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נספח א'

המועצה האזורית גזר
בית חשמונאי 99789

טל ;08-9274040 :פקס08-9247115 :

מכרז מסגרת פומבי מס' 39/2019

לקבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד ופריטים לתחרויות ,פעילויות ואירועים
 נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -טבלת מועדים
מועד אחרון
להגשת שאלות
הבהרה
מועד אחרון
הגשת הצעות
פתיחת מעטפות

.1

.2

תאריך
08/12/19

יום
א'

שעה
עד השעה 12:00

22/12/19

א'

עד השעה 10:00

10:00
א'
22/12/19
(מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים)

כללי
.1.1

המועצה האזורית גזר (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") ,מזמינה הצעות מחיר לרכש ואספקת
חולצות מדליות וגביעים.

.1.2

את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי מזכירות לשכת מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות,
בתמורה לתשלום של  300ש"ח אשר לא יוחזרו .תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז
מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז ,לא יהיה כשיר להגיש
הצעה והצעתו תפסל על הסף.

.1.3

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר
האינטרנט של המועצה שכתובתו .http://www.gezer-region.muni.il :הנוסח המחייב של
המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
יש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.

נשוא המכרז
.2.1

מכרז זה הינו לקבלת הצעות לרכישה ,אספקה והובלה של חולצות ,מדליות ,גביעים ,מדי תנועות
נוער ,כובעים ,עטים והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (לעיל ולהלן" :השירותים" ו/או
"המוצרים")
כתב הכמויות כולל מספר פרקים של מוצרים מבוקש  -ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר
מבין הפרקים הכלולים בכתב הכמויות .כל כתב כמויות ייבחן בנפרד וההצעה הזולה ביותר באותו
פרק תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז.

.2.2

עם הזוכה ייחתם הסכם לתקופה של שנה ,הכולל עד  4תקופות אופציה ,בנות עד  12חודשים כל
אחת.

.2.3

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

.2.4

על הספק להיות בעל יכולת לספק את המוצרים במקרים דחופים בהתראה קצרה בת  48שעות.

.2.5

למען הסר ספק ,מובהר כי השירותים כוללים רכש ,אספקה ,הובלה לכל אתר בתחום שטח השיפוט
של המועצה וכל הוצאה הנדרשת לשם כך (להלן" :השירותים").
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.3

.2.6

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

.2.7

מסגרת תקציבית עבור מכרז זה במהלך שנה לא תעלה על  ₪ 200,000לא כולל מע"מ בשנה עבור
כל הפרקים בכתב הכמויות .האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה
לביצוע רכישות בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.

תנאי סף להשתתפות -
רשאי להשתתף במכרז מציעים העונים על דרישות הסף המצטברות במועד הגשת הצעתם במכרז -
.3.1

המציע בעל ניסיון באספקת המוצרים עבור  2רשויות מקומיות  /גופים ציבוריים לפחות.

.3.2

המוצרים המוצעים ע"י המציע עומדים בדרישות הפרק בכתב הכמויות אליו הגיש המציע הצעתו.

להוכחת ניסיון המציע יצרף המציע רשימת לקוחות /מכתבי המלצה.

על המציע לצרף להצעתו דוגמה של כל אחד מהמוצרים להם הגיש את הצעתו.

.4

.3.3

המציע צירף להצעה ערבון (שיק בנקאי או שיק אישי של המציע) כמפורט להלן.

.3.4

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

.3.5

המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז.

מסמכים שיש לצרף להצעה
.4.1

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז  -חתומים ,ובנוסף להם את כל המסמכים /האישורים
הבאים:
 .4.1.1שיק בנקאי או שיק אישי (מועד פרעון יום הגשת ההצעה) על סך של  1,000ש"ח לפקודת
המועצה שישמש כערבון  /פקדון בידי המועצה להבטחת התחייבויות המציע לפי הצעתו
במכרז (להלן" :הערבון").
מובהר כי הצעה שלא יצורף לה הערבון כאמור  -תפסל על הסף ולא תובא לדיון!.
מציע שהצעתו תזכה במכרז ולא יחתום על הסכם תוך  7ימים ממועד דרישת המועצה  -תהיה
המועצה רשאית לחלט את הערבון וכן למסור את העבודה למציע אחר.
המציע הזוכה יידרש למסור לרשות המועצה ערבות ביצוע בסך של  1,000₪עבור כל פרק
בו יזכה המציע הזוכה כתנאי לחתימת הסכם עמו.
 .4.1.2כל המסמכים והאישורים הנדרשים בסעיף  3לעיל.
 .4.1.3תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .4.1.4אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-
 .4.1.5אישור ניכוי מס במקור או פטור מכך.
 .4.1.6תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח הנכלל במסגרת נספח ה' 1למסמכי
המכרז ,כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד.
הצעה המוגשת על-ידי תאגיד או שותפות:

.4.2

היה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות ,תיחתם ההצעה במכרז על-ידי מורשי החתימה מטעם
המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:
 .4.2.1אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז נחתמה
ע"י מורשי החתימה של המציע.
 .4.2.2העתק של תעודת התאגדות של המציע.
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.4.3

היה והמציע הינו שותפות רשומה ,תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על ההצעה ,בכל
מקום בו נדרשת חתימת המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:
 .4.3.1אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז נחתמה
ע"י מורשי החתימה של המציע.

 .4.3.2העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר רישום השותפות.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה המועצה רשאית לפסלה.

.5

הצעת המציע
.5.1

המועצה מבקשת לקבל הצעות לרכישה ,אספקה והובלה של חולצות ,מדליות ,גביעים ,מדי תנועות
נוער ,כובעים ,מחזיקי מפתחות והכל כאמור במסמכי המכרז ובכתב הכמויות (לעיל ולהלן:
"המוצרים").
המציע  -בחותמו על מסמכי המכרז ,מצהיר ,כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת את
כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

.5.2

כתב הכמויות כולל מספר פרקים של מוצרים  -ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מבין
הפרקים הכלולים בכתב הכמויות.

.5.3

כל פרק  /כתב כמויות ייבחן בנפרד וההצעה הזולה ביותר באותו פרק תקבע כזוכה בכפוף ליתר
הוראות המכרז.

.5.4

על המציע למלא את שיעור ההנחה בכתב הכמויות (ריכוז) ביחס למחירים שננקבו בפרק בו הוא
משתתף מתוך כתב הכמויות .ניתן לנקוב בהנחה של  0ובמקרה כזה ,יש לציין זאת במפורש
במחירי ההצעה יהיו מחירי כתב הכמויות.
אין לנקוב במחיר העולה על מחירי כתב הכמויות  -הצעה כזו תפסל על הסף.

.6

.5.1

על המציע לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל ,לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז ,וכן
לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי
המכרז ,ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

.5.2

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

.5.3

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

.5.4

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

.5.5

את הצעת המחיר (נספח ז') יש להכניס לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.

המועד להגשת הצעה ותוקפה
.6.1

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.

.6.2

ההצעה תוגש על-גבי עותק המקור של מסמכי המכרז.
אין לשלוח את ההצעה בדואר.
יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת לעיל ,כשעליה רשום מספר המכרז.
הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.

.6.3

ההצעה תעמוד בתוקפה ,לתקופה של  60יום מהמועד להגשת הצעות.
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.6.4

.7

.8

.9

.10

המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי-קבלת הצעתו ותשיב למציע את
הערבון שנמסרה על ידו במסגרת הצעתו .המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם
מהמועצה.

הסכם וחובות מציע זוכה
.7.1

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

.7.2

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

.7.3

מובהר בזאת כי מציע שייקבע כזוכה ולא יחתום על הסכם עם המועצה לא יאוחר מתוך  7ימים
ממועד ההודעה בדבר קביעת המציע כזוכה ,תהא המועצה רשאית לחלט את הערבון להצעה.

שאלות ובירורים
.8.1

מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או
לקבל הבהרות לגבי המכרז והנספחים למסמכי המכרז .שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי
מנהלת הרכש במועצה ,גב' ליאת פרמון ,עד למועד הנקוב בריישת מסמך זה באמצעות בדוא"ל
 .liatf@gezer.region.muni.ilלא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .מס' הטל' לווידוא קבלתו
של דוא"ל בלבד ,הינו .08-9274035

.8.2

פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו  .התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את
מסמכי המכרז .לא תצוין זהות הפונה .לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט
כלשהו במסמכי המכרז ו/או במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם ,לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות.

ביטוח
.9.1

על המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת ההסכם ,פוליסת ביטוח כמפורט
בחוזה .הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת
מוניטין ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה.

.9.2

בשעה החתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספח אישור
הביטוח ,וללא הסתייגויות.

.9.3

משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  7ימים מיום שידרש
לכך על ידי המועצה ,רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

.9.4

נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד בו נדרש לחתום
עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע ,אזי מבלי לפגוע
בשאר זכויות המועצה במקרה זה ,המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה
שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

.9.5

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת
ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה .מובהר ,כי למועצה שיקול
דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח
המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של
התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט ערבות ההצעה.

שונות
.10.1

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה -
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון  ,עד
לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין ההצעות.

.10.2

למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל שהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה
זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תנתן עדיפות
להצעה זו והיא תבחר כאחת מהזכייניות ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
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לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה
אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף
אחד מאלה:
( )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג
של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
( )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין
או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על
פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל
.10.3

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

.10.4

המועצה תהיה רשאית לפצל את העבודות בין מציעים שונים.

.10.5

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

.10.6

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

.10.7

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק
מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם
המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש
וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.

.10.8

עוד רשאית המועצה  ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או
נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות פניה
להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

.10.9

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

.10.10

במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו ,ככל שתמצא לנכון.
כן תהא המועצה רשאית לחלט את הערבון לטובתה ,כפיצויים מוסכמים מראש ,על פי סדר זקיפה
שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וסכום הערבון ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא
כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע ,בזכות מזכויותיה
של המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

.10.11

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,
בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים
המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני
משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע
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על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת
המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה
הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן
שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
.10.12

.11

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

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם ,כדלקמן:
 .11.1מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה)  -נספח "א".
 .11.2חוזה המכרז  -נספח "ב".
 .11.3דוגמת הזמנת עבודה – נספח "ב'"1
 .11.4אישור קיום ביטוחים – נספח "ג".
 .11.5ערבות ביצוע – נספח "ד'".
 .11.6תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -נספח "ה'."1
 .11.7הצהרה על העדר זיקה – נספח "ה'"2
 .11.8תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – נספח "ה'"3
 .11.9פרטי המציע והצהרותיו  -נספח "ו".
 .11.10כתב הצעה והתחייבות  -נספח "ז".

בברכה,
רותם ידלין ,עו"ד
ראשת המועצה האזורית גזר

418262.DOCX

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

נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם במועצה האזורית גזר

ביום _________ לחודש _____________ שנת _________

 ב י ן -המועצה האזורית גזר

בית חשמונאי 99789
(להלן" :המועצה" ו/או "המזמין")
_______________
ת.ז___________ .
מרחוב _____________
מ________________
(להלן" :הספק")

והואיל:

-לבין-

__________________
ח.פ______________ .
מרח' ______________
על ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן" :הספק")

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  39/2019לרכש ואספקת חולצות ,מדליות
וגביעים (להלן" :המכרז") והצעת הספק נקבעה כאחת הזוכות במכרז בפרק -
 פרק א' :חולצות וגופיות מנדפות זיעה;
 פרק ב' :חולצות טריקו;
 פרק ג' :מדי תנועות נוער;
 פרק ד' :כובעים;
 פרק ה' :מדליות;
 פרק ו' :גביעים וצלחות;
 פרק ז' :עטים;

והואיל:

והספק  -קבלן עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחוזה זה
ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המועצה ,הכל כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

והמועצה ,על סמך הצעת הספק והצהרותיו ,מסכימה לקבל מהספק את השירותים
והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות ,התניות והתנאים
המפורטים בחוזה זה;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ,הכל כמפורט בתנאי
חוזה זה לעיל ולהלן;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

.2

כללי
.1.1

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

.1.2

בביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף הספק ,בין היתר ,למנהלת משק הבית במועצה.

התחייבויות הספק
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.3

.4

.2.1

הספק מתחייב לספק למועצה מעת לעת את המוצרים ע"פ כתב הכמויות בו זכה הספק בהיקף
שיתבקש ע"י המועצה ,במסגרת הזמנת עבודה ,ובמחיר שהוצע על ידו במכרז ליחידה ,בהנחה
שניתנה על ידו.

.2.2

הספק מתחייב לספק את המוצרים למשרדי המועצה ו/או כל אתר אחר בתחום שיפוט המועצה ,לא
יאוחר מהמועד הנקוב בהזמנת העבודה – ולא יאוחר מתוך  7ימי עבודה בהזמנה "רגילה" או 48
שעות בהזמנה "דחופה".

.2.3

הספק מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות ,התעודות ,הידע ,הכישורים ,המיומנות ,הניסיון
והמקצועיות הדרושים ליתן את השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.

.2.4

הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם ,הכלול בכתב הכמויות ,אשר יכלול שימוש בכל אמצעי
עזר אשר יידרש לביצוע העבודה כגון  :כוח אדם ,כלי עבודה  ,חומרים  ,אספקה ,הובלה וכיוצ"ב,
מבלי שתידרש כל תמורה נוספת מאת המועצה.

.2.5

הספק מתחייב להחליף מוצרים פגומים בטווח של  30יום ממועד האספקה וזאת ללא כל עלות נוספת.

.2.6

הספק מתחייב לה ודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום לשיבוש
מהלך העבודה ובכל מקרה מתחייב הספק לסיים את העבודה בשלמות.

.2.7

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

.2.8

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

הזמנת עבודה
.3.1

מעת לעת ,בהתאם לצרכי המועצה ,תפנה המועצה לספק בהזמנת עבודה ספציפית בהתאם לנוסח
הנכלל כנספח להסכם (ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים) לקבלת מוצרים בהיקף ספציפי
כמפורט בהסכם זה (להלן" :הזמנת העבודה").

.3.2

בהזמנת העבודה ייקבעו ,היקף ,סוג וכמות הציוד הנדרש בהתאם לפרק בכתב הכמויות בו זכה
הספק .

.3.3

מובהר בזאת כי הזמנת עבודה תחייב את המועצה אך ורק באם תהיה חתומה ע"י מורשי החתימה
של המועצה (לעניין זה מורשי החתימה הוא מנהל המחלקה המזמינה)

.3.4

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

.3.5

מובהר בזאת כי במהלך תקופת ההסכם המועצה לא מתחייבת לרכוש מהספק מוצרים בהיקף
כלשהו.

תמורה
.4.1

המועצה תשלם לספק את המחיר המוסכם (כפי שנקוב בכתב הכמויות/הצעת המציע) במכפלת
מספר יחידות המוצרים שיסופקו בפועל ע"י הספק למועצה  -ובהנחה שניתנה במסגרת ההצעה,
קרי –
.4.1.1
.4.1.2
.4.1.3
.4.1.4
.4.1.5
.4.1.6
.4.1.7

.4.2

418262.DOCX

פרק א' :חולצות וגופיות מנדפות זיעה  ____%הנחה;
פרק ב' :חולצות טריקו  ____%הנחה;
פרק ג' :מדי תנועות נוער  ____%הנחה;
פרק ד' :כובעים  ____%הנחה;
פרק ה' :מדליות ____%הנחה;
פרק ו' :גביעים וצלחות ____%הנחה;
פרק ז' :עטים  ____%הנחה;

מובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק מוצרים נוספים אשר אינם כלולים בכתב הכמויות ,תשולם
תמורה ע"פ מחירון הספק ,בהפחתת ההנחה שניתנה ע"י הספק.
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.4.3

מחירי כתב הכמויות כוללים מע"מ בשיעור  17%במקרה של שינוי במע"מ  -יעודכן המחיר בהתאמה.

.4.4

הספק יעביר למועצה חשבונית מס ,אליה תצורף הרשימה מפורטת של היקף וסוג הציוד שסופקו על
ידו למועצה ,לרבות פרוט כמויות כשהיא חתומה ע"י המנהל.

.4.5

התשלום לספק יתבצע בתנאי שוטף  +עד  30יום ממסירת החשבונית המאושרת ע"י המנהל לגזברות
המועצה.

.4.6

יובהר כי המועצה תשלם לספק עפ"י המחירים המפורטים בכתב הכמויות הרצ"ב ובהנחה שניתנה
כמפורט לעיל ובהצעת הספק במכרז .

.4.7

ידוע לספק כי לא תשולם לא תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה .למען הסר ספק ,מובהר כי התמורה
לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים ,לרבות ייצור ,אספקה ,הובלה של הציוד
למשרדי המועצה ו/או אתרים בתחום שיפוט המועצה ולא תשולם לספק תמורה נוספת כלשהי,
לרבות התייקרויות וכיו"ב.

.4.8

למרות האמור לעיל ,ככל שיוחלט על הארכת תקופת ההסכם  -הצמדה תבוצע אחת לשנה ,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
.5.1

ביחסיו עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי.

.5.2

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין הספק ו/או עובד 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 התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו
וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד ,מכל מן וסוג שהוא.

.5.3

כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו (לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור ,שכר
עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה לעבודה
וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר) ,כל המיסים 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 ,והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל אופן או צורה.

תקופת ההסכם
.6.1

הסכם זה הינו לתקופה של שנה ממועד חתימתו ,קרי מיום _________ ועד ליום __________.

.6.2

המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם לעד  4תקופות נוספות של עד  12חודשים כל
אחת  ,בכפוף למתן הודעה של  30יום מראש לספק.

.6.3

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

.6.4

למען הסר ספק ,המועצה איננה מתחייבת להזמין היקף ציוד כלשהו ו/או בכלל והיא תהיה רשאית
להקטין את היקף הציוד הנדרש .מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר בזאת כי אין בחתימת הסכם זה
כדי להוות התחייבות לבלעדיות כלשהי.

.6.5

מסגרת תקציבית לרכישת ציוד במהלך שנה הינו  ,₪ 200,000לא כולל מע"מ לשנה עבור כל
הפרקים בכתב הכמויות .האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה
לרכישת המוצרים בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.

ביטול הסכם
.7.1

למועצה תהא שמורה הזכות לבטל את החוזה מידית בהתרחשות אירוע מהאירועים הבאים:
 .7.1.1הוצא צו פירוק או כינוס נכסים נגד הספק שלא בוטל בתוך  14ימים.
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 .7.1.2נגד הספק ומי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום ,או שהם
הורשעו בנוגע למעשים או מחדלים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.
 .7.1.3הוכח למועצה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה בנסיבות כספיות ,טכניות,
אדמניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת.
 .7.1.4המנהל התרה בספק כי הוא מפר את ההסכם והספק לא תקן הפרה זאת תוך שבעה ימים.
 .7.1.5לאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך משפטי שעניינו
המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס מידע מוטעה.

.8

.7.2

מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל ,כעילות ביטול ההסכם  -אינם בבחינת רשימה סגורה וכי
אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל
ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק.

.7.3

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

.7.4

במקרה של הפרת ההסכם ,בהתאם לאמור לעיל ,תשלח הודעה בכתב לספק בדבר הפסקת
ההתקשרות עימו ,וזו תכנס לתוקף תוך  7ימים מיום שליחת מכתב זה ע"י המועצה.

.7.5

המועצה תהא רשאית להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה המגיעה לספק בכל מקרה שבו לא
ביצע הספק את העבודה נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הספק
אחר אחת או יותר מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ותהא רשאית להעביר את
יתרת העבודה לספק חילופי.

.7.6

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

ביטוח
.8.1

נותן השירות אחראי לכל נזק ,לרבות גוף ,רכוש ,ממון וכיו"ב ,בין שנגרם במהלך השירותים ובין
לאחר סיומם ,בין שייגרם למועצה או למי מטעמה או לצד ג' כתוצאה ממעשה/מחדל מצד נותן
השירות או מי מטעמו בכל הקשור לשירותים ו/או בגינם והוא מתחייב לשפות את המועצה בגין
כל נזק כאמור.

.8.2

נותן השירות לבדו אחראי על-פי דין לטיב השירותים המבוצעים על-ידו.

.8.3

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על-פי ההסכם/על-פי דין ,נותן השירות מתחייב לבצע את כל
הביטוחים המפורטים בנספח ג' המצורף להסכם זה ולהשאירם בתוקף כל עוד קיימת לנותן
השירות אחריות על-פי דין.
לא יאוחר מ 48 -שעות לאחר חתימת הסכם זה ,מתחייב נותן השירות להמציא לידי המועצה את
נספח ג' כשהוא מלא וחתום כדין ע"י המבטח.

.8.4

.9

הביטוחים הנ"ל הינם דרישות מינימום בלבד ונותן השירות רשאי לבצע ביטוחים נוספים ,כדי
לכסות את אחריותו בהתאם להסכם ולהוראות כל דין.

ערבות ביצוע
.9.1
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לשם הבטחת מילוי התחייבויות הספק ,להבטחת ביצוע כלל השירותים במהלך תקופת ההסכם,
ימסור הספק למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המזמין ,בנוסח
נספח ד' להסכם ,אשר יאושר מראש על-ידי המזמין ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן,
כשהמדד הבסיסי לענין זה יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה
בסכום של  1,000ש"ח ביחס לכל פרק בו יזכה הספק(להלן  -ערבות הביצוע).
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.9.2

יובהר כי ככל שהספק יזכה בביצוע השירותים בפרק אחד בלבד ,ערבות הביצוע תהיה ע"ס של
 .₪ 1,000באם הספק יזכה בביצוע של מספר פרקים ,אזי ערבות הביצוע תהיה ע"ס ₪ 1,000
במכפלת מספר הפרקים בו זכה הספק.

.9.3

מסירת ערבות הביצוע הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ההסכם.

.9.4

תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ההסכם ,בתוספת של  3חודשים ,והיא תוארך לפי
דרישת המזמין במקרה של מימוש תקופת אופציה בהסכם.

.9.5

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הביצוע ,או שיפוג תוקפה של הערבות ,מתחייב הספק
להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ 7 -ימים מיום השימוש בערבות הבנקאית ,ערבות בנקאית חדשה
הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.

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

.11

.12

.13

הגבלת המחאת זכויות וחובות
.11.1

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

.11.2

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

.11.3

המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן ,או מסר את ביצוע העבודה 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.

.11.4

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

כבטחון לביצוע התחייבות הספק למועצה ע"פ הסכם זה ימציא הספק למועצה שיק בטחון ע"ס 5,000
ש"ח ,המועצה תוכל לחלט את הבטחון או להעמידו לפרעון בכל מקרה בו הפר הספק את ההסכם הפרה
יסודית ,ובלבד שניתנה על כך התראה בכתב לספק שבעה ימים לפני מועד החילוט.
המועצה כמפעל חיוני
הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף ,ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן
שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם
להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים -
.13.1

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

.13.2

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א.1951-

.13.3

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

.13.4

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

אזי ,ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה גם במהלך התקופה כאמור.
.14

שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
.14.1
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הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך ,אחרי ועקב תקופת
השירותים (להלן  -המידע הסודי) ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.
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.14.2

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

.14.3

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

.14.4

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

.15

הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ ,הבנה ,התחייבות
ו/או מצג אשר היו בין הצדדים ,לו היו ,בין במפורש ובין במרומז ,בין בכתב ובין בע"פ לפני חתימת הסכם
זה .לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה ,אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים להסכם זה.

.16

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו .כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת לאחד
הצדדים או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה ,תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך  72שעות ממועד
המשלוח.

.17

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או מכוחו ,לא יראוה
כויתור על זכות הנתונה לו מכוח ההסכם או מכח החוק ולא כויתור על זכותו לממשן במועד מאוחר יותר.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
הספק

___________________
המועצה

אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד
אני הח"מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של הספק ,וחתימתם ,בצירוף
חותמת הספק ,מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.
_________________
____________ ,עו"ד
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נספח ב' 1

דוגמת הזמנת עבודה רגילה/דחופה (יש לסמן את האפשרות המתאימה)
לכבוד
________________________
__________________________
_________________
א.נ;
הנדון :הזמנת עבודה – ע"פ הסכם מסגרת שנחתם ביום ________
בהתאם להסכם המסגרת שנחתם בין המועצה האזורית גזר לבינך ביום ___________ (להלן":הסכם
המסגרת") ,הנך מתבקש לספק למועצה את המוצרים הבאים -
מס' סידורי

סוג הציוד המבוקש

כמות

.1

על הזמנת עבודה זו חלות כל הוראות הסכם המסגרת.

.2

מועד אספקה ,לא יאוחר מיום מ  7-ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה.

מחיר ע"פ מכרז -
המחיר כולל מע"מ

ככל שמדובר בהזמנה דחופה ,מועד האספקה הינו לא יאוחר מ 48-שעות מיום קבלת ההזמנה.
.3

הזמנת עבודה זו תחייב את המועצה רק במידה ותהיה חתומה ע"י מורשי החתימה של המועצה (לעניין
הסכם זה – מנכ"ל המועצה ומנהל מחלקת תחזוקה ותשתיות במועצה).
____________________
מועצה אזורית גזר
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נספח ג'

אישור קיום ביטוחים
לכבוד:
מועצה אזורית גזר
( להלן "המזמין")
א.נ.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים
של ………………………………………(הספק)
אנו החת"מ ………………… חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:

אנו ערכנו לבקשת המפיק פוליסות ביטוח בקשר לאספקת ציוד ופריטים לתחרויות ,אירועים ופעילויות במועצה
אזורית גזר  ,כמפורט להלן:
 .1תקופת הביטוח
תאריך האירוע.................. :
 .2שם המבוטח
הספק
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי כלשהו ,כאשר גבול
האחריות הינו  ₪ 4,000,000לאירוע ולתקופה.
להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש ,התפוצצות ,שטפון ,בהלה,
הרעלה עקב הספקת במזון או שתיה ,שימוש במנופים ,מכשירי הרמה ,כלים סניטארים פגומים ,התקנה ,טעינה
ופריקה ,וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.
מו"מ בזה שהמזמין ורכושו ייחשבו כצד ג' לעיניין ביטוח זה.
המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת.
.4

.5
א.
ב.
ג.

ביטוח חבות מעבידים
ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי הספק או מי מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות חברות כוח
אדם ו/או קבלני משנה ועובדיהם ,בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם.
ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער ,עובדים זרים ,ביצוע עבודות בגובה ,עומק ,וכד'.
גבול האחריות בפוליסה הינו  ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ,ולכל שנת ביטוח אחת.
הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין במקרה ויחשב כמעביד של עובדי הספק.
הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל
ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.
הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין ,ולא תעלה כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
מו"מ בזה כי ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו לרעה ,לא ישונו ,ולא
יבוטלו ללא הודעה בכתב למזמין לפחות  30יום מראש.
ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המורשה ולפיכך לא יחולו
בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
ולראיה באו על החתום
__________________
חתימת חברת הביטוח

תאריך
פירוט נתוני הפוליסות
פוליסת צד שלישי מס'
פוליסת חבות מעבידים מס'
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נספח ד'
ערבות בנקאית  -ביצוע
לכבוד,
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ,.

בנק________________ :
סניף_______________:
מיקוד______________ :
תאריך______________ :
הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________

.1

על-פי בקשת ______________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להבטחת התחייבויותינו לביצוע השירותים
נשוא ההסכם ,לפי חוזה שביניכם לבין המבקשים לרכש ואספקת ציוד ופריטים לתחרויות ,פעילויות
ואירועים ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______ ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה
למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן  -הפרשי הצמדה).

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע 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 כלשהי
שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

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

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו ,כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו (להלן  -המדד החדש),
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____ ___/שפורסם ביום _______ (להלן  -המדד
היסודי) ,יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם
הנ"ל מחולק במדד היסודי.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ה'1

תצהיר 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 באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

המציע
אצל
כ_________________________________________-
משמש
אני
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'  39 /2019אשר
פרסמה המועצה האזורית גזר ,לביצוע השירותים נשוא המכרז (להלן  -המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו
תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

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

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

.4

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X
במשבצת המתאימה ]:
 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"א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה;
( .5סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
( .6במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על
המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
( .7במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-
 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא פנה
כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו
ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .8המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

.9

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה
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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 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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הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

נספח ה'2

לכבוד
מועצה אזורית גזר (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר
 39/2019שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2.1

סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן :
א.

.2.2

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

.2.3

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

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

.3

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

"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו,
כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה ,פרט לעניין
שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת
שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

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

.3.2

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

.3.3

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

.4

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

.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 89
א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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נספח ו'
נספח תיאור המציע

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש .המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב
קריא וברור:
שם המציע
מס' ח.פ  /עוסק מורשה /
מלכ"ר  /תעודת זהות
כתובת מלאה כולל מיקוד
ת.ד.
טלפון
טלפון נוסף  /נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני -
E.mail
שם איש קשר ותפקידו
טלפון איש הקשר
בתאגיד – שמות מורשי
חתימה
______________________ _____________________ ______________________
תפקיד
שם המציע
תאריך
______________________ _____________________ ______________________
עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר
חתימה וחותמת
נציג/ה המציע המוסמך/ת
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נספח ז'

הצעת הספק וכתב כמויות
לכבוד
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ.

הנדון :הצעת מחיר -

מכרז פומבי מס'  39/2019לקבלת הצעות בעניין רכש ואספקת ציוד ופריטים לתחרויות ,פעילויות ואירועים-
כללי:
 .1הריני מתכבד להגיש בזאת ,בשם _____________________________________ (שם המשתתף) ,את
הצעת המחיר לאספקת ציוד ופריטים לתחרויות ,פעילויות ואירועים עבור המועצה האזורית גזר ,על פי
המפורט במסמכי המכרז וההסכם ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרט.
 .2המחיר המוצע על ידי ,עבור ביצוע העבודות נשוא ההסכם להלן" :התמורה") ,מהווה מחיר סופי וכולל את כל
ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא
ההסכם לרבות העסקת עובדים ,אספקת הציוד ,ואמצעים ואחזקתם ,וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין
ומושלם של העבודות נשוא הסכם זה  ,גלופות ,הובלות ,פריקה ,הרכבה באתר הלקוח ,שימוש בכלי רכב,
ביטוחים ,מסים ,היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודה .
 .3מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה נשוא הסכם ,על כל הכרוך בה ,מעבר למחיר
נשוא הצעתי זו.
 .4ידוע לנו כי במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה ,תהיה רשאית המועצה לבצע
התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר .כמו כן ידוע לנו כי תנתן עדיפות לתוצרת הארץ.
כמו כן ידוע לנו כי המועצה רשאית לקבוע עד  2ספקים כזוכים במכרז ע"פ הכללים שנקבעו במכרז.
 .5ידוע לנו כי המועצה לא מתחייבת לרכוש מהספק מוצרים בהיקף כלשהו.
 .6אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז.
הצעת המחיר
 .7הצעתנו זו לביצוע העבודות הינה בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז
ובהפחתת ההנחה כמפורט להלן אשר תחול על כל רכיב בפרק הרלבנטי בכתב הכמויות ,וככל שנקבע כזוכים
אנו מתחייבים לבצע את השירותים ע"פ מחירים אלו.
 .8הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל העבודות ,שקבעה
המועצה ,כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה.
 .9ידוע לנו כי כתב הכמויות כולל מספר פרקים של ציוד  -ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או יותר מבין הפרקים
הכלולים בכתב הכמויות.
 .10כל כתב כמויות ייבחן בנפרד וההצעה הזולה ביותר באותו פרק תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז.
 .11בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי
המכרז ,הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפורטים על גבי כתבי הכמויות
להלן:

418262.DOCX

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

כתב כמויות  -כל המחירים לא כוללים מע"מ
פרק א :חולצות וגופיות מנדפות זיעה
הבהרה :חולצה בצבע לבן המחיר כולל גלופה ללא עלות נוספת בכל כמות יחידות שהיא.
בחולצה בצבעים משתנים מתחת לכמות של  100יח' תשולם תוספת של  ₪ 100עבור
גלופה .מעל  100יחידות ,המחיר כולל את עלות הגלופה.
פריט
חולצה קצרה מנדפת זיעה
המאיידת את לחות הגוף
100% DRY FIT
פוליאסטר דק.
מגוון צבעים משתנים.
הדפסה גב+חזית עד 3
צבעים משתנים.
גופיה מנדפת זיעה
המאיידת את לחות הגוף
100% DRY FIT
פוליאסטר דק.
מגוון צבעים משתנים.
הדפסה גב+חזית עד 3
צבעים משתנים.
חולצה ארוכה מנדפת זיעה
המאיידת את לחות הגוף
100% DRY FIT
פוליאסטר דק.
מגוון צבעים משתנים.
הדפסה גב+חזית עד 3
צבעים משתנים.

מידה
מידות מבוגרים S-XL

מחיר לא כולל מע"מ
₪ 13

מידות ילדים 8-14

₪ 13

מידות מבוגרים S-XL

₪ 13

מידות ילדים 8-14
מידות מבוגרים S-XL

מידות ילדים 8-14

₪ 13
₪ 24

₪ 24

פרק ב :חולצות טריקו
הבהרה :חולצה בצבע לבן המחיר כולל גלופה ללא עלות נוספת בכל כמות יחידות שהיא.
בחולצה בצבעים משתנים מתחת לכמות של  100יח' תשולם תוספת של  ₪ 100עבור
גלופה .מעל  100יחידות ,המחיר כולל את עלות הגלופה.
פריט
חולצת טריקו קצרה 100%
כותנה במגוון צבעים
משתנים .הדפסה
גב+חזית עד  4צבעים
משתנים.
צווארון  Vאו עגול.
חולצת טריקו ארוכה או
 100% 3/4כותנה במגוון
צבעים משתנים .הדפסה
גב+חזית עד  4צבעים
משתנים.
צווארון  Vאו עגול.
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מידה
מידות מבוגרים S-XL

מחיר לא כולל מע"מ
₪ 13

מידות ילדים 8-14

₪ 13

מידות מבוגרים S-XL

₪ 27

מידות ילדים 8-14

₪ 27
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פרק ג :מדי תנועות נוער
פריט
חולצת דריי פיט DRY
 FITייחודית של תנועת
נוער
בצבע כחול רויאל
עם צווארון ושרוך אדום
שרוול קצר /ארוך
 +הדפסה גב +הדפסה
בכיס קדמי
חולצת אריג דיאולן
ייחודית של תנועת נוער
בצבע כחול רויאל
עם צווארון ושרוך אדום
שרוול קצר  /שרוול ארוך

מידה
מידות מבוגרים S-XL

מחיר לא כולל מע"מ
₪ 32

מידות ילדים 12-18

₪ 32

מידות מבוגרים S-XL

₪ 25

מידות ילדים 12-18

₪ 25

פרק ד :כובעים
פריט
כובע מצחייה סקוץ כותנה
מגוון צבעים עם הדפסה
עד  4צבעים משתנים

מידה
S-XL

₪4

תוספת להדפסת ריקמה
כובע מצחייה סקוץ
דרייפיט  DRY FITמגוון צבעים
עם הדפסה עד  4צבעים משתנים
כובע טמבל דו שכבתי
במגוון צבעים עם הדפסה
עד  4צבעים משתנים

מחיר לא כולל מע"מ
₪ 14.5

ONE SIZE

₪ 12.5

ONE SIZE

₪8

₪4

תוספת להדפסת ריקמה

פרק ה :מדליות
פריט
מדלייה בצבע זהב/כסף/ארד
עם דמות משתנה בהתאם
לנושא החוג
(ריקוד/כדורגל/כדורסל/כדור
רשת/טניס) עם הטבעה .סרט
כחול כשרשרת.
מדליה ליגת מאמנט גוון זהב
כולל מדבקה מאחור

מידה
קוטר  30מ"מ

מחיר לא כולל מע"מ
₪3

קוטר  70מ"מ

₪ 11

קוטר  50מ"מ

₪ 4.7

פרק ו :גביעים וצלחות
פריט
גביע מפלסטיק בצבע זהב עם
פסלון של דמות משתנה
בהתאם לנושא החוג
(ריקוד/כדורגל/כדורסל/כדור
רשת/טניס) עם בסיס +
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מידה
 30.5ס"מ

מחיר לא כולל מע"מ
₪ 60

 33ס"מ

₪ 70
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הגבהה  +לוחית הקדשה
אישית
צלחת הוקרה עם לוחית עם
חריטה

 35ס"מ

₪ 70

גודל בינוני

₪ 60

גודל גדול

₪ 85

פרק ז :עטים
פריט
עט דגם מונסון או ש"ע
גוף פלסטיק צבעוני עם
חריטת לוגו והקדשה

מידה
סטנדרט

מחיר לא כולל מע"מ
3.5₪

למען הסר ספק ידוע לי כי המחירים כוללים את אספקת הציוד לאתרי המועצה ומתן שירות באתרי
המועצה.
 .12הצעת המחיר שלנו היא:
12.1

פרק א' :חולצות וגופיות מנדפות זיעה  ____%הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות;

12.2

פרק ב' :חולצות טריקו  ____%הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות;

12.3

פרק ג' :מדי תנועות נוער  ____%הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות;

12.4

פרק ד' :כובעים  ____%הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות;

12.5

פרק ה' :מדליות  ____%הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות;

12.6

פרק ו' :גביעים וצלחות  ____%הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות;

12.7

פרק ז' :עטים  ____%הנחה ביחס למחירי כתב הכמויות;

 .13מובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק מוצר אשר אינו כלול בכתב הכמויות ,תשולם תמורה ע"פ מחיר המחירון,
בהפחתת הנחה של הספק כאמור לעיל.
 .14המחירים לא כוללים מע"מ.
אספקה במועדים הקבועים בהסכם.
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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