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 נספח א'
   גזרהמועצה האזורית 

 99789י בית חשמונא
 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 
 32/19מס' פומבי מכרז 

 
 ואספקת תווי שי לחג / תווי קניה  לקבלת הצעות לרכישה

 עבור המועצה באמצעות ועד העובדים
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 
מועד אחרון 

להגשת שאלות 
 הבהרה

 12:00 ג' 06/08/19

 מועד אחרון
 הגשת הצעות

 10:00 עד השעה 'ב 19/08/19

 10:00 'ב 19/08/19 פתיחת מעטפות

משרדי המועצה  11-15/08, 01/08, 30-31/7שומת לב המציעים כי בין התאריכים ת
 סגורים

 

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים(

 כללי .1

ספקים להגשת הצעות (, מזמינה "המזמין"ו/או  "המועצה" – )להלןגזר המועצה האזורית  .1.1
תווי שי " – )להלן ככרטיסים מגנטים נטעניםאספקת תווי שי לחג / תווי קניה אשר יסופקו ל

 –( כשי לחגים עבור עובדי המועצה, הכל כמפורט במסמכי מכרז זה  )להלן "תווי קניה" אולחג" 
 (."מכרז"ה

המועצה בשעות העבודה  מזכירות לשכת מנכ"לניתן לרכוש במשרדי מסמכי המכרז, את  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת  ש"ח אשר לא יוחזרו. 300 ת, בתמורה לתשלום שלהרגילו

מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא 
 יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

באתר עילות או ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח המחייב של . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  של המועצההאינטרנט 

 ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.שיירכש ע"י המציע המכרז הינו הנוסח 
 .המועצה של האינטרנט באתרגם ביחס למכרז  בהבהרות להתעדכן יש

על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת בטרם מסירת מסמכי המכרז,  .1.4
 . עירייהמזכירות ה

. מעטפה שתכיל ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .1.5
 תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה. -סימני זיהוי כלשהם 

 מהות השירותים .2

 תוי שי לחגים לעובדים

 ולעת ועל פי צרכיו בלבד, תווי קנייה כשי לחגים עבור עובדי המועצה. ועד העובדים יזמין, מעת  .2.1
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 לכל תו₪  600בשווי של  כת המועצה ירכשו על ידה תווי קנייהעובדים ולהער 320 -במועצה כ .2.2
בשתי פעימות, סמוך  , אשר יחולקו)כולל מע"מ( לערך, בכל שנה₪  400,000 -של כ  כולל בשוויו

 . לראש השנה וסמוך לחג הפסח

 "תוי שי לעובדים"()להלן:        

 לגמלאים ומתנדביםתוי שי לחגים 

המועצה תזמין, מעת ולעת ועל פי צרכיה בלבד, תווי קנייה כשי לחגים עבור גמלאים ומתנדבים  .2.3
 של המועצה. 

לכל תו ₪  200כת המועצה ירכשו על ידה תווי קנייה בשווי של ולהערגמלאים  113 -במועצה כ .2.4
, אשר יחולקו בשתי פעימות, סמוך )כולל מע"מ( לערך, בכל שנה₪  45,000 –ל כ ש כולל בשוויו

 . לראש השנה וסמוך לחג הפסח

לכל תו ₪  100כת המועצה ירכשו על ידה תווי קנייה בשווי של ולהערמתנדבים  30 -במועצה כ .2.5
, סמוך , אשר יחולקו בשתי פעימות)כולל מע"מ( לערך, בכל שנה₪  6,000 –של כ  כולל בשוויו

 . לראש השנה וסמוך לחג הפסח
 ("תוי שי לגמלאים ולמתנדבים")להלן: 

המועצה תהיה רשאית להקטין ו/או להגדיל את כמות ושווי התווים שירכשו על ידה, ללא שינוי  .2.6
 במחיר והיא לא מתחייבת לרכישת כמות כלשהי.

 לא יפחת  -שידרשו בכל הזמנת עבודה, ככל שתוצא לספק הזוכה  תווי הקנייה שווי .2.7
 .₪ 50,000 -מ 

 יעמדו בדרישות המצטברות שנקבעו בתנאי הסף כמפורט להלן. -תווי הקנייה  .2.8

 2 -ההסכם לתקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת, למועצה בלבד אופציה להארכת תקופת  .2.9
 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

המועצה ולא יותר מכמות במסגרת אספקת תווי הקנייה, יסופקו גם מעטפות בהיקף שיידרש ע"י  .2.10
 הכרטיסים שהוזמנה על ידי המועצה.

תווים לעובדים ע"ס  –הספק יידרש לחלק את הכרטיסים והמעטפות לפי סוגי התווים השונים  .2.11
או על פי חלוקה אחרת לפי  ₪ 100ותווים למתנדבים ע"ס ₪  200תווים לגמלאים ע"ס ₪,  600

 .דרישת המועצה

המציעים מופנים  -מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם ה .2.12
 לעיין בהסכם.

ם ייעשה ע"י ועד העובדי ביחס לתוי שי לעובדים מובהר בזאת כי התשלום בפועל לספק הזוכה .2.13
והתשלום בפועל ביחס לתוי שי לגמלאים ולמתנדבים ייעשה  ומחשבון הבנק של ועד העובדים

 .ישירות ע"י המועצה

 תנאי סף .3

 -העומדים בדרישות המצטברות הבאות  במכרז, מציעים  רשאים להגיש הצעות   

השנים האחרונות תווי שי / תווי קניה של רשתות מזון ובתי עסק נוספים  5המציע סיפק במהלך  .3.1
 .רשות מקומית/לארגון אחד לפחות₪  300,000בשווי של לפחות 

 נפרד ממסמכי המכרז.לתי להוכחת האמור ימלא המציע את הטבלה המצורפת כחלק ב

 -הבאות  המצטברותתווי הקניה / תווי השי לחג, יעמדו בדרישות  .3.2
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התווים יונפקו ככרטיסים מגנטים נטענים לכל עובד בשווי שייקבע מראש ע"י המועצה  .3.2.1
 כולל מעטפה תואמת נלווית.

במגוון  וכן בפריסה ארצית ברשתות שיווק מזון )סופרמרקטים(התווים יהיו תקפים  .3.2.2
הלבשה,  -בפריסה ארצית שיכללו לפחות את כל האפשרויות הבאות  ק נוספיםבתי עס

 מוצרים לבית. פארם, מוצרי חשמל, ספרים, קוסמטיקה,

סניפים  2בעלות שונות מזון רשתות שיווק  2לפחות תווי קניה לרשתות מזון יכובדו ב .3.2.3
 באזור המרכז/שפלה. כל אחת לפחות

 / בתי העסק שיפורסמו על גבם. תווי הקניה יכובדו בכל נקודות המכירה .3.2.4

שנים ממועד הנפקתם ובלבד שהונפקו סמוך למועד  5תווי הקניה יהיו תקפים לפחות  .3.2.5
 הזמנתם על ידי ועד העובדים. 

( מערכם, למען הסר 100%תווי הקניה יתקבלו בבתי העסק / רשתות המזון בשווי מלא ) .3.2.6
מערכו  90%ניה אשר שווה ספק, לא יתקבלו תווי קניה בהם נכללו סייגים כגון תו ק

 בלבד בקניה בחנות / רשת מסוימים או הגבלת כפל מבצעים/הנחות וכיו"ב. 

להוכחת האמור יצרף המציע רשימות / טבלאות כמפורט להלן וכן הצהרת מציע 
 בטופס הצעת המחיר. 

 איתנות פיננסית  .3.3

 .2018 – 2017בשנים )כולל מע"מ( ₪  1,000,000בסך של  שנתילמציע מחזור כספי  .3.3.1

 .האחרוןהמבוקר רשמה הערת "עסק חי" במאזן נ למציע לא .3.3.2

כי לא נרשמה בדבר מחזור כספי וכן אישור   אישור רו"חלהוכחת האמור יצרף  המציע 
 .הערת "עסק חי" במאזן האחרון של המציע

 כמפורט להלן.  -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  .3.4

להוכחת האמור תצורף הצהרה בנוסח המצורף  -המציע נעדר זיקה לחבר מועצה / עובד הרשות  .3.5
 למסמכי המכרז. 

 יש לצרף קבלה. –המציע רכש את מסמכי המכרז  .3.6

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .4

 ,בתחתית כל עמוד בחותמת החברה חתומים – את כל מסמכי המכרזלצרף להצעתו על המציע  .4.1
 האישורים הבאים: סמכים/המובנוסף להם את כל 

לעיל וכן כל מסמכי המכרז  3עמידת המציע בדרישות סעיף כל המסמכים להוכחת  .4.1.1
המסמך  -חתומים ע"י המציע. במידה ובמסמך נדרש  אישור / אימות עו"ד / רו"ח 

 יאומת / יאושר כנדרש.  

  -טבלה / רשימה המפרטת בנוגע לתווי הקניה  .4.1.2

 רשימת רשתות מזון.  .4.1.2.1

העיקרי  רשימת חנויות, בתי עסק ורשתות הכוללת ציון תחום המסחר .4.1.2.2
. במידה ומדובר ברשת בעלת פריסה גיאוגרפישל כל חנות ומיקום 

 ז/שפלה.כרת סניפים ומספר הסניפים באזור המארצית יש לציין כמו
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הרשימות יכולות לכלול גם רשימות של רשת בת, בכל מקרה יש לצרף  .4.1.2.3
רשימה של חנויות פעילות, תוך פילוח לאזורים בארץ, בדגש על אזור 

 . שפלה/המרכז

לפקודת  ₪ 10,000על סך של  18/11/19לפחות עד ליום ערבות בנקאית בתוקף  .4.1.3
המציע  שישמש כערבון בידי המועצה להבטחת התחייבויות , בנוסח המצ"בהמועצה

 (. "הערבון" –לפי הצעתו במכרז )להלן 

 את הערבות יש להכניס לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.

 
 !תפסל על הסף ולא תובא לדיון -ף לה הערבון כאמור מובהר כי הצעה שלא יצור

יובהר כי המועצה תקבל ערבות בכל נוסח שיצורף ע"י המציע ובתנאי שהערבות תעמוד 
 בדרישות סכום / תוקף לעיל.

, אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון .4.1.4
 .בנוסח המצורף למסמכי המכרז

 ה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תעודה תקפ .4.1.5

-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.1.6
1976. 

 אישור ניכוי מס במקור. .4.1.7

 :ידי תאגיד או שותפות-הצעה המוגשת על .4.1.8

ורשי ידי מ-חתם ההצעה במכרז עליהיה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, ת .4.1.1
 מציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:החתימה מטעם ה

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי  .4.1.1.1
 ההצעה במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של תעודת התאגדות של המציע.  .4.1.1.2

היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על  .4.1.2
 ויצורפו להצעה המסמכים הבאים: נדרשת חתימת המציעההצעה, בכל מקום בו 

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי  .4.1.2.1
 ההצעה במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר רישום השותפות. .4.1.2.2

פורט להלן וכן תצהיר יצרף להצעתו אישור רו"ח כמ -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.1.3
 של מחזיקה בשליטת העסק. 

 
  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או  –"עסק בשליטת אישה" 
יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)
ה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא אישור של רוא –"אישור" 

 התקיים אף אחד מאלה: 
 הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

 הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;                  



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 
 חתימה וחותמת המציע: ________________

6 
410047.doc 

 אין הם קרובים של המחזיקה  -נשים (        אם שליש מהדירקטורים אינם 2)
 בשליטה;                  

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

עסקים ראשי,  מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל –"נושא משרה" 
 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  –"עסק" 
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

  תהיה המועצה רשאית לפסלה. -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 

 שאלות ובירורים .5

לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או יוכלו אשר רכשו את מסמכי המכרז מציעים  .5.1
שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי הנספחים למסמכי המכרז. ולקבל הבהרות לגבי המכרז 
בדוא"ל   עד למועד הנקוב בריישת מסמך זה' חגית אזריאל נציגת ועד העובדים, הגב

region.muni.il-hagita@gezer  ,0525345745פון טלקבלה ב לוודא יש . 

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את לא יענופניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .5.2
הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אימסמכי המכרז. 

 ת.והצעהמועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהאו בהמכרז ו/

ר שאלות ורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .5.3
באופן ובמועד  ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 התאמות וכיו"ב.-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי

בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לכל רוכשי המכרז / מתעניינים, פרוטוקול מסודר  .5.4
  בכתב, הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.

הצעות למכרז, להכניס שינויים הלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .5.5
 , פרוטוקוליםהבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  המסמכי המכרז, ביוזמתותיקונים ב

יחייבו ויהוו ( '/ דוא"למכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-עלבכתב שיישלחו והודעות 
   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ ,ממסמכי המכרזבלתי נפרד חלק 

 ., לא תחייבנה את המועצהבאמצעות הטלפון או פה-בעלוהודעות שתינתנה, הבהרות  .5.6

 הגשת המכרז .6

 שהמציע מטעמו המסמכים כללעל המציע להגיש את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף  .6.1
 . להצעה לצרף נדרש

 מסמכי המכרז. ב המתאימים במקומותהנדרשים  הפרטיםעל המציע למלא בדיו את כל  .6.2
באמצעות  -מהמסמכים הנ"ל )ובמקרה של תאגיד  דעמוהמציע לחתום בראשי תיבות על כל  על

חותמת וחתימת מורשי החתימה שלו(, וכן לחתום במקום המיועד לכך ולציין בכתב ברור את 
 שמו ואת כתובתו של המציע.

מסמכי  מסמך וכוללת את כלובשולי כל עמוד  ויד-חתומה עלואת הצעת המציע, כשהיא מלאה  .6.3
ידי -על תסופק אשר, לכך המיועדת סגורה היש להגיש במעטפ - שנדרשוהמכרז ומסמכים נוספים 

בלבד, לא  ידנית, במסירה עירייהולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות ה - עירייהה
 יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

 , יפסלו ולא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים. האחרון להגשת הצעותשיוגשו לאחר המועד  הצעות .6.4

 חלקית הצעה הגשתת ואיסור יוגוהסתיי .7

 .ם או לפצלםואין הוא רשאי לחלק השירותיםמרכיבי על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל  .7.1

mailto:hagita@gezer-region.muni.il
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או כל שינוי או תוספת שייעשו  ,השלמת מקום הטעון מילוי-או איסטייה מהוראות המכרז  .7.2
 המכרז וף מסמכיתוספת בגאו ידי שינוי -במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה. יםעלול -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת מסגרת ובין ב

את ממנה ולראות לדון בהסתייגות או להתעלם  תרשאיועדת המכרזים  אף האמור לעיל,-על .7.3
  הסתייגות.הללא אילו הוגשה כ ההצעה

הסכם תום על סרב לחהוא מההסתייגות והיא בחרה להתעלם כי ה המועצה למציע, הודיע
את לחלט  תרשאיייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה , ההתקשרות

בכל מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב את  הערבות הבנקאית.
ידי המועצה  )גם אם המציע ערך בו שינויים או -הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על

 לשהם(. תיקונים כ

 הצעת המציע .8

תווי . זמן אספקה נדרש למכרזלרכישת תווי קניה כהגדרתם ב המועצה מבקשת לקבל הצעות .8.1
במידה והספק יבקש לקבל את הוצאת הזמנת עבודה.  ימים ממועד 14לא יאוחר מתוך  -הקניה 

₪  100,000עליו להעביר למועצה ערבות ביצוע בסך של  -התשלום לפני אספקת תווי הקניה 
 ע"י המועצה וזאת להבטחת התחייבותו ע"פ ההסכם.  8נוסח נספח ג'ב

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת  -המציע  .8.2
 את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

 

 הצעת המחיר .8.3

תו הקניה, בהתייחס  המציע יכלול בהצעה את שיעור ההנחה באחוזים בהתייחס לשווי / ערך
 דרש המועצה לשלם בגין אספקת השירותים.יואשר ת -לכל סכום בסיסי של תו קניה 

 100עבור כל תו קניה בשווי של , המשמעות הינה כי 10%נקב המציע בשיעור הנחה  -לדוגמא 
 ש"ח בלבד.  90ש"ח שיירכש ע"י המועצה, תשלם המועצה 

 של תו קניה. שיעור ההנחה יהיה אחיד לכל ערך נקוב 

 הנחה. 5%-שיעור ההנחה המינימלי אשר יוצע ע"י המציע, לא יפחת מ

. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של העל המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפ .8.4
 המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תפסל. .8.5

המצורף כחלק בלתי נפרד הצעת המציע, ת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך בזא מובהר .8.6
 ממסמכי המכרז.

 
 ותוקפהמועד להגשת הצעה ה

 חתומים וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים,  ,היעל נלוות ,את ההצעה .8.7
, בתוך מלאה ושלמה, בשפה העבריתסגורה, , כשהיא באופן ידני יש להגישומלאים כנדרש, 

המועד )להלן: "מהמועד האחרון להגשת הצעות.  לא יאוחר, ולא מזוהה מעטפה סגורה היטב
 משרדי המועצה. "(, בלהגשת הצעות

לעיל,  פקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינתיש לה .אין לשלוח את ההצעה בדואר
 עד הנ"ל לא תידון.בתיבת המכרזים במו כשעליה רשום מספר המכרז. הצעה אשר לא תימצא 

 .המועד להגשת הצעותיום מ 90לתקופה של  ,תוקפהההצעה תעמוד ב .8.8
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את למציע שיב תקבלת הצעתו ו-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על איתהמועצה  .8.9
המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם  .במסגרת הצעתו ושנמסרה על יד ןהערבו

 מהמועצה. 

 הזוכהסכם וחובות ה .9

מציע שייקבע כזוכה במכרז, יידרש לחתום על הסכם עם המועצה בנוסח המצורף למסמכי  .9.1
 המכרז. 

 . תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .9.2

ימים  7מובהר בזאת כי מציע שייקבע כזוכה  ולא יחתום על הסכם עם המועצה לא יאוחר מתוך  .9.3
וכן  דבר קביעת המציע כזוכה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבון להצעהממועד ההודעה ב

 .למסור את העבודה למציע אחר

 -במכרז  מציע שיזכה במכרז, הערבון יוחזר לו רק לאחר אספקת תווי השי. מציעים שלא יזכו .9.4
 הערבון יוחזר להם במקביל למשלוח הודעת המועצה בדבר תוצאות המכרז. 

  -עה שיקולים לבחירת ההצ .10

  -ההצעות הכשרות ייבחנו ע"פ הפרמטרים הבאים  .10.1

ההצעה הכשרה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר תקבל את מלא  %50 – מחיר ההצעה .10.1.1
 הניקוד בסעיף זה, יתר ההצעות ידורגו בהתאמה להצעה הזולה ביותר. 

 לפרמטרים הבאים: ינתן בהתאםי %50 - מגוון בתי עסק מוצעים .10.1.2

 

 יקודנ אופן הבדיקה פרמטר

 1בתי עסק =  0-25בין  טבלת בתי העסק מספר בתי עסק המכבדים את התו
 נק'

 3 בתי עסק =  25-50בין 
 נק' 

 5בתי עסק =  50מעל 
 נק'

בתי עסק  0-25בין  טבלת בתי העסק  פריסה גאוגרפית של בתי העסק
 נק' 3בפריסה ארצית = 

בתי עסק  25מעל 
 נק' 5בפריסה ארצית = 

רשתות מזון באזור המרכז/שפלה כמות 
 . המכבדות את התו

 נק' 3רשת אחת =  טבלת בתי העסק

 5מעל לרשות אחת = 
 נק'

ערים המזון ב ותמספר סניפי רשת
הבאות: ראשון לציון, רמלה, לוד, 

 מודיעין, רחובות

 נק' 3 –סניפים  השלוש טבלת בתי העסק

שלושה סניפים או יותר 
 נק' 5 –

סק בתחום הפארם כמות בתי ע
 והטואלטיקה

 נק' 3רשת אחת =  טבלת בתי העסק

 10מעל לרשות אחת = 
 נק'

בתי  -בתחום התיירות ונופש מימוש התו 
 מלון ואטרקציות

אין אפשרות = ללא  טבלת בתי העסק
 ניקוד
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 נק' 10יש אפשרות = 

 3סק = בתי ע 0-10בין  טבלת בתי העסק כמות בתי עסק בתחום  האופנה והנעלה
 נק'

 5בתי עסק =  10מעל 
 נק'

מוצרי חשמל כמות בתי עסק בתחום 
 מוצרים לבית/

 נק' 3רשת אחת =  טבלת בתי העסק

 נק' 5מעל לרשת אחת = 

 

שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר הכשרה ההצעה הטובה ביותר תהיה ההצעה  .10.2
 בהתייחס לפרמטרים לעיל. 

או חלק שירותים את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל ההרשות בידי המועצה לקבל  .10.3
 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .10.4

תהיה רשאית , בעלות ניקוד משוקלל זהה מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר .10.5
בדרך כפי שתמצא לעניין המחיר, ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות  המועצה לנקוט

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

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא  .10.6
ת אישה, תיבחר ההצעה האמורה התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליט
 כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות יהמועצה תהיה רשאית להתחשב בנ .10.7
 ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב בשיקולי המועצה ילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי  .10.8
סיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר יהעבודה של המציע, לרבות נ

 גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים )הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו(  .10.9
לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת  אשר

 שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  מועצהבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ה .10.10
נכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו ל

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה  מועצהעם ה
 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. מועצהכנדרש וכאמור לעיל, תהיה ה

ו/או  , בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידעמועצהעוד רשאית ה .10.11
ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה  מועצהנתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת ה

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .10.12

 ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת באופן ,זהמכר שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

 בין מציעים שונים. שירותים המועצה תהיה רשאית לפצל את ה .10.13
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כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות  .10.14
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 .המציעעל תחולנה  -מכרז הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע ב .10.15

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .10.16
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

 דעתה קולשי פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו
לנכון.  כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות

 מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא כן
ייחשב  המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור לקניינה
 או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה לפגוע, בזכות

, הזוכה בהצעה עיון זכות קיימת, הדין להוראות בהתאם יכ המשתתפים לידיעת בזאת מובא  .10.17
 נתונים/  המסמכים מהם בהצעתם לציין המציעים על. מקצועיים/  מסחריים לסודות בכפוף

 בפני לחשוף שלא מבקשים הם אותם,  שקיימים ככל, מקצועיים/  מסחריים סודות המהווים
 והמחיר המציע של וכתובתו מוש כי יודגש, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. אחרים משתתפים

 הינה זה לעניין ההחלטה כי בזאת מובהר. עסקי סוד או מסחרי סוד יהוו לא ידו על שהוצע
 בהצעה חלקים סימון כי יובהר כן. והפסיקה הדין להוראות ובכפוף המכרזים ועדת בסמכות
 םהמציעי של בהצעותיהם גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים
 המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון תזכו על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים
 .האחרים

 מסמכי המכרז .11
 

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה

 נספח "א". -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .11.1

 נספח "ב". -חוזה המכרז  .11.2

 בוטל. –נספח "ג"  .11.3

 "1נספח "ד' –ערבות מכרז  .11.4

 . "2ד'"נספח  – )אופציונלי( ועערבות ביצ .11.5

 ."1'"הנספח  - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .11.6

 "2'נספח "ה –הצהרה על העדר זיקה  .11.7

 ".3'נספח "ה –הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .11.8

 נספח "ו". - )פירוט ניסיון( פרטי המציע והצהרותיו .11.9

 "1נספח "ו' –פירוט בתי עסק שמכבדים את התו  .11.10

 "2נספח "ו' –שתתף ואישור רו"ח הצהרת המ .11.11

 "3נספח "ו' –דוגמת הזמנת עבודה  .11.12

 ".זנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .11.13

 
 

 בברכה,    
 רותם ידלין, עו"ד                                         
   גזרהמועצה האזורית  תראש                          
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 נספח ב' 
 הסכם 

 
   גזרועצה האזורית נערך ונחתם במש

 שנת _____יום _________ לחודש _____________ ב
 

 -בין-
 
 

  גזרמועצה האזורית ה
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 
 ("המזמין" ו/אוהמועצה" " להלן:) 

 
  -לבין-

   _______________  __________________ 
 _______ח.פ. _______  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(ספקה)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(ספקה)להלן: "       
 

ואספקת תווי שי לחג / תווי קניה רכישת ל 32/19מס'  פומביוהמועצה פרסמה מכרז  הואיל:
 (. "המכרז" –)להלן  באמצעות ועד העובדים כשי לחגים עבור עובדי המועצה

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

 
זה זה קבלן עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחו -והספק   והואיל:

 ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המועצה, הכל כמפורט בחוזה זה;
 

והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים  והואיל:
והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים 

 המפורטים בחוזה זה;
 

להסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי וברצון הצדדים להגדיר ו והואיל:
 חוזה זה לעיל ולהלן;

 
 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 כללי .1
 

 המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 -)להלן"ר ועד העובדים יוהיתר, לבביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף הספק, בין 

  . ("המנהל"
   

 התחייבויות הספק .2

תווי " -תווי שי לחג / תווי קניה )להלןאת  ולמועצה וועד העובדיםהספק מתחייב לספק ל .2.1
 , במסגרת הזמנת עבודה, והמועצה ועד העובדיםבהיקף שיתבקש ע"י  ( "תווים"ו/או  "קניה

 ובמחיר שהוצע על ידו במכרז ליחידה. 

הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון   יונות, התעודות, רישה כל מצהיר כי הוא בעל ספקה .2.2
 ת באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.ת השירואוהמקצועיות הדרושים ליתן 

  שיווק תווי הקניה. הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים ל .2.3
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בכל  אשר יכלול  שימוש , הכלול בכתב הכמויות, הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם .2.4
אמצעי עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי עבודה, חומרים וכיוצ"ב, מבלי 

 שתידרש כל תמורה נוספת מאת המועצה.

הספק מתחייב להודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום  .2.5
 מתן השירותים.לשיבוש 

חל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין ה .2.6
 המועצה, בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.

 הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כחוק וברשותו כל האישורים הנדרשים והוא יחזיק  .2.7
לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשימות לפי 

-פה, ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה(, התשל"וחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכי
 לספק ידוע כי תנאי לתשלום תמורה ע"פ הסכם זה הינו הצגת האישורים כאמור.  .1976

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

 הזמנת ספק /הזמנת עבודה  .3

 

 במסגרת השירותים, יוזמנו תווי השי הבאים: .3.1

 יוזמנו ע"י ועד העובדים. –תוי שי לעובדים  .3.1.1

 יוזמנו ע"י המועצה. –תוי שי לגמלאים ומתנדבים  .3.1.2

 

לספק הזמנת עבודה לרכישת , ועד העובדים/תוציא המועצה, צורךעת לעת, בהתאם למ .3.2
 – כמפורט בהסכם זה )להלן והמועצה ועד העובדיםי כפי שיתבקשו ע"ואספקת תווי קניה 

 (. "ההזמנה לספק"ו/או  "הזמנת העבודה"

  - ייקבעוהעבודה ת בהזמנ .3.3

 נדרשים. ה הכרטיסים המגנטים הנטעניםכמות  .3.3.1

 נדרשים. ה הכרטיסים המגנטים ערכי  .3.3.2

 -מ לא יפחת  ע"י המועצה וועד העובדים ביחד שווי תווי קניה שיוזמנו בכל הזמנת עבודה .3.4
 ש"ח.  50,000

רק אם תהיה חתומה ע"י תחייב  ביחס לתוי שי לעובדים מובהר בזאת כי הזמנת עבודה .3.5
והזמנת עבודה ביחס לתוי שי לגמלאים ומתנדבים  מורשי החתימה מטעם ועד העובדים

   .תחייב רק אם תהיה חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה

 בנפרד. עבודה כל הזמנת  למען הסר ספק, הוראות הסכם זה יחולו על .3.6

לרכישת  ועד העובדים/מובהר בזאת כי אין בחתימת הסכם זה כדי לחייב את המועצה .3.7
 בהיקף כלשהו. תווי קניה 

  - תווי הקניה / תווי השי לחגאספקת  .4

ימים  14כנדרש בהזמנת העבודה לא יאוחר מתוך תווי הקניה הספק מתחייב לספק את  .4.1
 (. "מועד האספקה" -ודה )להלןקלנדריים ממועד קבלת הזמנת עב

  -בדרישות המצטברות הבאות תווי הקניה שיסופקו ע"י הספק  .4.2

ובד בשווי שייקבע מראש ע"י ועד התווים יונפקו ככרטיסים מגנטים נטענים לכל ע .4.2.1
 העובדים.
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 .לכל כרטיס מגנטי מעטפה תואמת נלווית הספק יספק .4.2.2

בדגש  ( בפריסה ארציתהתווים יהיו תקפים ברשתות שיווק מזון )סופרמרקטים .4.2.3
במגוון בתי עסק נוספים בפריסה ארצית שיכללו לפחות  וכן על אזור המרכז שפלה

 פארם, הלבשה, מוצרי חשמל, ספרים, קוסמטיקה, -את כל האפשרויות הבאות 
, בכפוף לתנאים המפורטים על גבי התו, בעלון המצורף ובאתר מוצרים לבית

 . הספק

גם באזור מזון בעלות חנויות דו ברשתות שיווק תווי קניה לרשתות מזון יכוב .4.2.4
  .שפלה/המרכז

ו/או  תווי הקניה יכובדו בכל נקודות המכירה / בתי העסק שיפורסמו על גבם .4.2.5
 .בעלון המצורף ובאתר הספק

שנים ממועד הנפקתם ובלבד שהונפקו בסמוך  5תקפים לפחות  תווי הקניה יהיו .4.2.6
 למועד הזמנתם על ידי ועד העובדים.

( מערכם, 100%קניה שיתקבלו בבתי העסק / רשתות המזון בשווי מלא )תווי ה .4.2.7
למען הסר ספק, לא יתקבלו תווי קניה בהם נכללו סייגים כגון תו קניה אשר שווה 

 מערכו בלבד בקניה בחנות / רשת מסוימים. 90%

 7תוך  וועד העובדיםככל שאין באפשרות הספק לעמוד במועד האספקה, עליו להודיע ל .4.3
ועד ובמקרה כזה  מועד קבלת הזמנת עבודה על מועד אפשרי לביצוע האספקהימים מ

 . את הזמנת העבודה, ע"פ שיקול דעתו להאריך את המועד ו/או לבטל העובדים יהיה רשאי

מוסכם בסך של פיצוי  , ישלם הספק לוועד העובדיםתווי הקניהנגרם עיכוב באספקת  .4.4
התמורה שעל ועד  כאמור יקוזז מתוך ש"ח בגין כל יום עיכוב. סכום הפיצוי 1,000

 לשלם לספק ע"פ הוראות הסכם זה.   העובדים

על אף האמור לעיל, הספק לא יהיה אחראי לעיכובים אשר נגרמו עקב כוח עליון, לרבות,   .4.5
תשתית אינטרנט, טלפון וסלולר. על  -באשר לעיכובים אשר אינם בשליטת הספק, כגון 

העובדים ברגע היוודע התקלה/העיכוב ולוודא קבלה עם הספק להעביר הודעה בכתב לוועד 
המנהל. המנהל יחליט אם לאפשר את העיכוב או לבטל את ההזמנה. המנהל ימסור  

ימי עסקים מיום קבלת ההודעה. הודיע ועד  3החלטתו בדבר עיכוב/ביטול ההזמנה עד 
ישה כנגד ועד העובדים על ביטול ההזמנה, לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דר

 העובדים. 

תווים לעובדים  –הספק יידרש לחלק את הכרטיסים והמעטפות לפי סוגי התווים השונים  .4.6
או על פי חלוקה ₪  100ותווים למתנדבים ע"ס ₪  200תווים לגמלאים ע"ס ₪,  600ע"ס 

 אחרת לפי דרישת המועצה.

 מנת העבודה.משרדי המועצה לא יאוחר ממועד האספקה כאמור בהזהאספקה  תהיה ל .4.7

 תמורה .5

שווי תווי הקניה שיסופקו בפועל, בהפחתת הנחת  –התמורה במכרז הינה המחיר המוסכם  .5.1
 הספק במכרז )כפי שנקוב בהצעת המציע(.

התמורה ביחס לתוי שי לעובדים, תשולם לספק ישירות באמצעות ועד העובדים מתוך  .5.2
 חשבון הבנק של ועד העובדים ולמועצה אין כל אחריות על העברת תשלומים אלו וביצועם.

התמורה ביחס לתוי שי לגמלאים ומתנדבים, תשולם לספק ישירות באמצעות המועצה  .5.3
 ת תשלומים אלו וביצועם.ולועד העובדים אין כל אחריות על העבר
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 , אליו תצורף רשימה מפורטת שלחשבון וכן לנציג המועצה, יו"ר ועד העובדיםהספק יעביר ל .5.4
  .שסופקו על ידוקניה הכמות והיקף תווי 

 ועד העובדיםיום ממסירת החשבונית המאושרת ע"י ימים  7התשלום לספק יתבצע תוך  .5.5
לקבל את התשלום לפני אספקת תווי  ואספקת תווי הקניה. ככל שהספק יבקש והמועצה

₪  100,000יידרש הספק למסור למועצה ערבות בנקאית בסך של  –הקניה בפועל למועצה 
 חת התחייבותו לאספקת תווי הקניה.להבט

ושיעור ההנחה כאמור יהיה בתוקף גם אם תוארך  תמורה מובהר בזאת כי לא יחול שינוי ב .5.6
 תקופת ההסכם.

. למען הסר ספק, מובהר כי שירותיםתמורה נוספת בגין ביצוע ה כלידוע לספק כי לא תשולם  .5.7
 התמורה לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים, לרבות, אספקה, הובלה

 ולא תשולם לספק תמורה נוספת כלשהי, לרבות התייקרויות וכיו"ב.  וכד',

 אי קיום יחסי עובד מעביד .6

 מהווה הספק קבלן עצמאי. ו/או ועד העובדים ביחסיו עם המועצה .6.1

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד  .6.2
מעובדיו 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 

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

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

(, כל המיסים שחובה לשלמו על פי דין נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר
וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע 
התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, 

 לכך בכל אופן או צורה. והמועצה לא תהא אחראית

 נזיקיןבאחריות  .7

יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ולכל נזק אחר שייגרם  הספק .7.1
, הנובע, הספק, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד

ידו, בין -ם נגרם עלבין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע הסכם זה ו/או בקשר אליו, בין א
יהיה חייב  נותן השירותוחיו ו/או כל הנתון למרותו. ידי עובדיו ו/או של-אם נגרם על

למועצה בעקבות פגיעה או נזק  ,יגרםיאם  ,יגרםילפצות את המועצה על כל נזק כאמור ש
במלוא  -מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן -כאמור, והוא מתחייב לשפות את המועצה 

שילמה המועצה או עלולה לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל הסכום ש
ההוצאות שהמועצה נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או 

הסכם הפי -נזק כאמור )לרבות הוצאות משפטיות( והכל מבלי לגרוע מזכויות המועצה על
 רים.פי כל דין לכל תרופה או סעד אח-ו/או על

ו הנובעת ממנו הוגשה תביעה כלשהי הקשורה להסכם ו/אהאמור לעיל, מבלי לגרוע מכל  .7.2
לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק  הספקביחד או לחוד, הרי ש ,והספקכנגד המועצה 

 או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של המועצה.

מיד  ,העלול להוות עילה לתביעה ,על כל אירוע למנהלמתחייב להודיע למועצה ו/או  הספק .7.3
 בכל התפתחות בקשר לאירוע כזה. המנהללאחר התרחשותו וכן לעדכן את 

רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב  הספקאין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .7.4
עם תשלום או חיוב, בקשר  ,בשם המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה

 התחייבויותיו.
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 ופת ההסכםתק .8

ועד ליום  _____מועד חתימתו, קרי מיום חודשים מ 12עד הסכם זה הינו לתקופה של  .8.1
 ._________ 

 12תקופות נוספות, בנות עד  4 -עדלהמועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם  .8.2
 חודשים כל אחת וזאת ע"פ שיקול דעתה. 

ע"פ  ו/או ועד העובדים המועצהבכל מקרה בו הספק לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כלפי  .8.3
תהיה  -הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ו/או בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים 

  -רשאית המועצה לבטל הסכם זה לאלתר  

במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך  .8.3.1
התקבלה על  משפטי שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים

 .בסיס מידע מוטעה

 נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית.הספק  .8.3.2

פשט את הרגל או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס הספק  .8.3.3
 ימים. 90אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 ודיע שאין הוא יכול לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה או חלקם.הספק ה .8.3.4

 מבצע את התחייבויותיו בניגוד להוראות הדין.הספק  יוכח כי .8.3.5

יהיה הספק זכאי לקבל את התמורה , לעיל 8.3בסעיף  הובא ההסכם לידי גמר כאמור .8.4
המגיעה לו עבור תווי קניה שסופקו בפועל למועצה עד למועד ביטול ההסכם ולא תהיינה 

 מכל סיבה שהיא.  לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נוספת כלשהי כנגד המועצה,

 ם והספק החל בייצורה, תווי הקנייההוצאה הזמנת עבודה לפני סיום או ביטול ההסכ
 יבוצעו ויסופקו למועצה והתמורה בגינם תשולם בהתאם להוראות ההסכם. 

  . או בכללכלשהו  בהיקף תווי קניה המועצה איננה מתחייבת להזמיןלמען הסר ספק,  .8.5
זאת כי אין בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות מבלי לגרוע מהאמור, מובהר ב

 לבלעדיות כלשהי. 

 שמירת דינים .9

הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם, לרבות 
   והתקנות שהותקנו על פיו. ,1981 – מ"א, התשהגנת הצרכןובכלל זה חוק 

 הגבלת המחאת זכויות וחובות .10

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

ן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן ואו יותר מה 25%לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת  .10.2
 .תסעיף זה לא יחול על חברות ציבוריו – 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.
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המחות את זכויותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת המועצה תהא רשאית ל .10.4
 הספק.   

 המועצה כמפעל חיוני  .11

ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, מצהיר כי ספק ה
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות ספק "כמפעל למתן שירותים קיומים" וה

  -ים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים אחד המצב

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"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .11.2
1951. 

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

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

 ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה. אזי, 

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .12

במהלך, אחרי ועקב   לידיעתו וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד הספק מתחייב  .12.1
 .להבטחתם( ולנקוט בכל האמצעים "המידע הסודי" – )להלןתקופת השרותים 

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

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

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

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

ם כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן נעשה בכתב ונחתלא 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
 72, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה לאחד הצדדים

 שעות ממועד המשלוח.

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

 במועד מאוחר יותר.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_______________________    ___________________ 
   המועצה       הספק

 
 צה אזורית גזראישור ועד עובדים מוע

 
הרינו לאשר כי ההסכם לעיל נחתם עבור הועד בהמשך למכרז שפורסם ע"י המועצה עבור ועד 

 העובדים.
תוכן ההסכם לרבות ובפרט התחייבות הועד לתשלום תמורה ע"פ ההסכם לעיל, ידועות ומקובלות 

 ון הועד. רות מחשביעל הועד והועד מתחייב לשלם לספק הזוכה את התמורה כמפורט בהסכם יש
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    ___________     

 תאריך _________________.                                                    ועד עובדים מ.א. גזר 
 1נספח ד'

 
 ערבות בנקאית להצעה

 
 בנק: ________________        ,לכבוד

  סניף: _______________                       גזרהמועצה האזורית 
 מיקוד: ______________        ,ג.א.נ

 תאריך: ______________        
 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי המבקשים -______ )להלן _____פי בקשת ___-על .1
 עשרת אלפיםש"ח ) 10,000, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 32/19מס' 
 .ש"ח(

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  ,לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל אנו מתחייבים .2
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 
תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלשהי

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  .3
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 יתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא נ .4

 ועד בכלל. 18/11/19ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5
 לא תענה. 18/11/19יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 18/11/19לאחר יום 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .6
 

 בכבוד רב,              
 __בנק : ___________________       
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 2נספח ד'
 

 במקרה שתשלום לספק יהיה לפני העברת תווי הקניה –ערבות ביצוע 
 

 בנק: ________________       לכבוד
 סניף: _______________       גזרהמועצה האזורית 

 מיקוד: ______________  ___________________________________
 ___תאריך: ___________       

 נ.,א.ג.

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

( בנוגע לחתימת הסכם מיום ______ לביצוע "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן  .1
₪  100,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ,  אספקת תווי קניהעבודות 

"הפרשי ך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הס
 (.הצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם  .2
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 

המבקשים בתביעה משפטית בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 

 לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  .3
יכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישות

 הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"מדד" 
 ולמחקר כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן : .5

"המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
חדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _____ היינו ( כי המדד ההחדש"

( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה "המדד היסודי"_________ נקודות )להלן 
 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 רבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.ע

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,                 

 בנק : _____________________                
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 1'הנספח 
 

 
  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 
  אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
______________________ אצל המציע ___________________-אני משמש כ .1

 32/19(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - ____________________________ )להלן
, ומוסמך ליתן המכרז( -אשר פרסמה המועצה האזורית גזר, לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן 

 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  שכר העבודה.מטעם המציע על תשלום  

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

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

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

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 

  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת  1987-שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       ת על המציע.לא חלו 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    

חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100-ת מהמציע מעסיק פחו 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  וןלחוק שווי 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  הוא
 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
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המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8
 מועד ההתקשרות.ימים מ 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         
 
 

 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 

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

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2'הנספח 

 
 

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עלהצהרה 

 
 לכבוד 

 המועצה(  -)להלן  גזר מועצה אזורית
 
 .,א. נג.
( במסגרת הצעתי במכרז המציע -______________________ )להלןהצהרה זו מוגשת על ידי ____ .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   32/19מספר 

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

 כדלקמן : ובע הק 1958 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  .2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על "
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

זוג, הורה, בן או בת, אח או  ןב -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אחות״.

המקומיות  של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  )א( 12 כלל .2.2
 הקובע:

לעניין זה, ״חבר  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 יטה בו.לחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש  -מועצה״ 

 הקובע כי: לפקודת המועצות )נוסח חדש( 59סעיף  .2.3

, סוכנו או זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה " 
למענה או בשמה, שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,שותפו

פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 
 ״.לת שירות מהשירותים שהמועצה מספקתלחוזה בדבר קב

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

סוכן  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  המועצה אין לי: מליאתבין חברי  .3.1
 או שותף.

או אחוזים בהונו  עשרהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  .3.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .4
 לא נכונה.

 אמת. וינהסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמ .5

מקומיות ה צו המועצות( ל3׳)ב 89אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באין  .6
רשאית להתיר  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3המועצה ברוב של  מליאת, לפיהן )מועצות אזוריות(

, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו מקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל 'א 89התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות.

 

 ____________________המציע:_מורשי חתימה של חתימת  ______________תאריך:_

 אישור עו"ד 
 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 אי תיאום מכרז תצהיר בדבר

 

_______________ מציע אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה ב
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי מציעה - )שם המציע( )להלן

 מצהיר בזאת כי:לעונשים הקבועים בחוק, 

 ציע ומנהליו. מאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
שפורסם ע"י המועצה האזורית  – 32/19' תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס .3

 גזר. 
באופן עצמאי, ללא מציע המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .4

 ת, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.התייעצו
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  .5

הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או 
 אדם הקשורים עימם.

 יסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב בנ .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
ו דין ודברים כלשהוא עם הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר א .9

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד  .10

 מועד הגשת ההצעות.
 .אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ 
__ הופיע בפני מר/גב' והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום ___________

____________ שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על 
 תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 ו'נספח 
 פירוט ניסיון המציע 

 

 מלא את הנתונים הרלבנטיים בטבלה זו.על המציע ל

 

/  שם הגוף

ארגון לו 

סופקו תווי 

קניה ע"י 

 המציע 

היקף תווי קניה 

שסופקו ע"י 

 המציע 

מועד 

ביצוע 

שירותים 

אספקת  /

 תווי קניה  

 טלפון נייד טלפון ממליץ שם הממליץ

 

 

   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

     

חתימה וחותמת של   שם
 המציע 

 

 תאריך  
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 1ו'נספח 
 פירוט בתי העסק המכבדים את התו

 

לחלופין ניתן לצרף רשימה של בתי עסק המכבדים את  מלא את הנתונים הרלבנטיים בטבלה זו.על המציע ל
 . ובתנאי שתכלול את כל המידע הנדרש תווי הקניה

 
 מספר סניפים גיאוגרפי קוםמי תחום מסחר עיקרי שם בית העסק

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

_______________               ___________________________________               _ 
 שם                                            חתימה וחותמת של המציע                              תאריך
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 2נספח ו'
 
 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

 שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________
 

 יר כדלקמן:הרינו להצה
 

דומות/ מקבילות מביצוע עבודות הכנסות מחזור היו למשתתף  8201 -ו 7201שנת בהרינו להצהיר כי 
 .לכל שנה )לא כולל מע"מ(₪ מיליון 1  -מ , שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוךנשוא מכרז זהלעבודות 

 
 .₪היה בסך של ____________________  2017המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 ₪.היה בסך של ____________________  2018המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 
 כמו כן, הרינו להצהיר כי מאזנו האחרון של המשתתף לא כלל הערת "עסק חי"

 
 חתימת המשתתף: ____________________  

                   

======================================================== 

 ור רואה חשבוןאיש

לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת 
 כמדווח לעיל.  , מחזור כספי ובדבר העדר הערת "עסק חי"המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות

על  ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס 
 ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס 

 .2018או  2017בשנים המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות 
 

   תאריך: __________

 

                             
 

 בכבוד רב,                           

 

 רואי חשבון  , _______________           
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 3'ונספח 
 

 דוגמת הזמנת עבודה / הזמנת ספק 
 לכבוד

 ________________________ 
 עוסק מורשה: _____________
 רחוב ____________________

 פקס: ______________ טלפון: ______________
 מספר ספק: _______________

 הזמנה לספק מס': ___________

 ריך ______________  תאריך הזמנה __________ אספקה עד תא

 פרטי יחידה מזמינה ומקבלת

 כתובת: _________________     ___________ יחידה:

 טלפון: __________________     מקבל: ____________

 ___________________________________________________________ הערות

 הננו מזמינים את הטובין/עבודות לפי הפירוט הבא:

תחול על כל ערך / שווי של תו, ללא קשר להיקף / שווי תו ו/או  -%___________   -נחת ספק במכרז ה
 כמות תווים שתסופק. 

ערך / שווי 

כרטיס 

מגנטי נטען 

 כולל מע"מ 

כרטיסים כמות 

  יםנדרש מגנטים

כולל  כרטיסיםסה"כ שווי 

 מע"מ 

 סה"כ לאחר הנחת ספק 

    

    

    

    

  להזמנה לאחר מע"מ והנחה שניתנה ע"י הספק  סה"כ מחיר

יום. יש לצרף לחשבונית את ההזמנה, ת.מ/חשבונית חתומה ע"י  _________-ההזמנה תקפה ל (1
 מקבל/ת הטובין/עבודה, שם מלא וחתימה.

חשבונית חייבת להיות תואמת לשורות ההזמנה, מספר הפריט בהזמנה והמחיר. מספר שורות/כמות  (2
 פריטים.הפריטים/תמחור ה

 לא תשולם ותוחזר לספק ***. 1-2חשבונית שלא תתאים לסעיפים  (3

 סעיפים תקציביים

 ס. תקציבי: ________________________
      

_________ 
 תאריך

__________ 
 גזבר המועצה

__________ 
 תאריך

___________ 
 מנהל מחלקה

___________ 
 תאריך
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 'זנספח 

 הספק הצעת והתחייבות 

 בודלכ
    גזרהמועצה האזורית 

 נ.א.ג.
  -הנדון: הצעת מחיר 

באמצעות ועד  ואספקת תווי שי לחג / תווי קניה רכישתבעניין לקבלת הצעות  __32/19_מס' פומבי מכרז 
      העובדים

 
 כללי:

 
___________ )שם המשתתף(, את ___________הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _______________ .1

המכרז , על פי המפורט במסמכי באמצעות ועד העובדים אספקת תווי קניה / תווי שי לחגליר הצעת המח
 כרז.שנדרש לבצע והמתוארות במ שירותיםואנו מתחייבים  לבצע את כל הוההסכם 

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

, ציוד ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תווי קניהלרבות העסקת עובדים, אספקת  הסכםה
 .הסכם זהנשוא  שירותיםתקין ומושלם של ה

 
ך בה, מעבר למחיר , על כל הכרוהסכםנשוא ה ספת בגין ביצוע העבודמובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נו .3

 נשוא הצעתי זו.
 
 בצע את השירותים ע"פ הצעתנו, כפי שניתנה בהצעתנו זו. אנו מתחייבים ל .4

 
, שקבעה שירותיםהצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל  ה .5

 . שירותיםהעלויות הכספיות הכרוכות בביצוע ה , כמו גם את מכלולהמועצה
 
  .אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז .6

 
ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ הקריטריונים שנקבעו במכרז וכי בכל מקרה המועצה לא מתחייבת להיקף  .7

 שירותים כלשהו שיוזמנו מאת הזוכה. 
 

וכמפורט  עומדים בכל דרישות הסף של המכרז -נזכה במכרז תווי הקניה שיסופקו על ידנו למועצה, ככל ש .8
  -להלן

 ובד בשווי שייקבע מראש ע"י ועד העובדים.לכל ע מגנטים נטענים התווים יונפקו ככרטיסים 8.1.1
 מעטפה תואמת נלווית. כמו כן, תסופק

במגוון בתי עסק  וכןהתווים יהיו תקפים ברשתות שיווק מזון )סופרמרקטים( בפריסה ארצית  8.1.2
הלבשה, מוצרי חשמל,  -וספים בפריסה ארצית שיכללו לפחות את כל האפשרויות הבאות נ

 מוצרים לבית. פארם, ספרים, קוסמטיקה, 

כל אחת סניפים לפחות  2בעלות  שונות מזוןרשתות שיווק  2-תווי קניה לרשתות מזון יכובדו ב 8.1.3
 שפלה./באזור המרכז

 העסק שיפורסמו על גבם.תווי הקניה יכובדו בכל נקודות המכירה / בתי  8.1.4

ובלבד שהונפקו בסמוך למועד  םהנפקתשנים ממועד  5תווי הקניה יהיו תקפים לפחות  8.1.5
 . על ידי ועד העובדיםהזמנתם 
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( מערכם, למען הסר 100%תווי הקניה שיתקבלו בבתי העסק / רשתות המזון בשווי מלא ) 8.1.6
מערכו בלבד  90%שר שווה ספק, לא יתקבלו תווי קניה בהם נכללו סייגים כגון תו קניה א

 בקניה בחנות / רשת מסוימים.

 

  -ההצעה הכספית  .9

סכום ההנחה )באחוזים( המוצע על ידינו למועצה בהתייחס לערך / שווי הנקוב של תווי הקניה / תווי 

 .הינו %_____________________)כולל מע"מ( השי 

 הנחה. 5%-שיעור ההנחה המינימלי אשר יוצע ע"י המציע, לא יפחת מ

ציע יכלול בהצעה את שיעור ההנחה באחוזים בהתייחס לשווי / ערך תו הקניה, בהתייחס לכל המ
 לשלם בגין אספקת השירותים. -, באמצעות הועד ואשר תידרש המועצה -סכום בסיסי של תו קניה 

ח ש" 100, המשמעות הינה כי עבור כל תו קניה בשווי של 10%נקב המציע בשיעור הנחה  -לדוגמא 
 ש"ח בלבד.  90שיירכש ע"י המועצה, תשלם המועצה 

  למען הסר ספק, הסכומים כאמור כוללים מע"מ.

 שיעור ההנחה יהיה אחיד לכל ערך נקוב של תו קניה. 
 

 התשלום הינו ע"פ כמות שתסופק בפועל.  אספקה במועדים הקבועים בהסכם.

 
      

 פרטי המציע 
 

 ___________ח.פ. ________________שם המציע: _______________________
 מספר טלפון:_______________________
 מספר פקס':_______________________

 
  הספקפרטי החותם מטעם 

 
 ____שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד 

 
 תאריך: _______________                 

 
 : ____________________ל תאגיד( )במקרה שחתימה + חותמת 

 
 


