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מועצה מקומית גבעת זאב
מכרז פומבי מספר 1/19
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים של המועצה המקומית גבעת זאב ולקייטנות המופעלות
על ידי מחלקת החינוך של המועצה
המועצה המקומית גבעת זאב (להלן" :המועצה" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות לאספקת משחקים ,ציוד
וצעצועים (להלן" :הציוד") לגני ילדים וקייטנות המופעלים ע"י מחלקת החינוך של המועצה בגבעת זאב.
תנאי ההתקשרות במלואם מפורטים באתר האינטרנט של המועצה WWW.GIVAT-ZEEV.MUNI.IL
רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה בעצמו על כל הדרישות והתנאים המצטברים הבאים :
 .1המציע הוא יחיד אזרח ותושב ישראל או תושב קבע באחת מן הרשויות האזורית או המקומיות
באיו"ש ,או חברה הרשומה אצל רשם התאגידים בישראל או שותפות רשומה אצל רשם התאגידים
בישראל.
 .2המציע רשום כעוסק מורשה לצורכי מע"מ וברשותו אישור מפקיד שומה על ניהול ספרים כחוק.
 .3המציע ו/או אחד מבעלי השליטה בו הוא בעל חנות או בעל מחסן בירושלים שבו מצויים כל פרטי
הציוד המתאימים מבחינת גיל לגני הילדים וקייטנות ומופיעים בנספח א' ושביכולתו לספקם תוך
שבעה ימי עסקים ,למקום שהתבקש לספקם עפ"י דרישת מנהלת מחלקת החינוך במועצה.
 .4מי שיבחר כספק ידגים לצוות הגננות מטעם המועצה את דרך הפעלת הצעצוע והתאמתו לצורכי
המועצה לגבי הגיל בגנים ובקייטנות.
 .5החנות או המחסן יהיה פתוח בין השעות  8:30-19:00באופן רצוף.
 .6המציע הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות באספקת ציוד לגני ילדים ברשויות מקומיות /
גופים ציבוריים ומוסדות חינוך ויצרף להצעתו את רשימת הגופים להם סיפק בשלוש השנים
האחרונות לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.
 .7אם המציע הוא תאגיד או שותפות רשומה – יצרף למכרז תעודת רישום של תאגיד ומסמכי
ההתאגדות של התאגיד אצל רשם התאגידים ואישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של
התאגיד ואישור כי ההצעה במכרז חתומה ע"י מורשי החתימה.
 .8המציע יצרף להצעתו טופס הצהרה על העדר הרשעות בענין אי תשלום שכר מינימום למועסקים על
ידו ולגבי העסקת עובדים זרים ללא רישיון.
 .9המציע יצהיר שאין לו הרשעות פליליות והוא מסכים כי המועצה תפנה למשטרת ישראל לברר עובדה
זו בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה' למכרז.
 .10המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ללא רישיון ותשלום שכר מינימום
בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' למכרז.
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 .11המציע יצרף להצעתו טופס העדר ניגוד עניינים והצעתו תהיה לפי נספח ח' המופיע במכרז ומפורסם
באתר המועצה.
 .12המציע יצרף אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים
ציבוריים.
 .13אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצורכי מע"מ ואישור תקף.
 .14המציע שילם את דמי ההשתתפות בסך  500ש"ח במועד ,עבור רכישת מסמכי המכרז אשר לא
יוחזרו לו בכל מקרה במחלקת גביה ברחוב הגיא  ,17גבעת זאב.
 .15המציע יצרף ערבות בנקאית של בנק צמודה למדד המחירים לצרכן כנדרש במכרז זה בסך  10,000ש
ש"ח בנוסח הרצוף החתום לתקופה של תשעים יום להבטחת חתימתו על החוזה הרצוף למכרז אם
הודע לו כי זכה במכרז.
הערבות תהיה בתוקף תשעים יום מהיום האחרון להגשת הצעות במכרז ותוחזר לכל המשתתפים
שלא זכו במכרז .הערבות תחולט אם זכה במכרז אך סרב לחתום על החוזה עם המועצה הרצוף
למכרז.
 .16המציע יצרף נוסח ערבות ביצוע בסך  20,000ש"ח חתומה על ידו בראשי תיבות אשר תוגש לבנק
לחתימה ותחתם באופן מלא על ידו ,על ידי המועצה ועל ידי הבנק אם זכה במכרז.
 .17אם ההצעה תוגש על ידי חברה רשומה ,יחתמו המורשים לחתום בשמה בצירוף חותמת החברה.
 .18על המציע לספק את כל המשחקים ,הצעצועים והציוד אשר במפרט נספח א' אם יתבקש לעשות כן
ורשאית המועצה להזמין מן המועמד שזכה עד  60%מהצעצועים והציוד בהתאם לצורכי הגנים.
 .19שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל  batya@givat-zeev.muni.ilבתאריכים .19.5-28.5:מסמך תשובות
לשאלות הבהרה יועלה לאתר המועצה מס' ימים לאחר תום המועד להגשת השאלות .את מסמך
ההבהרות יש לצרף חתום למסמכי המכרז.
 .20על המציע לחתום בראשי תיבות על נוסח החוזה הרצוף ללא הסתייגויות וללא שינויים והוא יתבקש
לחתום על נוסח זה ללא שינויים אם זכה במכרז.
אין להגיש הסתייגויות לדרישות המכרז ולחוזה המצורף וחובה לחתום על כל עמוד של החוזה.
את ההצעות ,בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז ,יש להגיש במסירה ידנית (לא
בדואר) ,ללא כיתוב וסימון כלשהו על המעטפה ,במחלקת החינוך במועצה ,ביום  12.6.19בין השעות – 12:00
 09:00לתיבת המכרזים במועצה .הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תידון ולא תתקבל .

בברכה

יוסי אברהמי
ראש המועצה המקומית גבעת זאב
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נספח א'

מכרז פומבי מספר 1/19
מפרט ובצידו הצעת המחיר המוצע על ידי המציע
המחיר המוצע לעיל כולל אריזה והובלה
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים לגני ילדים
המופעלים ע"י מחלקת החינוך בגבעת זאב
ציוד שוטף:
מספרים מסורגים
אל בד  25מטר
בצק אומגה  2ק"ג
גואש אומגה
טושטוש גוניס* 75 6מל"ג
מדבקות מעורב  32דף
דבק ג'ל
גלון דבק פלסטיק
חמרן  5מטר –זהב סירקה
לורדים בכוס  96יח'
לורדים בכוס  48יח'
לוח קרפ 100/70
נייר משי  20גליונות
נייר מבריק סט  20מעורב
נייר קרפ  1.5מטר  12יח' סט מעורב
גליון ברסטול
גליון סול 100/40
פלסטלינה צמחית  12צבעים
קרטון גליל גליון
שדכן גדול
סיכות מפה
צבעי ידיים מגה
פסטל יבש צבעוני –מגה
ואקסארל
צבעיפרימו בכוס
גיר מדרכה 20/1
טושטוש גוניס  40מ"ל
סט מחיק 4
צבע לבד  32.5מיל  6יח'
דבק בלוטק בוסטחק
אמוס צבעי חלונות ארוז 16/2
בריסטול 16/1
שחור 16/1
רצועות זהב  40יח'
משחקים ובובות.
קרוב רחוק
כדור קסם
דמקה שש בש עץ
משחק רבעיות
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פזל בקופסא 4
הכבאים באים
לצני צבע
חד חתול
משושים+כרטיסי עבודה
תפוס את הכוס
מפולת לבנים צבעוני
מרקם הקסם עינבר
משחק זיכרון יצירה
צורה יצירה
צבע וצורה וכמות
מי אני? קודקוד
פיל וחתול
ראשון בחשבון
ג'ונגל ספיד
ארבע בשורה מגנדים והפכים
מנקלה – משחק רסטרטגיה
טריקי פנגרס
לודו מרוץ קוביה חכמה אות פותחת
זוג או פרח ,פנטומימה
למה צבע?
פלוס פלוס  -100חלקים
קובי הטריה עמק 52
בצים ברשת 11 ,יח' פירות ברשת  10יח'
חיות בת גדולה ,בגדי בובה .
מטאטא פרצוף
משחקי חצר
הגה ,חבל קפיצה
מבצע  4זוגות במבה ביג
מריצה פלסטיק יצוקה
במבה שוקו
איזון -צעדים
מחבר מוט קונוס{ 30ס"מ}
מוט לקונוס מטר
מגרפה  20יח'
דלי
משאית ענק
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מתקן כדור סל אכותי לחצר
אופניים מתכת
קורקנט ביג
שער כדורגל אכותי לחצר
סט  5צמיגים
משחקי ג' מבורי
כדורי סמיילי
קוביות משחק
נדנדה ברווז
 20-80בובות נחום תקום  100סמק
ברכת כדורים 40/130/130
 2014גליל ספוג  60/20ס"מ
סט חבלי פעילות  12יח' אורך 120
 12זוגות כפות ידיים ורגליים
 24יח' מקלות מקצב  30ס"מ
קליעה למטרה אותיות  75ס"מ
שק דילוג בנוני
שקית תחושה  11/11ס"מ
מצנח  3מטר 1
סט תחושה אותיות ומספרים
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מכרז פומבי מספר  1/19לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך בגבעת זאב
וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה

נספח ב'-רקע ופרטי המציע וניסיונו

 .1כללי
.1.1

המציע יפרט את פרטיו ,רקע מקצועי ,רקע עסקי וניסיון(.מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה).

.1.2

פרט לא רלוונטי לגבי המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.

 .2פרטים כלליים
שם התאגיד או היחיד________________________________________ :
.2.1
.2.2

כתובת___________________________________________:

.2.3

טלפון___________________________________________:

.2.4

פקס____________________________________________:

.2.5

סוג התאגיד( :חברה/שותפות) _______________________

.2.6

חברת האם _______________________________________ :חברות בנות:
______________________________________
________________________________________________

.2.7

פרטי מנהלים ובעלי השליטה:

 .3ותק וניסיון
__________ _______________________________________________
__________________________________________________________
 3.1המלצות נא לציין שם ומספר טלפון:
________________________________________________________
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 .4מוניטין ולקוחות
 4.1מס' לקוחות כללי_________________________________________ :
 4.2מס' לקוחות ספציפי לאספקת ציוד לרשויות________________________ :

 .5כוח אדם במציע
 5.1מס' עובדים קבועים המועסקים ע"י המציע ושמותיהם:
______________________________________________________
 5.2מס' העובדים הזמניים המועסקים ע"י המציע ושמותיהם:
______________________________________________________

 .6סניף הקרוב לרשות :כתובת ____________________________ טלפון__________________ :
פקס______________________ :

כתובת:

שם המציע

חתימה וחותמת
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מכרז פומבי 1/19
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה
נספח ג' -רשימת ממליצים שתוגש על ידי המציע
רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצוע ו/או מבצע המציע והספק מטעמו באם יש כזה  ,עבודות דומות
בהיקפן ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה

שם המסגרת/מזמין
השירות

שם המציע __________
חותמת_____________

פרטים בדבר המסגרת
ומהות השירות שניתן
על ידי המציע

מועד מתן השירות

חתימה________________

פרטים בדבר איש
הקשר (שם ,כתובת,
ומס' טלפון)

9

מכרז פומבי 1/19

לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה
נספח ד'  -הצהרה על שמירת סודיות
אני _________________ת"ז ____________ עובד בחברה/גוף/עסק _____________ (להלן – "הספק")
או מועסק על ידה ,או פועל מטעמה מצהיר ומתחייב בזה ,כלפי המועצה המקומית גבעת זאב :
 . 1לא לגלות ,להראות או למסור ,בין בתקופת ההתקשרות עם המועצה ובין לאחר מכן  ,לשום אדם או
גוף ,שום סודות מסחריים ,או אחרים של המועצה המקומית גבעת זאב או של הספק ושום מידע
הנוגע למועצה או לחברה בכלל ולעניין חוזה ההתקשרות עם המועצה במכרז פומבי מס' 1/19
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך בגבעת זאב וכן לקייטנות
המופעלות ע"י המועצה (להלן " -ה חוזה ") ,בפרט ,או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין,
ברכושן ,עסקיהן ,ענייניהן ,לקוחותיהן ,ספקיהן והאנשים או הגופים הקשורים במועצה או בחברה
או הבאים עמהן במגע ,ולרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נושאי תהליכים ,מחירים,
תחשיבים ,תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים ,מסמכים וסודות ,וזאת בין שהסודות והאינפורמציה
האמורים הגיעו אלי כתוצאה מן ה חוזה עמי עם המועצה או בחברה או בביצוע פעולות עפ"י חוזה
ז ה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא;

 .2לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע של השירותים נשוא החוזה שנמסר לי/לנו
לביצוע על ידי המועצה ,כולל בצוע שיכפולים ,העתקים וכו' ,שלא למטרות אלה;
 .3ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי המועצה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין ,התשל"ז –
;1977
 .4ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  1או  2לעיל ,למאן דהו ,ללא אישור בכתב מהמועצה  ,עלולה להסב
למועצה נזקים משמעותיים ביותר;
 .5התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת החוזה האמור .התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא
בבחינת נחלת הציבור.
שם הספק/ספק

חתימת העובד

שם מורשה חתימה

חתימת מורשה חתימה

תאריך
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מכרז פומבי 1/19

לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה

נספח ה'  -הצהרה בדבר העדר הרשעות פליליות
והסכמה לקבלת אישור על כך ממשטרת ישראל
תאריך______________ :

אני הח"מ _______________ כתובת ___________________ יחיד ת.ז______________ .
או בעל שליטה בחברה ______________ ח.פ __________ .מצהיר בזאת על העדר הרשעות
פליליות לי ו/או לחברה שבשליטתי ומסמיך את המועצה המקומית גבעת זאב לפנות למרשם הפלילי
במשטרת ישראל ,כדי לקבל אישור בעניין העדר הרשעות כאמור.

בכבוד רב
____________________
שם יחיד

______________________
חתימת המציע

_____________________
שם חברה עם ציון בעל השליטה בה

______________________
חתימת המציע
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נספח ו'  -חוזה

חוזה
שנערך ונחתם במועצה המקומית גבעת זאב ביום _______
בין
המועצה המקומית גבעת זאב מרחוב המכבים  44גבעת זאב ,באמצעות מוסמכי החתימה
של המועצה (להלן -המועצה)
מצד אחד

לבין
____________________________________________________________________
(להלן -הספק שזכה במכרז)
מצד שני

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  1/19לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
(להלן" :הציוד") לגני ילדים וקייטנות המנוהלות על ידי מחלקת החינוך בגבעת זאב;

והואיל:
והואיל:

והצעת הספק זכתה במכרז;
והספק מתחייב לספק את הציוד בהתאם להצעתו במכרז על פי דרישת באי כח המועצה ,מנהלת
מחלקת החינוך או מנהלת הרכש או כל ב"כ נוסף שיוחלט להסמיכו לענין חוזה זה;

והואיל:

והספק מצהיר כי יש בידו ידע ,כלים ,ניסיון ,אמצעים וכח אדם הדרושים לביצוע החוזה
בדייקנות ,במועד ובמחיר שהוצע על ידי הספק במכרז ,בתוספת מ.ע.מ;.
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:

 .1דין המבוא והנספחים
1.1

המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה אשר באחד מהנספחים
האחרים ,תגבר ההוראה שבנספח ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
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 .2הגדרות
לצורך חוזה זה יעשה שימוש בהגדרות הבאות:
המכרז -מכרז פומבי מס'  1/19לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים לגני ילדים וקייטנות
המנוהלות על ידי מחלקת החינוך בגבעת זאב כמפורט בנספח א' למכרז;
החוזה -חוזה זה על כל נספחיו לרבות המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
השירותים -שירותי אספקת ציוד לגני ילדים וקייטנות המנוהלים ע"י המועצה;
הספק -שפרטיו במבוא לחוזה לרבות מנהליו/שלוחיו/עובדיו העוסקים בשירותי האספקה כגון אורזים
של הציוד ומובילים אותו לגן או גני הילדים אשר בניהול המועצה וקייטנות המנוהלות על ידי המועצה;

 .3מטרת ההתקשרות ותקופתה:
3.1

במסגרת התקשרות זו יספק הספק (אשר זכה במכרז) למועצה בתמורה שהוצעה על ידו במכרז
בתוספת מ.ע.מ .לפי תנאי המכרז והחוזה את הציוד שנתבקש לספקו לפי המפרט שבנספח א' .

3.2

אופן אספקת הציוד:
3.2.1

הספק יספק את הציוד לגנים ו/או לקייטנות כפי שידרש על ידי המועצה תוך  7ימי עסקים
מן הדרישה.

3.2.2

אם הגיעו למועצה חלקי ציוד לקויים שאינם מתאימים מבחינת הטיב ,או הכמות ,יחליף
הספק מוצרים אלה מיד ויספק מוצרים אחרים במקומם ,לשביעות רצון ב"כ המועצה.

3.2.3

מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד למועצה ,באם הספק לא יספק או לא יחליף את הציוד
הפגום לדעת ב"כ המועצה והם לא הוחלפו מיד עם קבלת דרישת המועצה כאמור ,תהא
המועצה רשאית לפנות לספק אחר שיספק לה את הציוד ולחייב את הספק בהפרשי המחיר
ובכל הוצאה אחרת שתיגרם לה.
האמור בסעיף זה הוא בנוסף לזכות המועצה לביטול החוזה לאחר שימוע אם
הציוד נמצא פגום יותר מפעמיים.

3.3

תקופת ההתקשרות:
3.3.1

תקופת ההתקשרות היא ממועד החתימה על חוזה זה למשך  24חודשים לענין אספקת
ציוד לגני ילדים וקייטנות (להלן" :ההתקשרות המקורית").

3.3.2

למועצה ניתנת האופציה להאריך חוזה זה ,אם תרצה בכך ,לפי שיקול דעתה ,למשך תקופה
נוספת לרבות שנות התקשרות נוספות ,אחת בכל הארכה( ,להלן" :תקופת ההארכה"),
בתנאים זהים לתנאי החוזה המקורי ובתנאי שסך כל ההתקשרות לא תעלה על  3שנים.
כל הארכה מותנית בקיום סעיף תקציבי בתקציב שאושר לאותה שנה.
המועצה תודיע לספק בכתב 60 ,יום לפני תום תקופת החוזה המקורית ,על כוונה
להאריך את החוזה לפי סעיף זה.

3.3.3

בתקופת ההארכה יחולו על הצדדים כל הוראות חוזה זה  ,בכפוף לשינויים המחייבים .מיד
עם קבלת ההודעה על הארכת החוזה ידאג הספק להארכת ו/או חידוש הערבויות
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הבנקאיות ,פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש וכן יכול ויכנסו
בהסכמה שינויים במפרט.
3.3.4

חרף כל האמור לעיל ,המועצה רשאית להביא את ההתקשרות לסיומה בהודעה
מראש ובכתב ,של  30ימי עסקים .במקרה של הפרת ההתקשרות על ידי הספק
וזאת לאחר שימוע.

 .4הצהרות הספק:
הספק מצהיר ומאשר בזאת ,כדלקמן:
4.1

כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוזה זה.

4.2

כי בידו האישורים והרשיונות הדרושים לשם אספקת הציוד במצב טוב ותקין לגנים ו/או
לקייטנות במועד שנקבע על ידי ב"כ המועצה.

4.3

כי בידו אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו1976-
(להלן :החוק) ,וכי הוא עומד בדרישת החוק לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
בהתאם לאמור במכרז :כי אין הוא מעסיק עובד או עובדים שלא עפ"י הדין.

4.4

כי המועצה מסרה לו את כל הפרטים הדרושים להתחייבויותיו על פי המכרז והחוזה ולאחר
שבדק את כל הפרטים הנדרשים ,הוא מסכים להתקשר עם המועצה בחוזה זה והוא מסוגל
לקיים את מלוא ההתחייבות לפיו.

4.5

כי ידווח למועצה מיד על כל שינוי שחל לענין הצהרותיו אלה.

 .5התחייבויות הספק:
הספק מתחייב בזאת ,כדלקמן:
5.1

למלא באופן דווקני אחר התחייבויותיו במכרז ובחוזה ,לרבות אלו הכלולות בנספחי המכרז
ובפרט בנספח א' למכרז.

5.2

לפעול במיומנות ובמקצועיות בביצוע אספקת הציוד ,בהתאם להוראות המכרז והחוזה
ולהוראות ב"כ המועצה ,כפי שיימסרו מעת לעת.

5.3

לפעול בהתאם להנחיות ב"כ המועצה ובשיתוף פעולה מלא עמו ובשקידה על איכות המוצרים
המסופקים על ידו ,על טיבם ועל זמן אספקתם במועד.

5.4

לספק את הציוד או חלקי ציוד בהתאם למפרט ובמחיר שהוצע על ידו במכרז והציוד יובא לגן
או גני הילדים במחיר הכולל את הוצאות ההובלה ובאריזה מתאימה ,לא יאוחר מ 7-ימי
עסקים החל מן הדרישה של ב"כ המועצה ואף יקדים – אם ידרש לעשות כן.

 .6התמורה:
6.1

הספק יספק למועצה ציוד בהתאם למפרט א' אשר במכרז.

6.2

תמורת הציוד תשלם המועצה לספק את הצעתו בתוספת מ.ע.מ.

6.3

הספק מצהיר בזאת כי יש במחירים המפורטים לעיל כדי לאפשר אספקת ציוד בהתאם למפרט
המצוין בנספח א' למכרז ולשביעות רצון המועצה ,ולא תהיה לספק טענה כלשהי בקשר
לתמורה המפורטת לעיל.

6.4

הציוד יבדק על ידי מנהלת הגן או הקייטנה אליה סופק ובנוסף על ידי מנהלת הרכש.

6.5

נתגלה פגם או ליקוי בציוד או בחלקו – יוחזר הציוד שסופק לספק והיא יספק ציוד מתוקן ללא
ליקוי .לאחר הספקתו תשולם לספק התמורה המתחייבת לאחר אישור מנהלת הרכש ומנהלת
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הגן אליה סופק ואם נמצא ראוי או תוקנו הליקויים בו – תשולם התמורה כנגד הגשת חשבונית
על ידי הספק "שוטף  30 +ימים".
לאחר שנתגלו ליקויים שתי פעמים ,תהא המועצה רשאית לנקוט אמצעים כנגד הפסק
ואף להחליפו ולבטל את החוזה עימו לאחר שימוע.
6.6

התמורה תאושר על ידי מנהלת מחלקת החינוך וגזבר המועצה ותשולם בתנאי "שוטף 30 +
ימים" ממועד קבלת הדרישה מהספק ,ללא תוספת הצמדה עד למועד התשלום בפועל.

6.7

לא יהיה בתשלום התמורה משום הסכמת המועצה לטיב/איכות השירותים שבוצעו בפועל.

6.8

התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת
הציוד  ,לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או
תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה,
אם הפריטים שסופקו נכללו במפרט – נספח א' למכרז שלגבם הציע מחירים במכרז .למען הסר
ספק התמורה כוללת הובלה לאתרי הלקוח.

 .7העסקת עובדים
הספק מצהיר ו/או מתחייב ,כדלקמן:
7.1

כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את שירותי האספקה וכי אין בחוזה כדי ליצור בין
הספק למועצה או מי מטעמה יחסי עובד מעביד וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי הספק
ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם.

7.2

כי בינו לבין המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה או זכאי
להתחייב או לחייב את המועצה כלפי צד ג'.

7.3

כי כל התשלומים לעובדי הספק ,לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים
למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה ,תשלומי חובה או תשלומים אחרים ,וכן כל יתר
ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם החוזה יחולו על הספק בלבד וישולמו על ידו במלואם
ובמועדם -והמועצה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן או צורה.

7.4

כי הוא ישפה את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה או כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום
יחסי עובד ומעביד בין הספק למועצה ,או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים
באמצעות קבלני כוח אדם ,או בגין עילה חוזית או אחת הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין
הספק בקשר עם התקשרות זו.

7.5

כי המועצה רשאית לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו כגון מוביל ,אם לדעתה
אותו עובד אינו מתאים לביצוע המטלות לפי החוזה .משדרשה זאת המועצה ,חייב הספק
להפסיק בהקדם את עבודתו ולהחליפו בעובד מתאים יותר ,להנחת דעתו של ב"כ המועצה.

7.6

כי האמור בפרק זה יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי המועצה על ידי הספק ובין אם תעלה על
ידי עובד של הספק ו/או על ידי חליפם ו/או עיזבונם ו/או יורשם ו/או צד ג' אחר.

 .8איסור העברת החוזה וקבלני משנה:
הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו בהתאם
8.1
לחוזה ,כולם או מקצתם ,לאחר/ים ,אלא אם הדבר אושר בכתב ומראש על ידי המועצה.
העברת  40%מהשליטה בספק לאחר ,בין אם בבת אחת ובין אם לשיעורין ,תחשב כהעברה
אסורה ,אלא אם הדבר הוסכם עם המועצה ,מראש ובכתב.
8.2

הספק אינו רשאי להעסיק קבלני משנה כלשהם לביצוע האספקה של הציוד ,אלא אם הדבר
אושר מראש ובכתב על ידי המועצה וביצוע של פעולה כאמור ללא אישור המועצה ,יהווה הפרה
של הוראות חוזה זה.

8.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,העסיק הספק ספק משנה לצורך ביצוע עבודה ו/או שירות כלשהו,
ייוותר הספק אחראי באופן בלעדי כלפי המועצה ביחס לתקינות הציוד והאחריות לטיבו וזמן
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הובלתו למועצה או אריזתו אשר בוצע על ידי מי שהספק העביר לו זכויות – ללא הסכמת
המועצה מראש ובכתב.
8.4

למען הסר ספק מובילים ואורזים לא יחשבו כקבלני משנה.

 .9הגבלת הוצאות:
9.1

הספק אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום ,בשם המועצה או עבורה ,בקשר לביצוע
האספקה ,אלא אם קיבל את הסכמת מנכ"לית המועצה וגזבר המועצה לכך ,מראש ובכתב.

9.2

התחייב הספק בשם המועצה ,ללא קבלת אישור כאמור ,יהיה הוא לבדו אחראי לכל הוצאה,
תשלום או חיוב בגין כך.

 .10בטחונות:
10.1

להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הספק בחוזה ,ימסור הספק למועצה ערבות בנקאית
אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המועצה ,בסכום של  ,₪ 25,000ובנוסח נספח י'
למכרז שיאושר מראש על ידי המועצה ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן .המדד הבסיסי
לעניין זה יהיה מדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן" :ערבות הביצוע").

10.2

מסירת ערבות הביצוע ,כאמור ,הינה תנאי הכרחי לחתימת ותקופת החוזה.

10.3

תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ההתקשרות ותחילתה במועד החתימה על חוזה זה,
וסיומה עם תום  90ימים מתום תקופת ההתקשרות המקורית ,וככל שתקופת ההתקשרות
המקורית תוארך יוארך בהתאם תוקף הערבות כך שתהיה בתוקף עד תום  90ימים מסיום
ההתקשרות להבטחת כל נזק שיתגלה עקב פריט לקוי שסופק על ידי המציע.

 .11אחריות:
11.1

הספק בלבד יהיה אחראי כלפי המועצה לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר
יגרם לכל אדם לרבות ילדי הגן כתוצאה מצעצוע או ציוד שסופקו על ידי הספק וישא בפיצויים
לניזוק בעטיו של הנזק.

11.2

הספק יהיה אחראי לכל אבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר
עם ביצוע האספקה לרבות לרכביו.

11.3

הספק פוטר בזאת את המועצה מכל אחריות לגבי עובדיו ,וכל הפועל מטעמו.

11.4

הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין כל תביעה
שתוגש נגד המועצה עקב נזק כאמור .המועצה תודיע לספק על כל תביעה כנ"ל ותאפשר לו
להתגונן מפניה.

 .12ביטוח:
12.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על-פי חוזה זה ו/או על-פי כל דין ,הספק מתחייב לבטח ,על
חשבונו ,לטובתו ולטובת המועצה יחדיו ,בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות על פי שיקול דעתו
של גזבר המועצה ובלבד שלא יפחתו מסכומי הביטוח וגבולות האחריות המפורטים בטופס
האישור על קיום ביטוחים ,נספח י"א המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן" :טופס
האישור על קיום ביטוחים") ,ולהחזיקם בתוקף במשך כל תקופת חוזה זה וכל עוד עלולה
להיות כלפיו אחריות שבדין.

12.2

עם חתימת החוזה וכתנאי לתחילת תוקפו ימסור הספק למועצה את פוליסת הביטוח ,כשהוא
חתום על ידי מבטחיו ,שיאושרו על ידי המועצה.
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12.3

הספק מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,ולדאוג
ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ,וכל תקופה נוספת בה הוא עלול להימצא
אחראי על-פי חוזה זה או על-פי כל דין.

12.4

הספק יישא לבדו בתשלומי דמי הביטוח ,ותשלומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק.

12.5

מובהר ,כי הספק אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהאחריות בגינם היא של הספק ,וזאת על-
פי החוזה ו/או על-פי הדין ,ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות.

 .13הפרות ופיצויים מוסכמים
13.1

הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית ,אשר תאפשר למועצה להביא את ההתקשרות
לביטול מיידי:

 13.1.1ציוד שהועבר למועצה נמצא לקוי ולא הוחזר כשהוא מתוקן יותר מפעמיים במשך
תוקפו של החוזה.
 13.1.2הספק הפר את האחת או יותר מהתחייבויותיו בחוזה ולאחר שהוזהר על ידי המועצה
בכתב לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה;
 13.1.3פקע הביטוח של הספק או שהביטוח אינו עונה על דרישות החוזה;
 13.1.4הספק נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח;
 13.1.5הספק פשט את הרגל ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס אליו
בקשה כאמור ,אשר לא הוסרה תוך  30ימים;
 13.1.6הספק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את הוראות החוזה או חלקם;
 13.1.7הספק ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין.
13.2

אין בביטול או בהפסקת החוזה כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו לפי החוזה
אשר תוקפן חל גם לאחר סיומו -לפי העניין.

13.3

מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה לפי כל דין ,בוטל החוזה ,יהא הספק אחראי כלפי המועצה
ויפצה אותה בעד כל נזק והפסד שייגרמו לה או לעובדי המועצה כתוצאה מכל פגם ליקוי או
אי התאמה שיתגלו לאח ר שחלק מן הציוד הובא לגן הילדים ו/או לקייטנה או למי מן הילדים
השוהים במקום.

13.4

בנו סף ,ובלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם כי אם יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו תהיה
המועצה רשאית להודיע לספק על ביטול החוזה עמו ולכריתת חוזה עם ספק אחר.

 13.4.1במקרה זה ישא הספק בהוצאות אספקת הציוד מהספק האחר בגין ההפרה והמועצה
תהיה רשאית לקזז ולנכות את הסכומים המתאימים מהכספים המגיעים או שיגיעו ממנה
לספק .הספק נותן בזאת הסכמתו הבלתי חוזרות להזמנת אספקה של ציוד מספקים
אחרים כאמור לעיל.
לספק ישולם רק עבור ציוד שאין בו ליקויים והסכומים שישולמו לספק אחר עד סוף
תקופת ההתקשרות עם הספק הראשון יגבו מערבות הביצוע של הספק הראשון או מדמי
הביטוח אם סכום הערבות לא הספיק.
13.5

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ובנוסף יחולו על הל הפרה על ידי הספק או מי מטעמו הוראות
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1970-
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 .14קיזוז ,ויתור ,שינויים בכתב
14.1

כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם כל תוקף מחייב.

14.2

לא הפעילה המועצה זכות לפי החוזה או לפי הוראות כל דין ,או נתנה אורכה לספק לביצוע
איזו מהתחייבויותיו ,לא ייראה הדבר כויתור מצד המועצה על זכות זו.

 .15שונות
15.1

דיני ישראל ותחיקת הביטחון באיו"ש יחולועל חוזה זה.

15.2

אין באמור בחוזה כדי לגרוע מסמכות/חובה/זכות שלטונית/ציבורית של המועצה.

15.3

בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ,ישמשו ספרי החשבונות של המועצה ופנקסיה
כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.

15.4

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה
שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תיחשב כהודעה
שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  72שעות מזמן המשלוח או בתוך  24שעות מעת מסירתה על
ידי שליח.

15.5

במקרה של הפרה שמצריכה ביטול חוזה דחוף – בשל סכנה בריאותית רשאית המועצה להודיע
לספק על הפסקת השירות עד בירור מהותי והחלטה סופית בדבר הצורך להחליף את הספק
ולבטל את המשך אספקת הציוד על ידי הספק.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________

_______________________

המועצה

הספק

(באמצעות מורשי החתימה מטעמו)
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מכרז פומבי 1/19
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן קייטנות המופעלות ע"י המועצה
נספח ז' -הצהרה -מחזור כספי והעסקת עובדים
תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ,________________ ,ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני משמש/ת כ ________________ -אצל ______________________ (להלן  -הספק) ומוסמך ליתן
תצהיר זה בשמו ובעבורו ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז __________ לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ידלים המופעלים ע"י מחלקת החינוך בגבעת זאב.
בתצהיר זה:
" בעל זיקה"  -מי שנשלט על-ידי הספק .אם הספק הוא חבר בני אדם  -גם בעל השליטה בו או
תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הספק ,או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי
פעילותו לאלו של הספק ,או מי מהאחראים מטעם הספק על תשלום שכר העבודה.
" שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-
 .2הנני מצהיר בזאת ,כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי ,הספק וכל בעל זיקה לספק:
לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
__
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
[נא לסמן  Xבמקום המתאים]
 .3הנני מצהיר ,כי התקיים בספק אחד מאלה:
(א)

הספק ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום וחוק איסור העסקת עובדים זרים
שלא כדין ובפסק דין חלוט במשך שלוש השנים האחרונות;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון
התשס"ג (.)31.10.02
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של  75%או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________________
חתימת הזוכה במכרז
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אישור

הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

____________
חתימה וחותמת עו"ד
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מכרז פומבי 1/19
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן קייטנות המופעלות ע"י המועצה

נספח ח' – הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

 .1הריני מצהיר כי בעת ביצוע הפעולות עפ"י מכרז פומבי מס'  1/19כי אין לי ולא יהיה לי
מצב של ניגוד עניינים בין פעולותיי עפ"י החוזה לבין יתר עיסוקי.
אם הצעתי מוגשת על ידי חברה ,אין ולא יהיה מצב של ניגוד עניינים בין החברה ובעלי
שליטה בה ,בקשר לפעולות על פי החוזה לבין יתר עיסוקי החברה.
 .2הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למועצה על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם העלול
להעמידני במצב של ניגוד עניינים.
 .3בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו
מתעורר החשש ואמסור על כך הודעה תוך  3ימים למנכ"לית המועצה אשר תביא את
ההודעה לראש המועצה וגזבר 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 זה ,לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית.
 .4האמור לעיל יחול עלי ועל כל העובדים בעבודות נשוא המכרז וע"י פועלים המועסקים על
ידי במטלותי עפ"י המכרז.
 .5אני מתחייב לחתום על טופס "העדר ניגוד עניינים" בנוסח המופיע בחוזר מנכ"ל
משרד הפנים בעניין "ניגוד עניינים" אשר בתוקף במועד האחרון להצעת מועמדותי
במכרז.
ולראיה באתי על החתום:
המציע (אם הוא יחיד)______________ :

__________________
חתימה וחותמת

המציע (אם הוא תאגיד)______________ :

__________________
חתימה וחותמת

תאריך________________ :
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מכרז פומבי 1/19
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב
נספח ט' -ערבות להצעה במכרז
ערבות מכרז לחתימה על חוזה ע"י הזכיין

בנק ____________ :בע"מ
סניף________ :
כתובת הסניף____________ :
תאריך__________ :
לכבוד
המועצה המקומית גבעת זאב
רחוב המכבים  ,44גבעת זאב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'

(ערבות מכרז)

מכרז מס'  1/19לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב

 .1על פי בקשת __________ (להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסכום כולל של  10,000ש"ח (ובמילים :עשרת אלפים ש"ח) (להלן" :סכום הערבות").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא המדד האחרון הידוע בעת המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום.
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הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
 .2אם הזוכה במכרז לא חתם על החוזה הרצוף למכרז רשאים אתם לדרוש את חילוט הערבות
ועפ"י דרישתכם הראשונה ללא הנמקה ישולם סכום הערבות תוך שלושה ימי עבודה מיום
הדרישה.
 .3לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 5 -ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי
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.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה עד  30.9.19ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

בכבוד רב,

___________
בנק _____בע"מ
סניף ________
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מכרז פומבי 1/19
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה
נספח י' -ערבות ביצוע
ערבות בנקאית לביצוע (ערבות ביצוע)
בנק ____________ :בע"מ
סניף________ :
כתובת הסניף_________ :
תאריך__________ :
לכבוד
המועצה המקומית גבעת זאב
רחוב המכבים  ,44גבעת זאב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
מכרז מס'  1/19לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה

.1

על פי בקשת __________ (להלן" :הזוכה במכרז" או "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  25,000ש"ח (ובמילים :עשרים וחמישה אלף ש"ח) (להלן:
"סכום הערבות").

ערבות זו תהא בתוקף רק עם תחילת מועד הביצוע (לאחר שהספק זכה במכרז) ועובר לחתימה.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה מן המדד היסודי לענין ערבות זו שהוא המדד האחרון הידוע במועד האחרון
להגשת הצעות במכרז ועד המדד החדש שיהיה לענין ערבות זו המדד הידוע שפורסם לאחרונה
לפני דרישתכם לתשלום סכום הערבות עקב הפרת החוזה על ידי הספק.
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.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב לענין הפרת חוזה זה על ידי הנערב ,לא יאוחר מ 5 -ימי עסקים
מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי 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.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 30.9.2021ושלושה חודשים ממועד תום חוזה זה) בלבד
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________בע"מ
סניף ________
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מכרז פומבי 1/19
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים
לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת החינוך
בגבעת זאב וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה
נספח י"א  -אישור קיום ביטוחים שבוצעו על ידי הזוכה במכרז עובר לחתימת
החוזה על ידו וכתנאי לחתימה על ידי מוסמכי החתימה של המועצה
אישור על עריכת ביטוחים לאספקת המקומית גבעת זאב
לכבוד
המועצה המקומית גבעת זאב
רחוב המכבים  ,44גבעת זאב
(להלן" :המועצה")
א.ג.נ,
הנדון :חוזה ביניכם לבין ________________________ (להלן" :הספק")
לאספקת משחקים ,ציוד וצעצועים לגני ילדים המופעלים ע"י מחלקת
החינוך בגבעת זאב וכן לקייטנות המופעלות ע"י המועצה
הננו מאשרים כי החל מיום ____________________ ועד ליום ________________ ערכנו
עבור הספק את הביטוחים להלן ,בהתאם להוראות חוזה שבנדון:
הביטוחים כוללים את הפוליסות כאשר נוסחי הפוליסות לא יפחתו מתנאי ביט הרלוונטיים למועד
תחילת הביטוחים כדלהלן:
 .1ביטוח חבות המוצר.
ביטוח המוצרים שסופקו על ידי הספק לגן או לגנים או לקייטנות למקום הגשתו על ידי הספק
למקום המיועד בגבול אחריות שלא יפחת מ 1,500,000 -ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בגין
כל פגיעה או נזק העלול להיגרם על ידי המוצר.
 .1.1הפוליסה תורחב לכלול את המועצה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה בכל הקשור למוצרי
הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד
מיחידי הביטוח.
 .1.2אנו מאשרים בזה כי הספק ישא לבדו בתשלום הפרמיה וכן חובות ה"מבוטח" תחולנה על
הספק בלבד.
 .1.3הפוליסה תכלול סעיף הרחבה לתקופת של שלושה חודשים לאחר תקופת האספקה.
 .2ביטוח אחריות כלפי צד ג'
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ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו לכל אדם במשך תקופת
הביטוח בגבול אחריות שלא יפחת מ 4,500,000 -מיליון ש"ח לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית.
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,
הביטוח יורחב לכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה.
.2.3
השתתפות עצמית בביטוח זה תהיה בסך ___________ בכל מקרה ביטוח.
.2.4
 .3כללי
 3.1אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי
המועצה ו/או מי מטעמה ,מוותרים על כל דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה
ו/או הבאים מטעמה.
 3.2הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח אלא אם תשלח לכם
הודעה על כך בדואר רשום לפחות  60יום מראש.

 3.3הספק יחוב בלעדית בגין תשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות ,ככל שיחולו .כ"כ חובות
ה"מבוטח" ע"פ תנאי הפוליסות והתניותיהן תחולנה על הספק בלבד.
 3.4בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור
זה.
בכבוד רב,
שם תפקיד החותם
_________________
חתימה וחותמת המבוטח
מספר פוליסה אחריות מוצרים________________________ :
מספר פוליסה צד שלישי_____________________________ :
מספר פוליסה חבות מעבידים _________________________:
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