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מכרז מס7/2019 ,
הצטיידות לבית ספר חטיבת ביניים  -מזרעה
.1

כללי:

מועצה מקומית מזרעה (להלן :״המועצה״) מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע אספקה
והתקנת הצטיידות לבית ספר חטיבת ביניים מזרעה ,וזאת בהתאם להוראות מסמכי
מכרז זה (להלן :״העבודות״).
 .2תנאים להשתתפות במכרז:
רשאים להשתתף במכרז זה :
אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל.
.2.1
מציעים אשר ביצעו שלושה ( )3פרויקטים ,לפחות ,בתחום אספקת
.2.2
והתקנת ציוד לבתי ספר ,בסכום של  100,000ש"ח (מצטבר) לפחות ,אשר הושלמו
במהלך שלוש ( )3השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה .יובהר כי המועצה תהא
רשאית לבקש הבהרות לעניין תנאי זה אף לאחר פתיחת ההצעות.
הגשת ערבות מכרז כאמור בסעיף  4.3להלן.
.2.3
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז ,רשאית המועצה ,מטעם זה
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין;
לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים
שצורפו לה.
 .3עיקרי ההתקשרות :
תקופת אספקה והתקנת הציוד היא  14יום ( ארבעה עשר ימים) .החל
.3.1
ממועד חתימת חוזה זה והוצאת הזמנת עבודה שתינתן ע״י המועצה ומודגש כי עד
למועד זה יהיה על הספק להשלים את הביצוע של כל העבודות ולהמציא את כל
האישורים הנדרשים להשלמת העבודות ,עפ״י כל דין ו/או ההסכם.
התמורה תחושב לפי מדידה בפועל של העבודות שבוצעו כשהן מוכפלות
.3.2
במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,המצורף כנספח להזמנה זו.
מובהר כי הכמויות שבכתב הכמויות הן בגדר אומדן בלבד והספק יבצע
.3.3
את כל העבודה הנדרשת עד להשלמתה המלאה ,לשביעות רצון המועצה .עוד מובהר כי
המועצה רשאית לשנות את היקף העבודה ,לתוספת או הפחתה ,ללא כל הגבלה שהיא
וללא שינוי במחירי היחידה.

.3.4

הספק יספק את כל כח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע

העבודות.
מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות ,יחשבו ככוללים את כל
.3.5
ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות או/ו ההתקנה ,לרבות כל
התיאומים הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים עפ״י כל דין ולא ישתנו מכל סיבה
שהיא .מחירי היחידה שבכתב הכמויות והתמורה כולה הינם קבועים ולא ישתנו מכל
סיבה שהיא ,לרבות לא עקב שינויים במדד .למחירים שבכתב הכמויות יתווסף מע״מ,
בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.
להבטחת קיום התחייבויותיו עפ״י מסמכי המכרז ,ימציא הזוכה למועצה,
.3.6
עד וכתנאי לחתימתו של ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של
 15,000ש״ח (חמש עשרה אלף שקלים חדשים) (להלן :״ערבות הביצוע״) .ערבות
הביצוע תהיה בנוסח הערבות ,נספח ב׳ להסכם ,בתוקף לתקופה של שנה ותוארך ,לפי
דרישת המועצה ,עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הקבלן לפי מסמכי המכרז.
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את
הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה
ממסמכי המכרז .הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב
ההוראה האחרת והמפורטת.
 .4מסמכי ההצעה:
כל מציע יציף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:
 .4.1עותק מתעודת תאגיד/עוסק מורשה.
 .4.2תיאור עבודות קודמות ,אשר בוצעו ע״י המציע ,כנדרש בסעיף  2.2דלעיל,
בנוסח המצורף להזמנה להציע הצעות זו .יש לצרף המלצות.
 .4.3ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה ,בת פירעון עם דרישה ראשונה,
בנוסח המצורף להזמנה להציע הצעות זו ,בסכום של  7,500ש"ח (להלן:
״ערבות המכרז״) כמפורט בנספח א' .על ערבות המכרז להיות בתוקף עד יום
 . 19/10/2019״המדד היסודי״ בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן של חודש
.5/2019
 .4.4מובהר כי:
א .המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ערבות המכרז למשך  90יום
נוספים והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה כאמור להאריך את תוקף
הערבות.
ב .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לחילוט הערבות.
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ג .המועצה תהא רשאית להגיש את ערבות המכרז לפירעון כל אימת שהמשתתף
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של
המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה ,לרבות תשלום נוסף
למשתתף אחר.
ד .משתתף שהצעתו לא זכתה ,ערבות המכרז תוחזר לו במועד משלוח ההודעה
בכתב שתיתן המועצה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם
זוכה ,לפי שיקול דעתה של המועצה.
ה .משתתף שהצעתו זכתה ,יסב את ערבות המכרז לערבות הביצוע.
 .4.5כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל״ו  ,1976דהיינו:
 .4.6אישור מפקיד שומה ,מרו״ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק
מס ערך מוסף ,התשל״ז ( 1976להלן  -חוק מע״מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי
הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל
עליהם מס לפי חוק מע״מ.
 .4.7תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנוסח המצורף
למסמכי המכרז.
 .4.8אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.
 .4.9הוגשה הצעה על-ידי תאגיד ,יצורף להצעה תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם
החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים
על נכסיו וכן אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות
החתימה בתאגיד וכי החתימות על-גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את
התאגיד לכל דבר וענין (בשולי טופס ההצעה והצהרת המציע).
יובהר כי ללא ערבות מכרז תפסל ההצעה באופן אוטומטי .כמו כן יובהר כדלקמן :לא
צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית המועצה ,מטעם זה
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין;
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או
הנתונים המפורטים בה.
 .5אופן הגשת ההצעה:
 .5.1מציע ישלים בהצעתו את כל הפרטים הנדרשים ממנו ,ובכלל זאת ימלא את כל
המחירים עבור כל אחד מהפריטים שבכתב הכמויות ,המצורף להזמנה להציע

הצעות זו ,בשקלים חדשים וללא מע״מ .מודגש כי על המציע להשלים מחירים
לכל מרכיבי העבודה והפריטים שבכתב הכמויות וכי אם המציע לא ינקוב
במחיר ליד סעיף כלשהו או סעיפים כלשהם בהצעה ,ייחשב הדבר כאילו כלול
המחיר בסעיפים אחרים בהצעה וכי המציע מתחייב לבצע האמור בסעיפים
אלו ללא תמורה נוספת ,או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה המועצה רשאית
לפסול את ההצעה או לבקש מהמציע לתקן או להשלים או להבהיר את הצעתו.
 .5.2המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז ,מבלי לבצע בהם כל
תיקון ,שינוי ,תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים
המפורטים בסעיף  4דלעיל .ערך המציע שינוי ,מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי
המכרז(למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה
רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה( ,גם אם המועצה לא העירה
לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע״י
המועצה וכפי שנמסר למציעים.
 .5.3המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ״ל ,חתימה מלאה במקום המיועד לכד
בכל מסמכי המכרז ,ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה
לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי מועצה מקומית מזרעה (לשכת גזבר -
בניין המועצה  -קומה ראשונה) .ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא
באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.
 .5.4המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו יום  21/07/2019בשעה .14:00
 .5.5כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ( 60ששים) יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות במכרז .המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך
( 60ששים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 .5.6לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל ,תהיה המועצה ,מטעם זה
בלבד ,רשאית לפסול את ההצעה או ,לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי
המציע יתקן ,ישלים או יבהיר את הצעתו או ,לחלופין ,להתעלם מכל
הסתייגות ,שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא
הסתייגות כאמור.
 .6הוצאות הכרוכות בהכנת המכרז:
 .6.1כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז
ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות
הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.
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 .6.2את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ,בתמורה של  1,000ש"ח במשרדי קניין
המועצה (מבנה המועצה) .סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.
 .7הבהרות ושינויים:
 .7.1עד יום  14/07/2019שעה  15:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות
למועצה ,באמצעות מועתסם היבי מהנדס המועצה לשאלות הבהרה .בטלפון
 04-9820104פקס 04-9822559 :או למייל  hebiarch@gmail.comהעתק
השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
 .7.2כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף
שהוא .רק תשובות בכתב  -תחייבנה את המועצה.
 .7.3המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות
המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,
יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה
לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע״י המציע ויצורפו
על-ידו להצעתו.
 .8שמירת זכויות:
 .8.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו
רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה
במכרז זה.
 .8.2המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי
הצעתו במכרז.
 .8.3המועצה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,
ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של המועצה ושל
רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית
המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר
והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה ,ככל שיידרש.
 .8.4המועצה 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.
 .8.5הצעות המציעים תיבדקנה תוך התייחסות לכל חלק/פרק /מרכיב בעבודה
בנפרד ,והמועצה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ולמסור את
העבודות למציע אחד או יותר ,לפי שיקול דעתה וכפי שייקבע על-ידה וכן תהיה

המועצה רשאית לבצע באמצעות המשתתפים במכרז רק חלק מן העבודות
ואילו את יתרתה לבצע בכוחות עצמה .מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע
מחובתו של המציע להגיש הצעה שלמה לכל הפריטים שבכתב הכמויות ואין
המציע רשאי לבחור פריטים ספציפיים בלבד.
 .8.6המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל
והיא רשאית לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.
 .8.7המועצה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות
רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.
 .9הודעה על זכייה וההתקשרות:
 .9.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך המועצה לזוכה.
 .9.2תוך ( 7שבעה) ימים ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה את כל המסמכים
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,כשהוא
חתום על ידו ,ערבות ביצוע.
 .9.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  9.2לעיל ,תוך התקופה
האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו
להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית המועצה לבטל את
זכייתו של הזוכה במכרז ,ולחלט את הערבות ,אשר הוגשה ע״י המשתתף
במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא
רשאית המועצה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר ,והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-
פי כל דין.
 .9.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו
בעקבות הזכייה כאמור והמועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא
לבטל את הזכייה ,תהא המועצה זכאית לסך של  2,500ש"ח (אלפים חמש
מאות ש״ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום
המועד הנקוב בסעיף  3.1לעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה כולל
המצאת כל האישורים הנדרשים.
 .9.5המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם
ותחזיר להם את ערבות המכרז.
בכבוד רב,
פואד עווד -ראש המועצה
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נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם
תיאור ניסיון בביצוע עבודות דומות
הטופס בנוסח שלהלן עבור הוכחת ניסיון ביצע שלושה( )3פרויקטים ,לפחות ,בתחום
אספקת והתקנת ציוד לבתי ספר כאשר עלותם הכספית של כל הפרויקטים (במצטבר)
הינה  100,000ש״ח (לפחות) ואשר הושלמו במהלך שלוש ( )3השנים שקדמו למועד
עריכתו של מכרז זה ,הכל כמפורט בס׳  2.2להזמנה להציע הצעות
 .1הפרויקט :
מיקום הפרויקט  :מועד השלמת העבודות:
שם

כתובת

טל׳/פקס׳

מזמין העבודות
מנהל הפרויקט
האם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין הספק (כן /לא) מחק
.2
את המיותר ,אם כן ,נא פרט מהות הקשר:
_____________________________________________________________
 .3האופן שבו נבחר הספק לבצע את הפרויקט(מכרז ציבורי ,מכרז סגור ,מו״מ
וכיו׳׳ב):
_____________________________________________________________
 .4תקופת הביצוע עפ״י החוזה :
______________________________________________
 .5תקופת הביצוע בפועל (עד לקבלת תעודת השלמה) :
____________________________________________________________
 .6עלות כוללת של הפרויקט:
_________________________________________________________
 .7קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרויקט:
תחום

שם

כתובת

טל/פקס

.8

שמות ספקים עיקריים:

תחום/ספק של...

כתובת

שם
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טל/פקס

נוסח תצהיר
תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיו
אני הח״מ __________ ת.ז _________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם __________________ (להלן  -״המציע״) שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם מועצה מקומית מזרעה (להלן :״המועצה״) בעקבות פרסום
מכרז מס׳ ( 7/2019להלן ־ ״המכרז״).
 .2אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2.1בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים ״בעל זיקה״ ו־״עבירה״ כהגדרתם
בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל״ו ־ ( 1976להלן -
״החוק״) ,תחת הכותרת ״תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין -
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי״ .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של
מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 .2.2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המציע
לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ״י
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ״א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ״ז ,1987 -שנעבר לאחר יום
 )31.10.02או ,לחלופין ,המציע או בעל זיקה אליו(כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק),
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה ־ עבירה עפ״י
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ״א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ״ז־ ,1987שנעבר לאחר יום
 ,)31.10.02אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
חתימת המצהיר
הריני לאשר ,כי ביום ____  ,הופיע בפני , ___________ ,עו״ד מ.ר , ______ .אשר
משרדי
ברחוב _________  ,מר/גב׳ _________  ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו
כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
חתימת עורך הדין
(שם עו"ד)____________ (תאריך) ___________ (חתימה וחותמת) _________

לכבוד
מועצה מקומית מזרעה (להלן :״המועצה״)
ג.א.נ,
הצעה והצהרת המשתתף
מכרז מס 07/2019 ,אספקת והתקנת הצטיידות לבית ספר חט"ב מזרעה הצהרה
והתחייבות
אנו הח״מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים
ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים
אליו ,ובדקנו את כל הגורמים הקשורים בביצוע העבודה ו/או העלולים להשפיע
עליה.
 .2הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות
שערכנו ,ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או
דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על
טענות כאמור.
 .3אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על
כל הדרישות שבמסמכי המכרז ,ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה
בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .4ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמועצה איננה מתחייבת להיקף העבודות אשר
יוזמנו מאיתנו והיא רשאית לשנות את היקפן ,לתוספת או הפחתה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ללא כל הגבלה שהיא וללא שינוי בתמורה.
 .5בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לבצע את
כל העבודות במחירים הנקובים בכתב הכמויות ,נספח ד׳ להסכם ולאחר
שהשלמנו בו את כל הנתונים ,כנדרש במסמכי המכרז.
 .6הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודה ,בהתאם
לתנאים שבמסמכי המכרז ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז.
 .7יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע
ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים
לעשות כן אם נזכה במכרז .אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר
או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .8הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך
( 60ששים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך ( 60ששים) יום נוספים ,וכי
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אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל הצעתנו זו ,והכל מבלי לגרוע מכל
סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .9אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה
ללא־חוזרת ,כאמור בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל״ג 1973 -
ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.
 .10היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד הודעתכם,
נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז,
לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.
 .11אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים
המפורטים במסמכי המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודות
בהתאם להצעתנו ,תהא המועצה זכאית לסך של  2,500ש"ח (אלפים חמש מאות
ש״ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים
הנזכרים במסמכי המכרז ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת כל האישורים ,לפי
המועד המאוחר שביניהם.
 .12אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי
התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו,
וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .13כל המוצרים המוצעים כולל אחריות שנה לפחות.
 .14ידוע לי שהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לקזז  10%מסכום החשבון הכללי
במידה וחסר מדבקות ברקוד או חלק מהם או/ו לא הוגש דוח כפי שנדרש או/ו
המדבקות לא ע״פ המפרט הנדרש ו/או לא אושרו ע׳׳י המועצה.
ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
חתימה וחותמת ______________
תאריך______________:
במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו׳׳ד או רו״ח החברה כי החתימה
מחייבת את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.
אישור עורד דין
אני הח״מ , ______________ ,עו״ד ,מאשר כי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז
המצורפים לו
נחתמו על-ידי ה״ה ____________ ו _______________  ,המורשים בחתימתם
לחייב את התאגיד _____________ .
תאריך______________:

חתימה וחותמת _______________

כמו כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
לסימון ב X -ולמילוי הפרטים על-ידי המציע

לשימוש בודק התיק בלבד

____ מסמכי המכרז (לרבות עדכונים למכרז,
ככל שיש)
____ מסמכי ההצעה.
יש /אין
______ תיאור ניסיון קודם (סעיף 4.2
יש /אין
בהזמנה להציע הצעות)
____ המלצות (סעיף  4.2בהזמנה להציע
יש /אין
הצעות)
____ ערבות בנקאית (ס׳  4.3בהזמנה להציע
יש /אין
הצעות)
______ אישור על ניהול ספרים(ס׳ (4.4א)
יש /אין
בהזמנה להציע הצעות)
____ תצהיר(ס׳ (4.4ב) בהזמנה להציע
יש /אין
הצעות)
____ תעודת עוסק מורשה(ס׳  4.5בהזמנה
יש /אין
להציע הצעות)
____ לתאגיד :נתונים בדבר התאגיד(ס׳ 4.6
יש /אין
בהזמנה להציע הצעות)
שם המשתתף________ :
כתובת _________ :טל______________________:
איש קשר___________ :
חתימה וחותמת _________ :תאריך_______________________:
יש /אין

נספח א' נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך_________:
לכבוד
מועצה מקומית מזרעה
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________ (להלן :״המבקשים״) ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  7,500ש"ח (במילים :שבעת אלפים חמש מאות שקלים
חדשים) ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד ,כמפורט
להלן (להלן :״הפרשי הצמדה״) ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר להשתתפות במכרז
 07/2019הצטיידות לבית ספר חט"ב מזרעה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל ,תוך  7ימים מיום
דרישתכם בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח
את דרישתכם על פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה,
לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום
מאת המבקשים.
במכתבנו זה:
״מדד״  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי .הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו(להלן:
״המדד החדש״) ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם בחודש האחרון ממועד
ההגשה) (להלן :״המדד היסודי״) יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ״ל ,מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  19/10/2019ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד
הנ״ל לא תענה .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

נספח ב' נוסח ערבות בנקאית לביצוע מכרז
תאריך_____________ :
לכבוד
מועצה מקומית מזרעה
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________ (להלן :״המבקשים״) ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  15,000ש"ח (במילים :חמש עשר אלף שקלים חדשים),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד ,כמפורט
להלן(להלן :״הפרשי הצמדה״) ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר לביצוע מכרז
 07/2019הצטיידות לבית ספר חט"ב מזרעה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל ,תוך  7ימים מיום
דרישתכם בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח
את דרישתכם על פיה בהליך משפטי ,או ^ pאחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה,
לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום
מאת המבקשים.
במכתבנו זה:
״מדד״  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי .הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו(להלן:
״המדד החדש״) ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון ממועד ההגשה)(להלן:
״המדד היסודי״) יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום
הקרן המצוין כדרישתכם הנ״ל ,מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  01/09/2020ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד
הנ״ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

הסכם לרכישת ציוד לבתי ספר למוסדות החינוך במועצה מקומית מזרעה
מכרז מספר 07/2019

שנערך ונחתם ביום _______________ לחודש ________ לשנת .2019
בין
מועצה מקומית מזרעה
ד.נ גליל מערבי מיקוד 2280700
טלפון 04-9820104 :פקס 04-9822559 :
להלן( :״המזמין״ ו/או ״המועצה״)
מצד אחד;
לבין
שם התאגיד ___________________________
מס' ח.פ .ו/או ע.מ________________________
כתובת דואר__________________________ :
טלפון ,_____________ :פקס______________:
להלן( :״הספק״)
מצד שני;
והמועצה מעוניין ברכישת ציוד לבתי ספר בהתאם למסמכי מכרזה
הואיל:
פומבי מס׳ .07/2019
והספק הגיש הצעתו לאספקת והתקנת ציוד לבתי ספר למזמין בהתאם
והואיל:
לתנאי המכרז האמור לעיל,
והואיל :והצעת הספק נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המועצה בישיבתה מיום _____ ;
והואיל :והמועצה ביקשה מהספק לספק ולהתקין לה את הציוד בהתאם להסכם זה,
ולתנאי המכרז;
והואיל :והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם ,ולהעלות את
ההסכמות ביניהם על הכתב בהתאם לאמור בסמכי המכרז ובהסכם זה;
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כל האמור בתנאי המכרז והמפרט הטכני מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .2הספק יבצע את העבודה עד תומה בהתאמה מלאה למסמכי המכרז ובהתאם
להוראותיו ואישור של הגורם המקצועי המאושר לצורך כך מטעם המועצה.
 .3הספק יבצע את העבודה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במכרז ,במקרה של
פיגור במסירת הציוד למועצה ,כנדרש במסמכי המכרז ,ישלם הקבלן פיצוי קבוע
ומוערך מראש סך של  2,500ש"ח לכל יום פיגור ,וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה
לתבוע כל סעד אחר או נוסף ,המועצה תהא רשאית לקזז את הפיצוי המוסכם מכל
סכום המגיעה ממנה לספק.

 .4המועצה תשלם לספק את התמורה בתוך  90יום מיום שבו תתקבל חשבונית המס
ערוכה כדין ו/או קבלת המימון מהגורם הממן לפי המאוחר ביניהם ,ובכפוף לאספקת
הריהוט לשביעות רצון המועצה ולאישור החשבונית לתשלום ע״י הגורם המוסמך לכך
במועצה וכן ע״י גזבר המועצה.
 .5הצהרות והתחייבויות הספק
 .5.1הספק מתחייב למלא כלל האמור במכרז אספקת הציוד לבתי ספר וירכיבם
עפ״י התחייבותו במכרז זה על כל נספחיו.
 .5.2הספק מתחייב לבצע את כל דרישותיו של איש הקשר מטעם המועצה.
 .5.3הספק אחראי לכל נזק ובכל נזק שיגרם לצד ג׳ ו/או לעובדי המועצה ו/או
שילוחיה ו/או למי מטעמה ו/או למי מטעמה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ומתחייב לשפות את המועצה בגין כל
נזק שיגרם למועצה עקב מעשה ו/או מחדל של הספק כאמור.
 .5.4הספק אחראי לטיב הציוד ו/או הריהוט ו/או המוצרים לתקופה שלא תפחת מ-
 24חודשים בהתאם להצעתו.
 .5.5הספק מתחייב לשמור בסוד ו/או להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא
לידיעת כל אדם ,שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או בתוקף ו/או
במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפני תחילתו או אחריו.
 .5.6הספק מתחייב לבצע כל דרישותיו של איש הקשר מטעם המועצה.
 .5.7מוצר פגום יוחלף על פי דרישת המועצה בחדש תוך זמן סביר.
 .5.8מובהר בזאת ,כי עבור תיקונים במסגרת האחריות ,לא תשולם לספק כל
תוספת מחיר ,והתיקונים יבוצעו על חשבונו בלבד.
 .6מועדי אספקה
אספקת והתקנת הציוד תיעשה בתוך  14ימים מיום חתימת חוזה אלא אם יסוכם
אחרת עם נציג המועצה.
 .7איש קשי מטעם המועצה ובכתב.
 .8איש הקשר מטעם המועצה הוא מהנדס המועצה ו/או כל מי שמינה מטעמו ו/או
נציגו

 .9בדיקת הטובין

.10

.11

.12

.13

 .9.1איש הקשר רשאי בכל עת לבדוק את הסחורה לפני קבלתם ,בשעת קבלה או
אחרי קבלתם ,והספק ירשה למזמין לבדוק את הסחורה בכל עת שמתקבלת על
הדעת.
 .9.2איש הקשר רשאי לסרב לקבל את הציוד ,אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים
ולמפרטים ,או אם חלק מהם אינם עומדים בתקן הנדרש.
 .9.3איש הקשר יכתיב לספק היכן להתקין כל הציוד.
 .9.4הספק יידרש לתקן את הטעון תיקון תוך  48שעות מהמועד שנפסלו ,ואם לא
יעשה כך כאמור ,תהא המועצה רשאית להעסיק ספק אחר וכל זאת מבלי
לפגוע בזכות המזמין לתבוע את הספק בגין נזקים שנגרמו או שיגרמו למזמין.
חשבונית מס
הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשני העתקים המתייחסות לסחורה שסופקה
ואושרה ע״י המזמין.
זכויות המועצה
שום ויתור ,הימנעות מפעולה ,מתן אורכה מצד המזמין ,לא ייחשבו כוויתור על
זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו ,ולא ישמשו מניעה לתביעה ,אלא אם המזמין
ויתר במפורש ובכתב.
התמורה
מחיר הציוד כולל אספקה והתקנה על פי דרישות המכרז ליחידה וכפי
.12.1
שהוצע במכרז על טבלת ההצעה המצורפת.
כמות הציוד הסופית לאספקה תיקבע לאחר הזכייה.
.12.2
המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפחית מספר הכמויות להזמנה.
.12.3
הספק יגיש למזמין את החשבון עבור הציוד אותם סיפק והתקין,
.12.4
התמורה תשולם שוטף  90 +יום ממועד אישור החשבון ע״י הגזבר ו/או קבלת
המימון על ידי הגורם הממן( ,אישור החשבון יהיה לא פחות מ־  7ימים מיום
קבלת החשבונית בגזברות ולא יאוחר מ־ 14יום).
הספק מוותר על הזכות להמחות חיובים על פי חוק המחאת חיובים
.12.5
התשכ׳׳ט .1969 -
אי תחולת יחסי עובד מעביד
מוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי לאספקת והתקנת ציוד לבתי ספר,
.13.1
ללא יחסי עובד ומעביד ,ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין
לפקח להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא אמצעי להבטיח
ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ולא תהיינה לספק ולכל המועסקים על ידו כל
זכויות של עובד המועצה או עובד המועסק ע״י המועצה והם לא יהיו זכאים

לכל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או
הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות
שהן.
למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לספק לרבות עובדיו וכל גורם אחר
.13.2
מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות
סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכות יחסי עובד־ מעביד.
הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל
.13.3
חוקי העבודה ,הבטיחות והבריאות ביחסי להעסקת עובדיו.
מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו,
.13.4
ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד .הספק בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות
והקשורות בעבודות על פי מסמכה המכרז על ידי עובדיו וכל מי שבא מטעמו,
לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחריות כנדרש
על פי דין וכמקובל בתחום זה.
 .14ביטוח
הספק יחויב בכל נזק ובכלל זה נזק גוף וכן מוות או כל אובדן לכל רכוש
.14.1
ולכל אדם בין לעובד שלו ,לעובד המועצה או לצד ג׳ ולרכוש ,כל אחד מהם
ובלבד שהנזק או האובדן נגרם ע״י עובד מעובדיו.
הספק מתחייב לבטח עצמו ביטוח מקיף שיכסה אותו מפני כל תביעת
.14.2
נזקי גוף לרבות מוות בכל סיכון שהוא שייגרמו לכל אדם ,לעובדיו בין לעובדי
מועצה מקומית מזרעה ולכל צד שלישי ,שעילתה נובעת ממעשה או מחדל
כלשהוא.
כל תביעת נזיקין אחרת שעילתה נזק או אובדן לרכוש כלשהו בין רכוש
.14.3
עובדיו ,בין רכוש עובדי מועצה מקומית מזרעה או רכוש כל אדם אחר שעילתה
נובעת ממעשה או מחדל במהלך העבודות.
הספק מתחייב להמציא למזמין את העתקי פוליסת הביטוח המכסות
.14.4
אותו.
שילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות הנזכרים
.14.5
בסעיף זה ,יהיה זכאי לפיצוי מלא מאת הספק בגובה כל סכום ששילם בתוספת
הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דין והספק יחזיר לו סכומים אלה מיד
לאחר שיגיש לו המזמין ע״פ פירוט ההוצאות שנגרמו לו.
 .15ערבויות
ערבות בנקאית בגין הזכייה במכרז.
א.

טרם חתימת ההסכם ,ימציא הספק הזוכה למועצה מקומית מזרעה ערבות בנקאית של
תאגיד בנקאי הרשום בישראל שהוצאה על פי בקשת הספק בלבד ,בלתי מותנית
בתנאים ומבוילת כדין ,לפקודת מועצה מקומית מזרעה בהתאם לנוסח ערבות
מכרז(נספח ב במכרז).
חלוט ערבות
ב.
חלוט ערבות לא יחשב כתשלום פיצויים מוסכמים מאת הספק למועצה מקומית
מזרעה  .מועצה מקומית מזרעה תהיה זכאית לתבוע מהספק את הנזקים מעבר לסכום
הנקוב בערבות ,אפילו אם חלט את הערבות עקב הפרת ההסכם על ידי הספק.
 .16מען הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם:
מועצה מקומית מזרעה ,ד.נ גליל מערבי מיקוד 2280700
א.
הספק___________________________________ :
ב.
כל הודעה שתימסר מצד למשנהו בדואר רשום יראו אותה כנתקבלה במענה
ג.
תוך  72שעות מרגע שנמסרה בדואר.
ולראיה באנו על החתום:
מועצה מקומית מזרעה ___________ :
תאריך______________ :

נספח ג' – מפרט טכני

הספק _____________ :
תאריך_____________:

נספח ד' – כתב כמויות והצעת מחיר

