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יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ (להלן" :החברה" או "התאגיד") ,מזמין בזאת הצעות לאספקת
עבודות נגרות בהתאמה אישית ע"פ דרישה ,ובכלל זה ייצור ,הובלה ,התקנה ומתן אחריות
למוצרים המבוקשים ,ולביצוע עבודות נלוות לכל אלה ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של החברה ובהתאם לצרכיה ,הכל כמפורט במפרט הטכני המיוחד המצ"ב למסמכי המכרז
(להלן" :השירותים" או "המוצרים").
רשאים להשתתף במכרז ,יחידים ותאגידים העומדים במועד הגשת הצעותיהם בכל תנאי הסף
ותנאי העמידה במכרז ,המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים ,הכל כמפורט ובכפוף לאמור
במסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא זכות צילום וללא תשלום) במשרדי החברה בתיאום מראש עם
גב' מזל טלאור בטלפון 03-9365661 :ובאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת
 http://www.yuvalim-sh.co.il/החל מיום 5.12.19
הצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר/בפקס/בדוא"ל)
לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד ברחוב המלאכה  5באריאל ,אשר יוגשו בחוברת כרוכה או
בקלסר וזאת בצירוף כלל הנספחים הרלוונטיים במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "מכרז
פומבי  " 02/19ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר.
מפגש וסיור מצעים  -יתקיים במשרדי החברה ,ביום שני ב 9.12.19 -בשעה  10:00ההשתתפות
בו חובה כתנאי סף להשתתפות במכרז!
שאלות הבהרה יש להפנות בדוא"ל בקבצי  wordבלבד לדוא"ל weter@yuvalim-sh.co.il
זאת עד –יום רבעי ה 11.12.19 -בשעה  . 10:00יש לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר
או בטלפון03-9365661 :
תשובות לשאלות ההבהרה יישלחו לכל משתתפי המכרז בדוא"ל חוזר בהתאם לפרטים
שימסרו על ידם במייל זאת עד ליום רבעי ה 11.12.19 -בשעה . 16:00
את ההצעות ניתן להגיש עד יום ראשון ה 15.12.19 -עד השעה  , 12:00במשרדי התאגיד ברחוב
המלאכה  5באריאל .הצעות שיוגשו לאחר המועד והשעה האמורים ייפסלו על הסף ולא ייכללו
במניין המסמכים שיידונו בפני ועדת המכרזים.
על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  5,000ש"ח להבטחת קיום
התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז ו/או המצאת מעטפת ההצעה במשרד התאגיד
לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ,יגרמו לפסילת ההצעה.
אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
התאגיד רשאי לנהל מו"מ על פי כל דין ואיננו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום הינו למען הזהירות בלבד ,ואין בו כדי
להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
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הוראות למשתתפים
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ (להלן" :החברה" או "התאגיד") ,מזמין בזאת הצעות לאספקת
עבודות נגרות בהתאמה אישית ע"פ דרישה ,ובכלל זה ייצור ,הובלה ,התקנה ומתן אחריות
למוצרים המבוקשים ,ולביצוע עבודות נלוות לכל אלה ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של החברה ובהתאם לצרכיה ,הכל כמפורט במפרט הטכני המיוחד המצ"ב למסמכי המכרז
(להלן" :השירותים" או "המוצרים").
המוצרים יסופקו בהתאם להנחיות ודרישות החברה ולפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה
המצורפים כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה ,ועל הזוכה במכרז יהיה לספק את הידע הציוד
והחומרים הדרושים לאספקת השירותים.

 .1מסמכי המכרז
נספח

חלקים

עמ'

חלק א'

הוראות למשתתפי המכרז

3-16

טופס 2

הצעת המשתתף -הצהרת והתחייבות המציע

17-19

טופס 3

כתב ערבות מכרז (הגשה)

20

טופס 4

אישור זכויות חתימה

21-22

טופס 5

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

23

טופס 6

היקף כספי – אישור רו"ח

24

טופס 7

הצהרת המציע – בדבר ניסיון

25

טופס 7א

נוסח מכתב המלצה בדבר ניסיון

26

טופס 8

הצהרת המציע בדבר ניגוד עניינים

27

טופס 9

תצהיר בדבר העדר הרשעות

28

חלק ב'

נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים שהצעתו/ים תיבחר במכרז (להלן :ההסכם) על 29-39
נספחיו המפורטים.
40-41
ערבות ביצוע

נספח א'
נספח ב'

הצהרה על מתן פטור מאחריות

42

נספח ג'

כתב כמויות – מצ"ב

43

נספח ד'

מפרט טכני – תוכניות – מצ"ב

44

נספח ה'

כתב ההצעה

45-46

החברה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל
והוא קראם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על-
פי תנאי ההסכם המצורף אם וככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז.
בעניין פרשנותם הנכונה של מסמכי המכרז ,יפנה המציע לתאגיד לשם קבלת הנחיות כיצד
לנהוג .הנחיות התאגיד יינתנו בכתב תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה .מובהר בזאת ,כי
הכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי התאגיד וכי המציע יהיה מחויב
לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה ,והוא מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו.
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עדיפות בין מסמכים
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות
אשר במסמכים השונים ,יחשב סדר העדיפויות לצרכי הביצוע ולצורך תשלום כאשר המוקדם
עדיף על המאוחר כדלקמן:





המפרט הטכני המיוחד.
כתב הכמויות.
תנאי החוזה מטעם המזמין.
הצעת המציע הזוכה.

 .2כללי
 2.1המזמין רואה בכל משתתף במכרז ,אשר הגיש הצעה במסגרת המכרז ,כמי שווידא את
שלמותם של כל מסמכי ההצעה והצהיר על הימצאותם במלואם בחזקתו ,וכן כמי
שקודם להגשת הצעתו קרא את המכרז ,המסמכים המצורפים אליו ,ההסכם ונספחיו
באופן יסודי ,הבין את תוכנם ,קיבל הבהרות והסברים ,ולאחר כל זאת מתחייב לספק
את כלל השירותים המפורטים בו במלואם ,בהתאם לדרישות המכרז ולהגדרותיו,
ובהתאם להוראות המזמין ,ככל שיזכה במכרז וייחתם חוזה התקשרות עמו על פי
מסמכי המכרז.
 2.2המזמין רואה בכל משתתף במכרז כמי שהצהיר כי ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב
באשר למועד תחילת העבודה ואספקת השירותים הנכללים במכרז ,וכי הוא יכול לעכב,
להתלות לדחות או לבטל את ביצוע העבודות הנכללות במכרז ,כולן או חלקן ,בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי ,בין מסיבות התלויות בו ובין מסיבות אשר אינן תלויות בו ,וכי
לא תהיינה לו כל טענות ,השגות ,דרישות ,או תביעות במקרה של עיכוב ,דחייה או ביטול,
מלא או חלקי של אספקת השירותים הנכללים במסגרת מכרז זה.
 2.3המזמין רואה בכל משתתף במכרז כמי שהצהיר כי ידוע לו כי אין המזמין מתחייב כלפי
הזוכה/ים במכרז לכל היקף עבודה שהוא ו/או למתן בלעדיות בביצוע העבודות וכי הוא
יזמין מהזוכה עבודות בהיקף כפי שתמצא לנכון ,על פי שיקול דעתו וצרכיו בלבד .הזוכה
יהא מחויב מצדו לבצע את כל העבודות שתידרשנה על ידי המזמין בהתאם לדרישות
המכרז וההסכם.
 2.4המזמין רואה בכל משתתף במכרז כמי שבעצם הגשת ההצעה מתחייב כי במידה ויזכה
במכרז יחתום על ההסכם בתוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה במכרז .יום קבלת
ההודעה על הזכייה יחשב יום מסירת ההודעה ביד ,במידה ונמסרה באופן אישי ,ואם
נשלחה בדואר רשום 72 ,שעות לאחר מסירת המכתב הרשום בבית הדואר ,כשהוא מכיל
את הודעת הזכייה וממוען אל הכתובת אותה מסר המציע במסמכי המכרז.
 2.5החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או
לעדכנם בכל שלב עד למועד האחרון להגשת הצעות.
 2.6החברה תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות ,לפני המועד האחרון
להגשתן ,וזאת ללא כל הודעה מוקדמת למציעים.
 2.7לחברה לא תהיה כל חובה לדחות את המועד להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או
אחר ,מכל סיבה שהיא.
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 .3תנאי סף למציעים
רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים
הבאים במצטבר ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים לשם הוכחת עמידתם בתנאים
אלה:
 3.1ניסיון קודם (תנאים מצטברים):
א .המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות נגרות בהיקף כספי שנתי שלא יפחת
מסך של ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) לפחות ,בכל אחת מהשנים .2017-2019
ב .המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות נגרות ל 2-לקוחות (רשויות מקומיות
ו/או חברות עירוניות ו/או גופים ציבוריים ו/או אחרים) בהיקף כספי מצטבר של
 150אש"ח (לפחות) לכל לקוח ,בין השנים .2017-2019
להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף יצרף להצעתו כדלקמן:
 .1הצהרה חתומה בדבר ניסיונו המקצועי בנוסח המצ"ב כטופס  7למסמכי המכרז,
על התצהיר לכלול את ההיקף הכספי של העבודות לגבי כל מזמין ומזמין ,בחתך
שנתי ,ולכלול סיכום של כל אחת מהשנים המבוקשות.
 .2מכתבי המלצה מטעם הלקוחות הרלוונטיים המוזכרים בתנאי הסף להם סופק
השירות כשהם חתומים על ידי המזמין (חתימה  +חותמת) .ההמלצות יכללו
לכל הפחות את הפרטים והנתונים הבאים :שם הלקוח ,פירוט הגוף עבורו סופק
השירות ,מועד תחילה ומועד סיום של אספקת השירותים ,איש קשר מטעם
הלקוח ,פרטי התקשרות עם איש הקשר וזאת בנוסח המצ"ב כטופס 7א למסמכי
המכרז.
 .3אישור רו"ח בהתאם לנוסח המצ"ב כ טופס  6למסמכי המכרז.
 3.2ערבות הגשה
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים
לצרכן ,כשמדד הבסיס הוא מדד חודש אוקטובר  2019כפי שהתפרסם ביום 15/11/2019
או בסמוך לכך ,לפי נוסח הערבות המצורף בחלק א' טופס  3למסמכי המכרז על סך 5,000
( ₪חמשת אלפיים  )₪כולל מע"מ.
 3.3המציע השתתף בסיור ומפגש מציעים

 .4דרישות נוספות מהמשתתפים במכרז שאינן תנאי סף
א .המציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת
מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף
תשל"ו 1976-או שהוא פטור מלנהלם וכן כי
הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו
וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך
מוסף

יש לצרף אישור לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס),תשל"ו1976-
והתיקונים לו של פקיד מורשה ,רואה
חשבון או יועץ מס ,או אישור ממוחשב
מאתר האינטרנט של רשות המיסים
המעיד על האמור לעיל.

ב .המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה
מטעם רשויות מע"מ

העתק תעודת עוסק מורשה מאת
שלטונות מס ערך מוסף



ג .הצהרת המציע על הבנת סעיפי ההליך

על פי הנוסח המצורף כטופס  2למסמכי
ההליך.
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ד .כלל מסמכי ההליך כשהם חתומים על ידי
המציע.

כלל מסמכי ההליך הסכמים ,נספחים,
שאלות ותשובות ,כשהם חתומים בכל
דף ,ובמקומות הנדרשים – חתימת
מורשה וחותמת ,חתימת עו"ד ,רו"ח וכל
גורם נדרש אחר.



ה .המציע אינו מצוי בניגוד עניינים עקב
העבודות נשוא הליך זה.

להוכחת עמידתו בתנאי זה יחתום
המציע על נוסח התצהיר הרצ"ב כטופס
 8למסמך הנחיות זה.



ו .המשתתף יפרט בהצעתו ,בכתב ,כל כתב
אישום  /תביעה התלויה כנגדו בקשר
לפעילותו ואשר עשויה לפגום ביכולתו
המקצועית לספק את השירותים הנכללים
בהליך זה ו/או באיתנותו הכלכלית.



לידיעת המציעים:
בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.
את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז ,וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה ,עלול לגרום
לפסילת ההצעה .תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם כמפורט
לעיל .ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות
משפטיות .הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז ,הינה הישות
המשפטית החתומה על כתב ההצעה .החברה שומרת לעצמם את הזכות לבצע את העבודות
כולם או חלקם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לפצל את
הזכייה במכרז בין מספר משתתפים ,ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה .מובהר ,כי השימוש
במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות ,ואינו בא להכשיר
את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו ,תהא לבתי
המשפט המוסמכים על פי דין.

.5
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

השירותים הנדרשים ועיקרי תנאי ההתקשרות
התאגיד ,מזמין בזאת הצעות לאספקת עבודות נגרות בהתאמה אישית ע"פ דרישה,
ובכלל זה ייצור ,הובלה ,התקנה ומתן אחריות למוצרים המבוקשים ,ולביצוע עבודות
נלוות לכל אלה ,הכל כמפורט במסגרת מסמכי המכרז (להלן "השירותים" או
"המוצרים").
השירותים ו/או המוצרים יסופקו בהתאם לדרישות החברה ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי בהתאם להנחיות החברה ולפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורפות
כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה.
תקופת ההתקשרות המקורית – על הזוכה להשלים את אספקת המוצרים והתקנתם
בתוך  30ימים ממועד קבלת הזמנת העבודה.
הארכת ההתקשרות  -למזמין העבודה בלבד תהיה האופציה להאריך את תקופת
ההתקשרות המקורית ב 15 -ימים זאת ע"פ שיקול דעתו הוא.
הזמנת עבודה -תינתן לזוכה לאחר הכרזתו כזוכה על ידי ועדת המכרזים ולאחר
עמידתו בכל דרישות המכרז והמצאת כל המסמכים הנדרשים בפרקי הזמן שנקבעו
במכרז זה.
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 5.6תמורה על ביצוע  -התמורה לה יהא זכאי הזוכה תקבע על סמך המוצרים/שירותים
שיסופקו על ידו בפועל בהתאם להוראות מכרז זה ,הכל כקבוע בחוזה ובהתבסס על
אחוז ההנחה שניתן על ידי הזוכה בהצעתו למכרז.
 5.7פירוט המוצרים/שירותים והיקפם – הכל כמפורט בהרחבה במפרט הטכני המיוחד.
 5.8זכות המציע להגדלת היקף המכרז  -מבלי לגרוע מן האמור במכרז זה ,שומר לעצמו
התאגיד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המוצרים נשוא המכרז בשיעור של
 50%הגדלה או הקטנה ,על פי הוראותיו ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל פי כל דין .עוד
שומר לעצמו התאגיד את הזכות הבלעדית ,במסגרת חוזה זה ,לדרוש מהזוכה לספק
מוצרים נוספים כל זאת בכפוף לדרישה בכתב מהמזמין או מי מטעמו.
 5.9התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש אספקת מוצר אשר אינו כלול בכתב ההצעה,
ומחירו ייקבע על פי מחירון הספק ובניכוי שיעור ההנחה הנקוב על ידי הספק בהצעתו,
בהתאם למהות המוצר ,והספק יחוייב לספקו במחיר המתקבל בהתאם לאמור לעיל
ובמועדים בהתאם להסכם זה.
 5.10המציע יהא אחראי לטיב המוצרים ואחריותם הכל בהתאם להוראות הקבועות
במכרז.
 5.11תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז והסכם התקשרות המצ"ב
על נספחיהם ,ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם.
 5.12מובהר בזאת במפורש ,כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על הזמנת
המוצרים מהזוכה ו/או באמצעות ספקים אחרים – ולא תישמע כל טענה מהזוכה
בעניין זה.

 .6הצעת המשתתף ואופן הגשתה
 6.1על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז .כמו כן על
המשתתף לחתום בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ,ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים
בדיו ,וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף ,ונוסח החוזה ונספחיו.
 6.2על המציע לחתום על כל מסמך שקיבל מאת החברה בקשר עם השתתפותו במכרז,
ולרבות הוראות נוספות ,הבהרות וכד' ,ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו.
 6.3על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך .כמו כן ,עליו לחתום על הצעתו
בדיו ,בתוספת חותמת של המשתתף ,תאריך וכתובת .יש לרשום את שם המשתתף
באופן ברור ,בנוסף על חתימה .במקום שבו נדרשת חתימה ,יש לציין את שמו המלא
של החותם ,בכתב ברור.
 6.4רישום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,שלא במקום
המיועד לכך ,אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי ,לא יחייב את החברה ועלול
להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף.
 6.5מסמכי ההצעה יוגשו ב 2 -עותקים חוברת כרוכה ואחת לא כרוכה וזאת בצירוף כלל
הנספחים הרלוונטיים במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "מכרז פומבי  "02/19ללא
כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר.
 6.6על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה ,והמציע חייב למלא את כל פרטי כתב
ההצעה.
 6.7מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלק ג' למסמכי המכרז.
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 6.8כתב ההצעה בנוי כטבלה המפרטת את המוצרים נשוא ההתקשרות ועל המציע לציין
בהצעתו את אחוז ההנחה למחיר הכולל שנקבע על ידי עורך המכרז ,וזאת באחוזים
חיוביים בלבד.
 6.9הצעה אשר משמעותה תוספת מחיר (הנחה שלילית) תיפסל ולא תובא לדיון.
 6.10ההצעה המוצעת על ידי המציע תתייחס לכל השירותים ,העבודות ,הנושאים,
החומרים ,הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז .מובהר
בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו ,למעט אם
צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 6.11הצעתו של המציע תכלול את כל העלויות וההוצאות שיהיו לו בקשר עם אספקת
השירותים ובכלל זאת ,ייצור ,הובלה ,התקנה וכיוצ"ב ,כולל שלבי הביצוע שיקבעו
מעת לעת ע"י המזמין כולל אי רציפות של ביצוע העבודות לכל פרק זמן שייקבע ע"י
המזמין.
 6.12מובהר בזאת ,כי אין המשתתף רשאי לנקוב בתכולת עבודה אחרת כמו כן נאסר על
המציע לצרף תכולת עבודה משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתכולת העבודות
הקיימת .כל שינוי בתכולת העבודות ו/או הוספה מצדו של המציע ,יגרור לפסילת
הצעתו מידית.
 6.13מובהר בזאת כי המציע המגיש הצעה לאספקת שירותים חייב להגיש הצעה לאספקת
כל המוצרים שבכתב הכמויות .הצעה שתענה רק על חלק מהמוצרים שפורטו לא
תיבדק ותפסל על הסף.
 6.14התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב
הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.
 6.15לתאגיד שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת
כשירותו ,ניסיונו וכיו"ב.
 6.16הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/
החוזה ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות המקצועיות,
הניהוליות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא
ההצעה ,הכול כמפורט במסמכי החוזה וכי הוא מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו.
 6.18חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם מציעים נוספים או כל גורם
אחר.
 6.19על המציע ללמוד ,להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז והחוזה.
 6.20המציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי
כלשהוא מתנאי המכרז .התאגיד רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום
הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
 6.21על המציע למלא הצעתו ,ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז בחתימת מקור.
 6.22לתאגיד שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג ו/או להשלים לאחר הגשת הצעתו כל מסמך
נוסף שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו וכיו"ב לרבות מסמכים ו/או נתונים המעידים על
עמידתו בתנאי הסף ,וכן התאגיד יהא רשאי לפנות לכל ממליץ ו/או איש קשר ו/או צד שלישי
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כלשהו על מנת לקבל כל המצלה ו/או נתון ו/או מידע לגבי המציע.
 6.23החברה תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנפלו בהצעה ,או לחילופין
לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור ,הכול לפי שיקול דעתה המוחלט.

 .7שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9

7.10
7.11
7.12

 7.1מובהר בזאת כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא .לעניין סעיף זה "ההצעה הזולה ביותר"  -הצעה בה צוינה ההנחה הגדולה
ביותר בדף הריכוז של כתב הכמויות.
 7.2דירוג ההצעות ייעשה על פי שיעור ההנחה שיוצע על ידם כך שבסופו של יום תיבחר
ההצעה במסגרתה הוצע אחוז ההנחה הגבוה ביותר.
 7.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל מובהר כי ועדת המכרזים ,לשם בחירת
הזוכה במכרז ,תשקול בין היתר ,את הנתונים הבאים:
א .זולות (מחיר) הצעת המשתתף;
ב .ניסיונו של המציע ובכלל זה הניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע עבודות
דומות בעבר ,וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי בחירת הזוכה.
ג .ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המציע ו/או קבלת שירותים
מהמציע.
ד .כושר הביצוע של המציע ,ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי
הסכמים חתומים לתקופה המיודעת לביצוע העבודות על פי ההזמנה.
ה .כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת
לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.
ו .יכולת עמידתו של המציע בלוח הזמנים של הזמנות העבודה לאור התחייבויות
נוספות של המציע.
ז .חוסנו הכלכלי ,אמינותו ,כושרו המקצועי וניסיונו בעבר של המשתתף.
החברה תהיה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח
לעצמה את מירב היתרונות.
ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות
או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים
נוספים וכל הוכחה שהיא תמצא לנכון ,בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו
למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה ,להציג כל מסמך או
אישור ,לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בין היתר הנוגעים לעמידת המציע
בתנאי הסף ,בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיפים לעיל ובין אם
אינו כלול בהם  ,או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים ,והמציע חייב לספק לתאגיד את
הפרטים וההוכחות הנדרשים.
ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה
קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה ,או שאינה סבירה
בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת
ההצעה כדבעי.
התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציעים הבהרות לשביעות רצונו המלאה לאחר פתיחת
המעטפות ,זאת על מנת לבחון את המציע ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים לעיל.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן ,ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול כל הצעה החורגת
ביותר מ 30%-מאומדן המכרז.
מובהר בזאת כי התאגיד יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע אשר יבחר כזוכה במכרז,
לשם שיפור הצעתו ,בכפוף לדין.
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 7.13התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע ,בעת הדיון בהצעתו ,הסברים וניתוחי
מחיר ,והמציע מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.
אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאי התאגיד להסיק מסקנות לפי ראות
עיניו ואף לפסול את ההצעה.
 7.14יודגש כי החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותר,
אם אותו מציע או חברה שהוא בעל שליטה בה ,הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות
קודמות שהיו לו או לחברה שהוא בעל שליטה בה ,כלפי החברה ,במהלך חמש השנים
האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,ובלבד שנמסרה לו הודעה בכתב מהחברה
בנוגע לאותה הפרה.
 7.15במקרה בו תוגש הצעה יחידה למכרז ,או שתיוותר הצעה יחידה לדיון ,במחיר המרע עם
החברה לעומת האומדן שנקבע במכרז ,החברה תהא רשאית להודיע על כך למגיש ההצעה,
ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה ,במועד שיקבע.
בנוסף ,במקרה בו תוגש הצעה יחידה למכרז ,או שתיוותר הצעה יחידה לדיון ,רשאית החברה
להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת מכרז חדש.

 .8החתמת החוזה ,כשיר שני והשבת ערבות מכרז
א.

נקבעה הצעתו של משתתף ,כזוכה במכרז ,תודיע על כך החברה למשתתף הזוכה .כתנאי
להשתכללות ההתקשרות ,על המשתתף הזוכה לחתום על הסכם ההתקשרות ולהמציאו
לחברה בצירוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם ,וכמפורט בהודעת הזכייה ,בדגש על
ערבות ביצוע( ,בנוסחה המקורי) וכן כל מסמך אחר שיידרש בהתאם לחוזה ולמכרז ,זאת
בתוך  7ימים ממועד הודעת הזכייה.

ב.

לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י המשתתף הזוכה ,כנדרש במסמכי ובהודעת
הזכייה ,יחשב המשתתף כמי שלא עמד אחר הצעתו ,זכייתו במכרז תבוטל וערבות המכרז
תחולט כאמור בסעיף ערבות המכרז המפורט לעיל; המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי
חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט הערבות במקרה כזה.

ג.

בנוסף ,תמסור החברה הודעה מתאימה גם לבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג ,אם וככל
שיוחלט על בחירתה.

ד.

ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי .כשיר
שני ,אם וככל שאכן ייבחר ,יוכרז כזוכה במכרז אם מסיבה כלשהיא לא יחתום הכשיר
הראשון על חוזה במועדו ו/או יסתיים עימו החוזה במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה
בהסכם.

ה.

לא עמד המציע הזוכה בדרישות המכרז ו/או המזמין במהלך תקופת הניסיון ,תופסק
ההתקשרות בחוזה בין המציע הזוכה במכרז למזמין (החברה) .במקרה כזה המזמין יהא
רשאי להתקשר בחוזה עם הכשיר השני שהצעתו דורגה שניה בעדיפותה לפי שקלול הציון
הכללי וכך הלאה ו/או להתקשר עם כל גורם אחר ,בהתאם לדין .כל התחייבויות החלות
על המציע הזוכה יחולו על המציע הנ"ל בהתאמה.

ו.

משתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום על הסכם ההתקשרות בתוך 14
ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו/ם במכרז ,ולהמציא במועד זה ערבות למכרז ,וכן כל
מסמך אחר שיידרש בהתאם לחוזה ולמכרז.
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ז.

לא מילא/ו הזוכה/ים את התחייבותו זו ,רשאי יהא התאגיד לחלט את הערבות הבנקאית
שצירף המציע למסמכי המכרז מטעמו ,והמציע יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד
החילוט.

ח.

משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז באופן הבא:
משתתף שנבחר כזוכה במכרז  -עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות
ערבות ביצוע ,בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה.
משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג (אם וככל שוועדת המכרזים
תחליט להכריז על כשיר שני) – לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה בתום
תקופת הניסיון; לחילופין ,במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף הזוכה תוך 7
ימים מיום שנמסרה ההודעה לכשיר השני ולאחר המצאת כל המסמכים והנספחים
הנדרשים לרבות ערבות ביצוע ,בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה.

 .9התמורה בעד השירותים
א .תמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז והחוזה ,בשלמותם ,תשלם החברה את
הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו על ידי החברה ואשר יערכו על סמך
ההזמנות ,והכל בהתאם למחירים שנקבעו לספק במכרז ,ולפי הצעתו שאושרה
[להלן – "התמורה"] .התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו ,ולמעט
המע"מ.
ב .הגשת החשבונות ,מועדי תשלום וכיוצ"ב מפורטים בהרחבה במסגרת הסכם
ההתקשרות המצורף למכרז זה.
ג .הרשות בידי החברה להזמין מהספק את כל ההזמנות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה
המוחלט ועל הספק להענות להזמנות החברה ולבצע את ההזמנה בהתאם לדרישת
החברה ועל פי תנאי המכרז ובמועד ,וכן הרשות בידי החברה לבצע חלק מהזמנה
בעצמה.
ד .ההזמנות יכולות שיסופקו ,במקביל או בדירוג ,לפי הוראת המנהל ,ועל הספק להיות
ערוך לביצוען לפי הנחיות אלה.

 .10ערבויות למכרז ולהתקשרות
א .ערבות מכרז (ערבות הגשה)
)1

לשם הבטחת התחייבויותיו של המציע עליו לצרף למסמכי המכרז ערבות
בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית וצמודה בהתאם לסכום שצוין בתנאי הסף.
הערבות תהא בנוסח המצ"ב כטופס  3למסמכי המכרז.

)2

הערבות תהא בתוקף עד ליום ( 15.3.20כולל) ותהא בלתי מוגבלת ובלתי
מותנית .התאגיד יהא רשאי להורות למציעים להאריך את תוקף הערבות והם
יחויבו לפעול על פי הנחיה זו.

)3

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מהמועד האחרון אשר נקבע
להגשת הצעת המציע.

)4

שם החייב על גבי הערבות יהא חייב להיות זהה לשם המציע.
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)5

מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל תיפסל הצעתו וכלל לא תידון על
ידי ועדת המכרזים של התאגיד.

)6

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

)7

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד
מאלה :

)8



הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון
כפיים.



הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי
מדויק.



הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז.



אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות
במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

על המציעים להקפיד על הנוסח המדויק של הערבות ,ומובהר כי כל סטייה ממנו
תפסול את ההצעה .מבלי לפגוע באמור מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא
רשאית ,אך לא חייבת ,לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות ,וזאת אם שוכנעה,
כי הסטייה אירעה עקב שגגה ובתום לב וכן כי אין בחריגה משום יתרון או חסרון
כלכלי של ממש.

 .11הבהרות ושינויים
א .מציע המעוניין להעלות שאלות הבהרה מתבקש להפנותן בכתב ,בעברית ,ובאמצעות
קובץ  Wordבלבד באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת water@yuvalim-sh.co.il
ב .זאת עד ליום  11.12.19בשעה  10:00ולאשר את קבלת הודעת הדואר האלקטרוני
ושלמותה באמצעות מספר הטלפון  , 03-9365661או באמצעות קבלת אישור במייל
חוזר על קבלת הודעתו .שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ  PDFלא תיענינה.
ג .על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור ,ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר
העמוד ,מספר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה.
ד .למען הסר ספק יובהר כי על המציע חלה החובה לוודא את קבלת שאלות ההבהרה
כאמור במשרדי המזמין/מייל .השאלות כאמור תועברנה לא יאוחר מיום ה-
 11.12.19בשעה . 10:00
ה .במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות.
שאלות אשר תתקבלנה במועד מאוחר יותר לא תקבלנה מענה.
ו .למען הסר ספק יצוין כי רק שאלות אשר נשלחו עד למועד הנקוב בסעיף ב' לעיל
תקבלנה התייחסות .המזמין רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לאשר קבלת
שאלות הבהרה במועד מאוחר יותר ,אולם אינו חייב לעשות כן.
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ז .למען הסר ספק יצוין כי המזמין אינו מתחייב לענות על שאלות ההבהרה ,כולן או
מקצתן ,וכי הוא שומר לעצמו את הזכות שלא לענות לשאלות מחמת היותן לא
ברורות ,לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז.
ח .עמדה ,תשובה ,הערה או הבהרה אשר ניתנה בעל פה על ידי גורם כלשהו מטעם
המזמין ,בין שהינו עובד המזמין ובין שהינו יועץ חיצוני לעניין מכרז זה בניגוד
לאחד ממסמכי המכרז ו/או בניגוד לתשובות אשר ניתנו בכתב כאמור בסעיפים
(11א) עד (11ה) לעיל ,תגבר המילה הכתובה על שנאמר בעל פה.
ט .על אף האמור לעיל ,רשאי המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,להכניס למסמכי
המכרז שינויים ,עדכונים ,תוספות ותיקונים ,בין אם במענה לשאלות המזמינים
ובין אם
מיוזמתו הוא ,וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .שינויים ,עדכונים,
תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז
אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז.
י .על המשתתפים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם ,ולוודא כי
המסמכים מובנים להם ולוודא שאינם סותרים אחד את השני ,וברורים די הצורך
להכנת הצעתם.
יא .מצא המציע סתירה או חוסר התאמה בין מסמכי המכרז לרבות כלל מסמכי המכרז
והמסמכים המצורפים אליו ,ההסכם והמסמכים המצורפים אליו ו/או ההוראות
וההנחיות למציעים ,או לחילופין ,מצא המציע את אחד מסעיפי המכרז כלא ברור
דיו ,דורש הבהרה או מנוגד להוראות הדין יפנה המציע אל המזמין בכתב ,במסגרת
שאלות ההבהרה כאמור בסעיף (11ב) לעיל ,ובכפוף לתנאי הגשת שאלות ההבהרה
עד למועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה .נתגלתה סתירה כאמור והשיב עליה
המזמין בכתב ,תגברנה הבהרות המזמין בכתב על האמור במסמכי המכרז
המקוריים.
יב .יודגש בהדגשה יתרה כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו
למשתתפי המכרז בעל פה .המציע לא יהא רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על
תשובות שניתנו ע"י התאגיד ,אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב כאמור לעיל ,והן
צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.
יג .חל על משתתף במכרז איסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.
בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי
המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,בין
ע"י מכתב לוואי או בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאית
החברה לפסול את הצעת המציע למכרז ,מבלי הצורך לנמק מדוע ההסתייגויות
פוסלות את ההצעה.

 .12סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז
א.

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים
ובמסמכי ההצעה הזוכה ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג 1993-בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998-ובהתאם
להלכה הפסוקה.
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ב.

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו /או סודות עסקיים
(להלן" :החלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים
לאחר סיום המכרז ,ינהג כדלקמן:
()1

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד
משמעי.

()2

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז .מציע שסימן חלקים
בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר
לא סומנו לעין מציעים אחרים

()3

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המצעים האחרים ומכאן שהמציע מוותר ראש
שעל זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

()4

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני המכרזים
ולאמות המידה המחייבות.

()5

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה
שהזוכה הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה,
ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

()6

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים
למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 .13ביטול המכרז ואי חתימה על הסכם ההתקשרות וכן האטה ,הפסקה או
ביטול ההסכם
מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפעול ולהורות על כל אחד מהמפורט להלן:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם לאישור התקציבי הדרוש לביצוע העבודות
נשוא המכרז בתקציב המזמין וקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק וכן קיומם
של מקורות כספיים הלכה למעשה ,לביצוע העבודות נשוא המכרז.
להורות על האטת קצב העבודות ,ככל שהדבר יהיה נחוץ ,לדעת המזמין.
להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודות.
לבטל את ההסכם ,בכל שלב ,אם המזמין יגיע למסקנה כי אין לו די מקורות כספיים
להתחיל ,כמו גם – להמשיך או לסיים את העבודות נשוא המכרז.
להתנות את ביצוע העבודות בקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק והמצאת כל
האישורים ו/או ההיתרים שעל המציע לספק בהתאם לחוזה ההתקשרות.
לבטל את ההסכם ,בכל שלב ,אם הזוכה במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את
ההסכם ובכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להתקשר עם כל צד
שלישי ,ככל שימצא לנכון (לרבות ,אך מבלי לגרוע ,להתקשר עם מי מהמצעים
האחרים במכרז).
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ז .לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו ו/או להגדילו ו/או לא
לבצעו מכל סיבה שהיא (ושאינה מפורטת לעיל) זאת בהתאם לשיקול דעתו המלא
והסופי ובכפוף לדין.
ח .למציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ביטול המכרז.
ט .אם יחליט התאגיד שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו
ו/או להגדילו ו/או לשנותו ,מוותרים המשתתפים במכרז בחתימתם על מסמך זה על
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו.

 .14הוראות כלליות
א .את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר/בפקס/בדוא"ל)
לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד ברחוב המלאכה  5באריאל .,מסמכי ההצעה
יוגשו ב 2 -עותקים אחת חוברת כרוכה והשנייה לא כרוכה וזאת בצירוף כלל
הנספחים הרלוונטיים במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "מכרז פומבי "02/19
ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר ,וזאת ביום ראשון ה 15.12.19-עד השעה
.12:00
ב .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו על הסף ולא יכללו
במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.
ג .התאגיד יהא רשאי לדחות את מועד הגשת ההצעות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
ובמקרה כזה יודיע לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ,בפקס ו/או בדוא"ל ו/בדואר,
על פי פרטי ההתקשרות שנמסרו בעת רכישת מסמכי הכרז.
ד .התאגיד רשאי בכל עת ,ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויבואו לידיעתם של כל המשתתפים
בהליך באמצעות פרסום התשובות באתר האינטרנט של התאגיד עם העתק
לכתובות שיצוינו במסמכי השאלות שיוגשו על ידי המשתתפים לתאגיד (דוא"ל
בלבד) והאחריות הינה על המשתתפים לבדוק את פרסום התשובות באתר
האינטרנט של התאגיד במועד האחרון שנקבע למתן התשובות.
ה .מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר ,בשום
דרך ,את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
ו .מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי הגורמים
המוסמכים ,ולזוכה לא תהא כל טענה נגד החברה אם ביצוע ההסכם ידחה ו/או
יבוטל ו/או אם העבודות יבוצעו באופן חלקי ו/או בשלבים.
ז .נקבע זוכה במכרז (להלן" :הזוכה המקורי") והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית
משפט מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה המאוחר"),
מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר .במקרה
כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת החברה ,פרט לשכר
עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל .לזוכה
המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ,בגין ההליך
שבוצע.
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ח .התאגיד זכאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או
לצמצם ו/או לשנות את תכולת ו/או היקף העבודה נשוא המכרז בכל עת ו/או לבטל
את המכרז היה ותוגש הצעה אחת בלבד ו/או לבטל בכל עת  -לרבות אחר בחירת
הזוכה במכרז  -את העבודה נשוא המכרז ,כולה או חלקה ,מכל טעם שיראה לו.
ט .ככל שיפעל התאגיד כאמור ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו והמציעים מוותרים בזאת ,מראש ובאופן סופי ובלתי
חוזר ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור .למציעים לא תהיה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמה בגין כך.
י .כל משתתף יישא בלעדית בכל העלויות ,מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו
במכרז ,לרבות עלות כל הבדיקות ובירורים שיעשה בין ביוזמתו ובין לפי דרישת
התאגיד.
יא .בשום מקרה המשתתף במכרז לא ידרוש והתאגיד לא ייתן כל החזר ו/או פיצוי
למשתתף במכרז על הוצאות השתתפותו ,בין אם זכה ובין אם לא ובין אם נפסלה
הצעתו.
יב .מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך הינו למען הזהירות בלבד,
אין בו כדי להכשיר ,בשום דרך ,את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה
על פי דיני המכרזים.
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טופס 2

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

הצהרה והתחייבות המציע
לכבוד

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

ג.א.נ,.
הנדון :הצהרה והתחייבות המציע למכרז פומבי 02/19
אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  02/19בין
המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהיר ומתחייב
בזה:
.1

הנני מצהיר בזה כי קראתי את כל האמור במסמכי המכרז ,וכן את כל הגורמים האחרים
המשפיעים על עלויות העבודה ואספקת שירותי הנגרות והמוצרים נשוא המכרז
שביצועם ידוע ומוכר לי ,ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי לאספקת השירותים
והמוצרים נשוא המכרז (להלן" :המוצרים").

.2

אני מצהיר כי הבנתי את כל האמור והמפורט במכרז ,ומסכים לתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו /או שינויים שנערכו בהם מעת לעת
בכתב (הנקראים "מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז") ,והם כולם מהווים את החוזה
להתקשרות לביצוע העבודות נשוא המכרז.

.3

אני מצהיר כי הנני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והמחיר כפי שפורטו
במסמכי ההזמנה.

.4

אני מצהיר בזה כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים במכרז ,כי הצעתי עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ,ברשותי הידע ,הניסיון והיכולת לספק את המוצרים
והשירותים נשוא המכרז ,הכול כפי המפורט והנדרש במסמכי המכרז ובהתאם ללוח
הזמנים שיידרש.

.5

כן אני מצהיר כי לא א ציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או
אי ידיעה של מסמכי המכרז ואני מוותר בזה מראש על טענות אלו.

.6

הנני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותיי על פי
מסמכי המכרז במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק .אני מצהיר
כי אינני רשאי להעביר כל מידע שברשותי כתוצאה מהשתתפותי במכרז זה לשום גורם
אחר ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב לספק את כל השירותים ו/או המוצרים
נשוא המכרז ,בסך כמפורט בהצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל,
בין השאר ,חוזה ההתקשרות ,נספחיו ומפרטיו ,והנני מקבל על עצמי לספק את
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השירותים ולבצע את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים
שיידרש.
.8

הנני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי שאין באמור בהצעתי זו או בהגשתה לכם כדי לחייב
אתכם ו/או כדי להוות הסכמה וקבלה מצדכם את הצעתי בדרך כלשהי .אני מסכים כי
תהיו זכאים אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם ,חוזה מחייב ביני
לבינכם .ידוע לי ואני מסכים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל מכרז שענינו הגשת הצעות
מתוקנות .כן ידוע לי שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר
הגשת ההצעות ועד לבחירה בזוכה.

.9

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת
אותי לתקופה של ( 3שלושה) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה .תוקף ההצעה
יוארך לפרק זמן נוסף של ( 3שלושה) חודשים ,עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת
בכתב של  3ימים לפני פקיעת ההצעה.

 .10מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתי נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה,
על כל נספחיה ,חוזה מחייב אותי.
 .11אם הצעתי תתקבל ,הנני מתחייב לבוא למשרדכם ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך,
ולהפקיד בידיכם את כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל
פי דרישתכם ,וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז.
 .12אני מתחייב כי אם הצעתי תתקבל ,אתחיל במתן השירותים נשוא מכרז זה במועד
שייקבע על ידכם בהתאם להסכם ,ובקצב שיקבע על ידיכם.
 .13אני מצהיר כי ידוע לי כי אם אפר התחייבות מהתחייבויותיי המפורטות לעיל ו/או
במסמכי המכרז או אם אחזור בי בדרך כלשהי מהצעתי ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע
ביתר זכויותיכם ,לחלט את ערבות ההגשה שצורפה להצעתי זאת כפיצוי קבוע ,הוגן
וסביר ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה ,וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת
התחייבויותיי ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז ,וללא צורך בהוכחת נזק.
 .14אני מצהיר כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואני מתחייב
לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על
הזוכה במכרז.
 .15אני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים
המשפיעים על הוצאות העבודה הידועים והמוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את
הצעתי.
 .16אני מגיש בזאת את הצעתי הכספית למכרז זה ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז,
כמפורט להלן ,וזאת על גבי מסמך נספח ד'  ,למסמכי המכרז.
 .17אני מצרף להצעתי את כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז.
 .18אני מאשר כי ידוע לי וכי אני מסכים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת המציע הזוכה,
תשקול החברה ,את עמידתו של המציע בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה.
 .19אני מאשר כי ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי החברה תהיה רשאית לבחון את הצעתי על
בסיס אחוז ההנחה המוצע על ידי לפרקי המכרז ,וזאת בנוסף לכל שיקול הנתון לחברה
עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י הדין.
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 .20אני מצהיר ,כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד
שבשמו מוגשת ההצעה ,וכי אני זכאי לחתום על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או
הסכם לחתימתי על הצעה זו.
 .21אני מצהיר ,כי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם ו/או ניגוד עניינים מין וסוג שהוא
לחתימתי על הצעה זו.
 .22כמו כן ,אני מצהיר כי כל הפרטים ו/או הנתונים ו/או המסמכים אשר צוינו ו/או צורפו
להצעתי  -אופן הגשת ההצעה ,הינם נכונים ומדויקים ,ואני מתחייב לפעול לפיהם.
בכבוד רב,
________________
המציע/המציע

תאריך

(חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד – ככל שמדובר בתאגיד)
שם המציע (באותיות דפוס) ____________________________________
שמות מורשי החתימה

____________________________________

אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר -נא לפרט) ______________________
כתובת

__________________________________

מס' טלפון

_________________________________

מס' פקס

_________________________________

מספר עוסק מורשה

_________________________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ___________ עו"ד של ______________ מס' מזהה _____________
(להלן:

"התאגיד") מאשר בזה כי חתימת/ות ה"ה _____________________

ו ,__________ -אשר חתמו על הצעה זו ,בצירוף חותמת התאגיד ,מחייבות את התאגיד לכל דבר
ועניין.
אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ו בפני ה"ה הנ"ל ,ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם
לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ווכן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ו את נכונות
הצהרתו/ם וחתם/ו עליה בפני.
____________________
חתימת עו"ד
(חתימה  +חותמת  +מס' רישיון)

___________________
תאריך
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טופס 3

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

כתב ערבות מכרז (הגשה)
לכבוד
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ (להלן – "התאגיד")
רח' המלאכה  5אריאל
הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________
 .1לבקשת __________________ מספר ח.פ / .ח.צ  /ת.ז__________________ .
מכתובת _______________________ (להלן "הנערב") אנו ערבים כלפיכם
באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 5,000 :ש"ח (חמש אלף )₪
כולל מע"מ .שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז פומבי  02/19לאספקת שירותי
נגרות בהתאמה אישית ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז,
כולל ,בין השאר ,חוזה ההתקשרות במסגרתו.
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות כפי שהוא
מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל
אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא
במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם המדד בנוי ובין אם לאו ,בתנאי
ההצמדה שלהלן:
המדד היסודי לעניין ערבות זו יהא מדד חודש אוקטובר  2019שהתפרסם בתאריך
.15/11/2019
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד
היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש
למדד היסודי בסכום הדרישה לחילוט ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש נמוך
מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא
כל הפרשי הצמדה.
 .3לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מיום עסקים אחד מיום קבלת דרישתכם
על ידנו אל הכתובת המפורטת להלן ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה עד
לגובה סכום הערבות הנקוב בסעיף  1לעיל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל
עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת הנערב.
"יום עסקים" – כהגדרתו במערכת הבנקאית וע"פ הנחיית בנק ישראל מעת לעת.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות אל בנק __________ סניף ____________
בכתובת __________________ כשהיא חתומה על ידי מנכ"ל ו/או מנהל הכספים
בתאגיד.
למען הסר ספק יצוין כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל ,אינה כוללת דרישה שתגיע אל
הבנק באמצעות הפקסימיליה ,מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 15.3.2020כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה
בטלה ומבוטלת אלה אם תוארך תוקפה בהתאם לבקשת התאגיד או הנערב.
 .5ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק
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טופס 4

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות
אישור זכויות חתימה
תאריך__/__/__ :

לכבוד

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

הנדון :פרטי המציע ומורשי חתימה והצהרת המציע למכרז פומבי 02/19
אני החתום מטה_________________ ,ת.ז ______________ .ח.פ,_____________ .
שהנני ממלא תפקיד___________________ אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על
מסמכי מכרז  02/19לאספקת עבודות נגרות בהתאמה אישית ,לאחר שקראתי בעיון את מסמכי
ההתקשרות והצעת המציע ,על כל חלקיהם ונספחיהם ,מצהיר בזה בשם המציע:
 .1שם המציע כפי שהוא רשום במרשם________________________ :
 .2סוג התארגנות________________________ :
 .3תאריך הרישום________________________ :
 .4מספר מזהה (ח.פ / .ע.מ________________________ :).
 .5מספר חשבון בנק (בנק ,מס' סניף ,מס' חשבון)______________ ,______ ,_______ :
 .6איש הקשר מטעם המציע:
______________________ :

כתובת________________________ :

שם

טלפון________________________ :

פקס_________________________ :

דוא״ל ________________________ :טלפון נייד______________________:
 .7פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן:
שם _____________ :ת״ז _____________:דוגמת חתימה_____________ :
שם _____________ :ת״ז _____________:דוגמת חתימה_____________ :
הנ״ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד  /לחוד (יש להקיף בעיגול).
קיבלנו את מסמכי ההתקשרות וקראנו את תכנם.

.8

.9

אנו מקבלים את כל התנאים שקבע התאגיד ואין לנו כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתו
תתקבל ,אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת
בזה.
הננו להצהיר ומאשר שנושא התקשרות זו והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים
המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לנו ולא יהיו לנו או לבא כוחנו
כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו
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.10
.11

.12

פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.
מצ"ב כל מסמכי ההצעה ,על נספחיהם ,כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את
המציע ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר.
אין באמור בהצעה זו ,כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של התאגיד
כלפינו או כלפי המציע .הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם
מקנים לנו/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף ההתקשרות.
המציע מאשר ,כי ידוע לו שהתאגיד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת
השירותים כלל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה לו חובת הנמקה ו/או
שימוע .בנוסף ,שומר התאגיד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות זו,
להפסיקה (באופן מלא או חלקי ,לתקופה או בכלל) ,לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו
– והכול ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליה חובת הנמקה ו/או
שימוע.

בכבוד רב,

חתימה  +חותמת

שם החותם

אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל:
אני הח״מ________________ ,עו״ד מאשר/ת כי ביום ___/___/___:הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב________________ בישוב/עיר____________
מר/גב'____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימה  +חותמת

מספר רישיון
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יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס
ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק")
אני הח"מ ______________  ,ת.ז ,______________ .הקבלן /מנכ"ל הקבלן /שותף בקבלן
_________________[מחק את המיותר] ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

* [על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים]
.1

.2

.3

א.

הקבלן ובעלי זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  ,1991 -בשנה
שקדמה למועד עריכת תצהיר זה;

ב.

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ,1991 -
כאשר ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד עריכת תצהיר
זה.

ג.

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה אחת או יותר לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ,1991 -
ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה ,היה לפני יום .1.1.02

"בעל זיקה" כאמור בסעיף  1לעיל ,הינו מי שנשלט על ידי הקבלן ,ואם הקבלן הוא חבר
בני אדם  -גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו ,כאשר
"שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -
הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
אישור

אני הח"מ ___________  ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני
מר/גב' ________ ,ת.ז , _________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן
תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________
עו"ד
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יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

לכבוד:
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

הנדון :היקף כספי לאספקת עבודות נגרות בשנים 2017-2019

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברת _________________ (להלן" :המציע") ,ביקרנו את
נתוני המחזור הכספי של המציע באספקת עבודות נגרות בין השנים  ,2017-2019הכלולים
בהצהרת המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה
מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .
לדעתנו ,הצהרת המציע משקפת באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את היקף פעילות
המציע כאמור וכנדרש בתנאי הסף למכרז .

בברכה
______________________
רואי חשבון
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טופס 7

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

לכבוד:

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

הצהרת המציע לעניין הניסיון הנדרש

אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .מטעם ____________ ת.ז/.ח.פ/.ח.צ
________ (להלן" :המציע") מצהיר בזאת כי:
.3.1המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות נגרות בהיקף כספי שנתי של
( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) לפחות ,בכל אחת מהשנים .2017-2019
 .3.2המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות נגרות ל 2-לקוחות (רשויות מקומיות
ו/או חברות עירוניות ו/או גופים ציבוריים ו/או אחרים) בהיקף כספי מצטבר של 150
אש"ח (לפחות) לכל לקוח ,בין השנים .2017-2019
להלן העבודות שבוצעו בפירוט מזמינים ,היקף כספי ואיש קשר לכל פרויקט ,התואמת את
ההצהרה דלעיל:
אנשי
קשר

שם
המזמין

תפקיד
איש
הקשר

טלפון

היקף כספי לפרויקט
בש"ח כולל מע"מ

שם
הפרוייקט

שנת 2017

שנת 2018

שנת 2019

ההיקף הכספי של העבודות המוצגות בטבלה יענה על דרישת היקף הניסיון באישור.
בכבוד רב,

__________________
שם המציע  +חתימה

אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל:
אני הח״מ_____________ ,עו״ד מאשר/ת כי ביום ___/___/___:הופיע/ה בפני במשרדי
בישוב/עיר____________
ברחוב________________
אשר
מר/גב'____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
חתימה  +חותמת

מספר רישיון
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טופס  7א'

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

נוסח מכתב המלצה בדבר ניסיון באספקת השירותים:
*
*

יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המציע
על טופס זה להיחתם בחתימה וחותמת המזמין בלבד

לכבוד

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

א.ג.נ,

שם הלקוח (חובה):
מס' טלפון של הממליץ (חובה):
שם הממליץ ותפקידו (חובה):
אל:
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה,
____________________ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _________________.מספק/סיפק לנו עבודות
נגרות :
עבודות נגרות מסוג:

שנת תחילה

היקף כספי

שנת סיום

חוו"ד
בהתאם
למקרא**

** מקרא חוות דעת על אספקת השירותים:
()1לשביעות רצוננו המלאה ואף מעבר.
( )2לשביעות רצוננו.
( )3לשביעות רצוננו החלקית.

הננו מאשרים כי אין  /יש למציע/ה תביעות תלויות ועומדות מולנו .אנו ממליצים עליהם
בפניכם.
הערות נוספות בנוגע לאיכות אספקת השירותים:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________
תאריך__________________ :
חתימה וחותמת ________________________ :
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טופס 8

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
תאריך__/__/__ :

לכבוד :

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

אנו הח״מ _________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם _______________(שם
המציע) מצהירים כי לא מתקיים כל חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין מצד המציע ו/או
בעלי תפקידים המועסקים אצל המציע ו/או מי מטעמו בנוגע להתקשרות זו ולעבודות
המפורטות בו.
הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד
עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי התאגיד .אני מתחייב להודיע באופן מידי על כל
נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת
בכל שלב משלבי ההתקשרות עם התאגיד.
ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה
תיבחן על ידי התאגיד ,ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או
חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים
העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.
הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות
שייערך בינו לבין התאגיד מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה להתקשרות ואשר יש בה בכדי
ליצור מצב של ניגוד עניינים במישרין ובעקיפין.
הנני מתחייב ליידע את התאגיד במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע
לי כי במקרה זה יהיה רשאי התאגיד שלא להעביר למציע ,עבודה או שירות אשר מתקיים
לגביהם חשש לניגוד עניינים והכול עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן
השירותים נושא פנייה זו ,בכל שלב שהוא .ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או
חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,גם לאחר תקופת ההתקשרות ,נתונה לתאגיד ,באופן בלעדי,
ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיו ,כפי שיהיו בכל עת.
אני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של התאגיד בעניינים הנוגעים להצהרתי זו ,לפי שיקול
דעת התאגיד ,לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין התאגיד.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה  +חותמת
שם החותם
אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל:
אני הח״מ_____________ ,עו״ד מאשר/ת כי ביום ___/___/___:הופיע/ה בפני במשרדי
בישוב/עיר____________
ברחוב________________
אשר
מר/גב'____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז / .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
חתימה  +חותמת

מספר רישיון
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טופס 9

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון
ו/או נושא פיסקאלי
תאריך__/__/__ :

לכבוד :
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

הנדון :תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות
שיש עימן קלון ו/או נושאן פיסקאלי
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי /ח.פ / .ח.צ /.ע.ר.
____________________ (להלן" :המציע") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי
ממנהליו לא הורשע בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי ,כגון אי
העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה
תקופת ההתיישנות ,לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א;1981-
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל
הזכות מנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמציע הינו תאגיד.

 .2הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם_________________ :ת.ז ______________:.חתימה _____________
אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל:
אני הח״מ_______________ ,עו״ד מאשר/ת כי ביום ___/___/___:הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב________________ בישוב/עיר____________
מר/גב'____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
חתימה  +חותמת

מספר רישיון
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יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

חלק ב'
הסכם ההתקשרות
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יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות
הסכם התקשרות
שנערך ונחתם במי שבע ביום ____ לחודש ____ שנת 2019

בין:

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מרח' המלאכה  5אריאל
באמצעות מורשי החתימה מטעמה:
 :_________ .1ת.ז_______________.
 :_________ .2ת.ז_______________.
(להלן" :החברה" או "התאגיד" או "המזמין")
מצד אחד;

לבין:
ח.פ / .ח.צ/.ת.ז_____________.
מכתובת_________________ :
טלפון___________________:
פקס____________________:
באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה:
.1
______________________ת.ז______________________.
______________________.2ת.ז_____________________.
(להלן" :הזוכה" או "הספק")
מצד שני;
הואיל:
והואיל:

והואיל:
והואיל:
והואיל:

והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  02/19לאספקת עבודות נגרות בהתאמה אישית
עבור משרדי החברה (להלן " -המכרז"; להלן " -העבודה");
והספק הגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז ,ולפיה במידה ויזכה במכרז הוא מתחייב
לספק את המוצרים המתוארים במסמכי המכרז ,באחוזי הנחה המפורטים
בהצעתו ,ולפי דרישות המכרז ותנאיו;
והספק הצהיר כי יש לו ידע ,נסיון ,כח אדם מקצועי ,כלי רכב ,ציוד וכלים
מתאימים הדרושים לביצוע העבודה;
ועדת המכרזים בהחלטתה מיום _______ המליצה על קבלת הצעתו של הספק;
וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את תנאי ההתקשרות לפי המכרז.
אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
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מבוא והגדרות:
.1

המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים ,בין היתר ,את תאור העבודה (חלק ה'
למסמכי המכרז) ,הצהרת הספק ,כתב הכמויות וההצעה (חלק ח' למסמכי המכרז) כפי
שאושרה על-ידי ועדת המכרזים לגבי חלקו של הספק ,הוראות בטיחות ,וכל מסמך אחר,
מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו.
נספחי החוזה הינם כדלהלן:
נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'

.2

–
–
-

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית;
הצהרה על מתן פטור מאחריות
כתב כמויות.
מפרט טכני.

פרשנות המונחים בהסכם זה ,תהא כפרשנותם במסמכי המכרז ,וכן כמפורט להלן ,אלא
אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת .ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות שלהלן לפרשנות
המופיעה במסמכי המכרז ,תגבר הפרשנות שניתנה במסמכי המכרז .הסכם זה יפורש
ככל שניתן בהתאם למסמכי המכרז.
"המכרז" –

מכרז  02/19על כל מסמכיו וחלקיו.

"המנהל" –

מנהל התאגיד ו/או מי שמונה על ידו לענין הסכם זה.

מנהל המחלקה  -מנהל מחלקת רכש והתקשרויות בחברה ו/או מנהל אחר בחברה
שהוסמך לענין הסכם זה בידי המנהל (כהגדרתו לעיל).
"עבודות הנגרות" – כל המוצרים הכלולים בכתב הכמויות והמפרט הטכני המצורף
להסכם זה ,לפי הענין.

מהות ההתקשרות:
.3

החברה תרכוש מהספק ,והספק מתחייב למכור ולספק לחברה ,בהתאם לתנאי המכרז,
את עבודות הנגרות ,ובהתאם לאמור בשאר מסמכי המכרז ,ועפ"י הוראות הסכם זה
ושאר הוראות הדין ,ובכפוף לאמור להלן:
א .הספק יספק את כל עבודות הנגרות בכתב הכמויות ובמפרט הטכני ,במחיר
המפורט בכתב ההצעה ובניכוי שיעור ההנחה שהציע בהצעתו במסגרת
המכרז.
ב .הספק יספק את המוצרים והחומרים ע"פ הזמנת עבודה ובתוך
____________ ימים ממועד קבלתה.

.4

ג .כל העלויות הכרוכות בהובלת המוצרים ובאספקתם יחולו על הספק בלבד.
הספק יספק את המוצרים והחומרים בטיב ובאיכות מעולה ובהתאם לאמור במפרטים,
בתכניות ובשאר מסמכי המכרז ,ובכלל זה -
(א) הספק יספק מוצרים וחומרים העומדים בתקן הישראלי הרשמי ,כמשמעו בחוק
התקנים ,התשי"ג  ,1953 -ובהתאם לדרישות התקן המופיעות במסמכי המכרז.
(ב) המוצרים שיסופקו לחברה יהיו חדשים באיכות מעולה ותואמים את הוראות
המפרט הטכני וכתב הכמויות.
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בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הספק לספק לחברה ,על חשבונו ,דוגמאות
(ג)
מהחומרים ,ו/או המוצרים המתוארים במסמכי המכרז לרבות דוגמאות צבע ללא
כל הגבלה ,והכל לפי דרישת החברה ועל פי שיקול דעתה.
.5

תקופת ההסכם:
(א) תקופת ההתקשרות לביצוע העבודה בתוך  30ימים ממועד חתימת שני הצדדים
על החוזה והמצאת הזמנת עבודה (להלן " -התקופה המקורית").
(ב) החברה שומרת לעצמה הזכות להאריך החוזה ב 30-ימים .לחברה קיימת
האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.
בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים
(ג)
שהתחייבו מעצם הארכת ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם
ידאג הספק להארכה ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות ,אישורי הביטוח ו/או
פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש .
(ד )

(ה)
(ו)

(ז )

.6

לא הודיעה החברה לספק בכתב על רצונה להאריך את תקופת החוזה ,החוזה
יסתיים במועדו או במועד הסיום שיצויין במסמך התקופה המוארכת ,לפי
העניין.
הספק יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה,
או לפי הוראות המנהל.
במידה ולא יעמוד הספק במועדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה ,ישלם
הספק פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש ,והכל כמפורט בחוזה ,ומבלי לגרוע
מכל סעד הנתון לחברה לפי הדין ו/או ההסכם.
על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה ,רשאית החברה בכל עת ,מכל
סיבה שתיראה לה גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו ,להביא חוזה
זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר ,על ידי הודעה בכתב אשר תינתן לספק  30יום
מראש .הובא החוזה לידי גמר כאמור ,תשלם החברה לספק את התמורה המגיעה
לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל
עד למועד הפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת החברה ,בניכוי כל הכספים
אותם החברה זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין.
כנגד קבלת התמורה הנ"ל ,לאחר הניכויים ,לא תהיינה לספק כל טענות ו/או
תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה
במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור הציוד ו/או המוצרים שהוזמנו אך טרם
סופקו בפועל ,כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור.

כמויות ,סכום החוזה ותנאי תשלום:
(א) הסכם זה הינו לאספקה של עבודות נגרות בהתאמה אישית בהתאם לכתב
הכמויות והמפרט הטכני כפי שאושר לספק בועדת המכרזים וכמפורט במסמכי
המכרז.
(ב) תמורת אספקת המוצרים והחומרים וביצוע כל התחייבויות הספק לפי המכרז
והחוזה ולשביעות רצונה של החברה ,תשלם החברה את הסכומים שיתקבלו לפי
חשבונות שיאושרו על ידי החברה ואשר יערכו על סמך ההזמנות שנחתמו כדין
ע"י מורשי החתימה ,והכל בהתאם למחירים שנקבעו לספק במכרז ,לפי הצעתו
שאושרה [להלן " -התמורה"].
מובהר ומוסכם ,כי לו תדרוש החברה אספקת מוצר אשר אינו כלול בכתב ההצעה
(ג)
(חלק ג' למסמכי המכרז) ,ייקבע מחירו על פי מחירון השוק ובניכוי שיעור ההנחה
הנקוב על ידי הספק בהצעתו ,בהתאם למהות המוצר והספק יחוייב לספקו
במחיר המתקבל בהתאם לאמור לעיל ובמועדים בהתאם להסכם זה.אלא שבכל
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מקרה שמורה לחברה הזכות ,ככל שתבחר בכך על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרכוש
את המוצרים או חלקם מספק אחר ,בלא שיהא בכך משום הפרת הסכם זה ובלא
שתהא לספק כל טענה בשל כך.
. 7תנאי תשלום:
(א) תמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז והחוזה ,בשלמותם ,תשלם החברה לפסק
סך כולל של ____________________ [להלן – "התמורה"] .התמורה תכלול
כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו ,ולמעט המע"מ.
התמורה תשלום לספק בהתאם לשלבים הבאים:
 20%מן התמורה – כמקדמה על חשבון ,זאת בתוך  7ימים ממועד חתימת הצדדים
על הסכם זה והפקת הזמנת עבודה.
 50%מן התמורה – עם אספקת כלל המוצרים למשרדי החברה.
 20%מן התמורה – עם סיום התקנת כלל המוצרים לשביעות רצון החברה.
לצורך קבלת התמורה ,יעביר הספק למנהל חשבון מפורט ,נקוב בש"ח ,ביחס
לסכום התמורה המגיעה לו בעד השירותים והעבודות שביצע ,ובהתאם לשלבים
הנ"ל ,ויצרף לו אישור מנהל על כך שהמוצרים סופקו בהתאם לתנאי ההסכם
וההזמנה.
(ב)

(ג)

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום ,במלואו או בחלקו בתוך  14ימים
ממועד הגשתו ,והתמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם לספק בתנאי תשלום
שוטף  30 +יום מיום הגשת החשבון ע"י הספק.
המחירים בהצעת הספק יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לוח מס'  13כללי,
ע"פ ההוראות הבאות:
 .1המחירים המופיעים בכתב ההצעה ובחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא
יתווסף אליהם כל סוג של התייקרות במהלך כל תקופת ההתקשרות ,למעט
בהתאם למפורט להלן:
 .2המחירים המופיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף
אליהם כל סוג של התייקרות במהלך כל תקופת  24החודשים שמניינם יחל
מהמועד האחרון להגשת ההצעות
(להלן 24" :החודשים הראשונים של ההתקשרות" ).
"מדד בסיס" – הוא המדד הידוע בתום  24חודשים החל מהמועד האחרון
עפ"י להגשת ההצעות .
"מדד קובע" – הוא מדד האחרון והידוע במועד(י) הגשת החשבון(ות) או כפי
שיקבע במסמכי המכרז.
 .3בגין עיכוב בתשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק (ב) ,תשלם החברה הצמדה
וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית התשכ"א –  ,1961זאת לתקופת העיכוב
בלבד ,ובלבד שנעשתה דרישה ופניה לכך ,על ידי הספק ,בתוך  60יום,
לכל המאוחר ,ממועד העיכוב בתשלום .לא הגיש הספק דרישה תוך מועד
זה ,יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום הפרשי ריבית והצמדה כלשהם.
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 .4התמורה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של
הספק לפי ההסכם ,לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר
תשלומים עבור שכר עבודה והעסקת כח אדם ,שימוש בכלי הרכב ובציוד,
הוצאות רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת מכל
סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא ההסכם.
הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהחברה תוספות מחיר ,העלאות או
שינויים בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה ,שינויים בשער מטבע,
שינויים בעלויות החמרים ,הטלת או העלאת מסים ,היטלים או תשלומים
אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל גורם נוסף ,ולרבות דרישות מכל
גורם מוסמך.
התמורה תהיה התמורה המלאה והיחידה אותה תידרש החברה לשלם
לספק תמורת ביצוע העבודות והאספקה נשואי הסכם זה.
 .5מס ערך מוסף בגין התמורה עבור אספקת המוצרים ,יחול על החברה,
וישולם על ידה לספק ,על פי שיעור המס במועד תשלומו של כל תשלום
ותשלום לפי הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.
 .6כל מס ,היטל או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על שירותי הייצור
והאספקה ו/או העסקה לפי הסכם זה ,יחולו על הספק וישולמו על ידו.
 .7החברה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לספק ,כנגד הוצאות
שנגרמו לה עקב הפרת ההסכם על ידי הספק ,וכנגד כל סכום המגיע לה מאת
הספק.
 .8מובהר ומוסכם ,כי אין הספק רשאי להמחות את הסכומים המגיעים לו
מהחברה לכל אדם ,תאגיד וגוף אחר ,והספק מתחייב שלא לעשות כן.
 .9בגין עיכוב בתשלום החברה  ,מעבר למועד הנקוב בס"ק (א)תשולם לספק
תוספת ריבית בשיעור המפורט בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א
 – 1961לתקופת העיכוב בלבד ,ובלבד הספק הגיש דרישה מפורשת לחברה
 ,בתוך  60יום מיום העיכוב  ,לא הגיש הספק דרישה כאמור יראוהו כמי
שויתר על זכותו לתשלום הפרשי ריבית והצמדה כלשהם  ,ביחס לאותו
פיגור בתשלום.

 .8ערבות:
א .להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ,יפקיד הספק בידי החברה
לפני מועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד
המחירים לצרכן (לוח כללי) ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
שתשמש כערבות ביצוע לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק נשוא החוזה על סך 5,000
ש"ח (חמשת אלפים  )₪כולל מע"מ.
ב .תנאי ונוסח הערבות יהיו בהתאם לנוסח המצורף לנספח א' להסכם זה.
ג .הערבות תהיה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית בלא צורך בהנמקה ,לפי פנייה חד
צדדית של ראש החברה או גזבר החברה ,בכל מקרה שלפי קביעתם הספק לא ביצע את
העבודות ,כולן או חלקן ,ו/או הפר או לא מילא את התחייבויותיו על פי חוזה זה ,כולן או
מקצתן ,או במקרה של סכומים המגיעים לחברה בגין הפרשים הנובעים מתשלומי יתר ו/או
טעויות בחשבונות הספק .היה והערבות תחולט על ידי החברה והחוזה לא יבוטל ,ימציא
הספק ערבות חדשה בנוסח ובתנאים זהים לזו שחולטה.
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ד .למען הסר ספק ,סכום הערבות שנגבה על ידי החברה ,ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט ,מבלי
שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי החברה או כלפי ראש החברה ו/או גזבר החברה ו/או
כלפי המנהל בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של החברה
שיש לה לפי החוזה ו/או לפי כל דין בגין הפרת החוזה.
ה .ערבות הביצוע ,תהא בתוקף לתקופה של  3חודשים ממועד החתימה על חוזה זה 7 .יום לפני
פקיעת מועד הערבות הבנקאית ,יאריך הספק את תוקפה של ערבות הביצוע לתקופה נוספת
זאת כלל שהעבודה לא הסתיימה ,כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף לשלושה חודשים
נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק מתחייב
לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה ו/או התקופה/ות המוארכת/ות ,תהיה בידי
החברה ערבות תקפה בנוסח המצורף לחוזה.
ו .הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע ,וכל הוצאה נדרשת אחרת.
ז .בנוסף לערבות הבנקאית כאמור ,רשאית החברה לעכב את יתרת תשלומיה לספק/לספק
ולקזז מיתרת תשלומיה ,כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הספק כלפי
החברה ו/או כלפי צד ג'.
ח .מובהר בזאת ,כי מתן הערבות אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו עלפי
החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה או
חלקה ,על ידי החברה ,לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים ו/או הפסדים ו/או
סעדים נוספים על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.
ט .מוסכם על הצדדים כי ערבות המכרז שהוגשה על ידי הספק תוכל לשמש כערבות ביצוע
ובלבד שהספק יפעל להאריך את תוקפה כנדרש ,ובמצב דברים זה סעיף  8על תתי סעיפיו
יחול על ערבות המכרז אשר תשתמש ממועד חתימת הסכם זה כערבות ביצוע לכל דבר
ועניין.

 .9אספקת המוצרים והבעלות בהן:
א .הבעלות על המוצרים והחומרים שיסופקו על ידי הספק ,לפי הסכם זה ,תעבור לידי החברה
החברה עם קבלתם על ידה ,במקום שנקבע לאספקתם .האמור בסעיף זה אינו גורע מנשיאת
הספק באחריות לטיב מוצריו ולתקינותם ,כנדרש במסמכי המכרז ובהתאם לכל דין ,ובכלל
זה חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם .1980 -
א .במידה וסופקו לחברה מוצרים ו/או חומרים פגומים ,או מוצרים שאינם מתאימים מבחינת
הסוג ,האיכות ,התיאור או התכונות ,לדרישות המפרט ו/או ההזמנה ,יחליף הספק מוצרים
וחומרים אלה ויספק מוצרים ו/או חומרים אחרים חדשים במקומם ,לשביעות רצון
החברה .החלפת מוצרים וחומרים פגומים תיעשה בדחיפות ולא יאוחר מ 24-שעות ממועד
הודעת החברה.
במידה והספק לא יעשה כן ,תהא החברה רשאית לרכוש את המוצרים ו/או החומרים מספק
אחר ולחייב את הספק בהפרשי המחיר ובכל הוצאה אחרת שתיגרם לה בתוספת  15%עבור
תקורות החברה ,וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה במסגרת הסכם זה ובמסגרת
כל דין.
ב .מוסכם ,כי במידה והספק לא יספק את המוצרים ו/או החומרים תוך המועד הנקוב בהזמנת
העבודה ו/או סיפק מוצרים באיכות ירודה או שאינם עומדים בתנאים ובאיכות המוגדרת
במיפרט ,ו/או לא החליף את מוצרים ו/או החומרים הפגומים בתוך  24שעות מעת שנדרש
לעשות כן ,ישלם הספק לחברה סכום של ( ₪ 500במילים :חמש מאות ש"ח) לכל יום איחור
לכל מוצר ,כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.
תשלום הפיצויים המוסכמים אין בו כדי לשחרר את הספק מהתחייבותו להשלים את אספקת
המוצרים ו/או החומרים ולמלא אחר התחייבויותיו במסגרת הסכם זה ,ואין בו כדי לגרוע
מכל זכות אחרת של החברה כלפי הספק ,הן לפי הסכם זה והן לפי הוראות כל דין.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי אם יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו במסגרת
הסכם זה ,תהא החברה רשאית לרכוש את המוצרים והחומרים ,כולם או מקצתם ,מספק
אחר ,וזאת באופן מיידי.
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במקרה שכזה ,ישא הספק בהוצאות אספקת החומרים ו/או המוצרים מהספק האחר ,בגין
ההפרה ,והחברה תהא רשאית לקזז ולנכות את הסכומים המתאימים מכל סכום שיגיע או
שמגיע לספק ממנה.
בחתימתו על הסכם זה ,נותן הספק את הסכמתו הבלתי חוזרת להזמנת המוצרים והחומרים
מספק אחר ,כאמור לעיל.

אחריות וביטוח:
 .10אחריות ,פיצוי ושיפוי:
א .הספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף או לרכוש שיגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לצד
שלישי כלשהו ו/או כל אדם ו/או גוף משפטי כתוצאה ו/או בקשר עם אספקת הטובין על
פי הסכם זה לרבות אחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם בטובין ו/או חוסר התאמתם
לדרישות החברה ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהטובין ו/או נזק שייגרם
במהלך התקנת הטובין והמוצרים.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה הספק אחראי לאבדן ו/או נזק שיגרם לחברה,
לעובדיה ו/או לכל אדם הפועל מטעמה והוא מתחייב לשפות את החברה על כל תביעה ו/או
הוצאה שיגרמו לה בגין האמור לעיל ,בקשר עם אספקת הטובין והתקנתם על פי הסכם
זה.
ג .הספק יהיה אחראי לאבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו ולכל הפועל בשמו
ומטעמו בקשר עם אספקת הטובין והתקנתם על פי הסכם זה והוא מתחייב לשפות את
החברה על כל תביעה ו/או הוצאה שתגרם לה מחמת פגיעה כאמור ו/או תביעה שתוגש
נגדה בקשר לכך.
ד .הספק אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו לו ולרכושו כתוצאה ו/או בקשר עם אספקת הטובין
והתקנתם על פי הסכם זה.
ה .הספק יהיה אחראי לנזקים מכל סוג ומכל סיבה שיגרמו לטובין עד אספקתם לחברה
והגיעם למקום אחסונם הקבוע.
ו .הספק פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן
ו/או נזק להם אחראי הספק כאמור בסעיפים א-ה .ומתחייב לשפות ולפצות את החברה
ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין
מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכח האמור לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד.
ביטוח :

.11
א.

ב.

ג.

ד.

מובהר בזאת כי ,אין באמור בסעיפי האחריות והביטוח המפורטים לעיל ולהלן ו/או
בעצם עריכת איזה מהביטוחים על ידי הספק ,כפי שיפורטו להלן ,כדי לגרוע מאחריותו
והתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ,ו/או כדי לשחרר את הספק
מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ו/או להטיל על החברה כל חובה נוספת
מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין.
מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי הדין,
באחריותו של הספק ובהתאם להחלטתו לערוך על חשבונו במשך כל תקופת מתן
השירותים נשוא הסכם זה ,ביטוחים באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול
בישראל ,בהתאם לאפיון השירותים ולאחריותו של הספק על פי הדין הישראלי בכל
הקשור במתן השירותים על פי הסכם זה.
הספק פוטר לחלוטין את החברה ו/או עובדיה וכל הבאים מטעמם מכל אחריות וחבות
לכל ובגין כל נזק באחריותו של הספק בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה ,אשר ייגרם
ו/או נגרם לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות לעובדים המועסקים על ידי הספק אשר
מקורם בכל עילה שהיא בכל הקשור במתן השירותים על פי הסכם זה.
נשאה החברה בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או
לצד שלישי כלשהו (כולל לעובדי הספק ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה ממתן
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ו/או ביצועם של השירותים ,יהיה על הספק להחזיר לחברה באופן מיידי כל תשלום
ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה בגין הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.
הספק מתחייב כי בכל ביטוח רכוש אשר יערוך הספק בקשר עם השירותים נשוא הסכם
זה ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או מי מטעמה ובלבד
שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הספק מתחייב כי ביטוחי האחריות הנערכים על ידו בקשר עם השירותים נשוא הסכם
זה ,יורחבו לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל מעשה ו/או
מחדל רשלני של הספק.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר
ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,
מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לנזקים בהתאם
לנוסח "הצהרה  -פטור מאחריות לנזקים" ,המצורפת לחוזה זה ומסומנת כנספח ב'
( ,)1כשהיא חתומה כדין על ידי הספק.
על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל
חוק אחר הדן בביטוח עובדים ע"י מעבידיהם וכן לדווח למוסד לביטוח לאומי על
העסקת קבלני מישנה מטעמו.
הספק מצהיר ומתחייב כי הביטוחים הנערכים על ידו בקשר עם השירותים נשוא הסכם
זה ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על
ידי החברה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר
שיתוף ביטוחי החברה .לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח
התשמ"א –  1981לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.
הפרות וביטול ההסכם:
(א) הוראות סעיפים 3א-ג4 ,א-ב(6 ,יא) ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,ו 14 -להסכם זה –הינן תנאים
עיקריים בהסכם זה והפרתן תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
(ב) בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין
ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה
החברה רשאית להביא הסכם זה לסיומו ע"י הודעה בכתב לספק .ניתנה הודעה
כאמור ,יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום
 96שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול לספק ,או  7ימים לאחר משלוחה בכתב
בדואר רשום לספק ,לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה ,הכל לפי המוקדם יותר.
ואלו הם המקרים:
( )1הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
( )2הספק הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה
תוך המועד שקבע ראש החברה או מי מטעמו ,או חזר על אותה הפרה.
( )3כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה ,או שהוא מפסיק את
מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה ,או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה
ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי המפקח ,או שאינו מבצע
את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על פי לוח הזמנים ,או שהינו מפר
התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו מציית תוך
 3ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה שנמסרה
לספק בכתב ,להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע
העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיים
התחייבות.
( )4הספק אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון החברה.
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( )5הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי הספק או נעשתה פעולה כלשהי של
הוצאה לפועל לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה
לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.
( )6הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו ,כולם
או חלקם או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה שהספק הוא תאגיד
התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו
כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך
הסדר ענייניו.
( )7הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של החברה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו
נתן או הציע שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות
נשוא ההסכם.
( )8הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של החברה כי הצהרה כלשהי של הספק
שניתנה בהסכם או במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז אינה
נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
( )9במקרה והספק איחר מעל  14ימים ממועד האספקה הקבוע בהזמנת
העבודה שקיבל מהמנהל.
( )10כשהחברה נוכחה לדעת כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה
מסיבה בריאותית ,כספית ,טכנית או מכל סיבה אחרת.
( )11כשהספק הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן משנה
בביצוע העבודות בלי הסכמת החברה מראש ובכתב.
( )12הספק משתמש בחומרים ו/או ציוד גרועים בביצוע העבודות ו/או אינו
משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים עפ"י חוזה זה.
( )13הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו
תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.
( )14אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או מי
מבעלי מניותיו ו/או מנהליו והוגש כנגדו/ם כתב אישום או שהספק /מי
מטעמו נתפס/נחשד בגניבה ,בלקיחה או מתן שוחד או בכל מעשה מרמה.
( )15התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה
איננה נכונה ,או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה
בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק.
בוטל ההסכם כאמור לעיל ,לא תהיה החברה חייבת לשלם לספק כל תשלומים
עקב הבאת ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע לספק בגין המוצרים שסיפק
בפועל עד מועד סיום ההסכם ,ובכפוף לזכויותיה כאמור בהסכם זה ולפי כל דין.

(ד) מבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה
החברה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
תשל"א  1970 -ועל פי הדין ,ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה ,ומבלי לגרוע
מהזכויות האמורות ,תהיה החברה זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים :לתבוע את
אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם
לספק אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.
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 .13הוראות שונות:
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ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לספק ומועדיהם.
השתמשה החברה בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור
בזכויות החברה כביטול ההסכם על ידי החברה אלא אם החברה הודיעה על כך במפורש
ובכתב ,והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו
הודעת ביטול כאמור.
איחור של עד  14יום בתשלום שעל החברה לשלם לספק לא יהווה הפרה של ההסכם ולא
יזכה את הספק בפיצוי כלשהו ,ואף לא בזכות לתשלומי ריבית.
גילה הספק סתירה בהוראות הסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות
ההסכם לבין הוראות הנספחים השונים ,יפנה במיידית לחברה על מנת לקבל הנחיות
בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי החברה יהיה סופי ויחייב את הספק.
כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא
אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,והסכם זה יפורש לאור מסמכי
המכרז.
מובהר ומודגש כי התחייבויות החברה לפי הסכם זה מותנות באישורים התקציביים
העומדים ושיעמדו לרשות החברה ,והסכם זה כפוף להוראות הדין ולאישורים הנדרשים
על פיו.
שני הצדדים מוותרים על הצורך בהודעות והתראות נוטריוניות או אחרות בקשר לחוזה.
כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה
אישית או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת במבוא להסכם זה .הודעה שנשלחה בדואר
רשום תחשב שנתקבלה  72שעות לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל.
לבתי המשפט המוסמכים בבאר-שבע ,תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה
שתוגש בכל הנוגע להסכם זה
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
הספק

______________
החברה
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נספח א'

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

ערבות בנקאית (ביצוע)
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לכבוד:
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
רחוב המלאכה  5אריאל

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ערבות בנקאית אוטונומית (ערבות ביצוע) מספר___________
על פי בקשת ___________________________ (להלן" :המבקש/ים") ,אנו ערבים
בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים ש"ח) (להלן:
"סכום הערבות") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת
המבקש/ים להבטחת ביצוע מלוא התחייבויותיהם בקשר עם חוזה לאספקת עבודות
נגרות בהתאמה אישית.
בערבות זו:
"מדד חדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו .
(א)
(ב) "מדד יסודי"  -מדד חודש ______ שפורסם ביום _________ והעומד על
_______________ נק'.
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן ,לוח מס'  ,13המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
(ג)
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד
ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם
נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש
לעומת המדד היסודי .אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד
לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה
סכום הערבות.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ 7 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו,
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת
הפרשי הצמדה למדד ,כאמור לעיל ,מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.
ערבות זו תישאר בתוקף עד יום_________________(כולל) ועד בכלל ,ולאחר תאריך
זה תהא בטלה ומבוטלת .דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב ,לא
יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,ואינה ניתנת להעברה או להסבה.

בנק _______________

בכבוד רב ,

41
חתימה וחותמת המציע:

.

נספח ב'
הצהרה על מתן פטור מאחריות
תאריך __________ :
לכבוד
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ (להלן" :החברה")
רחוב המלאכה 5
אריאל

הצהרה
שם הספק______________ :
כתובת:

______________

חוזה/מכרז מס' 02/19 :
תיאור השירות  :אספקת עבודות נגרות בהתאמה אישית (להלן" :השירותים")

אנו ____________________ ח.פ_______________ .מרחוב ____________________,
מיקוד _____________ ,מצהירים בזאת :
א.

הננו משתמשים במתן השירותים שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד טכני ו/או חשמלי ו/או
אלקטרוני ו/או כל ציוד ו/או רכוש אחר אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מתן השירותים שבנדון.

ב.

על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו להתחייב כדלקמן:
.1

.2

.3

.4

.5

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או
לציוד האמור לעיל אשר מובא על ידנו ו/או המשמש אותנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם מתן
השירו ובעת ביצועם ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של
הציוד המפורט לעיל ומוותרים על זכות השיבוב (התחלוף) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה במקרה שכזה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לרכוש בבעלותנו ו/או
בבעלות מי מטעמנו ו/או לרכוש בבעלות צד שלישי כלשהו עקב וכתוצאה מפעילותנו במתן
השירותים ו/או השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר משמש אותנו ו/או מי מטעמנו ו/או
עבורנו לשם פעילותנו במתן השירותים ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו,
בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי מטעמה
לרבות מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות
מיד עם קבלת דרישתה הראשונה.
הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את פוליסות ביטוח באמצעות חברת ביטוח
המורשית כדין לפעול בישראל ,בהתאם לאיפיון השירותים ולאחריותנו על פי הדין הישראלי
בכל הקשור במתן השירותים על פי הסכם זה ,במשך תוקפו של ההסכם וכל התקופה בה קיימת
לנו אחריות על פי ההסכם שנחתם בינינו ועל פי הדין.
ולראיה באנו על החתום
בכבוד רב
(שם המצהירים)

(חתימת המצהירים)

(תאריך)
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נספח ג'

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

כתב כמויות
מצורף קובץ PDF
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נספח ד

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

מפרט טכני
תוכניות
מצורף קובץ PDF
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נספח ה'

יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות

כתב הצעה
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יובלים בשומרון ( )2003בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/19
לאספקת עבודות נגרות
כתב הצעה







תמורה מרבית לאספקת כל עבודות הנגרות
המפורטות במפרט בטכני וכתב הכמויות ,ללא
מע"מ

₪ 200,000

הנחת המציע באחוזים:

____%

הנחת המציע במלים:

___________
אחוזים

התמורה המוצעת לאחר ההנחה ,ללא מע"מ

______ ש"ח

מציע אשר ינקוב אחוז הנחה שלילי (תוספת) – הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
מציע אשר לא ינקוב דבר ,ייחשב כמי שהציע  0אחוזי הנחה.
במקרה של אי-התאמה בין אחוז ההנחה שצוין ובין המחיר לאחר הנחה שצוין –
יגבר אחוז ההנחה ,ויראו את המשתתף כמי שהציע את המחיר לאחר ההנחה
המתקבל מהמחיר המירבי בהפחתת אחוז ההנחה (גם ככל ששונה מהמחיר לאחר
הנחה שצוין על ידו).
לכל הסכומים יתווסף מע"מ כדין.

שם המציע

___________

חתימת המציע ___________
תאריך _______________

____________

ת.ז או ח.פ

כתובת המציע____________
____________

טלפון
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