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 2018מאי 

 נספח א'

 המקומית גבעת זאב המועצה 

 90917, גבעת זאב 44המכבים 

 5362477-20; פקס: 5360100-02טל: 

 

 3/18מסגרת פומבי מס' מכרז 

 חומרי  ניקיון וציוד מתכלהאספקת רכש בעניין פניה לקבלת הצעות 

 -   נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 

 המועד להגשת ההצעות

 12:00 שעהעד ה 5/2018/31 תאריך 'ה יום

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים( 

 נשוא המכרז .1

הצעות לרכש (, מזמינה המזמיןו/או המועצה  - )להלןהמקומית גבעת זאב המועצה  .1.1
(. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כרזהמואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה )להלן: 

שלא ₪  500בסכום של . 0015-8:00: בין השעות 17מחלקת גביה, רחוב הגיא במשרדי 
 במשרדי המועצה. . ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלותיוחזר

 (.הציוד -השירותים כוללים רכש ואספקת החומרי ניקיון וציוד מתכלה )להלן .1.2

 עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם מסגרת לתקופה בנוסח המצורף. .1.3

, הכמויות בכתב הכלול הציוד לאספקת עבודה הזמנות לזוכה יוצאו ההסכם תקופת במהלך .1.4
 .עבודה הזמנת הוצאת ממועד עבודה ימי 7מתוך  יאוחר לא, שיסופק

 הזמנת עבודה תוצא באופן מרוכז ע"י המועצה.

מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להורות לספק על פיצול מיקום אספקת הסחורה 
 למיקומים שונים בתחום שיפוט המועצה.  

בתחום  העבודה לאתר הובלה, אספקה, רכש כוללים השירותים כי מובהר, ספק הסר למען .1.5
 (. השירותים - להלן) כך לשם הנדרשת הוצאה וכל המזמין למחסן או שיפוט המועצה

המציעים  -השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה  .1.6
 מופנים לעיין בהסכם.

מרשי  בכפוף להוצאת הזמנת עבודה לספק, החתומה ע"י – השירותים יבוצעו עבור המועצה .1.7
 החתימה של המועצה.
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בהיקף ציוד סעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכישת האמור ב
 כספי כלשהו ו/או בכלל.

למען הסר ספק, אין במכרז זה התחייבות כלשהי של בתי הספר / גני הילדים לפנות לספק  .1.8
ו/או כדי לחייב את המועצה ו/או בתי הספר ו/או גני הילדים לרכישת ציוד בהיקף כלשהו 

 מהספק.

בתקנים  עומדיםכל החומרים מתוצרת סנו או זוהר דליה. כל חומרי הניקיון שיסופקו יהיו  .1.9
 בנושא הקיימות.ם או משתמש מקדהמציע ישראליים ו

  -תנאי סף להשתתפות  .2

שות הסף המצטברות במועד הגשת הצעתם במכרז ירשאי להשתתף במכרז מציעים העונים על דר
-  

באספקת ציוד מתכלה / חומרי ניקיון לרשות מקומית ו/או גוף ציבורי  בעל ניסיוןהמציע  .2.1
 השנים האחרונות. 3באופן שוטף בתקופה של שנה לפחות במהלך  –ו/או גוף גדול 

כולל פרטי הגוף,  –להוכחת האמור יצרף הספק להצעה המלצות או רשימת ממליצים 
 קשר )שם תפקיד( וטלפון. תקופת השירות, סוג הציוד שסופק, היקף כספי , זהות איש

 כמפורט להלן. ערבותהמציע צירף להצעה  .2.2

להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח  - נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצההמציע  .2.3
 המצורף למסמכי המכרז.

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .3

 סמכים/המובנוסף להם את כל  חתומים, - את כל מסמכי המכרזלצרף להצעתו ל המציע ע .3.1
 האישורים הבאים:

 "(. הערבות)להלן: " 31/7/2018בתוקף עד ליום  5,000ערבות בנקאית ע"ס  .3.1.1
 

על ידי בנק או חברת  הצורפו אליה ערבות מכרז חתוממובהר כי הצעה שלא 
תפסל על הסף ולא תובא  - ביטוח וערבות ביצוע חתומה בראשי תיבות בלבד 

 !.לדיון
 לנספח ו'.הזוכה ישלים ערבות ביצוע בהתאם 

צו רישוי העתק של רישיון עסק, ככל שהעסק של המציע טעון רישוי עסקים ע"פ  .3.1.2
ככל שלא יצורף רישיון עסק, יש לצרף  - 2013-תשע"געסקים )עסקים טעוני רישוי(, 

המציע לפיו העסק אינו טעון רישיון עסק ע"פ  להצעה אישור / חוו"ד של יועמ"ש
 דין.

 חוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.אישור תקף על ניהול פנקסים כ .3.1.3

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .3.1.4

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .3.1.5

 אישור ניכוי מס במקור. .3.1.6

' למסמכי תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל במסגרת נספח ג .3.1.7
 המכרז, כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד.

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ולמסמך כלשהו נדרש אישור עו"ד  .3.1.8
 יאושר המסמך כנדרש. -רו"ח  /

 לעיל. 2כל האישורים / מסמכים הנדרשים בסעיף  .3.1.9

 הסכם חתום בכל עמוד ע"י מורשיי החתימה של המציע. .3.1.10
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  תהיה המועצה רשאית לפסלה. -לא כל המסמכים המבוקשים כאמור הצעה שתוגש ל

 הצעת המציע .4

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו  -המציע  .4.1
 ם ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.כוללת את כל המחירי

כתב הניתנת על ידו ביחס למחירי  באחוזיםההנחה נקוב בהצעתו בשיעור על המציע ל .4.2
 הכמויות.

 ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי  כתב הכמויות.

לרבות הנספחים המצורפים למסמכי  לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל,על המציע  .4.1
וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה  המכרז,

 המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

את כוללים ו -  כולל מע"מלא  – בשקלים חדשים בלבדנקובים בכתב הכמויות המחירים  .4.2
, ציודבמכרז, בביצוע אספקת ה והכרוכות בהשתתפותאלו כלל הוצאות המציע, ובין השאר, 

פריקתו, ב"אתר הלקוח" )בהתאם לדרישת הובלתו, מסירתו, סימונו )לוגו + כתובית(, 
 .תנאי המכרזכלל לצורך קיום  - וכיו"ב , המועצה(

אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו . העל המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפ .4.3
 .של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל. .4.4

המצורף כחלק בלתי הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .4.5
 נפרד ממסמכי המכרז.

 
 :ידי תאגיד או שותפות-הצעה המוגשת על

ורשי החתימה די מי-חתם ההצעה במכרז עליהיה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, ת .4.6
 מטעם המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז  .4.6.1
 נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של תעודת התאגדות של המציע. .4.6.2

ל ההצעה, היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים ע .4.7
 ויצורפו להצעה המסמכים הבאים: בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז  .4.7.1
 נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר רישום השותפות. .4.7.2

 ותוקפהמועד להגשת הצעה ה .5

חתומים וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים,  ,הילוותיעל נ ,את ההצעה .5.1
, מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך סגורה, כשהיא באופן ידני יש להגישומלאים כנדרש, 

האחרון להגשת ההצעות המפורט  מהמועד, לא יאוחר ולא מזוהה מעטפה סגורה היטב
 משרדי המועצה. (, ב"המועד להגשת הצעות)להלן: "שת מסמך זה ברי

פקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת לעיל, יש לה .אין לשלוח את ההצעה בדואר
 כשעליה רשום מספר המכרז. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.
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למציע שיב תקבלת הצעתו ו-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על איתהמועצה  .5.2
המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי  .במסגרת הצעתו ושנמסרה על יד תואת הערב

 כלשהם מהמועצה.

 הסכם וחובות מציע זוכה .6

תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי  .6.1
 .המכרז

 שאלות ובירורים .7

לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז יוכלו אשר רכשו את מסמכי המכרז מציעים  .7.1
שאלות ובקשות להבהרות הנספחים למסמכי המכרז. ולקבל הבהרות לגבי המכרז ו/או 

 12:00בשעה  5/2018/21עד ליום יועברו בכתב לידי מנהלת הרכש במועצה, בתיה מניס 
פניות לא יתקבלו   batya@givat-zeev.muni.ilבתיה מניס  או בדוא"ל 02-5360210בפקס' 

-02מס' הטל' לוידוא קבלתו של מזכר פקס' / דוא"ל בלבד, הינו  ,  טלפוניות או אחרות.
5360116. 

 

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .7.2
הבנה בקשר לפרט כלשהו -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איאת מסמכי המכרז. 

המועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזההמכרז ו/או בבמסמכי 
 ת.והצע

 שונות .8

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה  .8.1
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי  -שווה 

 שהינה הזולה ביותר מבין ההצעות.שתמצא לנכון , עד לקבלת הצעת מחיר 

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או תהיה רשאית המועצה  .8.2
 חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .8.3

 בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .8.4
מונע  המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

 .כנדרש ההצעה הערכת

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או מועצהכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של ה .8.5
 .לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה  .8.6
 הזוכה. 

 
 בברכה,

 יוסי אברהמי                        

 המקומית גבעת זאב ראש המועצה                   

 נספח ב' 
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 מסגרתהסכם 

 
 שנת ___________חודש _____________ ביום _________ ב שנחתם

 

 -י  ן    ב    -

 

 

 המקומית גבעת זאבמועצה ה

 90917 44המכבים 

 ("המזמין" ו/אוהמועצה" " להלן:)

 

  -לבין-

   _______________  __________________ 

 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   

 מרח' ______________  מרחוב _____________   

 המוסמכים לחתוםעל ידי מנהליה    מ________________   

 ולהתחייב בשמה כדין  "(ספקה)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(ספקה)להלן: "       

 

 

לאספקת חומרי ניקוי וציוד מתכלה  3/2018והמועצה פרסמה מכרז מסגרת פומבי מס'  והואיל:

  (המכרז -)להלן 

 

 הצעה מטעמו במכרז והצעתו נקבעה כזוכה במכרז.והספק הגיש  והואיל:

 

קבלן עצמאי שביכולתו לספק את הציוד במועדים הנקובים בחוזה זה ולמלא  -והספק   והואיל:

 את כל התחייבויותיו כלפי המועצה, הכל כמפורט בחוזה זה;
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כל והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את הציוד וה והואיל:

בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בחוזה 

 זה;

 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה  והואיל:

 לעיל ולהלן;

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 

 כללי .1

 המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא לחוזה זה וכלל נספחי  .1.1

 -באספקת הציוד נשוא הסכם זה יקבל הספק הנחיות ממנהלת הרכש במועצה )להלן .1.2
 (.המנהל

   
 התחייבויות הספק .2

( בהיקף ציודה -חומרי הניקוי והציוד המתכלה  )להלן הספק מתחייב לספק  למועצה את  .2.1
 וצע על ידו במכרז ליחידה.שיתבקש ע"י המועצה, במסגרת הזמנת עבודה,  ובמחיר שה

לספק את הציוד למחסן המועצה, לא יאוחר מהמועד הנקוב בהזמנת העבודה הספק מתחייב  .2.2
 ימי עבודה. 7ולא יאוחר מתוך  –

הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון   יונות, התעודות, רישה כל מצהיר כי הוא בעל ספקה .2.3
 גבוהה ובאופן מקצועי.ת באיכות ת השירואוהמקצועיות הדרושים ליתן 

, לרבות רישיון הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים לאספקת הציוד .2.4
. 2013-תשע"גצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, טעון רישיון עסק ע"פ עסק, ככל שעסקו 

אית הספק מצהיר כי ידוע לו שהתחייבותו זו הינה יסודית ובכל מקרה של הפרתה, תהיה רש
 המועצה לבטל עמו את ההסכם.

אשר יכלול  שימוש בכל  , הכלול בכתב הכמויות, הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם .2.5
אמצעי עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי עבודה , חומרים , וכיוצ"ב, 

 מבלי שתידרש כל תמורה נוספת מאת המועצה.

ל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום הספק מתחייב להודיע למנהל על כ .2.6
 לשיבוש מהלך העבודה ובכל מקרה מתחייב הספק  לסיים את  העבודה בשלמות.

הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות  .2.7
 המועצה, בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.

מקצועיים ומיומנים, שיש להם הידע והכישורים  הספק מצהיר כי הוא מעסיק עובדים .2.8
 הדרושים לביצוע העבודות באיכות גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.

 הזמנת עבודה  .3
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מעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה, תפנה המועצה לספק בהזמנת עבודה ספציפית בהתאם  .3.1
לנוסח הנכלל כנספח להסכם )ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים( לקבלת ציוד  

 (.הזמנת העבודה -בהיקף ספציפי  כמפורט בהסכם זה )להלן 

 היקף וכמות הציוד הנדרש.בהזמנת העבודה ייקבעו,  .3.2

 ה תוצא באופן מרוכז ע"י המועצה.הזמנת עבוד .3.3

 למען הסר ספק, הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד. .3.4

 

כל מתוצרת סנו או זוהר דליה. הספק מתחייב כי כל חומרי הניקיון שיסופקו על ידו יהיו  .4
 בנושא הקיימות.ם או משתמש מקדהספק עומדים בתקנים ישראליים והחומרים 

 תמורה .5

מחירי כתב הכמויות בהפחתת הנחה של  - לספק את המחיר המוסכםהמועצה תשלם  .5.1
%______________ )בהתאם להצעת המציע( במכפלת מספר יחידות הציוד שיסופקו בפועל 

 בצירוף מע"מ כחוק., למועצהע"י הספק 

א מובהר בזאת כי המועצה לא מתחייבת לרכוש מהספק ציוד בהיקף כלשהו. במקרה בו ימצ .5.2
המועצה תהיה רשאית  -ממחירי הספק  10% -למעלה מיוד המחיר הזול בפריט מרכיבי הצ

רות לספק להשוות את המחיר נתן אפשילרכוש מוצר זה מספק אחר. טרם ביצוע האמור ת
 כאמור.

מובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק ציוד אשר אינו כלול בכתב הכמויות, תשולם תמורה ע"פ  .5.3
נחה של הספק כאמור לעיל, בגין ציוד שלא נכלל , בהפחתת השבמחירון/חנות הספקהמחיר 

חנות ויחולו המחירון/העל הספק ליידע מראש את המועצה ביחס למחיר  -בכתב הכמויות 
 בסעיף זה, ככל שיוזמן מאת הספק. ההוראות

מספר יחידות הציוד הספק יעביר למועצה חשבונית מס, אליה תצורף הרשימה מפורטת של   .5.4
 .לרבות פרוט כמויות  כשהיא חתומה,שסופקו על ידו למועצה

 הרכש יום ממסירת החשבונית המאושרת ע"י מנהל 30שוטף+התשלום לספק יתבצע  .5.5
 לגזברות המועצה.

ובהצעת  הרצ"בכתב הכמויות יובהר כי המועצה תשלם לספק עפ"י המחירים המפורטים ב .5.6
 .הספק במכרז

. למען הסר ספק, מובהר כי תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה וידוע לספק כי לא תשולם ל .5.7
התמורה לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים, לרבות אספקה, הובלה 
למשרדי המועצה ו/או אתרים בתחום שיפוט המועצה  ולא תשולם לספק תמורה נוספת 

 כלשהי, לרבות התייקרויות וכיו"ב.

מדה תבוצע אחת לשנה, הצ -למרות האמור לעיל, ככל שיוחלט על הארכת תקופת ההסכם  .5.8
ביחס לשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע 
הצמדה כלשהי. הצמדה תעשה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהיה מדד חודש חתימת 

 ההסכם.
 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .6

 ביחסיו עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי. .6.1
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אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד מעובדיו הספק מצהיר בזה כי  .6.2
ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד 
מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא 

הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד,  חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי
 מכל מן וסוג שהוא.

כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור,  .6.3
שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות 

וציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום ס
בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה יחולו 
על הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל אופן או 

 צורה.

 

 תקופת ההסכם  .7

שנים ממועד חתימתו, קרי מיום _________ ועד ליום  הסכם זה הינו לתקופה של שלוש .7.1
.__________ 

למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת ותוך מתן הודעה  .7.2
 יום מראש לספק.  30מוקדמת של 

 12תקופות נוספות של עד  2ד והמועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם לע .7.3
 יום מראש לספק. 30ן הודעה של למתחודשים כל אחת, בכפוף 

יחולו בתקופות הארכה ההוראות  -מימשה המועצה את זכותה להארכת תקופת ההסכם  .7.4
 הסכם זה.

למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת להזמין היקף ציוד כלשהו ו/או בכלל והיא  .7.5
ן את היקף הציוד הנדרש.  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי אי לשנותתהיה רשאית 

 .בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות לבלעדיות כלשהי

  - במהלך השנהציוד מסגרת תקציבית לרכישת  .7.6

לרכישת מוצרים  התקציב המאושר של המועצהלא תעלה על היקף ההתקשרות  .7.6.1
 .כולל מע"מ ,עבור המועצה

האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכישת  .7.6.2
 בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.ציוד 

 ביטול הסכם .8

בהתקיים   ספקהמזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם הלעיל,  7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.1
 אחד מהמקרים הבאים:

לא עמד בהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו בחוזה, למרות התראה  ספקבמידה וה .8.1.1
 דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור. /

שט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו בקשה פ  ספקבמידה וה .8.1.2
 לאחד מהנ"ל.

 ., אשר לא תוקנה למרות התראה / דרישההפר הפרה יסודית את ההסכם ספקכשה .8.1.3

לא  ספק, המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה וללעיל 1-3בס"ק בקרות אחד מהמקרים שפורטו  .8.2
 לפיצויים כלשהם בשל כך. תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות
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ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד אחר  .8.3
 לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך. ספק, ולספקמלבד ה

כי אינם בבחינת רשימה סגורה ו -מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם  .8.4
אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל 

 ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק. 

כמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של המועצה בכדי להתנות  .8.5
 מכוח הסכם או מכח כל דין.ולמנוע מהמועצה כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסד 

בכל מקרה שבו לא המגיעה לספק  להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה  תהא רשאית המועצה  .8.6
  ספקזה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא ה הסכםנשוא  האת העבוד ספקביצע ה

ותהא רשאית להעביר את  זה הסכם התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי או יותר מ אחת  אחר
 יתרת העבודה לספק חילופי.

ספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד המועצה כי היא ל .8.7
 מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.

 שמירת דינים .9

להוראות כל דין ועל פיהם, לרבות  הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף
 והתקנות שהותקנו על פיו. 1980 -ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים, התש"ם 

 הגבלת המחאת זכויות וחובות .10

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן, לאחר או  .10.1
 לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.

או יותר מהן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן  25%זה המחאה, לרבות העברת  לעניין סעיף .10.2
 במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים.

המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן, או מסר את ביצוע העבודה  .10.3
לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י החוזה על 
אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם 

 הנימחה.

המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת  .10.4
 הספק.

 המועצה כמפעל חיוני .11
 
ו/או "כמפעל ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, מצהיר כי ספק ה

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד ספק למתן שירותים קיומים" וה
  -המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .11.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9עורף כמשמעותו בסעיף הכרזה על מצב מיוחד ב .11.2
1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .11.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .11.4
 

 גם במהלך התקופה כאמור. ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה אזי, 

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .12
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במהלך, אחרי ועקב  לידיעתו  וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד הספק מתחייב  .12.1
 .להבטחתם( ולנקוט בכל האמצעים המידע הסודי - )להלןתקופת השירותים 

כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים  .12.2
 בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה.

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים  .12.3
 לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

בפרק זה לחוזה יחול על הספק וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק מתחייב האמור  .12.4
 להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השרותים.

הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הבנה,  .13
במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בע"פ  התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, לו היו, בין

כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם לא יהיה   י חתימת הסכם זה.נלפ
 זה. ע"י שני הצדדים להסכם

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת  .14
 שעות ממועד המשלוח. 72יעה לצד המכותב בתוך לאחד הצדדים, תחשב כאילו הג

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או מכוחו, לא  .15
החוק ולא כויתור על זכותו לממשן במועד   ח ההסכם או מכחויראוה כויתור על זכות הנתונה לו מכ

 מאוחר יותר.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

_______________________    ___________________ 

   המועצה       הספק
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 '1נספח ג

 

 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

 

 

האמת וכי אהיה אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  

להלן: ___________________________ )הספק ________________________ אצל -אני משמש כ

 ( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו."הספק"

 בתצהיר זה:

 גם בעל   -הוא חבר בני אדם  ספק. אם ההספק ידי-עלמי שנשלט     - "בעל זיקה"

 , או תאגיד  ספקהשליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל ה 

 , או מי מאחראי ספקהדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של ה 

  על תשלום שכר העבודה. ספקמטעם ה 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

]יש לסמן  ספקמצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה ל הנני

X  םהמתאיבמקום :] 

O  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 

-הוגנים(, התשנ"א, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

 

O   לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות  1987-מינימום, התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________ 

חתימה                 

  



13 

 

 

 אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ג'

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  –' 2נספח ג'

כי אין לי ולא יהיה לי מצב של ניגוד  3/18הריני מצהיר כי בעת ביצוע הפעולות עפ"י מכרז פומבי מס'  .1
 עניינים בין פעולותיי עפ"י ההסכם לבין יתר עיסוקי.

 

 טה בה, אם הצעתי מוגשת על ידי חברה, אין ולא יהיה מצב של ניגוד עניינים בין החברה ובעלי שלי

 בקשר לפעולות על פי ההסכם לבין יתר עיסוקי החברה.

 

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למועצה על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם העלול להעמידני  .2
 במצב של ניגוד עניינים.

 

 בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר החשש .3
ימים לתברואן המועצה אשר יביא את ההודעה לראש המועצה וגזבר  3ואמסור על כך הודעה תוך 

 המועצה מעת שנודע לי על כך לאחר התייעצות בועדת המכרזים ואישור ראש המועצה.
 

היועץ המשפטי של המועצה יחליט בדרך הטיפול הנדרשת בעניין כל חשש לניגוד עניינים כאמור בסעיף 

 על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית.זה, לרבות 

 

האמור לעיל יחול עלי ועל כל העובדים בעבודות נשוא המכרז וע"י פועלים המועסקים על ידי במטלותי  .4
 עפ"י המכרז.

 

 

אני מתחייב לחתום על טופס "העדר ניגוד עניינים" בנוסח המופיע בחוזר מנכ"ל  משרד  .5
 תוקף במועד האחרון להצעת מועמדותי במכרז.הפנים בעניין "ניגוד עניינים" אשר ב

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 __________________  המציע )אם הוא יחיד(:  ______________

 חתימה וחותמת                           

 __________________  המציע )אם הוא תאגיד(:  ______________

 חתימה וחותמת                

 תאריך:_______________ 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 אישור עו"ד : _________________
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 נספח ד1'
 

 הצעת  הספק וכתב כמויות

 לכבוד

 המקומית גבעת זאב המועצה 

 

 נ.א.ג.

  -הנדון: הצעת מחיר 

    - ציוד חומרי ניקיון וציוד מתכלה בעניין אספקת לקבלת הצעות  3/2018מס' פומבי מכרז 

 

 כללי:

___________ )שם ___________הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _______________ .1
, על לאספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה  עבור המועצה המקומית גבעת זאבהמשתתף(, את הצעת המחיר 

כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות ואנו מתחייבים  לבצע את המכרז וההסכם פי המפורט במסמכי 
 .במפרט

להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר סופי וכולל את ההסכם המחיר המוצע על ידי, עבור ביצוע העבודות נשוא  .2
כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו 

ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע ציוד ,  ם, אספקתלרבות העסקת עובדי הסכםנשוא ה
שימוש בכלי רכב, הרכבה באתר הלקוח, הובלות, פריקה,  הסכם זה ,תקין ומושלם של העבודות נשוא 

 ה.ביטוחים, מסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבוד

ך בה, מעבר , על כל הכרוהסכםנשוא ה דמובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבו .3
 למחיר נשוא הצעתי זו.

ידוע לנו כי במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית המועצה לבצע  .4
התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר. כמו כן ידוע לנו כי תינתן עדיפות לתוצרת 

 הארץ.

 

 פריט

 שם

 

מתוצרת סנו או זוהר דליה. כל חומרי הניקיון יהיו 

 בתקנים ישראליים יעמדו כל החומרים 

 

כמות 

יחידות 

באריזה 

 אחת

מחיר ליחידה 

 ללא מע"מ

 ₪28.50  48 גלילים 48נייר טואלט משובח ליטוף   1

 ₪34.00  4000 י"ח   טורנדו 4000מגבת נייר צץ רץ  2

 ₪2.80  1 בלבדמגבוני רך ונעים בודד ספרינט  3
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4                             M ₪1.05  1 כפפות גומי 

5                             S ₪1.05  1 כפפות גומי 

6                            XL ₪1.05  1 כפפות גומי 

 L 100  ₪11.00יח'  100כפפות לטקס  7

8              ' יח 50בגליל   L.D 50/70 ₪8.50  50 שקית 

 ₪5.5  1 בגליל שחור L.D 76/85שקית  9

 ₪3.70  1 ליטר 1 12%נוזל כלים  10

 ₪0.95  1 מטר 1סקוטש בום צבעוני  11

 ₪6.90  1 ליטר 4אקונומיקה  12

מל  750 נוזל חלונות מתז                      13  1  ₪3.80 

 ₪2.9  50 ס"מ 17צלחת ח.פ קטנה  קוטר  14

 ₪3.2  50 ס"מ 22גדולה  קוטר צלחת ח.פ  15

16                     ' יח 1000 7כוס נייר   1000  ₪55.00 

 ₪55.00  3000 י"ח 3000סמ"ק ח.פ שקופה  180כוס פלסטיק   17

18                        ' יח 100כפית ח.פ.   100  ₪1.70 

 ₪2.10  100 י"ח 100מזלג חד פעמי  19

 ₪2.10  100 י"ח 100סכין חד פעמי  20

 ₪1.25  1 לבן סופר 50/70סחבה  21

 ₪5.00  1 מברשת שרותים עם מתקן 22

 ₪4.00  1 ליטר 10דלי שטיפה שחור  23

 ₪42.50  1 שחור + מכסה 60פח אשפה  24

 ₪35.00  1 ליטר 50פח שובך לבן  25

 ₪13.00  1 ליטר 10פח דוושה  26

 ₪3.10  1 ס"מ 40מגב פלסטיק  27

 ₪7.90  1 ס"מ 60מגב כחול מתכת  28

 ₪3.90  1 יעה פלסטיק +ידית ארוכה 29

 ₪18.00  1 גב פלסטיק 60מטאטא משרד  30
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 ₪3.30  1 ס"מ גב פלסטיק 40מטאטא משרד  31

 ₪14.00  1 ס"מ גב פלסטיק 40מטאטא כביש  32

 ₪3.80  1 מטר + הברגה 1.5מקל עץ  33

 ₪1.35  3 שלישיה 38*34מטלית רב שימושית  34

 ₪9.80  1 ליטר  4סבון ידיים איכותי  35

גלילים 6 נייר ניגוב ידיים  36   ₪19.70 

 ₪6.50  1    ליטר 4סבון רצפות  37

 ₪3.50  1 ליטר 1אסלית  38
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 הצעת המחיר

הצעתנו  זו לביצוע העבודות הינה בהנחה של %________________ למחירי כתב הכמויות לעיל   .5
המצורף למסמכי המכרז וככל שנקבע כזוכים אנו מתחייבים לבצע את השירותים ע"פ מחירי כתב 

 הכמויות בהפחתת ההנחה כאמור. ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי כתב הכמויות.  

סנו או זוהר מתוצרת חומרי הניקיון שיסופקו על ידינו ככל שנזכה במכרז יהיו אנו מתחייבים כי כל  .6
  בנושא הקיימות.ם או משתמש מקדהמציע עומדים בתקנים ישראליים וכל החומרים  דליה.

הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל  העבודות,  .7
 . כלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה, כמו גם את מהמועצהשקבעה 

 אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז. .8

ישולם בגינם מחיר בחנות בהפחתת  -מוצרים שאינם כלולים לעיל, ככל שיידרשו מאת המציע  .9
    המציע לעיל. הנחה 

 למחיר לעיל יתווסף מע"מ.  .10

 אספקה במועדים הקבועים בהסכם. .11
 

 פרטי המציע 

 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

 מספר טלפון:_______________________

 מספר פקס':_______________________

 

 פרטי החותם מטעם הספק 

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד ________________

 

 _______________                 חתימה + חותמת : _______________ תאריך:
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 3/18מכרז פומבי 

 לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה

 למועצה המקומית גבעת זאב

 

 ערבות להצעה במכרז -ה' נספח 

 מכרז לחתימה על חוזה ע"י הזכייןערבות 

 

 בע"מבנק: ____________       

 סניף: ________                                                                                           

  ____________ כתובת הסניף:                                                                                                        

 תאריך: __________              

 לכבוד

 גבעת זאב המקומיתהמועצה 

 , גבעת זאב44רחוב המכבים 

 א.ג.נ.,

 )ערבות מכרז(    ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה  3/18מכרז מס' 

 

   סכום עד  כל( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום "הנערב"על פי בקשת __________ )להלן: . 1
 (.רבות"הע "סכום)להלן:  (חמשת אלפים ש"ח ש"ח )ובמילים:  5,000 לסכום כולל של    
 

  לפעם ע"י הלשכהמפעם מתפרסם הסכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן     
 המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:    
 

 האחרון הידוע בעת המועד האחרון להגשת  מדד הלעניין ערבות זו, יהא  "המדד היסודי"     
 .ההצעות במכרז      

 
 תשלום.הלעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד  "המדד החדש"      

 
 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:       

 
 הסכום השווה  -ההצמדה היסודי, יהיו הפרשי  לעומת המדדעלה  אם יתברר כי המדד החדש      
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. ההפרש בין למכפלת       
 רישתכם עד לסכום בדאם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב       
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.      

 
 רצוף למכרז רשאים אתם לדרוש את חילוט הערבות . אם הזוכה במכרז לא חתם על החוזה ה2

 ועפ"י דרישתכם הראשונה ללא הנמקה ישולם סכום הערבות תוך שלושה ימי עבודה מיום     
 הדרישה.     
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  רישתכם על ידינו לפיד ימים מתאריך התקבל 5 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ. 3

  כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום     
 הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי     
 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.    

 
 בלבד ולאחר רון להגשת המועמדות במכרז יום מן המועד האח 90בתוקפה ערבות זו תישאר .  4

 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.     

 

 

 

 

 

 כבוד רב,ב

 

___________ 

 בנק _____בע"מ 

 סניף ________
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 3/18מכרז פומבי 

 לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה

 למועצה המקומית גבעת זאב

 ערבות ביצוע -ו' נספח 

 לביצוע )ערבות ביצוע( ערבות בנקאית

 בנק: ____________ בע"מ                          
 סניף: ________           

  _________ כתובת הסניף:                       
 תאריך: __________     

 לכבוד
 גבעת זאב המקומיתהמועצה 

 , גבעת זאב44רחוב המכבים 

 א.ג.נ.,

       ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה 3/18מכרז מס' 

 

  ( אנו ערבים בזה כלפיכם הנערב"או " "זוכה במכרז"העל פי בקשת __________ )להלן: .     1

 ( )להלן: עשרים וחמישה אלף ש"חש"ח )ובמילים:  25,000לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של          

 (.הערבות" "סכום          

 
 ערבות זו תהא בתוקף רק עם תחילת מועד הביצוע )לאחר שהספק זכה במכרז( ועובר לחתימה.           

 
מן ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצרכן המתפרסם סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים  

ידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ועד המדד היסודי לענין ערבות זו שהוא המדד האחרון ה
המדד החדש שיהיה לענין ערבות זו המדד הידוע שפורסם לאחרונה לפני דרישתכם לתשלום סכום 

 הערבות עקב הפרת החוזה על ידי הספק.

 

ם מתאריך עסקי ימי 5 -, לא יאוחר מלענין הפרת חוזה זה על ידי הנערב לפי דרישתכם הראשונה בכתב.      2
תקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ה

ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

בלבד ולאחר ושלושה חודשים ממועד תום חוזה זה( _________ ום ערבות זו תישאר בתוקפה עד לי .3
 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

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

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4
 כבוד רב,ב

 _____בע"מ ____בנק 
 סניף ________
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 3/18 מכרז פומבי

 לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה

 למועצה המקומית גבעת זאב

 

על ידי הזוכה במכרז עובר לחתימת החוזה על ידו  ואישור קיום ביטוחים שבוצע -ז' נספח 
 של המועצה וכתנאי לחתימה על ידי מוסמכי החתימה

 המקומית גבעת זאב מועצהאישור על עריכת  ביטוחים ל
 

 לכבוד 

 גבעת זאב המקומיתהמועצה 

 , גבעת זאב44רחוב המכבים 

  )להלן: "המועצה"( 

 א.ג.נ,

 חוזה ביניכם לבין ________________________ )להלן: "הספק"( הנדון: 

 לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה

 

________________ ערכנו עבור הננו מאשרים כי החל מיום ____________________ ועד ליום 

 הספק את הביטוחים להלן, בהתאם להוראות חוזה שבנדון:

 

הביטוחים כוללים את הפוליסות כאשר נוסחי הפוליסות לא יפחתו מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת 

 הביטוחים כדלהלן:

 

 . ביטוח חבות המוצר.1

לקייטנות למקום הגשתו על ידי הספק למקום  ביטוח המוצרים שסופקו על ידי הספק לגן או לגנים או

ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בגין כל פגיעה או נזק  1,500,000 -המיועד בגבול אחריות שלא יפחת מ

 העלול להיגרם על ידי המוצר.

 

הפוליסה תורחב לכלול את המועצה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה בכל הקשור למוצרי הספק  .1.1

 ות צולבת על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי הביטוח.בכפוף לסעיף אחרי

אנו מאשרים בזה כי הספק ישא לבדו בתשלום הפרמיה וכן חובות ה"מבוטח" תחולנה על הספק  .1.2

 בלבד.

 הפוליסה תכלול סעיף הרחבה לתקופת של שלושה חודשים לאחר תקופת האספקה. .1.3
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 . ביטוח אחריות כלפי צד ג'2

 

ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו לכל אדם במשך תקופת הביטוח 

 מיליון ש"ח לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית.  4,500,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ

 מודגש במפורש כי הפוליסה לא תכלול חריג לנזק שהמבוטח ו/או עובדיו פועלים או פעלו    .2.1

 בו למעט החלק בו פעל במישרין.               

 הפוליסה תורחב לכלול  את המועצה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  .2.2

 הספק בכפוף לסעיף "חבות צולבת" על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד              

 מיחידי המבוטח,              

 לכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה.הביטוח יורחב  .2.3

 השתתפות עצמית בביטוח זה תהיה בסך ___________ בכל מקרה ביטוח. .2.4

 

 . כללי3
 

אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר  שנערך על ידי  3.1
שה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה ו/או המועצה ו/או מי מטעמה, מוותרים על כל דרי

 הבאים מטעמה.
 

הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח אלא אם תשלח לכם הודעה על  3.2
 יום מראש. 60כך בדואר רשום לפחות 

 
 כ"כ חובות ה"מבוטח"הספק יחוב בלעדית בגין תשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות, ככל שיחולו.  3.3

 ע"פ תנאי הפוליסות והתניותיהן תחולנה על הספק בלבד.
 

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה. 3.4
 

 בכבוד רב,

 שם תפקיד החותם

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 חתימה וחותמת המבוטח

 

 ________________________מספר פוליסה אחריות מוצרים: 

 מספר פוליסה צד שלישי: _____________________________

 מספר פוליסה חבות מעבידים :_________________________
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