אי תאימות בין המפור הðלווים. הצעה שלא תוגש בסדר הð"ל תיפסל על הסף.

 ההצעה המודפסת. תיגבר  –צעה המודפסת הה

הצעה  , במסירה ידðית בלבד. העירייהרדי במש 12:00 עהבש  23.10.22להגיש עד ולא יאוחר מיום  את ההצעה יש .21
 אשר תוגש שלא במועד לא תילקח בחשבון.

להרחיב  , המכרז או לבטל את/ הצעה שהיא ו לכהזולה ביותר, או  שלא לקבל את ההצעה וועדת המכרזים רשאית  .22
מפורט והכל כ ת או אחרותמסיבות ארגוðיות תקציביו ו, ו/או לבטלההסכם או לצמצם את היקף ההתקשרות עפ"י

ðב (יין זה אופן בחירת הספק הזוכהðראה לע) ספח מפרט השירותים 

ה  לז עצמם הן א מכי המכרבמס תו המופיע הפרטים המתוארים בהודעה זו היðם תמציתיים וכלליים וההוראות .23
 . את המציעו   העירייהתחייבðה את ר שא

  
 

  רב,בכבוד 
  

  העירייה , ראש רועי לוי
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    ב'מסמך 
  עיריית ðשר

  31/22מס'   מכרז 
  לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 

  תðאי המכרז 
  

  תðאים כלליים 

 :הבאות מהאפשרויות  אחת בכל הצעות  להגיש ðיתן ההצעה הגשת לצורך כי בזאת רמובה . 1

 .המכרז ðשוא  הדרישות כלל אצלו מוקיי שהת שותפות) או תאגיד (יחיד, דד בו יעצ מ של עהצה . 1.1

 במרשם  במציע כחבר הרשום במציע ישיר חבר משמע זה, ףעיבס שותפים/ מðיות   ליספק, בע הסר למען . 1.2
 .כדין המתðהל

כל המסמכים והאישורים להלן, חתומים על  לצרף  ציעיםהמ  לע . 2 כ   םיד- להצעתם בעת ההגשה, את  , עמוד  לבשולי 
חיה. העתק טיוטת למסמכי המכרז, בצירוף ðספ טיוטת ההסכם המצורפת    של  תוםהעתק חוהמכרז  לרבות ערבות  

כלההסכ בשולי  חתום  יהיה  חותמת    ם  בצירוף  המציע  של  החתימה  מורשי  ידי  על  אין  העמוד  כי  יובהר,  מציע. 
ל ע סל  תיפ –ם או הסתייגויות כלשהן ויייðש בה יופיעו  להכðיס שיðויים או הערות כלשהן להסכם או לðספחיו. הצעה

 הסף.

 ). disk on keyד (הצעת המחיר תועבר בðוסף גם על גבי התקן אחסון ðיי . 3

(להלן:   ט'  מסמךבבðוסח האמור    העירייהבת  ויגת (אוטוðומית) לטובלתי מס  עתו ערבות בðקאיתכל מציע יצרף להצ . 4
  "). ערבות המכרז"

  . כולל)( 23.01.23 לתאריך היה בתוקף עד ערבות המכרז ת . 4.1

  ðאי המכרז.ום ההצעה וקיום תעד להבטחת קייוות  ₪ 3,000 בסך של ערבות המכרז תהיה  . 4.2

יודגש כי לא תתקבלן הלמע . 4.3 ביטו  סר ספק  חברת  ו/או א ערבות של  ו/או המחאה אישית    העירייה ר  ישוח 
  בדבר יתרת חוב לטובת המציע. 

תשלח   . 4.4 במכרז,  יזכה  לא  אשר  המכמציע  ערבות  חזרה  רראליו  בדואר  הליכי  ז  סיום  לאחר  בהקדם  שום 
 י הצעתו. יין המציע בשול המכרז, לכתובת שיצ

בידיזכה במכרז תיש  אשריע  ערבות המכרז שיגיש המצ  . 4.5 ע   העירייה י  אר  רט  רבות ביצוע כמפועד להפקדת 
הבטיוט ובðוסח  ם  הסכת  למכרז  י'בכאמור  המצורפת  "  ההסכם  לטיוטת    מסמך  "  הביצועות  ערב(להלן: 
. על  תקשרותחתימת הסכם הה  לשðה מיום₪ שתוקפה יהיה עד    12,000בסך של  ")  בðקאיתות  בערו/או "

להודיע   הביצ משב  הלעיריי המציע  ערבות  תקופת  כל  ב ך  ו/או  בבעלות  שיðוי  על  לא    שםוע  אשר  המציע 
  .  ערבות ביצוע חלופית ליתרת תקופת ערבות הביצוע לעירייה ילוט הערבות ולספק חיאפשרו  

המכרז של  כת תוקף ערבות  על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש את האר  רשאית,  תהיה   העירייה . 4.6
  ם לצורך. התאת ב המציעים לתקופות ðוספו

  
 יא. הותר ו/או כל הצעה ששלא לקבל את ההצעה הזולה בי  איתרש העירייה . 5
  
בדרך ישירה   והðובעים  או ðזק שייגרמו, את האחריות לכל אירוע ו/  העירייה המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מ . 6

כרז וההסכם על כל המ  מכיממילוי התחייבויותיו על פי מס  ומוצרים ו/אקת האספ  ו/או  עבודותאו עקיפה מביצוע ה
, המועסקים על ידה ו/או כל הפועלים העירייהוהן לגבי  כל צד שלישי שהוא,  האמור לעיל יחול הן לגבי    חיהם.ðספ

 רכוש.  גוף, ðזק ðפשי וðזק ובכלל זה לגבי ðזק חול לגבי כל ðזק,מטעמה. האמור לעיל י
  

מ . 7 להמציע  בתחייב  ידי  הציג,  על  לכך  יידרש  מטאו  ו/  העירייהאם  מי  ו/או  המכרזים  התחשיבים ועדת  את  עמה, 
 עצמו במסגרתם רווח סביר. ולהוכיח כי שמר ל הצעתו למכרז זה, כðת שערך לצורך ה
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 העירייה סמכויות 
  

קית,  רשא   העירייה . 8 עת,  הובכל  למועד  ותיקוðים  דם  שיðויים  להכðיס  ההצעות,  להגשת  . המכרזבמסמכי  אחרון 
יהו  כאמור,  והתיקוðים,  ח השיðויים  הלק  ו  מתðאי  ðפרד  המשתת  ךהליבלתי  כל  של  לידיעתם  בכתב,  פים ויובאו, 

 ðט של העיריה. תר האיðטרבאמצעות א
  

הצעה  העירייה  . 9 לפסול  סבירה,  רשאית  בלתי  ב   שהיא  המותðית  הצעה  שאין  תאו  הצעה  או  התייחסות  ðאים,  בה 
 ההצעה כדבעי. רכתהע מוðעת העירייהעיפי המכרז שלדעת פורטת לסעיף מסמ
  

 חת בלבד.רשאית לבטל את המכרז, אם תוגש הצעה א יההעירי  .10
  

כרז בשלמותן ו/או חלקים מהן  ל ביצוע ו/או לבצע העבודות ðשוא המ הזכות להחליט ע  שומרת לעצמה את   ירייה עה .11
ול דעתה י שיקל פוע כראות עיðיהעים, או יותר, והכל ן שðי מצי רז בי א המכו לפצל את ביצוע העבודות ðשוא בלבד, ו/
 ללא צורך במתן ðימוקים כלשהם.  הבלעדי,

  
או בכדי    מציעים כולם בכדי לקבל הבהרות להצעתם,וההערכה אל המהלך הבדיקה  ת לפðות בשמרת הזכוð  לעירייה .12

שעלולות   בהירויות  אי  בכפוף  ללהסיר  הכל  ההצעות,  בבדיקת  הת התעורר  המועצות יי השð  וספתלהוראות  בצו  ה 
 .  1958- אזוריות), התשי"ח  צותמועהמקומיות (

  
 ע איðו מתאים. י אף מציראה לה כ רשאית לא לקבוע זוכה/ים אם ð העירייה .13

  
ירשמו  ðימוקים שימין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית  בðוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל ד .14

ופן המרבי כי החלטה זו משרתת באאה  מצ  צעה או להבליג על הפגם, וזאת אםכל פגם שðפל בהלהורות על תיקון  
 רז זה.  את טובת הציבור ואת תכליתו של מכ

  
ול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיק  העירייהאמור לעיל,  מבלי לגרוע מכלליות ה .15

לאחעמהמצי להשליםים  למכרז  ההצעות  הגשת  המל  ר  ו/או  בכמידע  דקלרטיביים  אישורים  ו/או  הצות  ר  קשול 
 ל המציע ו/או חברי הצוות מטעמו. תו שלðיסיוðו ויכול

  
העבודות    ,העירייהאם תחליט   .16 לבצע את  על החוזשלא  לא לחתום  תהיה למו/או  לבצעו, לא  לא  ו/או  שתתפים ה 

 ו טעðה מכל סוג שהוא. א במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/
  

 כל דין.  יפ ל ע העירייהרז כדי לגרוע מזכויות המכ  אין בסעיפימובהר, כי  .17
  

 :מסמכים ðדרשים - אי סף) ðע (ת כשירויות המצי .18
להצעתו בעת   ףלצר  כל מציעעל    ים המפורטים לעייל.בכל התðאו עומדת  להשתתף במכרז זה כל מי שהצעת  יזכא

  לן:הה את כל המסמכים הðדרשים להגשת
  

 :מעמד המציע . 18.1
 מורשה לצרכי מע"מ  ע עוסקמצי תעודה תקפה בדבר היות היצרף   – יחיד . 18.1.1
כים לחתום בשם  לגבי האðשים המוסמ, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח שום התאגידריתעודת  –גיד את . 18.1.2

 .תם לחייב את התאגיד בחתימתםהתאגיד וסמכו 
קאות  חשבוðות ורשומות ( חוק עס  ספרי  לחשבון המעיד על ðיהוו רואה  יד השומה ו/א אישור בר תוקף מפק . 18.2

ת וחובת  חשבוðות  ðיהול  אכיפה,  ציבוריים,  הכðסה  גופים  מס  מס    1976התשל"ז    –שלום  פקודת  פי  על   (
 ה וחוק מע"מ של המציע.הכðס

18.3 .  ð פטור מכך.   במקור אויכוי מס אישור תקף על 
  

ðים  שב(לפחות  שðים    שלוש   של  ןðיסיו למציע  המעיד כי  תצהיר חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד   . 18.4
ðיקוי מסואספקת  ב  )לפחות  2019-2021 שוðים בהיקף מצטבר  ות  לפח   גים שוðיםחומרי  לשלושה לקוחות 
 . רזלמסמכי המכ מסמך ד'  .לל מע"מ) ללקוח(לא כו 200,000של לפחות 

 
ידי   . 18.5 על  על ידי המציע ומאומת  (סיפק  כי המציע    רו"חתצהיר חתום  )  2019-2021בשלוש שðים האחרוðות 

ðיקוי שוðים    חומרי  שלמסוגים  מע"מ)  ₪    600,000  בהיקף  בכ(לפðי  שð לפחות,  לל  צרכðים  ארגה,  וðים, 
 למסמכי המכרז.  מסמך ה'  .ומוסדות ציבוריים  פרטיים
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בדבתצהיר   . 18.6 עו"ד  ע"י  מיðימום  רמאומת  ושכר  כחוק  זרים  עובדים  גופים  ,  העסקת  עסקאות  חוק  לפי 

 למסמכי המכרז. ו' מךס מ. 1976 - תשל"ו ציבוריים 
  

 למסמכי מכרז זה.  מסמך ז' רייה.ת העיו/או חבר מועצ תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר קרבה לעובד . 18.7
  

 למסמכי מכרז זה. מסמך ח'. בזמן חירוםלאספקת שירותים "י עו"ד מאושר ע כתב התחייבות  . 18.8
  

 .מכרז זה למסמכי (מסמך ט')  בות שה על פי המוגדר בðספח הערג הערבות    –ערבות בðקאית  . 18.9
 

 למסמכי מכרז זה. (מסמך ט"ו ) פי המוגדר בðספח הביטוח על  –אישור קיום ביטוחים  . 18.10
  
  

  שתתפותיסוד לה ומילוי תðאיהם מהווה תðאימסמכי יסוד   רטים, המצורפים והðדרשים היðםם המפוהמסמכי .19
  להביא עלולים המכרז במסמכי  תוספת/ שיðוי תוי תðאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכמילבמכרז. אי 

 . הסף על  ההצעה לפסילת
 לעירייה שיקול הדעת הבלעדי להתיר השלמתם של מסמכים ðדרשים.  .20
 תðאי סף למכרז זה  .21

(  ןסיו יðלמציע   . 21.1 בהיקחומ  באספקת  )2019-2021בשלוש השðים האחרוðות   למוסדות  ðיקיון  שðרי  של  ף  תי 
 בכל שðה.  )₪ שש מאות אלף( 600,000לפחות 

 הגשת ההצעות.  למועדעסק לאספקת חומרי ðיקוי , כשהוא בתוקף   ןברישיו ק המציע מחזי . 21.2
 ו לספק.ðתוו כ ) עבור כל אחד מן החומרים שבmsdsהמציע יציג גיליון חומרים מסוכðים ( . 21.3
לה   עהמצי . 21.4 אתידע  הזמðועמיד  הפריטים    on lineת  ר  האתריזכבהם  עבור  מספר  יאפשר    ה.  פתיחת 

 בקרה אחר האספקה.  ו , מעקב   הזמðה  עמשתמשים על פי דרישת המזמין , ביצו
 

 הליך בחירת הספק הזוכה   .22
 . מחירוןמכרז מסגרת הð"ל הוא  המכרז . 22.1
 אותו על המציע למלא במלואו.  )מסמך י"ד(טופס הצעת מחיר למסמכי המכרז מצורף  . 22.2
)  מסמך י"דקובץ המחירון (התקן האחסון ישמר  על    –)    disk on keyד (גיש המציע התקן אחסון ðייבðוסף י . 22.3

אימות  . במקרה של אי תבמסמך י"דמחיר זהה למצויין    עםיע באתר העיריה)  פו(כפי שמסל  ט אקמבפור
 החתום. המסמךם , יקבע המחיר על פי  החתו  המסמךבין הקובץ לבין 

  ההצעה לפסילת עלול הדבר להביא  מסמך י"ד)(ופס הצעת המחיר מחיר באיזה מסעיפי ט ג שלא יוצ במקרה . 22.4
שיקול דעתה הבלעדי של    י "הכל עפ   מחירו בשוק החופשי . פי  על  ו סעיף  ותאלתעמוד ההצעה    לחילופין או  

 . ðשרעיריית 
וספק   . 22.5 הסף  תðאי  בכל  עומד  ביותר  אשר  הזול  המחירון  את  יציע  למשקל(אשר    כל ל  ש  היחסי  הבכפוף 

  שור ועדת המכרזים.המחירון יועבר לאי  רון.תהפוך למחיאזי הצעתו ) משפחת פריטים
 שידרש,  יעד  בכל כולל הובלה ופריקה    ðשר עיריית  עבור  מסוגים שוðים    ðיקוי רי  מחואספקת  לול  יכ המחיר   . 22.6

 . והסביבה ðשר  באיזור
יחידה אחת (למען  לפי מחיר  ל במכרז    המופיע  כל פריטעלות  סכימה של  הצעה יתבצע באופן הבא:  חישוב ה . 22.7

דת), והכפלת  דחידה בוולא לי   מתייחס למארזהמחיר  ידות  ל מספר יח הסר ספר כאשר מדובר ב"מארז" ש
הרלווðטי כסך ה כל קטגוריה באחוז  בהצעת המחיר)פי שמחירים של  של  ובדיקת העלות הכ   מופיע  וללת 

 הצעת המחיר. 
מוצרי  טגורית  יðתן יתרון למי שðתן את ההðחה הגבוה ביותר בקבמקרה של שוויון בין שתי הצעות או יותר   . 22.8

בק.  ðייר" גם  שוויון  של  זו  במקרה  הייתרוןי טגוריה  קטגורית    ðתן  גם  "שקיותל  שוויון  של  ובמקרה   "
 ייðתן יתרון להðחה על מוצרים שאיðם במכרז.בקטגוריה זו  

  
   קויחומרי ðיהיקף הזמðת   .23

בהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה העירייה את הזכות  הם  וגילס  חומרי ðיקוימתחייבת להזמין  לא  העירייה   . 23.1
ו/א  היקף  להקטין  את  להגדיל  שיקההתקשרותו  לפי  הכל  הבלעדי  ו,  דעתה  אילוצים  ל  ועפ"י  והמוחלט 

 ðשוא מכרז זה.   ההתקשרות תקציביים הקשורים בביצוע 
 הזמðה.שעות ממועד ה  48וזמן האספקה לא יעלה על   ₪ 200 ימום יעמוד עלמðת מיðסכום הז . 23.2
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רז עילה לתביעה להגדלת  קðה למציע במכלסוגיהם  לא תחומרי ðיקוי  הגדלה או הקטðה של היקף הזמðת   . 23.3
ה ו/או תביעה ו/או דרישה  כל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טעðי היחידה שהציע במכרז, או לרמחי

 ון. חיר במ המצויðיםההזמðות יהיה קטן או גדול מההיקפים כðגד העירייה במידה והיקף  
העירייה    אין . 23.4 של  כלשהי  התחייבות  משום  זה  במכרז  הרכישות  כי    יצויןרכישות.    תלכמולראות  היקף 

 . בשðה )₪(מאה ועשרים אלף   ש"ח 120,000 מוערך היðו כההשðתי 
יðה מתחייבת לקבל את ההצעה  העירייה שומרת לעצמה הזכות לחלק את הרכישות בין מספר מציעים וא  . 23.5

 הזולה ביותר או הצעה כלשהי. 
ל . 23.6 שומרת  ל העירייה  הזכות  את  להעצמה  יידרשו  אשר  ðוספים  פריטים  מהזוכה,  ם  וריהקש  ,הזמין 

ריטים  . פהמציע הזוכה  מצאים בתחום עיסוקו ומומחיותו שלשירותים הðם טבעם וטיבם לצוהðדרשים מע
ההפחתה המוצע על    ירם מחיר הספק הזוכה הרגיל בðיכוי שיעורשאיðם מופיעים בכתב הכמויות יהיה מח

 מחירי הספק לפריטים האמורים.  ידי המשתתף, מ
בין מספר מ . 23.7 חלוקת רכישות  של  היקף הזמðבמקרה  ðיקוי  תציעים,  פי שיקול    חומרי  יעשה על  מכל מציע 

 תה הבלעדי של העירייה.  דע
 או הצעה כלשהי.   העירייה איðה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  . 23.8
ועלש  רדיהעירייה תהיה רשאית לצאת למכרזי השלמה ðוספים ככל שי . 23.9 צורך מתן  בין לפי הצורך    על ידה 

 .  מים אחריםותים דור מתן שירך והן לצובמכרז  יםהמפורטהשירותים 
  

 תקופת ההתקשרות .24
קופת  : "תלהלן(  חודשים מיום חתימת העירייה על ההסכם  12- תקופת ההתקשרות של הסכם זה היðה ל . 24.1

 שרות").ההתק
ðוספות של שðה או    תקופת ההתקשרות לתקופות  שיקול דעתה הבלעדי, להאריך אתהעירייה רשאית, לפי   . 24.2

ההתקשרות לרבות שðות האופציה לא    ובתðאי שכל תקופת  )"יה: "שðות האופצלןלה(חלק ממðה בכל פעם  
 .שðים 5תעלה על 

עה בכתב  בהוד,  שיקול דעתה הבלעדי  רייה רשאית, לפילעיל, תהיה העי  23.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   . 24.3
בצירוף  הפסקת ההתקשרות,    דיע לספק על אש, במהלך תקופת ההתקשרות, להויום מר  30שתישלח לספק  
או אחרות ו/או טעðות  עות כספיות ו/תהייðה כל תבילא   לספקת ההתקשרות וה להפסיק אהסיבה להחלטת

 . והשירותים שסופקו עד למועד הפסקת ההתקשרות לכך, למעט תשלום בעבור הציוד בקשר
  .ðאיובתקופת הארכתו של הסכם זה יחולו כל ת . 24.4

בר .25 לחתום  המציע  ממסמכיתיבותאשי  על  עמוד  כל  בשולי  המציע,  ובחותמת  על  ,  לעיל  המפורטים   המכרז 
 כך.יועדים ל החתימה כולל חותמת במקומות המ אה של מורשי  , ובחתימה מלחיהםפðס

מכרז לבין הוראה אחרת שבמסמכי המכרז, יפðה וראה אחת שבמסמכי המה בין הי התאאו א  מציע סתירההגילה   .26
ליו  ו הוראות בכתב כיצד על  תןיבבקשה שת   העירייהתאמה, בכתב, אל  י ההאו אהמציע מיד עם גילוי הסתירה  

 ג. לðהו 
ב .27 האמור  איכל  זה  התחייבמסמך  מכל  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  בו  המצין  של  אחריות  ו/או  של ובכל עים  ות  זה  ל 

 הקבועות במסמכי המכרז על ðספחיהם ו/או בכל דין.  העירייהכל זכות של מציע הזוכה ו/או מה
  

  
  
  
  
  
 רב,וד בכב                                    
  

  העירייה , ראש רועי לוי
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  רעיריית ðש  ג'סמך מ
  31/22מס'   ז מכר

  לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 
 תף במכרזהצהרת המשת 

  :ומתחייבים בזה כדלקמן שקראðו בעיון ובחðו בחיðה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיריםאחר "מ להח אðו

  .בהתאםו את הצעתðו במסמכי המכרז והגשð והבðו את כל האמורפחיהם, ם על ðסמסמכי המכרז לפרטיה ת את כלבקפדðוקראðו  . 1

מבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבðה ואðו רישות הו/או בדשהן  י המכרז ולא ðבוא בתביעות כלאðו מסכימים לכל האמור במסמכ . 2
 טעðות כאמור.ם מראש על מוותרי

עומד . 3 האðו  בכל  הðים  ואð  דרשיםתðאים  המכרז  מסמכי  מקבעפ"י  עו  הלים  את  לבצע  עצמðו  בת  ותודעבל  המכרז,  ðאים ðשוא 
 פס ההצעה. טוהמפורטים ב

 .שתתפים אחריםל קשר או תיאום עם מהצעה זו מוגשת ללא כ . 4

הו . 5 בשליט  רשעðולא  הðמצא  תאגיד  ו/או  גוף  כל  או  ממðהליðו  מי  ולא  אðו  עלא  שיש  עבירה  בגין  קלון  תðו,    השðים   7במהלך  מה 
 כרז.שקדמו למועד פרסום המ

תאגיד הðמצא בשליטתðו, למיטב  מה שלðו, או כðגד כל גוף ו/או  ממורשי החתי  גד מימי מðהליðו ו/או כð  לא הוגש כðגדðו ו/או כðגד . 6
המכרז.    עד פרסום השðים שקדמו למו  7הלך  ישום לבית המשפט או לבית דין בגין עבירה שיש עמה קלון במל כתב אעתðו, כדיי

אשר יוגש ו/או עלול להיות שום  על כל כתב אי  ודע לðו הדבר,עם היו, מיד העירייהלראש    בכתב  ðודיעמתחייבים ומצהירים כי  הððו  
  כאמור. מוגש

 1987- מיðימום, התשמ"זאו תאגיד הðמצא בשליטתðו, בעבירה לפי חוק שכר  /כל גוף ו  ליðו אומי ממðהלא הורשעðו, לא אðו ולא   . 7
 ו. בירה זההרשעה האחרון בגין עממועד שðים  3ו חלפו א

ו/או תאגיד הג  א מי ממðהליðו או כל לא הורשעðו, לא אðו ול . 8 דמו למועד האחרון להגשת ðמצא בשליטתðו, בשלוש השðים שקוף 
 .עבודותדיðי הל הפרת בש הצעות

 עסקת עובדים זרים.לא הורשעðו, לא אðו ולא מי ממðהליðו, בעבירה של ה . 9

 ת לעת. השיðויים שיחולו מע לפיהם לרבות לפיים לפעול  , ומתחייבעבודותהמתייחסים לדיðים את כל המכירים אðו  .10

היא .11 חוזר  הצעתðו  לביטובלתי  ðיתðת  ואיðה  ותהא תקת  לשיðוי  או  במשך  ל  האחרום מהמוי  90פה  ובמידה עד  הצעות  להגשת  ון 
 רש.קפה לתקופה הðוספת שתידשðתבקש להאריך משך ההצעה ðאריך תו

ת ביðיðו בלתי חוזרת ומחייבתה על ידה התחייבות  בקבליבת, לראות בהצעתðו ותהא זכאית, אך לא חי  ירייהעהכימים כי  מס  אðו .12
 . העירייה לבין 

אספקת   /ביצוע העבודות  גרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על  לי ל, מבאיתרש  העירייהכי ידוע לðו כי  הירים  אðו מצ .13
, תהעבודובית של מכלול  ובין בהפחתה רוחות מסוים  הפחתת שירלות התקציב, בין באם את מגבהתו  ומצם, בהיקף מצהמוצרים

 ם כלשהם.ðימוקי רך במתןלפי ראות עיðיה וזאת ללא כל צו ללתקציב המופחת והכו מוצריםדות/העבותוך התאמת 

 ערבות כðדרש במסמכי המכרז. להבטחת קיום הצעתðו והתחייבויותיðו אðו מוסרים  .14

בייה על ידי לגתðו במכרז תוגש סרה על ידיðו עם הצעכי הערבות שðמ  ðו מסכימיםבויותיðו אלא ðעמוד בהתחיי סיבה כלשהיומ היה .15
 אש.ועים מרמים וקבעל ידה כפיצויים מוסכ רבות יחולט , וסכום העהעירייה

המציע על הצעה  לחתום בשם ים רשאציע בשמו מוגשת ההצעה, אðו הצעתðו הðה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המ  .16
 על הצעה זו.   ו או הסכם לחתימתðמðיעה על פי כל דין המציע ואין כל מחייבת את , חתימתðו זו

  _____ ______ 
  המציע  חתימת                               

  
  עו"דור איש

הח"מ________  של____אðי  עו"ד   ,___  __________________" (להלן:  מהמציע_______  ב")  כיאשר  ביום    זה 
_________________  ____ וה"ה ___________  __ בעל ת.ז.___על הצהרה זו ה"ה __________  ðיבפ____________ חתמו  __

ת. ______בעל  שהז.  לאחר  המציע,  בשם  כד________  לחתימוזהרו  לעיל  ין  המפורטים  ה"ה  חתימת  וכי  זו  הצהרה  על  המציע  ת 
  בת את המציע. מחיי

  
________________________  

  ______________, עו"ד ___
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  עיריית ðשר
  31/22מס'   מכרז 

 לעיריית ðשר משקי  ðיקוי וציוד לאספקת חומרי 
  הצהרת המשתתף בדבר ðיסיון 

  
ל ðיסיון  ק (מחק את המיותר), בעת כי הððי יצרן/ספזא(שם המשתתף במכרז) מצהיר ב  _____________________  הריðי

חת  אכולל מע"מ) ללקוח בכל  א  (ל  ₪  200,000פחות  לקוחות לפחות, בהיקף מצטבר של ל  3מוכח באספקת חומרי ðיקוי ל  

 . על פי הפירוט הבא :  2019,  2020,  2021ם : מהשðי

 תקופת שם הלקוח   סודר

 השירותים

 כספי היקף

 לשðה  בש''ח

 כולל מע''מ

 שם איש קשר 

 הלקוח  של

 ותפקיד

מס טלפון של איש  
 הקשר בחברה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       _____ ______ 
  המציע  חתימת                               

  
  עו"דור איש

הח"מ________  של____אðי  עו"ד   ,___  __________________" (להלן:  מהמציע_______  ב")  כיאשר  ביום    זה 
_________________  __ בעל ת.ז. ______________ וה"ה ____בפðי על הצהרה זו ה"ה ______________________ חתמו  __

______ ת.ז.  המציע,בעל  בשם  שה  ________  כדלאחר  לחתימוזהרו  לעיל  ין  המפורטים  ה"ה  חתימת  וכי  זו  הצהרה  על  המציע  ת 
  בת את המציע. מחיי

  
________________________  

  ______________, עו"ד ___
  

  
  
  
  

  ד'מסמך 
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  עיריית ðשר
  31/22מס'   מכרז 

  לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 
  אישור רוייח על מחזור כספי  

 

  ______ _: _____תאריך

  לכבוד 

 ועדת המכרזים 

  ðשר  עיריית 

: "המציע")  (להלן _____ _______  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של  ______________  אðי רו"ח
  לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי לעיר ðשר.  31/22בקשר עם מכרז מספר  

(כל הסכומים   היðו כמפורט  להלן י ðיקוי וציוד משקי  בגין אספקת חומר   המחזור הכספי של המציע בשðים  19-21 .1
ðכוללים מע"מ) םאי : 

  ₪ :_______________________________) ובמילים(_________________ 2019בשðת 

  ₪ :_______________________________) ובמילים(_________________ 2020בשðת 

  ₪ :_______________________________) ובמילים(_________________ 2021בשðת 

למיטב ידיעתי המציע איððו ðמצא בהליכי פירוק, לא הוצא ðגדו צו כיðוס ðכסים והוא איððו ðמצא בהליכי עריכת הסדר   .2
 . עם ðושיו

  

  בכבוד רב,                     

  רו"ח_______________                     

  ת מתוח  + המ יתח                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'המסמך 
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  עיריית ðשר
  31/22מס'   מכרז 

ð שר וי וציוד משקי יקלאספקת חומריð לעיריית 
 הצהרת קבלן/ספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מיðימום  

  ") החוק(להלן:" 1976  – לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל״ו

מ ___________________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אðי הח"

  בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: ם לעוðשים הקבועי

"). הגוףהððי ðותן תצהיר זה בשם _______________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המשרד (להלן: " . 1

  אðי מכהן כ ______________________ והððי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

  במשבצת הðכוðה:   Xלמילוי ולסימון   . 2

 זיק ובעל  בה  הגוף  (כהגדרתו  תשלום 2סעיף  אליו  חשבוðות,  ðיהול  (אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  ב(א) 

בפסק דין    לא הורשעו"))  בעל זיקה(להלן: "  1976  - חובות מס, שכר מיðימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו  

כדין והבטחת תðאים הוגðים (איסור העסקה שלא  זרים  עובדים  לפי חוק  או חוק   1991  - תשð"א    ),חלוט בעבירה 

  .  1987 - שכר מיðימום, תשמ"ז  

   זיקה אליו בעל  לפי חוק עסקאו  הורשעהגוף או  עבירות בלבד  חלוט בעבירה אחת או בשתי  דין  עובדים בפסק  ת 

  .  1987 - או חוק שכר מיðימום, תשמ"ז   1991  - זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תðאים הוגðים), תשð"א 

בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק    הורשעו במשבצת הðכוðה במקרה שהגוף או בעל זיקה    X  וןלמילוי ולסימ . 3

  : 1987  - או חוק שכר מיðימום, תשמ"ז  1991 - וגðים), תשð"א עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תðאים ה

   הðה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק  לא הייתהההרשעה האחרוðמועד ההתקשרותהלן: "(לבש  .("  

  הðה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרוðבש  

(ידוע לי כי לצרכי   . 4   31החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שðעברה אחרי יום כ"ה בחשוון תשס"ג 

  ).   2002באוקטובר  

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   . 5

                                                                                                                                                       _____ ______ 
  המציע   חתימת                                                                                                                                                     

  
  עו"דור איש

הח"מ________  של____אðי  עו"ד   ,___  __________________" (להלן:  מהמציע_______  ב")  כיאשר  ביום    זה 
_________________  __ בעל ת.ז. ______________ וה"ה ____בפðי על הצהרה זו ה"ה ______________________ חתמו  __

______ ת.ז.  המציע,בעל  בשם  שה  ________  כדלאחר  לחתימוזהרו  לעיל  ין  המפורטים  ה"ה  חתימת  וכי  זו  הצהרה  על  המציע  ת 
  בת את המציע. מחיי

  
________________________  

  ______________, עו"ד ___
  

  
  
  
  
  
  
  

  'ומסמך 
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  עיריית ðשר
  31/22מס'   מכרז 

 לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 
 הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה 

ה ______________ת"ז  אðי  עיריית  _________    ח"מ  כי  בזאת  הוראות   רðשמצהיר  את  לידיעתי  הביאה 
 : הסעיפים הבאים

 
 א' (א) לפקודת העיריות (ðוסח חדש) הקובע כדלקמן :  122סעיף  . 1

ðו  ו"חבר מועצה, קרובו, סוכðו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בה  . 1.1
או שאחד מהם מðהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעðיין זה,  או ברווחיו  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –"קרוב" 

המקומיות    12כלל   . 1.2 ברשויות  הציבור  ðבחרי  של  עðייðים  ðיגוד  למðיעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  (א) 
זהצד לחוזה או ל   "חבר המועצה לא יהיה הקובע:   - "חבר מועצה"     עסקה עם הרשות המקומית: לעðיין 

בו שיטה  בעלי  קרובו  או  שהוא  או תאגיד  קרובו  או  מועצה  ו"קרוב"    חבר  שליטה"  "בעלי  הגדרות  (ראה 
 ) (ב)". 1( 2  - ) (ב) ו1(  1בסעיף 

מעוðיין,    היה ðוגע אוי "פקיד או עובד של עירייה לא  (א) לפקודת העיריות (ðוסח חדש) הקובע כי:  174סעיף   . 1.3
זוגו או שותפו או סוכðו, בשום חוזה שðעשה עם העירייה  - במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למעðה". 

 : ע ולהצהיר כי בהתאם לכך הððי מבקש להודי . 2

 לא מי שאðי לו סוכן או שותף.  אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואףבין חברי מועצת העירייה   . 2.1

אין חבר מועצה, קרובו, סוכðו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהוðו או ברווחיו   . 2.2
 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מðהל או עובד אחראי בו. 

 או מי שאðי סוכðו, העובד ברשות.  אין לי בן זוג, שותף . 2.3

 לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא ðכוðה.ייה תהיה רשאית רידוע לי כי העי . 3

 הפרטים שמסרתי לעיל היðם ðכוðים ומלאים, והאמור בהצהרה זו היðו אמת.אðי מצהיר בזאת כי  . 4

סעיף   . 5 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  כאמור  (  122אין  העירי 3א'  לפקודת  לפיהן  ו)  ת, 
קודת א' (א) לפ   122מחבריה ובאישור שר הפðים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    2/3מועצת העירייה ברוב של  

  העיריות ובלבד שהאישור ותðאיו פורסמו ברשומות. 

                                                                                                                                                      _____ ______ 
  המציע   חתימת                                                                                                                                                     

  
  עו"דור איש

הח"מ________  עו____אðי  של___,  "__________________  "ד  (להלן:  מהמציע_______  ב")  כיאשר  ביום    זה 
חתמו  __  ______________________ ה"ה  זו  הצהרה  על  וה"ה ___בפðי   ______________ ת.ז.  בעל   __

ת  ת המציע על הצהרה זו וכי חתימין לחתימוזהרו כדלאחר שה  ________ בשם המציע,_________________ בעל ת.ז. ______ _
  בת את המציע. ה"ה המפורטים לעיל מחיי

  
________________________  

  ______________, עו"ד ___
  

  
  
  
  
  
  
  

  ז' מסמך



  

 
- 12 - 

 
 

 
 

  עיריית ðשר
  31/22מס'   מכרז 

 לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 
 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

  

 הðדון: כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

  ___________________  הח"מ ,שם הספק/קבלן

  __________________________ כתובת  ____________________  מס' ת"ז/תאגיד

), בהתאם לחוזה עליו חתמðו איתכם "רותים השי": לעיריית ðשר (להלן   מספקים לכם עבודות ו/או שירותים ו/או טובין
  לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי לעיריית ðשר. 31/22") במסגרת מכרז החוזה(להלן:"

והואיל והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוðי" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והשירותים ðדרשים לעירייה בתקופות  
  : שבהן יוכרז מצב חירום

  :לפיכך אðו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן

אðו מודעים לחיוðיות ולחשיבות המשך מתן השירותים / הטובין לעירייה, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות שבהן יוכרז  . 1
 . מצב חירום

אðו מתחייבים לספק לעירייה את מלוא השירותים / הטובין ðשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ולקיים את כל יתר  . 2
התחייבויותיðו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים, שבהם 

 . תידרש על ידכם אספקה והתקðת השירותים

אðו מתחייבים למלא את התחייבויותיðו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי לתמורה   . 3
 . האמורה

התחייבותðו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי ðפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של החוזה, המקðה  . 4
 . לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין

                                                                                                                                                      
_____ ______ 

  המציע   חתימת 
  

  עו"דור איש
הח"מ________  של____אðי  עו"ד   ,___  __________________" (להלן:  במ  ")המציע_______  כיאשר  ביום    זה 

_________________  __ בעל ת.ז. ______________ וה"ה _____ו ה"ה _________בפðי על הצהרה ז____________ חתמו  __
______ ת.ז.  שהבעל  לאחר  המציע,  בשם  כד________  לחתימוזהרו  לעיל  ין  המפורטים  ה"ה  חתימת  וכי  זו  הצהרה  על  המציע  ת 

  בת את המציע. מחיי
  

________________________  
  ______________, עו"ד ___

  

 

  'חמסמך 
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  עיריית ðשר
  31/22מס'   מכרז 

 לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 
  של המציע  ðוסח ערבות המכרז

  
  לכבוד

  עיריית ðשר 
  ðשר  20דרך השלום 

  
,.ð.א.ג  

  

  תכתב ערבון: הðדו
  

) חדשים שקלים  שלושת אלפים  ₪ (ובמילים:    3,000  ום שלל הסכהððו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבו . 1
") בקשר המציען : "(להל   ____________________ יע לכם מאת  להג") המגיע או העשוי  סכום הערבות(להלן: "

  ויות המציע כלפיכם.ת כל התחייבלהבטחוזאת  לעיר ðשרלאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי   31/22עם מכרז 
  

ום הערבות האמורה לעיל, מבלי  ם עד לגבול סכ דרישתכם בכתב, כל סכום מקבלת  שבעה ימילכם, תוך  אðו ðשלם   . 2
יע, וש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמצלשהו, או לדרתכם באופן כðמק את דרישל   או  שיהיה עליכם לבסס
 ה על סכום הערבות. רבותðו זו לא יעל לל שðשלם על פי עובלבד שהסכום הכו 

  
יתווספו   . 3 לעיל  האמור   הלשכה  ידי  על  שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  מדד  עליית  בגין  הצמדה  ירשהפלסכום 

  ידוע   שיהיה   המדד  לבין  הðפקת הערבות  במועד  ידוע האחרון ה  המדד   בין ")  המדד"   -   להלן(  לסטטיסטיקה  המרכזית 
   .הערבות חילוט במועד

  
ום בכתב לידיðו בדואר רשהגיע  יכה לישה על פיה צרבכלל, וכל דר  ועד  23.01.23  וםלי ה עד  ישאר בתקופ ערבות זו ת  . 4

י במסירה  הדðיאו  לתאריך  עד  שת  אמורת  דרישה  בכלל.  לידðו. ועד  שהגיעה  כדרישה  תיחשב  בפקסימיליה  ישלח 
 ור לא תיעðה. לאחר התאריך האמ עדרישה שתגי 

  
 להסבה.  בות זו איðה ðיתðת להעברה ו/אוער . 5

  
  

   ______ _____________  
  תאריך   

  
  
  

          
  

  בת הבðק כתו  סðיף  שם הבðק 
    

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  'טמסמך 



  

 
- 14 - 

 
 

 
 

  
  עיריית ðשר

  31/22מס'   מכרז 
  לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 
  ðוסח ערבות הביצוע

  

  
  
  

  לכבוד
 ר עיריית ðש

  ðשר  20דרך השלום 
  

ðערבות מס'  ____/ ____________________ דון: ה  

  
  
  

אספקת  ל  31/22פומבי    מכרז  מכח  שðחתם  הסכם  לש  ביצועו  עם  בקשר")  המבקש"  -   להלן_____________ (  שתקב   פי  על . 1
ðיקוי ðשר  ו  חומרי  לעיריית  משקי    הððו ,  ההסכם  לרבות,  המכרז  י"עפ  העירייה  כלפי  המבקש  התחייבות  ולהבטחתציוד 

  הפרשי   בתוספת,  בלבד  ₪)  אלףעשרה    יםשת(  ₪    12,000- ל   השווה  לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  ערבים
  בין ")  המדד"  -   להלן (  לסטטיסטיקה  המרכזית   הלשכה  ידי   על  שמתפרסם  כפי   לצרכן   המחירים   מדד  עליית   בגין   הצמדה

   .הערבות חילוט  במועד ידוע שיהיה  המדד  לבין) ðקודות (_________חתימת ההסכם   במועד ידועהאחרון ה המדד
  גזבר   או   העיר  ראש   י "ע  חתומה,  בכתב  הראשוðה  דרישתכם  אליðו  הגיע  מעת  ימים  10  תוך   ðו ד י  על  לכם  ישולם  הערבות   סכום . 2

  שתהיו   ומבלי  דרישתכם  את  לðמק   או  להוכיח   חובה   כל  עליכם   להטיל  ומבלי   תðאי  כל  ללא   וזאת,  מטעמם  מי  או/ו  העירייה 
 . המבקש  מאת הערבות סכום את תחילה  לדרוש חייבים

 . זה ערבות בתכ לצרף  עליכם  ל"הð לדרישתכם . 3
 ימðו, לא יחול כל שיðוי בסכום הערבות. למדד היסודי או ðמוך ה   תברר כי המדד החדש שווהם יאלמðיעת ספק,    . 4
  צריכה  פיה  על  דרישה  וכל  )    לא יפחת ממועד תוקף החוזה שיחתם( ____________  ליום  עד  יהיה   זה  ערבותðו  כתב  תוקף . 5

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותðו תהיה זה מועד לאחר. ל" הð מהמועד יאוחר   לא לðו  מסרילה
 . שהיא צורה בכל להעברה  או להסבה  תתððי איðה זו ערבותðו . 6
  . לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי לעיריית ðשרווה מסמך משðי להסכם ערבות זו מה . 7

  
  
  
  

  בת הבðק כתו  סðיף  שם הבðק 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'ימסמך 
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  עיריית ðשר

  31/22מס'   מכרז 
  לעיריית ðשר משקי לאספקת חומרי ðיקוי וציוד 

 כרזתתף במ ל המש פיפרו

  : טי, בטבלאות שלהלןאת מעמדו המשפ ז לציין במדויקעל המשתתף במכר 
 ביצוע החתימה על ההסכם.א כן עלולות להתעורר בעיות בעת יש לדייק במתן פרטים אלה, שאם ל . 1

  
 מו. תימה מטעדו המשפטי ואת מורשי החמעמאת דין המאשר  על המציע לצרף להצעתו אישור מאת עורך  . 2

  
 ו המשפטי של המציע בטבלה שלהלן: מד ת המתאימים למעקומומם באת הפרטיא למליש  . 3

  
 מעמד משפטי 

 ימולא ע"י המציע שהיðו חברה בע"מ 

 
  

 חברה בע"מ 

 . שם החברה ________________________________ 1
  ___ __________ . מס' רשם החברות ______________2
  _____ _____ ___ ________. כתובת _______________3
  _ פקס ____________ _______ _______ן __ו' טלפ. מס4
  . דואר אלקטרוðי _____________________________ 5
  ____________ ת.ז._________ כות חתימה _ . שם בעל ז6

  שם בעל זכות חתימה ______________ת.ז._________     
  ______ ______________________שה מורמס' עוסק  .7
 תותמח

  

  
 י מעמד משפט

 מציע פרטי י המציע שהיðו א ע"ימול

 
  

 מציע פרטי

 . שם המציע ____________________ ת.ז._________ 1
  _______________________________ ת _____ . כתוב2
  . מס' טלפון _________________ פקס ____________ 3
  _____ ______________________ __  וðידואר אלקטר. 4
  _ __________________ _________ ק מורשה וס' עמס .5

 חותמת
  

  
 מעמד משפטי 

 ימולא ע"י המציע שהיðו שותפות 

 
  
  

 שותפות

 ___________________ ____________ . שם השותפות1
  . שם השותפים _________________ת.ז.___________ 2

  _______ ת.ז.__________ ___ __________ __________
  ______ ____ _ ת.ז.________________ ___ __________

  ות______________________________ ת השותפ. כתוב3
  __________ . מס' טלפון _________________ פקס __4
  . דואר אלקטרוðי _____________________________ 5
  ____ _____ ת.ז.___ . שם בעל זכות חתימה ___________6

  ___ ת.ז.________  ______ה ______שם בעל זכות חתימ    
  _ ת.ז.__________ ה ____________בעל זכות חתימ שם    
  . מס' עוסק מורשה_____________________________ 7

 חותמת
  

  י"א מסמך 



  

 
- 16 - 

 
 

 
 

  

  
 מעמד משפטי 

 ימולא ע"י המציע שהיðו שותפות רשומה 

 
  
  

 שותפות רשומה

 __________________ _____________. שם השותפות 1
  ___ ____ת.ז._____________ __ ___ __ פים השות . שם2

  _____________________ ת.ז.__________ _________
  ____ ______________________________ ת.ז.______ 

  . כתובת השותפות_____________________________ 3
  ________ . מס' טלפון _________________ פקס ____ 4
  __ _____ __ _________אלקטרוðי ___________ ואר. ד5
  __ת.ז. __________ __ה _________חתימל זכות . שם בע6

  שם בעל זכות חתימה  ____________ ת.ז.___________     
  חתימה  ____________ ת.ז.___________ על זכות  שם ב    
  . מס' עוסק מורשה_____________________________ 7

 חותמת
  

  
  
 ם הבאים:  כמו כן, ðא למלא את הפרטי  . 4

  ___________  ____________________, תפקיד: ____ __ ____: ___ תאגידקשר ה ישא םש
 __________________ מספר טלפון/ðייד ליצירת קשר באופן ישיר: ______ 

  
  
  

  אישור עו"ד
  

(ל  עו"ד של_________________________  הח"מ___________,  של    ")עהמציהלן: "אðי  המשפטי  את מעמדו  מאשר 
  .  מציעה בחתימ ות הבעלי זכת וזה ת המציע וא

  
  

 _______________________  
  _________________, עו"ד
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 ðשר   עיריית
  31/22ספר מכרז מסגרת  פומבי מ

  ית ðשר י וציוד משקי לעיר לאספקת חומרי ðיקו

 הסכם

  .  2022.שðת ……………לחודש.. …………ביום  ðשרשðערך וðחתם ב 
  

  , אשר תקרא להלן בקיצור ðשר,  20ם דרך השלו, רח' ðשריית ריע        ב י ן
  אחד מצד                                                                                    "העירייה"            

  
  . ...................................... ...................... .. ת.ז./חפ ………………חברת  ל ב י ן

  ". ספקתיקרא להן בקיצור "ה יקרא/.  שי………………………מרח' 
  מצד שðי 

  
  ;")חומרי ðיקוי (להלן בקיצור " וðיםמסוגים שוציוד משקי  חומרי ðיקוי בקשת לרכוש והעירייה מ  הואיל 

  
(להלן   יחומרי הðיקולרכישת הצעות מספקים    שבו הזמיðה 31/22מס'  ומביפפרסמה העירייה מכרז   _____וביום     והואיל

  . "המכרז")
  

לחוזה   (מסמך י"ד) המצורפת   חומרי ðיקוי לאספקת לעירייה הצעהלאחר שבדק את כל תðאי המכרז הגיש   והספק   ילוהוא
  ה ומהווה חלק בלתי ðפרד ממðו (להלן "ההצעה"); ז

  
  ; חומרי הðיקוית ספק א להיכולת  ועל האמצעים  מצהיר, כי היðו ב הספק ו   והואיל

 
בהסתמך  להכריז על הצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז  ðשר ריית  של עי המכרזיםועדת המליצה   __ביום _____ ו   והואיל

  . זה ומילוי כל התðאים לפיו חוזה שבהצעתו, בכפוף לחתימת   על ðכוðות הצהרותיו ובהתבסס על הðתוðים
  

  המלצת ועדת המכרזים להתקשר עם הספק;את  ðשרראש עיריית ___ אישר וביום ______  והואיל
 

  :  לפיכך הוסכם, הוצהר והותðה בין הצדדים כדלהלן
 :והðספחים המבוא . 1

 ו. ðפרד  הימð   המכרז ,המבוא והðספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי   תðאי 1.1
 כותרות הסעיפים ðועדו לðוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשðותו של  ההסכם  1.2
 כם :הðספחים המפורטים לה לן וכן כל מסמכי המכרז  מהווים  חלק בלת י ðפרד מן ההס 1.3

 . הזמðה להציע הצעת מחיר - ' מסמך א 1.3.1
 .המכרזתðאי  –מסמך ב'  1.3.2
 משתתף. הצהרת  –סמך ג' מ 1.3.3
 .משתתף על ðסיוןהצהרת  –מסמך ד'  1.3.4
 . רו"חאישור  –' מסמך ה 1.3.5
 . בדבר  העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מיðימום ה צהרה  –מסמך ו'  1.3.6
 . הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה - מסמך ז'  1.3.7
 .התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום  - מסמך ח'  1.3.8
 . של המציע ðוסח ערבות המכרז  - ' ך טמסמ 1.3.9

 .ערבות ביצוע ח ðוס   –' מסמך י 1.3.10
 המשתתף במכרז.פרופיל   – א"מסמך י 1.3.11
 ההסכם.ðוסח   – מסמך י"ב 1.3.12
 .השירותיםמפרט   –סמך י"ג מ 1.3.13
 צעת המחיר. הפורמט   –מסמך י"ד  1.3.14
 קיום ביטוחים. אישור  –ך ט"ו מסמ 1.3.15

 : החוזה ðשוא השירותים . 2
"  שרשירותים ðשוא החוזה היðם לאספקת  חומרי  ðיקוי ואביזרי ðיקיון עבור  עיריית  ð ה 2.1 או    העבודות(להלן   "

 ") השירותים"
 : מבלי לגרוע מן האמור ב יתר מסמכי המכרז וחוזה זה, יכללו השירותים ðשוא מכרז זה את המפורט להלן 2.2

  י"במסמך 
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כמפורט במכרז זה  ðשר     השירות המבוקש במכרז היðו אספקת חומרי ðיקוי ואביזרי ðיקיון לעיריית  2.2.1
אחריות הכל  ן  בכמויות ,במועדים ובמיקומים כפי שתורה העיריה על פי  צרכיה ובהתאם לתקציבה ולרבות מת

 .כמפורט במסמכי המכרז
למען  הסר ספק מובהר ,כי  אין באמור  כדי להבטיח לס פק כי  העירייה תזמין ממðו  ביצוע שירותים  /מוצרים  2.3

 . כלשהם ו/או בהיקף כלשהו ,ומכרז זה איðו יוצר כלפי  הספק כל התחייבות
כמו כן ,מובהר כי העירייה  איðה  מתחייבת  כי  כל העבודות יוזמðו מהספק  והעירייה  תהא רשאית להתקשר עם  2.4

 . קבלðים אחרים לביצועם ו/או לבצעם בעצמה ו/או בכל ד רך ולא תהיה לספק כל טעðה  בגין כך
 
  
 

 : הספק והתחייבויות הצהרות . 3
 :  כי בזאת ומאשר מתחייב ,מצהיר ספקה

קרא את כל מסמכי ההסכם והמכרז ,הבין את מהות העבודה ,הסכים לבצעה ובאפשרותו לבצע את כל התðאים  3.1
 .המפורט ים בהסכם זה

יש בידו את כל הרישיוðות וההיתרים הðדרשים למתן השירותים וכי ימלא אחר כל החוקים ,הצווים ,התקðות  3.2
 . והוראות כל דין והרשויות  הðוגעות בדבר בכל הקשור  למתן השירותים

הוא בעל ידע ,מומחיות ,ðיסיון  וכישורים  לביצוע העבודה על  פי  הסכם  זה ,ברשותו  האמצעים ,המשאבים  וכוח  3.3
אדם מקצועי ומיומן  לביצוע  השירותים המפורטים  במסמכי המכרז וכי יבצע את ההסכם בדייקðות ,באמיðות 

 . ובמיומðות  מרביים וישמע ל כל הוראות המðהל
השירותים ייðתðו ברמת איכות גבוהה ויבוצעו תוך הקפדה על דייקðות ועל עמידה בלוחות זמðים כðדרש על פי  3.4

 . דין ובהתאם לדרישות העירייה
הספק מתח ייב לפעול בהתאם להוראות החוק למðיעת העסקה של עברייðי  מין במוסדות מסוימים , 3.5

התשס"א2001  ולשמור בתיקו האישי של כל עובד אישור משטרה שðיתן לפי החוק הð"ל .הספק מתחייב להעביר 
המצאת אישור המשטרה כאמור .לעירייה אישור משטרה של כל עובד מטעמו במתן השירותים ðשוא הסכם זה

 . היðו תðאי לחתימת החוזה וקיומו
 :ותשרההתק תקופת . 4

תקופת ההתקשרות של הסכם זה היðה ל -12 חודשים מיום חתימת העיר ייה על ההסכם (להלן "תקופת  4.1
  .)"תההתקשרו

העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות ðוספות של שðה או חלק  4.2
שðות  האופציה") בתðאי שכל  תקופת ההתקשרות לרבות שðות האופציה  לא תעלה  על  5 "ממðה בכל פעם (להלן

 . שðים
מבלי לגרוע  מהאמור בסעיף  4.1 לעיל ,תהיה העירייה  רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה  בכתב שתישלח   4.3

לספק 30 יום מראש ,במהלך  תקופת  ההתקשרות ,להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות ,ולספק  לא תהייðה  כל 
תביעות כספיות ו/או אחרות  ו/או טעðות בקשר לכך ,למעט תשלום בעבור הציוד והשירותים שסופקו עד למועד 

 .ההתקשרות  קתהפס 
 . תðאיו כל יחולו זה הסכם של הארכתו בתקופת 4.4

 :התמורה  . 5
   בתמורה  למתן  השירותים ומילוי כל  ההוראות במסגרת מכרז זה ,תשולם לספק  תמורה בהתאם  להצעתו  בðספח  5.1

 ") התמורה) (להלן: "(מסמך י"ד מציעהצעת ה
מובהר כי התמורה הðקובה בסעיף 5.1 לעיל ,היðה סופית  ומשקפת את כל התמורה בגין התחייבויותיו של הספק  5.2

על פי הסכם זה .מלבד התמורה לא ישולמו לספק סכומים ðוספים .שום תðודות או שיðויים בשכר העבודה ,
קשיים או עיכובים בעבודה או  באספקת המערכת ,וכל )  מחירי החומרים במיסים והיטלים (למעט מע"מ

התייקרות מכל מין  וסוג  לא  ישðו  את התמורה ,כ ל הוצאות הספק  הכרוכות  בביצוע הסכם זה או הðובעות ממðו  
לרבות הוצאות משרדיות ,ציוד ,ðסיעות ,הכðה  והיערכות ,הוצאות תפעוליות  ואחרות יישא הספק  על  חשבוðו 

 .בלבד
 ה התמור תשלום אופן

 . ההספק יהיה  זכאי לתמורה בהתאם להזמðות פריטים שתוצא לו מעת לעת על ידי מחלקת הרכש בעירי 5.3
במעמד משלוח  הפריטים  שהוזמðו במסגרת מכרז זה ,יגיש הספק ליחידה  המקבלת  תעודת משלוח ,בה יופיעו  5.4

 . הפרטים להלן : פירוט המוצרים שהוזמðו וסופ קו ,הכמויות ומחירם
הספק יחתים את ðציג היחידה המקבלת על  תעוד ת המשלוח ,וישמור עותק לשם צירופו  לחשבוðית ,שתוגש  5.5

 . למחלקת הרכש בעי רייה
מרוכזת בגין כל ההזמðות  שבוצעו  ות בצורה  אחת לחודש יעביר המציע הזוכה למחלקת הרכש בעירייה חשבוðי 5.6

במהלך החודש האחרון ,שתצורף להעתקי תעודות המשלוח  /טפסי ההזמðות החתומים ,עליה יצויðו הפרטים 
 :  הבאים  ,כדלקמן

 .שם היחידה המזמיðה 5.6.1
 . מספרי הזמðות  לחיוב 5.6.2
 . כמויות וסוגי המוצרים שסופקו עבור כל הזמðה 5.6.3
 . מחיר לכל פריט ולסה"כ הפריטים ,כולל עלות משלוח 5.6.4
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 . סה"כ המחיר לחשבוðית 5.6.5
 . הספק יהיה  זכאי לקבל תמורה בגי ן אספקת  ההזמðה בפועל לעירייה 5.7
 . כל תשלום יעשה לאחר אישור מחלקת הרכש בעירייה ויועבר לאישור הגזברות 5.8
חשבוðית מס  להלן "(  חשבוðית מס  המאושרת על ידי המðהל  שתומצא  לו  על  ידי הספק ,תועבר לגזברות  העירייה 5.9

 מאושרת"). 
תשלום בגין חשבוðות ו/או  חלקי חשבוðות לא  מאושרים יעוכב ללא כל  חבות  עד לבירורם הסופי ואישורם  5.10

 . ע״י המðהל
+   הגזברות תשלם לספק את  הסכום שאושר כאמור  לעיל ,תוך 5.11 יום מהיום בו ðתקבלה     30שוטף 

 .החשבוðית בגזברות העירייה 
מובהר בזאת כי המצאת החשבוðית מס  מאושרת  ע״י  הספק כאמור בסעיף  זה  היðה  תðאי  הכרחי לתשלום   5.12

התמורה  וכי במקרה של  איחור בהמצאתה  ימ ðו 30 הימים האמורים  לתשלום ,החל מיום המצאתה לגזברות  
 . העירייה

הספק לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טעðות  כלפי העירייה בגין עיכובים בתשלום הðובעים  5.13
 . מחוסר פרטים בחשבוðית או  עקב קיומם של פרטים לא ðכוðים שמקורם בספק

 עובדי הספק  . 6
  הספק יעסיק כוח אדם מקצועי ומיומ ן לקיום כל  הוראות הסכם 6.1
הספק יחליף  באופן מיידי כל עובד הðמצא  בשרותו בעובד אחר  אם יידרש  לכך  ע"י המðהל ,דרישת  המðהל  איðה   6.2

 . חייבת להיות מðומקת
 :למען הסר ספק מובהר כי 6.3

 . הספק ועובדיו יישמעו ויצייתו לכל הוראות המðהל  בכל הקשור לביצוע תפקידיהם על פי הסכם זה 6.3.1
אין לראות בזכות העירייה להורות לספק ולפקח על שירו תיו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראת הסכם זה  6.3.2

במלואן ,ולא יהיו לספק ו/או  לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למורשיו ו/או מי משאיריהם כל זכויות של עובד עירייה 
והספק  יפעל  על  פי הסכם זה  כספק עצמאי לכל  דבר ועðיין , מבלי  שיתקיימו יחסי עובד - מעביד כתוצאה  מהסכם  

 .זה
 אי קיום יחס י עובד ומעביד  6.4

מוסכם ומוצהר בין הצדדים  מפורשות כי הספק ו/או עובדיו ו /או מי מטעמו ,היðם לגבי העירייה בגדר  6.4.1
ספק עצמאי ,ואין ðקשרים בין העירייה לביðם יחסי עובד ומעביד ,ואין הספק ו/או עובדיו ו /או מי מטעמ ו ,

 .זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי  כל דין  וðוהג המגיעים לעובד  ממעבידו
הספק בלבד ישא בתשלומים  המגיעים לע ובדים ו /או בקשר אליהם לרבות שכר ,מס הכðסה ,ביטוח לאומי  6.4.2

וכל מס אחר ו/או היטל ו/או  מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר וכן לðהוג לגביהם עפ"י הוראות כל דין שבתוקף ,
 .ובמיוחד עפ "י חוקי העבודה וחוקי הבטיחות

אם תחויב העירייה בתשלום כל שהוא לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמ ו ,המשתלם כרגיל לעובד  6.4.3
ממעבידו ,מתחייב הספק לשלם כל סכום כזה מיד עם  דרישת העירייה לרבות תשלום הוצאות משפט ושכר 

 .טרחת עו "ד
מבלי לגרוע מ האמור  בהסכם זה ,הספק מתחייב למלא  אחר הוראות כל דין  ו/או חוק ו /או ðוהג בðוגע  6.4.4

 .להעסקת עובדים ,לרבות הוראות חוק שכר מיðימום
 :  אחריות  לðזק 6.5

הספק בלבד יהיה אחראי  לכל ðזק  ו/או פגיעה שייגרמו לאדם ו/או לרכוש בין  שאותו אדם ðמðה על עובדי  6.5.1
העירייה  ובין שאיðו ðמðה  על  עובד יה ובכלל  אף עובד יו ורכושו הוא ,ובין שאותו רכוש  שייך  לעירייה או לצד  ג '
כלשהו וזאת מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או עילה כל שהיא שמקורם בספק ו/או בעובדיו ו/או בשלוחיו ו/או 

 .באופן ביצוע העבודות ו/או  במהלך ביצועו של הסכם זה  במישרין או בעקיפין ,בין שðעשה כהלכתו או ברשלðות
הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל ðזק ו/או כל חיוב כספי ו /או  כל תשלום ו /או כל  6.5.2

תוצאה שיחולו על העירייה  ו /או שהעירייה  תהיה חייבת  לשאת בהם ,אף  משטרם ðשאה בהם בפועל מחמת כל  
 . מעשה ו/או מחדל ו /או מאופן ביצוע התחייבויותיו  על פי הסכם זה ,בי ן שבוצעו כהלכתן ובין שבוצעו ברשלðות

 :  ביטוח 6.6
הספק יהיה אחראי לכל ðזק ,רכוש או גוף ,ולכל אובדן שייגרמו לעצמו ,לעובדיו ,לעיריה ו/או מי מטעמה  6.6.1

ו/או  כל צד  שלישי שהוא כתוצאה ישירה  ו/או עקיפה מביצוע העבודות  על  ידו  ו /או  מי מטעמו .הספק  יפצה את  
העיריה בגין  כל  ðזק  יש יר ו/או  עקיף כאמור ,מיד עם דרישה  ראשוðה של העיריה ,לרבות כלה ההוצאות 
שהעירייה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו /או דרישה כזו ,אזרחית ו/או  פלילית ,ובשל  הצורך להתגוðן בפðי  תביעה 

 .כזו
מבלי לגרוע מאחריות הספק  על פי הסכם זה ו/או ע ל פי כל דין מתחייב הספק לערוך  ולקיים על חשבוðו  6.6.2

המצורף  כחלק בלתי  ðפרד מהסכם זה ,   ח)(להלן ðספח דרישות הביטו  "ובמסמך ט את הביטוחים המפורטים
אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוðיטין ,ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח  בביטוחים אלו ,לכל משך 

 .תקופת ביצוע העבודות
לפðי  תחילת  העבודות  וכתðאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא  לידי העיריה  אישור  על  עריכת  6.6.3

 . להסכם זה ,כשהוא חתום על ידי מבטחיו למסמך ט"ו   הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת העיריה , 6.6.4
 . מתחייב  הספק לגרום לשיðוי  האישור על מðת להתאימו להוראות  הסכם זה

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים ðוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הð "ל מתחייב  6.6.5
הספק לערוך ולקיים את  הביטוחים הð"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  ויתור על זכות תחלוף כלפי 
העיריה ו/או הפועלים  מטעמה לעðיין  ביטוחי רכוש ו/או יורחב  שם המבוטח  לכלול  את העיריה  ו/או  הפועלים 
מטעמה לעðיין ביטוחי חבויות ,בכפוף  לסעיף אחריות צולבת כאילו ðערך  הביטוח  בðפרד עבור  כל  אחד מיח ידי  

 . המבוטח
ביטוחי הספק  יכללו  תðאי מפורש לפיהם היðם  קודמים לכל  ביטוח  הðערך על ידי  העיריה  וכ י המבטח   6.6.6

מוותר על כל דרישה ו/או  תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה .כמו כ ן יכלל  בביטוחים  תðאי לפיו  מתחייב המבטח  כי  
   ביטוחי הספק לא יצומצמו ,ולא יבוטלו ,ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העיריה

 יום מראש.  30
הספק מצהיר ,כי  לא  תהיה לו כל טעðה  ו /או  דרישה  ו /או תביעה  כðגד  העיריה ו/או מי מטעמה  בגין ðזק  6.6.7

שהוא זכאי לשיפוי עבורו ,או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא  ההשתתפות העצמית הðקובה בפוליסות 
 .הðערכות על ידו על פי הסכם  זה ,והוא פוטר בזאת את  העיריה ועובדיה מאחריות לכל ðזק כאמור לעיל

 . הספק מתחייב לקיים בקפדðות את כל תðאי  הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את  דמי הביטוח 6.6.8
לבקשת העיר יה יעביר הספק  עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל .בכל מקרה  של אי התאמה בין  6.6.9

האמור  בפוליסות הביטוח לבין האמור  בהסכם זה ,מתחייב הספק  לגרום לשיðוי  הביטוחים  על  מðת להתאימם  
 .להוראות הסכם זה

מוצהר ומוסכם  בזאת כי אין בעריכת  ביטוחי  הספק ,בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת  העתקי  6.6.10
הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או 

 . כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי  ההסכם ו/או על פי  כל דין
אם לא  יבצע  הספק את  הביטוחים  אשר עליו לערוך על פי הסכם זה ,תהא  העיריה רשאית ,אך  לא  חייבת , 6.6.11

לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,ריבית ו/או הפרשי 
הצמדה ,והעיריה תהא רשאית לðכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממðה  לספק בכל זמן שהוא וכן תהא 
רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת .אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת 
הביטוחים עבור הספק ,והספק מוותר בזה על כל טעðה ðגד העיריה בדבר עריכת או אי  עריכת הביטוחים כאמור ,

 . םטיבם והיקפ
מותðה  ומוסכם בין  הצדדים  כי עריכת  הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה היðם תðאים  יסודיים   6.6.12

בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או  אי המצאת אישורי עריכת הביטוח  במועד  יחשבו כהפרה יסודית של 
 .ההסכם

בכל ביטוח רכוש ðוסף או משלים שייערך על ידי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות  6.6.13
התחלוף כלפי העירייה ,עובדיה ,וכלפי הבאים מטעם העירייה ;הוויתור על זכות  התחלוף כאמור לא יחול 

 .לטובת אדם שגרם לðזק בזדון
 קיום ח וקים והימðעות מקיום מטרדים  6.7

 .הספק מתחייב בזאת למלא אחר כל החוקים ו/או התקðות לרבות חוקי העזר העירוðיים 6.7.1
 פיקוח על ידי העירייה  6.8

 .העירייה תהיה רשאית לבדוק האם הספק עומד  בתðאי הסכם זה 6.8.1
 הוראות  כל דין  6.9

הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או  6.9.1
 . בעקיפין לביצוע העבודות ðשוא הסכם זה

 קיזוז ועכבון  6.10
העירייה  זכאית  לקזז  מכל  סכום שעשוי להגיע לספק  מאת העירייה בהתאם להסכם  זה ,כל  סכום  שיגיע  6.10.1

לה מאת הספק ,אם בגלל ביצועו  של ה הסכם ,הפרתו או ðזקים שðדרשת העירייה לשלם בגלל רשלðות הספק 
 . מחדלי ו או פעולותיו ,כל  זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה על פי כל דין או על  פי ההסכם

לעירי יה שמורה הזכות לעכב  כל ציוד ו/או חומרים השייכים לספק ,לצורך הבטחת קיום כל התחייבויותיו  6.10.2
 .עפ"י דין או ההסכם

 העברת זכויות וחובות  6.11
הספק איðו רשאי להמחות או להסב הסכם זה או חלק ממðו ,לאחר או לאחרים  וכן אין הוא רשאי  6.11.1

להעביר  או  למסור לאחר כל  זכות או חובה הðובעת מההסכם ו/או להאציל מסמכויותיו מכח ההסכם לאחר ,
 .לרבות זכותו לקבל תמורה על פי ההסכם

לעðין סעיף זה" ,המחאה "- לרבות העברת 25% מהון מðיותיו של הספק מבעלי השליטה בו ,במועד כריתת  6.11.2
 .ההסכם לאחר או לאחרים

העביר הספק את זכויותיו או חובותיו על פי ההסכם ,או מקצתן לאחר ,יישאר אחראי להתחייבויותיו על  6.11.3
 .פי ההסכם על אף  ההסבה

 קבלן משðה  6.12
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מוסכם ומוצהר כי אין הספק רשאי להעסיק קבלן משðה שלא בהסכמת  6.12.1
 . המðהל  בכתב מראש .אין בהעסקת קבלן משðה  כדי לגרוע  מחובתו של הספק בכל האמור בהסכם זה

 סודיות  6.13
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע או  להביא לידיעת  כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר  6.13.1

 . עם ביצוע ההסכם
 עבודות חירום  6.14

אðו מתחייבים לספק לעירייה את מלוא השירותים  /הטובין ðשוא החוזה ,באופן רצוף  ושוטף ,ולקיים את  6.14.1
כל יתר התחייבויותיðו על פי החוזה ,במלוא היקפם ,גם  בשעת חירום (מוכרזת ו/או  שאיðה  מוכרזת )בהתאם 
להוראות המðהל והוראות פיקוד העורף ו/או גוף ממשלתי אחר ו/א ו ראש העיר ו/או המורשה מטעמו ,לרבות 
בימים ושעות חריגים ,שבהם תידרש על ידכם אספקה והתקðת השירותים ,ביצוע העבודות כאמור ,ייעשה ללא 

 .תמורה וללא כל תוספת תשלום
למסמכי    ח'מסמך     – מצ״ב כחלק בלתי ðפרד מהסכם זה כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום 6.14.2

 .המכרז
 הפרה ובטלות  ההסכם  6.15

הפר הספק כל תðאי מתðאי  הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותי ו בהסכם זה ,יפצה הספק את  6.15.1
העירייה בגין כל ðזק שייגרם  לה בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל 
 .סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם ספק אחר לביצוע העבודות ðשוא הסכם זה  או חלק מהן

מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של העירייה לפי  הסכם  זה ולפי כל דין ,תהיה  העירייה  רשאית לבטל הסכם זה   6.15.2
 .באופן מידי במידה  והספק יפר הפרה  יסודית של הסכם זה

הפר הספק הסכם זה או הוראה מהוראותיו ,תהיה העירייה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה ,ובלבד  6.15.3
 :שðיתðה לספק התראה מספקת מראש והספק לא  תיקן את ההפרה

לבטל את ההסכם לאלתר  לאחר שהעירייה  דרשה  הימðו  בין  בכתב  ובין  בע״פ למלא  אחר  6.15.3.1
 . אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע״י העירייה ,והספק לא עשה כן

 . לקבל מהספק פיצוי על כל  ðזק ישיר או עקיף שðגרם לה בגין ההפרה 6.15.3.2
לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות  שðיתðה להבטחת ביצועו של  6.15.3.3

 .ההסכם
 .להעסיק על חשבון  הספק  עובדים ו/או ספק אחר לצורך ביצוע העבודות 6.15.3.4

מבלי לגרוע ובðוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם  הפרה יסודית וזאת  6.15.4
 :בקרות אחד מן האירועים הבאים

אם יוטל  עיק ול על כספים המגיעים  לספק  מן העירייה והעיקול לא יוסר  תוך 20 יום מ יום  6.15.4.1
 . הטלתו

אם הספק הוא אדם או שותפות וייðתן ðגדו או ðגד  אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת  6.15.4.2
 .ðכסים

 . אם הספק הוא תאגיד ויחלו ðגדו בפעולות לפירוק או  כיðוס ðכסים 6.15.4.3
בכל מקרה שבו עשוי להיðתן השירות בידי ðאמן ,מðהל  עיזבון או כל אדם הממוðה על  6.15.4.4

 .ðכסי הספק
הופסק  תוקפו של  ההסכם כאמור לא  יהיה הספק  זכאי לפיצוי  כספי כלשהו ולא יהיה  זכאי לתשלום עבור  6.15.5

ðזק כלשהו .הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הספק עד להפסקת תוקפו 
 .כאמור
אין באמור לעיל כדי  לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה  ו/או על  פי כל דין עקב  ובגין  6.15.6

 . ההפרה
מבלי לגרוע מהאמור  לעיל  ומכל סעד  או  תרופה  אחרים המוקðים לעירייה  על פי חוזה זה  או  על  פי כל דין , 6.15.7

מוסכם בין הצדדים  כי בגין הפרות חוזה כמפורט להלן תהא  העירייה זכאית לפיצויים  מוסכמים כמפורט 
 :בצידם

בגין כל יום איחור באספקת המוצרים לעומת לוח   ₪  200ב    העירייה תחייב את הספק 6.15.7.1
לעðיין זה היðו כל יום שחל בימות השבוע ,שהיðו   "יום איחור"  .הזמðים הקבוע בהזמðת המוצרים

יום עבודה  או שאיðו יום עבודה למעט בגין  איחור שלא בשליטתו  של הספק והסיכון  להתרחשותו  
 .איðו מוטל  עליו

העירייה זכאית לðכות את הפיצויים המוסכמים הðקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לספק  6.15.7.2
 . או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה

ðיכוי הפיצויים המוסכמים  מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו  את הספק  6.15.7.3
 .מהתחייבויותיו

 ערבות ביצוע  6.16
להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,יתן הספק לעירייה במעמד חתימת ההסכם  6.16.1

 .  ערבות בðקאית (מסמך ו 'למסמכי המכרז )בסך  של 12,000 ש"ח
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ערבות  תהא  צמודה  למדד  המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד  ה 6.16.2
 . הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת ההסכם ע"י  העירייה

 . הערבות תהא ðיתðת  לחילוט  על פי  פðיה חד  צדדית של גזבר העירייה 6.16.3
 . תוקפה של הערבות יהא למשך כל תקופת ההסכם 6.16.4
העירייה רשאית לחלט הערבות כולה או חלקה בכל  מקרה בו הספק לא קיים הוראה מהוראות ההסכם  6.16.5

 . עפ"י שיקול דעתה
 ויתור  והימðעות מפעולה  6.17

כל ויתור, הימðעות  מפעולה במועדה  או מחדל  מצד העירייה  לא ייחשבו כויתור העירי יה על זכויותיה  אלא  6.17.1
 .אם כן ויתרו מי מהצדדים על כך בכתב ומראש

 שיðוי ההסכם  6.18
 .אין לשðות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ,ולא תשמע  כל טעðה על  שיðוי בעל פה 6.18.1

 כתובות והודעות  6.19
 . כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא ל הסכם זה 6.19.1
כל הודעה ,מסמך או מכתב  שישלח על ידי הצדדים על פי  הכתובות דלעיל יחשב כאילו ðמסר  לתעודתו תוך  6.19.2

שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אם ðמסרה ביד - במוע ד מסירתה ,ואם ðשלחה  72
 .בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה

  
  :  םולראיה באו הצדדים על החתו

  
  
  

_ _____________                                                _____________  
      ðשר -ההמזמיð המציע                 עיריית  
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  עיריית ðשר
  31/22 מס'  מכרז 

  לעיריית ðשר חומרי ðיקוי וציוד משקי לאספקת 
  מפרט השירותים 

 :  הגדרות . 1
 . המðהל - מðהל  רכש או מי מטעמו . 1.1
 .הספק- המציע הזוכה  במכרז זה . 1.2
הטובין/מוצרים/פריטים - כל פריט  שיירכש מכח  חוזה  מסגרת זה ,והכל בהתאם לתðאי  החוזה בכלל והמפרט  . 1.3

 .הטכðי וטופס הצעת  המחיר בפרט
 :  כללי . 2

ו/אומוצר/ים"  ן:(להל על הספק הזוכה לספק  חומרי ðיקוי ואביזרי  ðיקיון מסוגים שוðים . 2.1 )טובין"  "  בהתאם " 
 . להוראות המכרז החוזה וðספחיו

 . יובהר כי ,הפריטים מיועדים  לכלל יחידות/מבðי/מוסדות  העירייה . 2.2
על הספק יהא לתאם מראש עם מðהל האתר / מבðה ו/או מי מטעמו וכן ,עם קב "ט העירייה את סדרי כðיסת  . 2.3

 . העובדים והטובין המובאים מטעמו
הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך  ציות לכל דין ובכלל זה חוקים ,תקðות ,הוראות ,צווים וחוקי עזר עירוðיים  . 2.4

שהוצאו או יוצאו מטעם כל  רשות מוסמכת בישראל   ,וכן לבצע  כל  הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא  מכל  רשות  
מוסמכת בðו גע לעבודה וכל הכרוך בה ,ולמלא אחר הור אות כל דין בדבר מתן הודעות ,קבלת רישיוðות ,תשלום  

 . מיסים ,תשלום אגרות ,וכל תשלום אחר החל בגין  האמור לעיל
הספק מתחייב  להבטיח קיומם של כל תðאי הבטיחות והגהות  ותðאים ðוספים המפורטים בחוזה ,לשם שמירה על  . 2.5

 . שלומם של העובדים ו/או של  כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה
 :  תקðים ישימים . 3

הספק יספק מוצרים בטיב ובאיכות מעולים ,העומדים בסטðדרטים מקובלים ,ðבדקו  ואושרו על ידי מכון התקðים  . 3.1
הישראלי  ככל שקיים תקן לגביהם ובמידה ולא קיים- תקן ,בהתאם לדרישות כל הרשויות והגופים שמוצרים  

 . מסוג זה חייבים בא ישורם ,לרבות ,משרד הבריאות ו/או משרד התעשייה והמסחר 
אין בהוראות סעיף זה  כדי להפחית  מזכותה של  העירייה  לכל סעד אחר  המגיע לו לפי  חוק ו/או לפי הוראות מכרז   . 3.2

 .זה
 :  בדיקה ופסילת טובין . 7

העירייה רשאית אך לא חייבת לבצע בדיקה פרטðית או מדגמית של - הטובין ,בין בעצמה ובין באמצעות הספק . 7.1
ðמצא כי ,הטובין איðם עומדים בדרישות מפרט חומרי הðיקוי ,כולן או מקצתן ,או שהם פגומים או בלתי ראויים 
לשימוש מסיבה  אחרת ,תהיה העיריה רשאית לסרב לקבל לידיה  את הטובין  או לדרוש את החזרתם ותמסור  על  

 . כך הודעה לספק ,תוך ציון הסיבה לסירובה לקבלת הטובין
העיריה לא תרכוש ולא תשתמש בטובין שביח ס אליהם  ðמצא כי ,איðם עומדים בדרישות מפרט חומרי הðיקוי  7.2

 "). הטובין הפגומ ים: "ו/או מוצרי הðיקיון ,או שהיðם פגומים או בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת(להלן
הספק ידאג ,על חשבו ðו ,לפיðויים של הטובין הפגומים מחציריה של העיריה ,מיד לאחר שהעירייה תודיע לו על  7.3

 . סירובה לקבלם לידיה .בכל מקרה ,לא תשלם העיריה לספק את התמורה עבור המוצרים הפגומים
מבלי לגרוע  מיתר  הוראות סעיף זה ,במקרה  בו יתגלה בכל עת לאחר הספקת  הטובי ן על  ידי הספק לעירייה  כי  7.4

קיים בטובין פגם או ליקוי ,בייצורם או בטיבם ,או בשל  היותם טובין פגומים ,מתחייב הספק להשיב לעירייה ,
 . לפי דרישתה הראשוðה ,את מלוא התמורה ששילמה  לספק בגיðם

 :  אספקה . 8
 . ימי עבודה  מרגע קבלת  הזמðה  2  הספק הזוכה יבצע את אספקת הטובין באתר   /מבðה ,תוך 8.1
 . בהתאם לדרישת העירייה נשר ðקודות האספקה באתרי  /מבðי העירייה השוðים ברחבי העיר 8.2
 . הובלת הטובין לאתר/מבðה עליו /עליהם יורה המðהל ו /או מי מטעמו תעשה על ידי הספק ועל חשבוðו 8.3
 . המוצר/ים יסופק לעירייה כשהוא חדש ,תקין ,שלם וðקי מכל פגם ו /או מום 8.4
 . האספקה כðגד הזמðה מאושרת וחתומה ע "י העירייה 8.5
 .חשבוðיות שלא  יצורפו אליהן תעודות משלוח ברורות וחתומות לא יועברו  לתשלום 8.6

 ). י"ד   עדכון התעריפים בהצעת המחיר (מסמך . 9
   . המחירים המוצעים יהיו קבועים בשðת ההתקשרות הראשוðה 9.1
בתחילת כל שðת התקשרות  ðוספת יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן ויהיו  קבועים לאורך כל שðת  9.2

 . ההתקשרות
 .המדד הבסיסי לחישוב התייקרויות יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות 9.3
 . המדד הקובע לחישוב ההתייקרויות יהיה המדד הידוע בתחילת כל שðת התקשרות 9.4

  גי"מסמך 
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לא תשולם כל התייקרות במשך שðה ממועד החתימה על החוזה .למען הסר ספק ,לאחר שðה המחיר יעודכן בכל  9.5
 . מקרה ,אף אם המדד  היðו מדד "שלילי ,"דהייðו ,אף אם המדד הקובע ðמוך מהמדד הבסיסי

 .בðוסף לאמור לעיל ,לא תשולם כל התייקרות על  פיגור כלשהו לאחר תקופת ההספקה שצויðה בחוזה 9.6
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל מקום בכתב הכמויות בו ðזכר שם או סימן זיהוי מ סחרי של חומר ,מוצר  9.7

וכיו "ב, ðעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הðדרש בגין אותו  סעיף ,והזוכה  יהא  רשאי להציע לאישור העירייה 
 . מראש ובכתב ,מוצר שווה  ערך מבחיðת טיבו ,ומחירו  של חברה אחרת  מזו שצויðה  בכתב הכמויות

 . מובהר כי ,הצעת המחיר כול לת :כל ההוצאות הישירות והעקיפות לאספקה ומתן אחריות מוצר 9.8
 :  רשימת פריטים .10

הפריטים אותם יידרש    מגוון   רשימת הפריטים מצורפת לצורך מתן אומדן והערכה כללית למציעים בדבר 10.1
 .המציע הזוכה לספק לעירייה 

העירייה  תהא  רשאית לשðות  ו/או לעדכן  את  רשימת  הפריטים לפי  שיקול  דעתה הבלעדי ,בהתאם לצרכיה , 10.2
כפי שיהיו מעת לעת ,והמציעים מוותרים בזאת ,בעצם הגשת הצע תם על  כל  טעðה ו /או דרישה בקשר  עם שיðוי 

 . או עדכו ן רשימת הפריטים
העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהזוכה ,פריטים ðוספים אשר יידרשו לה  ,הקשורים והðדרשים  10.3

 .מעצם טבעם וטיבם לשירותים הðמצאים בתחום עיסוקו ומומחיותו של המציע הזוכה 
פריטים שאיðם מופיעים בכתב הכמויות יהיה מחירם מחיר הספק הזוכה הרגיל בðיכוי שיעור ההפחתה  10.4

  .המוצע על ידי המשתתף ,ממחירי הספק לפריטים האמורים
הספק ומח ירון הספק  הרגיל ,לפðי הðחות מכרז יסופקו על ידי י  רשימת הפריטים המלאה  הðמכרים על יד 10.5

 ðספח. כלהסכם ההתקשרות יצורף    אשר  ובעותק דיגיטלי הזוכה עם חתימתו ע ל ההסכם בעותק מודפס
 מט הצעת המחיר פור -  - )  "דימלאה (ðספח ים הב רשימת הפריט מצ" .11
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  עיריית ðשר

  31/22מס'   מכרז 
  לעיריית ðשר לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי 

  פורמט הצעת המחיר 
  
  
  

 

 סודר
משקל  

  שם המוצר     מכרז ב
הצעת  
  המחיר 

   מוצרי ðייר                                      50%  

   1/32דף   160תאית דו שכ'  ð100%ייר טואלט טישו    1

   1/48דף   160תאית דו שכ'  ð100%ייר טואלט טישו    2

   ) 18.8/19.5יח' בודד (  100ממחטות טישו דו שכ'    3

   ' 1/12מ'  140בו טישו דו' ðייר טואלט ג'מ   4

   1/12מטר   140טבעי חד שכב'  ðייר טואלט ג'מבו    5

   1/6מ'   ð100ייר ðיגוב ידיים חד שכ'    6

   1/6מ'  ð72ייר ðיגוב ידיים חד שכ'    7

   מגבות חד שכ' קרפ  ð900ייר תעשייתי    8

   תאית %100יח' בקרטון   PURE  3600צץ רץ דו שכ    9

   21/24טבעי בקרטון מידות  1/4000צץ רץ ידיים חד שכ'    10

   במארז   1/6מ'   190 ת ידיים סקוט קימברלימגב   11

   חבילות בארגז  6  -מטר   280אורך  ð1/6ייר ðיגוב ידיים טורק    12

   יח' באריזה  72מגבוðים לחים    13

   99.9%יח' לחיטוי  400מגבוðים בדלי    14

   שקיות                             20%  

   יח 25מיקרון  30רם ג  900בגליל   LD 75/90שקיות    15

   יח' בגליל  25מיקרון  25גרם  600שחור   LD  76/85שקיות    16

   יח' בגליל   100שקוף   50/70שקיות    17

   מיקרון צבע לבן  20יח'  20בגליל   LD 50/70שקיות    18

   יח' (גריסה)   25שקוף בגליל  HD 92/110שקיות    19

   באריזה יח'  100שקיות מזון בקופסא     20

  די"מסמך 
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   חומרי ðיקוי                                 10%  

   ליטר מת"ז טאצ' / שווה ערך   ð1וזל חלוðות    21

   ליטר / שווה ערך  ð1וזל אסלות טאצ'    22

   טאצ' / שווה ערך   12%ליטר  ð1וזל כלים    23

   טאצ' / שווה ערך    24%ליטר  ð1וזל כלים    24

   שווה ערך   טאצ' /  36%ליטר  1ים ðוזל כל   25

   ליטר תו תקן  טאצ' / שווה ערך 4ריכוז   3.5%אקוðומיקה     26

   ליטר תו תקן  טאצ' / שווה ערך  4אקוðומיקה ריחðית    27

   ווה ערך ליטר תו תקן  טאצ' / ש 4אקוðומיקה סמיכה     28

   ליטר ריח מאסק טאצ' שווה ערך  ð4וזל רצפות    29

   (באישור משרד הבריאות) טאצ' / שווה ערך    ליטר  4סבון ידיים    30

   טאצ' / שווה ערך   12%ליטר  ð4וזל כלים    31

   טאצ' / שווה ערך   24%ליטר   4מיכל ðוזל כלים לימון    32

   אצ' / שווה ערך ליטר ט  ð4וזל ðיקוי כללי    33

   ליטר טאצ' / שווה ערך  ð2וזל ðיקוי פרקט    34

35   
לישייה + משאבה (באישור משרד הבריאות) טאצ' סבון ידיים ש

   שווה ערך

   מטהר אוויר ספריי טאצ' / שווה ערך    36

   תרסיס ג'וקים וðמלים טאצ' / שווה ערך    37

   סðובון כחול שלישיה    38

   יח' במארז פיðיש    60יות למדיח כלים  טבל   39

   וי וחיטוי כללי) מ"ל (ðיק  500משטחים    מסיר כתמי דיו ומחדש   40

41   
ליטר)  קלין / שווה   1ליטר (זðזיבר מרוכז    1מבשם רצפות מרוכז 

   ערך  

   ליטר טאצ' / שווה ערך 1קצף אקוðומיקה במת"ז     42

   טאצ' / שווה ערך  ð99.9%וזל לחיטוי משטחים במת"ז    43

   / שווה ערך  + משאבה ðובו  99.9%ג'ל חיטוי ידיים    44

   ליטר (מקורי)   1סבון קצף תואם למתקן קימברלי    45

   סמ"ק  טאצ' / שווה  ערך   300ריח חשמלי מטהר אוויר למתקן    46

   ליטר טאצ' / שווה ערך   3ג'ל כביסה    47

   טאצ' / שווה ערך  ליטר  4מרכך כביסה    48
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   ציוד משקי + כפפות 10%  

   50/70סחבה    49

   לרצפה מיקרופייבר     50

   מיקרופייבר לשיש    51

   מטר  1סקוטש    52

   כרית הפלא (יפðית)    53

   ספוג הפלא שישיה    54

   ליטר  10שטיפה  פלסטיק דלי    55

   יעה פלסטיק + ידית    56

   ס"מ + הברגה  40טיק  מגב פלס   57

   ס"מ  60מגב פלסטיק     58

   ס"מ  60מגב מתכת     59

   הברגה  +  1.5מקל עץ     60

   + הברגה 30מטאטא משרדי     61

   ס"מ  30מטאטא כביש גב פלסטיק    62

   סט מברשת אסלה + מתקן   63

   Sכפפות גומי משק בית זוג    64

   Mכפפות גומי משק בית זוג    65

   Lכפפות גומי משק בית זוג    66

   XLזוג כפפות גומי משק בית    67

   יח' באריזה  100ילון כפפות ח.פ ðי   68

   Sכפפות לטקס עם אבקה     69

   Mכפפות לטקס עם אבקה     70

   Lכפפות לטקס עם אבקה     71

   XLכפפות לטקס עם אבקה     72

   Lדה יח מי 100כפפות ðיטריל     73

   Mיח' מידה  100כפפות ðיטריל     74

   xlיח מידה  100כפפות ðיטריל     75

   Sיח' מידה  100ת ðיטריל  כפפו   76
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   כלים ח.פ  10%  

   מטר כחול 100בד אל  מפת    77

   מטר לבן 100בד   אלמפת    78

   ליטר   50פח שובך אפור / לבן    79

   ליטר   25פח שובך אפור / לבן    80

   סלסלה למשרד פלסטיק פח    81

   סל כביסה עגול    82

   יח' באריזה   25קשיחה   7צלחת     83

   יח' באריזה   25קשיחה   9צלחת     84

   גרם  162.5יח' באריזה משקל אריזה   1/50כפית ח.פ קשיח     85

   גרם  250יח' באריזה משקל אריזה   1/50מזלג ח.פ קשיח    86

   גרם  200יח' באריזה משקל אריזה   1/50ח.פ קשיח  מזלג   87

   גרם  185יח' באריזה משקל אריזה   1/50קשיח סכין ח.פ    88

   גרם  1.4יח' משקל כוס  3,000כוסות פלסטיק    89

   גרם   4.7משקל כוס    8Bיח'   1,000כוס ðייר    90

   גרם  6.6משקל כוס  8Aיח'  1,000כוסות ðייר    91
 
  

יהיה מחריט פ מופיעים בכתב הכמויות  הרגילים שאיðם  הזוכה    בðיכוי שיעור   (מחירון)  ירם מחיר הספק 
  הðחה).  לים ______________ אחוזה . (ובמי__________% הðח_של ההפחתה 
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  עיריית ðשר 
  31/22מס'   מכרז 

  לעיריית ðשר   לאספקת חומרי ðיקוי וציוד משקי
  יטוחים באישור קיום ðוסח 

  : הðפקת האישורתאריך     אישור קיום ביטוחים  
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  בתוקף  פוליסת ביטוחזה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישðה  אישור ביטוח    

במקרה של סתירה בין התðאים שמפורטים באישור זה  באישור זה איðו כולל את כל תðאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  
ל הביטוח  בפוליסת  האמור  יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התðאים  עם  לבין  מיטיב  זה  באישור  תðאי  שבו  במקרה  מעט 

  מבקש האישור. 
  מבקש האישור   מעמד  אופי העסקה   מבוטח   האישור  מבקש

  ðשר עיריית  
ו/או    המזמיðה  (

חברות בðות ועובדים  
  של הð"ל)  

  שם 
  
  

  ת.ז./ח.פ. 
  
  

  מען 
  

  ðדל"ן       
  תים  שירו    
  אספקת מוצרים  *  

        אחר:       

  
  משכיר       

  שוכר ☐ 

  ן זכיי☐ 

  קבלðי משðה ☐ 
  שירותיםמזמין       
  מזמין מוצרים *

  אחר:        

  ת.ז./ח.פ. 
____________  

  

  מען 
  

  

  כיסויים 

  סוג הביטוח 
  

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומי אחריות או  
  ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

ðוסח  
  ומהדורת
  הפוליסה 

  תאריך
  תחילה 

תאריך  
  סיום 

ף וביטול  כיסויים ðוספים בתוק  גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 חריגים 

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לðספח ד' 
  מטבע   סכום 

ביט      צד ג' 
______  

  אחריות צולבת   302  ₪    4,000,000    
  הרחב שיפוי  304
    משðה קבלðים וקבלðי 307
  ויתור על תחלוף לטובת      309
  מבקש האישור         
  תביעות המל"ל  315
  האישור מבוטח ðוסף מבקש   318
  ראשוðיות  328
יחשב    329 האישור  מבקש  רכוש 

  כצד ג  
  ' ג צד  – אחר

לðזק   כיסוי  כולל 
מהרעלה   הðובע 
זר   חומר  ו/או 
ו/או   במאכל 

  במשקה 
  

  צד ג'    - אחר
חריג    ביטול  כולל  

בשל   גוף  ðזקי 
  רשלðות מקצועית. 

          
ולתקופה   למקרה 

צד  במ פוליסת  עם  שותף 
  בðוסף ג' הð"ל ולא  

  
  
  

ולתקופה   למקרה 
עם צד    במשותף  פוליסת 

  ג' הð"ל ולא בðוסף 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  כð"ל כמו בפוליסת צד ג' 

  
  
  
  
  

  כð"ל כמו בפוליסת צד ג' 
  
  

  אחריות מעבידים
  

ביט    
______  

  הרחב שיפוי  304  ₪         20,000,000    
  ויתור על תחלוף מבקש   309
  ור  האיש       
  מבוטח ðוסף היה ויחשב   319
  כמעבידם של מי מעובדי         

  המבוטח         
  ראשוðיות  328

                
בðספח    מתוך הרשימה המפורטת   (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים  

  :*)ג'
046  057 

  הפוליסה * ביטול/שיðוי  
ל  לאביטוח,     פוליסת  שלביטול    או   האישור   מבקש  לרעת   שיðוי  אלא  ייכðס  או    האישור   למבקשהודעה    משלוח  לאחר   יום    60תוקף  השיðוי  בדבר 

  הביטול. 
  חתימת האישור 

  המבטח: 

  

  ט"ומסמך 


