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 כללי .1

עושה שימוש בסוגים שונים של גלילי ( "אחוזות החוף"או  "החברה"חברת אחוזות החוף בע"מ ) .1.1

נייר ומדבקות, עליהם מודפסים כרטיסי חנייה וקבלות, במסגרת התשלום עבור שימוש לקוחות 

 בחניונים ציבוריים ובחופי רחצה.אחוזות החוף בשירותיה השונים 

ת מהסוגים אחוזות החוף מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישה ואספקה של גלילי נייר ומדבקו .1.2

 "(:המוצריםהמפורטים להלן )"

 שימוש מיועד סוג

מ"מ, משקל  58מ"מ, רוחב  200גליל נייר בקוטר 

 גר' 110

 כרטיס חניה לעמדות הכניסה בחניונים

מ"מ, משקל  58מ"מ , רוחב  200בקוטר גליל נייר 

גר' "מצופה" )בעל עמידות ללחות ותנאי סביבה   110

 (קשים

 ניסה בחניוניםכרטיס חניה לעמדות הכ

 70מ"מ, משקל    57מ"מ , רוחב    140גליל נייר בקוטר  

 גר'

 קבלה לקופות תשלום בחניונים

מ"מ,  57מ"מ , רוחב  140גליל נייר בקוטר 

 גר' 140משקל 

 בחופיםקבלה לקופות תשלום 

 48ס"מ,  X23ס"מ 4A ,53מדבקות ע"ג דף 

מדבקות לדף. מודפס באמצעות מדפסת 

 לייזר

 טיסי חניהמדבקות לכר

 

במהלך תקופת ההתקשרות עם המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, תרכוש את החברה  .1.3

את המוצרים מהמציע, מעת לעת ועל פי צרכיה, בתמורה למחירים בהם ינקוב המציע במסגרת 

 הצעתו במכרז זה. 

מכרז בשני במטרה להבטיח את התאמת איכות ומאפייני המוצרים לצרכי אחוזות החוף, יתנהל ה .1.4

 בים, כדלקמן:של

 שלב ראשון

ימים ממועד פתיחת מעטפות ההצעות, תפנה החברה לכלל המציעים אשר הגישו   7בתוך   .1.4.1

הצעות למכרז, ותודיע להם האם ההצעה שהגישו עומדת בתנאי הסף וכוללת את כל 

 ב כפי שיובהר להלן, במסגרת השל המסמכים הדרושים באופן שנקבע במכרז או לא.

 הצעה כספית. להגישנדרשים נם מציעים איהראשון ה

יתבקשו להעביר לידי שהחברה תימצא כי הצעתם תקינה ועומדת בתנאי הסף,  המציעים   .1.4.2

ימים ממועד הודעת  3, בתוך החברה דוגמא מכל אחד מהמוצרים המוצעים על ידם

 . החברה כאמור
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ימי  30 ליעלה ע החברה תיבחן את דוגמאות המוצרים שיסופקו, במשך פרק זמן שלא .1.4.3

המוצרים דוגמאות  . במסגרת זו תיבחן התאמת  לכל המוצרים וההצעות  עבודה במצטבר

בפרמטרים כגון אי דהיית  הדיו המודפס, עמידות הניירות מפני  ,לצרכי החברהבפועל 

 וכו'. , מעבר "חלק" של הניירות במכונות ההדפסהקריעות

ימצא כי אילו מהמוצרים תבמידה ובמהלך בחינת דוגמאות המוצרים כאמור, החברה  .1.4.4

, תציג בפניו את הרלוונטי אינו עומד בדרישות איכות המוצר, החברה תפנה למציע

הסיבות לאי התאמת המוצר, ותאפשר לו להציע דוגמת מוצר חלופי שיתאים לדרישות 

 האיכות. 

בלבד לכל מציע, וכי  פעם אחתמובהר כי האפשרות להצגת מוצר חלופי כאמור תוענק 

חברה תמצא כי גם דוגמת איזה מהמוצרים החלופיים שסיפק המציע אינה הבמידה ו

 מתאימה לצרכיה, ההצעה לא תעבור לשלב הבא.

 שלב שני

בתום בחינת דוגמאות המוצרים כאמור לעיל, החברה תודיע למציעים אשר דוגמאות  .1.4.5

המוצרים שמסרו ימצאו כעומדים בדרישות, ומציעים אלה יידרשו להגיש את הצעת 

ההצעה  המבוקש על ידם עבור אספקת המוצרים על פי הדוגמאות שאושרו. רהמחי

עליו תודיע החברה למציעים, אשר לא יאוחר מהמועד  תוגש על ידי המציעים הכספית

הנחיות מפורטות בקשר עם אופן בו ייפתחו כלל ההצעות הכספיות שהוגשו כאמור. 

 הגשת ההצעה הכספית יצורפו להודעה נושא סעיף זה.

על המציעים לנקוב במחיר אותו הם מבקשים עבור יהיה  ההצעות הכספיות גרתסבמ .1.4.6

כי להתייחס לכל המוצרים, והכספית  . מובהר כי על ההצעה  מהמוצריםכל אחד    אספקת

 לא ניתן להגיש הצעה רק עבור חלק מהמוצרים. 

 מכיוון שהחברה צופה כי תרכוש כמויות שונות של כל אחד מהמוצרים, למחיר המבוקש  .1.4.7

ההצעה  -  Iבנספחעבור כל מוצר יוענק משקל שונה בשיקלול הצעת המחיר, כמפורט 

 . של המציע הכספית

המשוקללת שתציע את המחיר הזול ביותר עבור כלל המוצרים הכספית ההצעה  .1.4.8

 , היא זו שתומלץ כזוכה במכרז.החברהעל פי המשקלים שקבעה  במצטבר

החל ממועד החתימה על הסכם  חודשים 36לתקופה בת  תהיהמכרז זה  נשואההתקשרות  .1.5

חברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה שמורה הזכות להאריך את תקופת ל .ההתקשרות

בהתאם להוראות   חודשים כל אחת, והכל 12ההתקשרות האמורה בשתי תקופות נוספות בנות עד  

 ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

רכישת המוצרים  י במהלך שלוש השנים האחרונות, עלותמבחינת שיתוף במידע מודיעה החברה כ .1.6

במידע האמור ר כי אין מובה ₪ + מע"מ בממוצע, מדי שנה. 140,000-על ידה עמדה על סך של כ

בהיקף כלשהו, והמידע נמסר רק לצורך סיוע כדי לחייב את החברה לרכוש מוצרים כלשהם 

 למציעים בהערכת הצעתם בלבד.
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ה אינה מתחייבת להזמין את המוצרים לרכישת המוצרים, והחבר מכרז זה הוא מכרז מסגרת .1.7

מהזוכה במכרז, בהיקף כזה או אחר או בכלל. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי המציע שהצעתו 

 ים לחברה באופן בלעדי.תיבחר כזוכה במכרז יספק את המוצר

מכל סיבה  ו חלקוהחברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו א .1.8

לרבות בגין היעדר תקציב לביצועו וזאת אף אם נשלחה הודעת זכיה ואף אם נחתם חוזה  ,שהיא

צמה ו/או בע , כולם או חלקםשירותים. במקרה זה רשאית החברה לבצע את העם הזוכה במכרז

 באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 

 הנם, במצטבר: פות במכרזהשתתסף להתנאי  .2

 רשום כדין בישראל.ההמציע הינו עוסק מורשה  .2.1

 2019-ו 2018, 2017מהשנים  בכל אחתמחזור ההכנסות השנתי של המציע ממכירת מוצרי נייר,  .2.2

 ₪. 500,000עלה על 

 .1976 –התשל"ו  ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המציע .2.3

 דת עוסק מורשה כדין.ו בעל תעוהמציע הינ .2.4

 המציע רכש את חוברת המכרז. .2.5

 הסף, ובכלל זה: על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי 

 כנספח ב' בנוסח המצורף  אישור רואה החשבון של המציע – 2.2להוכחת העמידה בתנאי סעיף  .2.6

 לנספחי המכרז.

 

רשאית, אך לא חייבת,   החברה(  1יחולו בין השאר ההוראות הבאות: )  אי הסף,עמידת ההצעה בתנבבדיקת   .3

לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות 

 זה; הליךבלבין העבודה ואופי ההתקשרות  ויחס בינלו וסף, בשים לב לתכלית תנאיולפרש באופן רחב כל 

 ההצעהם הקשורים לצורך הוכחת עמידת , לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספיעתרשאית, בכל  הברהח( 2)

מפרידה בין תנאי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי  החברהבתנאי הסף. יובהר לעניין זה כי 

 לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים

, בכל שלב, להתיר תיקון החברהלליות האמור רשאית בלי לגרוע מכמבהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין. 

רשאית לוותר  החברהוהשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ו/או תהא 

 .ככל שהם אינם מהותיים המכרזעל דרישות ו/או תנאים הכלולים במסמכי 

הכספית יידרשו המציעים לנקוב במחיר המבוקש על ידם עבור אספקת כל אחד ל, בהצעה כאמור לעי .4

 - Iמהמוצרים, כאשר לכל מוצר תקבע החברה משקל שונה בשיקלול ההצעה הכספית, כמפורט בנספח 

  ההצעה הכספית של המציע.
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 :תלצורך הבהרה בלבד, להלן דוגמה לאופן חישוב שיקלול ההצעה הכספי

זו, להלן פירוט המחירים שהוצעו עבור כל מוצר, והמשקל שקבעה החברה עבור כל דוגמה לצורך  .4.1

 מוצר:

 משקל המחיר בשיקלול ההצעה המחיר שהוצע עבור המוצר שם המוצר

 20% ₪  5 מוצר א'

 10% ₪  3.5 מוצר ב'

 70% ₪  1 מוצר ג'

 , כדלקמן:2.05בדוגמה זו, ההצעה הכספית המשוקללת עומדת על  .4.2

1 X 70% + 3.5 X 10% + 5 X 20%  2.05 

 

קביעת זהות ההצעה הזוכה בלבד, והוא לא ישמש לכל צורך אחר הינו  שיקלול ההצעה כאמורמטרתו של  .5

 מלבד זאת.

מקום המפגש: משרדי הנהלת אחוזות החוף,   .11:30בשעה    17.9.2020-ה  חמישיייערך ביום     מפגש מציעים .6

 .4מה יפו, קו-תל אביב 6רחוב גרשון ש"ץ 

 רכישת חוברת המכרז .7

 מע"מ  בתוספת  (שקלים חדשיםחמש מאות  )  ₪  500של  סך    מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורתאת   .7.1

המחאה שזמן פירעונה יום  במזומן או באמצעותשישולמו  ,  ("דמי רכישת חוברת המכרז"  -להלן  )

ל המכרז על דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו, למעט במקרה של ביטו רכישת מסמכי המכרז.

 .בתנאי מכרז זהבנסיבות המפורטות  החברהידי 

 ,או אי זכיית מציע במכרזו/  מכל סיבה שהיא  ,המכרז  י  רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי    ,מובהר כי .7.2

 המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז. יזכו את רוכשלא י

לצורך הגשת הצעה  המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברהחוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .7.3

לא יהיו רשאים לעשות בה שימוש למטרה המכרז  למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי

 אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

 עיון במסמכי המכרז .8

 בתיאום מראש.  ,החברהמסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב

, אולם www.ahuzot.co.ilר מופיעים באתר האינטרנט של החברה:  כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אש

 מאת החברה בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו

 

 

http://www.ahuzot.co.il/
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 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז .9

ו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש ל .9.1

את גיש להבמכרז מתבקש המשתתף ורכש את מסמכי המכרז, התחייבויות על פיו, זה ועל מילוי ה

ם על ידי מיחתו ם, כשהלהלן 10.4 ףמפורטים בסעיהצעתו שתכלול את כל המסמכים ה

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזודבכל עמוד ועמ, המציעהמוסמכים כדין מטעם 

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,   .9.2

תתקבלנה  דויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,כלשהו בקשר למובן המ

בשעה  30.9.2020 יוםלעד  וזאת ,6/2020 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד בכתב

דואר אלקטרוני שכתובתו באמצעות  את השאלות יש להפנות .16:00

michrazim@ahuzot.co.il  76106333-03 פקסימיליה מס'או באמצעות. 

המכרז.   בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  תשובות תינתנה .9.3

טו במסגרת ואשר יפור מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  למען הסר ספק

בהצעתו על תשובות הסתמך  . משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי  חברה, יחייבו את התשובות החברה

אחוזות החוף ו/או מי מטעמה אינה אחראית  שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

 (כרז )לרבות ע"י עובדי אחוזות החוףו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במ למידע

 שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .9.4

יפורסמו  . השינויים והתיקונים כאמורההרהבבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

 המכרז משתתפי עלבלתי נפרד מתנאי המכרז. יהיו חלק באתר האינטרנט של החברה בלבד ו

 לעיל(  9.3)לרבות מענה לשאלות הבהרה כאמור בסעיף    המכרז  עדכוני  אחר  לעקוב  החובה  מוטלת

 . לידיעתו  הגיע  לא  כאמור  ועדכון  במידהלא תישמע כל טענה ממשתתף  באתר האינטרנט כאמור, ו

  הגשת הצעה למכרז .10

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, יתהווה לכל דבר וענהגשת הצעה למכרז על ידי מציע,  .10.1

 מסמכי המכרז. כל התנאים והתניות המופיעים ב

ההצעה הכספית ולהגישו יחד עם מסמכי המכרז.    –  Iמובהר כי אין למלא את נספח   .10.2

רק על ידי מציעים שקיבלו את אישור החברה כי דוגמאות  נספח זה יוגש לחברה 

ככל   ., במועד שייקבע על ידי החברהשהעבירו עומדות בדרישותיההמוצרים 

שמציע ימלא את המחיר, החברה תהא רשאית להתעלם מכך או לחלופין לפסול את  

 .ןהצעתו והכל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל די 

 אופן הגשת הצעה .10.3

כאשר כל המסמכים מלאים , מסמכי המכרזכל ת הצעה הכוללת א על המציע להגיש .10.3.1

 מים כנדרש.וחתו

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי  .10.3.2

לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה 

  ו/או תוספת.

mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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 .הצעה תוגש בעותק אחד בלבד .10.3.3

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש אך ורק .10.3.4

המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו 

 ו/או הקשור אליו. 

  מסמכים שיש לצרף להצעה .10.4

ורטים על כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, וכחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכים המפ

 להלן:

 .6א'-1'א יםכנספחפים המצור יםהמציע, בנוסחהרות טפסי הצ .10.4.1

כנספח אישור רואה החשבון של המציע על עמידת המציע בתנאי הסף, בנוסח המצורף  .10.4.2

 . ב'

לתנאי  'גכנספח  המצורףבנוסח אישור להצעה בנוסף גם , יצורף תאגידהיה המציע  .10.4.3

חשבון, הכולל: אישור בדבר שם  המכרז, חתום ומאושר על ידי עורך דין או רואה

זהות של בעלי המניות או השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד   התאגיד, שמות ומספרי

  .)ברמת היחיד(, ושמות ומספרי זהות של מורשי החתימה של התאגיד

]ככל ורלוונטי למציע[, בנוסח המצורף אישור עורך דין על כי המציע הינו בשליטת אישה   .10.4.4

 כרז.כי המלמסמ 'דכנספח 

 – אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .10.4.5

1976. 

 עוסק מורשה, בתוקף כדין. מציעתעודה המעידה על היות ה .10.4.6

 .המכרז חוברת .10.4.7

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה .10.4.8

 ידי המציע.על תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז  .10.4.9

א רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה ה תההחבר .10.5

הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי 

ת התיקון ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסר

 .ה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי החברהההסתייגות ו/או ההתני

ו מי )א ( הוועדה1בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: )

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות  מטעמה(

ליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה העניין, להסיר או לוותר על כל פורמא

רשאית  )או מי מטעמה( ועדה( הו2והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נושא ההליך. )

עוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ובלבד לאפשר הגשת חומר ותי

ן זה כי הוועדה מפרידה בין יובהר לעניי  הגשת ההצעות.האחרון לשהתקיימו תנאי הסף עד למועד 

תנאי הסף לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא הוכיח 

 חה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין. עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכ
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ם ו/או הבהרות על תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספי החברהבכל עת,  .10.6

 .או לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון הצעתם

 הגשת הצעותמועד ומקום  .11

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי אחוזות במסירה אישית  להפקידיש  ההצעותמעטפות  את .11.1

 12.10.2020-ה שני יוםמיאוחר  לאוזאת , בקומה הרביעית, יפו-תל אביב 6ץ ")רח' גרשון ש החוף

 "(.המועד הקובע)להלן: " 11:30שעה ב

ד במעמ .המעוניין כל בנוכחותו ,במועד הקובעתיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה,  פתיחת .11.2

 בלבד.ועמידת ההצעות בתנאי הסף שלמות מסמכי ההצעה , זה ייבדקו זהות המציעים

 , לא תישקלנה. הקובעלמועד הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד  .11.3

 על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה. הקובעלא תהיה כל חובה לדחות את המועד  חברהל .11.4

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .12

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה את  .12.1

 מירב היתרונות.

כמו כן, בנסיבות  או כל הצעה שהיא. ביותר להזוהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ה .12.2

ז ועל פי כל דין, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב המפורטות במסמכי המכר

 או לצמצם את היקפו.

בבחינת ההצעות, החברה תהא מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  .12.3

 או חלקם:רטים להלן, כולם את השיקולים המפו לשקול רשאית

 . איכות וניסיון קודמים של המציע .12.3.1

 אמינותו של המציע. .12.3.2

של העירייה ו/או  אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  .12.3.3

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם מי של רשות מוניציפלית אחרת  

בנות ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו )כהגדרת מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות 

(, לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, 1968 –ק ניירות ערך, תשכ"ח מונחים אלה בחו

, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו

צונם ו/או אי הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות ר

העירייה, בקשר לעבודות כאמור, התגלעותן של מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי 

 .לרבות בקשר למסירתן של העבודות

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. .12.3.4

ו/או ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע .12.3.5

ות המציע במכרז ו/או בכל הצהריעתה של החברה בלבעלי מניותיו, וכן מידע המובא ליד

 . דרך אחרת

 .מהותיות לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה .12.3.6
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 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה .12.3.7

 ה במסמכי המכרז. העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימ .12.3.8

ו הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/א .12.3.9

 מסמכי המכרז.

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .13

 אתה  החברה.  המוסדות המוסמכים של החברהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי   .13.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם ה המוסמכים מוסדותיצוות מטעאדם/רשאית למנות 

 שיקול פי על הזוכה, את החברה תבחר אזי זהות, הצעות מספר ותהיינה במידה כי בזאת מובהר .13.2

 לפי  ,לעיל  12  בסעיף  המפורטים  השיקולים  על  היתר  בין  ,להסתמך  רשאית  היא  כאשר  הבלעדי  דעתה

 הגרלה.  לפי או  המכרזים  ועדת  בפרוטוקול  שירשמו  נימוקים

יזכו לציון סופי משוקלל אשר  הצעות מספר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות .13.3

תקנות העיריות ( ל1)ה 22עיף בס ודרתכהג עסק בשליטת אישה ואחת מן ההצעות היא של, זהה

בעת ורף לה, ובלבד שצ האמורה הצעהעל הוועדת המכרזים תמליץ , 1987-)מכרזים(, תשמ"ח

   .מכרזמסמכי הל ה' כנספחבנוסח המצורף  הגשתה, אישור ותצהיר

נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת,  .13.4

ככל ותסתיים התקשרות החברה עם הזוכה במכרז, בכל מועד שהוא ומכל   תוכרז ככשיר שני.אשר  

אית לפנות לכשיר השני, ולהתקשר עימו בחוזה נשוא המכרז, חלף סיבה שהיא, תהיה החברה רש

 הזוכה במכרז.

עם הכשיר החברה להתקשר למען הסר ספק מובהר כי אין בבחירת הכשיר השני כדי לחייב את  .13.5

תסתיים ההתקשרות עם הזוכה במכרז כאמור, ובמקרה זה החברה תהיה רשאית מצב בו בהשני 

 עולה אחרת המותרת על פי דין.לפרסם מכרז חדש או לנקוט בכל פ

  ה; התחייבויות הזוכהיתוצאות הזכי .14

  .("הודעת הזכיה" –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  .14.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה ה תצרף החברה ילהודעת הזכי .14.2

 –לן לעיל ולהלחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא5תוך חמישה ) .14.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

, כשהם הי, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיוחוזה, על נספחיהשל עותקים  השלוש .14.3.1

 .חתומים כדין על ידי הזוכה

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה  .14.4

 . זהחוהחוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידה של העל 
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, יהווה על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .14.5

על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל  הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו

ותיה אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכוייה ואת זכייתו של הזוכה.  יאת הודעת הזכ

  , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברהשל 

ל הזוכה, אשר לו היה מצוי החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע ע .14.6

 בידיה קודם לקבלת ההחלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית הזוכה. 

זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך תנאי המכרז, לא יהא הזוכה בוטלה זכיית הזוכה כאמור ב .14.7

 ם כאמור. של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלו

על כל בזאת, והוא מוותר על פי הוראות מסמכי המכרז, ספק את השירותים הזוכה יהא חייב ל .14.8

, שירותים, לרבות טענות לעניין היקף הטעמהמי מ ו/או תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או טענה

 .על פי מסמכי המכרז, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה ןהרווח הצפוי לו מביצוע

  המכרז ביטול .15

מסמכי המכרז ו/או על פי רשאית לבטל את המכרז על פי  החברה תהא  בו  שבנוסף לכל מקרה אחר   .15.1

 טל את המכרז, בכל אחד מהמקרים הבאים:בלאך לא חייבת,  ,כל דין, החברה תהא רשאית

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  .15.1.1

שהוכרזה ה אחת בלבד למכרז, בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצע - "הצעה אחת"

 לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו נפסלו. כהצעה כשרה העומדת בתנאי המכרז, 

 וכה.ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הז החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז .15.1.2

חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק, לדעת החברה,  .15.1.3

 ך המכרז.את ביטול הלי

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו  .15.1.4

 באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

  15.1.1מהטעמים הקבועים בסעיפים   בוטל המכרז כאמור על ידי החברה,  מובהר, כי במקרה שבו   .15.2

בלבד, יהיו זכאים המציעים שהצעתם נמצאה כהצעה כשרה, להחזר דמי רכישת מסמכי   15.1.3-ו

לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, , לרבות  ים לתשלום כלשהולכך לא יהיו זכאהמכרז בלבד, ומעבר  

 ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור.

 עיון במסמכים .16

בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי   מודיעההחברה   .16.1

ז, אם תידרש לכך, או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכר

 30וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה ל תוצאות המכרז)שלושים( יום ממועד ההודעה ע

 שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.
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אותם צועי רשאי לציין את ים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקמציע הסבור שהצעתו כוללת נושא

עמדתו אם וכאשר . החברה תשקול את במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 ברה. לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה הח 16.1העיון במסמכים כאמור בסעיף  .16.2

 יםכלליתנאים  .17

 תיפסל. -יותר ממציע אחד הצעה המוגשת במשותף על ידי  .17.1

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים בלבד.  .17.2

 המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 .נושאי המכרזכם בין הצדדים לגבי כל הכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוס .17.3

רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים החברה תהא  .17.4

על מנת לבחון והכל    ,  ובכל עת  פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה

 את המציעים והצעתם.

י ו/או עם מ החברהעם  סייע ולשתף פעולה באופן מלאמתחייבים בהגשת הצעותיהם ל המציעים .17.5

 ככל שיידרש.מטעמה 

 

 , מנכ"לשרלי בן סימון

 אחוזות החוף בע"מ
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 6/2020מכרז  

 הצעה הכספיתה  - Iנספח 
 

לאחר קבלת הודעה מאחוזות החוף,  אך ורקיש להגיש הצעה זו אין למלא נספח זה במסגרת השלב הראשון ו]

 לתנאי המכרז[ 1.4.5יף כאמור בסע

מפורטים ה המוצריםותנאיו, מציע בזאת לספק את  בקפידה את מסמכי המכרז ובחנתי שעיינתיהח"מ, לאחר  יאנ

 במכרז, בתמורה המפורטת להלן:

משקל מתוך סכום  שם המוצר

 ההצעה הכולל

יחידת 

 מידה

 מחיר מוצע 

 מ()ללא מע"

מ"מ,  200גליל נייר בקוטר 

 110מ"מ, משקל  58רוחב 

 גר'

  גליל 40%

מ"מ ,  200גליל נייר בקוטר 

 110מ"מ, משקל  58רוחב 

גר' "מצופה" )בעל עמידות 

 (סביבה קשיםללחות ותנאי  

  גליל 15%

מ"מ ,  140גליל נייר בקוטר 

 גר' 70מ"מ, משקל  57רוחב 

  גליל 20%

"מ , מ 140גליל נייר בקוטר 

 140ל מ"מ, משק 57רוחב 

 גר'

  גליל 20%

 4A ,53מדבקות ע"ג דף 

מדבקות  48ס"מ,  X23ס"מ

לדף. מודפס באמצעות 

 .מדפסת לייזר

חבילה של  5%

 יעמוד 200

 מדבקות

 

 

 תנאים:

 לפחות שנים 7הספק יאשר את עמידת הכיתוב המודפס על הנייר למשך תקופה של  ❖

 ניילון נפרד )שרינק(כל גליל נייר יסופק ב ❖

 יכלול מלל/עיצוב מודפס בשני צבעים לפחות יר לי הניגב גלי ❖

 שלוםעיצוב גלופה ללא תוספת ת ❖

 
 
 

 חתימת המציע: ___________________________ :______________________________המציעשם 
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 6/2020מכרז  

 הצהרת המציע   - א'נספח 
 כללי .1

תנאי המכרז, כל מסכים בזאת ל, המכרז אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז , וכולל אתועל נספחי

 הצהרות והתחייבויות המציע .2

הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת  .2.1

אי ידיעה ו/או  ו דרישה שהיא המבוססת עלכי לא אציג כל תביעה ו/א; בהתאם למסמכי המכרז

כולם או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על אי הבנה של מסמכי המכרז, 

 כל תביעה ו/או דרישה, כאמור.

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה  .2.2

כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או כחלק ממסמכי המכרז,  ו/או מי מטעמה לא יחשבו

 אם כן נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי המכרז. אלא 

משתתפים במכרז; כי הצעתי זו עונה ההנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מ .2.3

צמי לקיים, במלואה ובמועדה, אחר כל על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על ע

 נאים המפורטים במסמכי המכרז.התחייבות המוטלת עלי בהתאם לת

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או  .2.4

 מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או מוגשת אך ורק על ידי ואין  הנני מצהיר, כי הצעתי למכרז .2.5

 י/ים, להגשת הצעתי כאמור.סמו

הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים  .2.6

לספק את המוצרים לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי 

 .מסמכי המכרזלפי הוראות 

א רשאית לשקול, בין היתר, את בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהידוע לי, כי  .2.7

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לידיעתה תנאי המכרז, וכן בהשיקולים המפורטים 

 .הצעה זול פיםהמצור יםבתצהיר

, בתנאי המכרזהנקובים  ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים .2.8

 וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי כל דין. 

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .2.9

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

ה, לרבות במקרים של לא יוחזרו לי בכל מקרידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז  .2.10

למעט במקרה של ביטול המכרז , אי הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו/או אי זכייה במכרז

  לתנאי המכרז. 15.2כמפורט בסעיף 



15 

 

 

 המכרז  וכשירז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכ .2.11

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה שימוש 

 למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  .2.12

 ן ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור. ד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגיבלב

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל, ולמשתתפים  .2.13

 אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  תשולם  המוצריםהתמורה בגין ידוע לי, כי  .2.14

או ההתחייבויות המפורטות בסעיף /שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו ידוע לי .2.15

זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את החברה, בין  2

 .ו/או בפסילת הצעתי היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז

זה לעיל, תשקול  2ות בסעיף  המפורט יבויותיוהתחיי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .2.16

 החברה את הצעתי. 

  יםתצהיר .3

-1א'  יםכנספח, בנוסח המצורף  ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה .3.1

 "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 6א'

, אינם עומדים בהצהרות כאמור לעילהמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, בו במקרה 

, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי יםהמפורטות בתצהיר

 החקירות המתנהלות נגדם. ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את

 הודעה על קבלת ההצעה .4

( ימי עסקים את 5להמציא בתוך חמישה )יה הנני מתחייב ידעת זכתמסור לי הו במידה והחברה .4.1

 לתנאי המכרז.  14.3 בסעיף המסמכים המפורטים

ות עד למועד הקובע, יהווה יידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ .4.2

לחברה זכות לבטל את הודעת  התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, אשר תקנההפרה יסודית של 

כייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה תהא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר יה ואת זיהזכ

וסכום הערבות  המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, כולה או חלקה

 . החברהחשב לקניינה הגמור והמוחלט של מים מראש, ויפיצויים מוסכהבנקאית יהווה 

 עיון במסמכים .5

במפורש, כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעההחברה הידוע לי, כי  .5.1

סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה ם שהצעתם לא זכתה במכרז, תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעי

, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה ההודעה על תוצאות המכרז  )שלושים( יום ממועד  30על  

 שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.
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ו מקצועי רשאי לציין ידוע לי, כי מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/א

חברה תשקול את עמדתו אם . הבמפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורשאת 

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.

, יתבצע במקום ובמועדים לתנאי המכרז 16.1העיון במסמכים כאמור בסעיף בנוסף, ידוע לי כי  .5.2

 שתורה החברה.

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .6

ומהווים חלק בלתי נפרד  לתנאי המכרז 10.4המנויים בסעיף מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .הימנה

  פרטי מגיש ההצעה .7

 ________________________   שם המציע: .7.1

 ________________________  ח.צ:מס' ת.ז./ח.פ./ .7.2

 ________________________  :משרד רשום כתובת .7.3

 פניה בנושא מכרז זה הינו:הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או  .7.4

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .7.4.1

 ________________________  טלפון: מס'  .7.4.2

 ________________________ דואר אלקטרוני: .7.4.3

 , מיד לאחר קרות שינוי כאמור. מהנ"להנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט 

 

 

 וחותמת המציעחתימת   תאריך

 
 

 אישור
 יחיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום 
___ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' ____ בחודש _______ שנת ____

 דלעיל._______________ וחתם/מה בפני על טופס ההצעה למכרז 

__________________ 
 , עו"ד

 
 תאגיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום 
)להלן ת _______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________  ______ בחודש _______ שנ

_______ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת על ידי מר/גברת ____"התאגיד"(  -
 ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד 

 לכל דבר ועניין.

__________________ 
 , עו"ד          
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 ' להצהרת המציע 1נספח א - 6/2020מכרז 
 תצהיר

הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל אני 

 העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

   -בסעיפים הבאים  ק את המיותר ומחיש ל

תצהירי זה כחלק מהצעה   ועורך,  _______הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע _________ .1

 -ו "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  6/2020 להשתתף במכרז מס'

 .("המכרז"

 :י זה)עשר( השנים שקדמו לתצהיר 10 -הנני מאשר, כי ב .2

 או עווןלא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

 רט להלן: , כמפואו עוון הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב

_____________________________________________.____________________ 

 :הנני מאשר .3

 כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .א

 ופין()או לחל

 תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון, כמפורט להלן: .ב

_______________________.__________________________________________ 

 : הנני מאשר .4

כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש  .א
ר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת ו/או בעבירות מוס

  .1981 –השבים, התשמ"א 

 לחלופין()או 

הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או  .ב
ים, בעבירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השב

 , הכל כמפורט להלן:1981 –התשמ"א 

_________________________________________________________.________ 
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 :הנני מאשר .5

ו/או על תקנות  1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
שנות לפי חוק המרשם הפלילי , או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתייהו/או על צוים שניתנו על פי
 . 1981 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1970-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"להורשעתי בעבירות על פקודת  .ב
צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

 ט להלן:, הכל כמפור1981 –התשמ"א 

_______________.__________________________________________________ 

 

 

____________ 

 המצהיר חתימת

 

 

 אישור 

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב' 
י עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה לעונשים _____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כ

 , הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן

 

          ______________ 

 , עו"ד _______                                                     
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 ' להצהרת המציע 2ח אנספ - 6/2020מכרז 
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את הנני מתחייב 
 האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 
 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1950

 עבודת נשים תשי"דחוק  1954

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953

 חוק החניכות תשי"ג 1953

 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1951
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1958
 צויי פיטורין תשכ"גחוק פי 1963

 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987
 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"חחוק  1998
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1995
2001 
1998 

2011 

 טרות תשס"אחוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפ
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 האכיפה של דיני העבודה תשע"בחוק להגברת 
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002

 

 
 אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 
 

   

 תאריך שם מלא של עו"ד וחותמת חתימה

 

 

 

 

 

 

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 להצהרת המציע  3'נספח א - 6/2020מכרז 

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים  2לפי סעיף   תצהיר

 : 1976-תשל"וה
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת 

 לקמן:ם בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדוכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועי

"( במסגרת מכרז מס' המציעהנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגיש _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  6/2020

 הנני מכהן במציע בתפקיד _____________________________________________. .2

לא  )"החוק"(, 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וחוק כהגדרתו בעד מועד ההתקשרות תי, למיטב ידיע .3

כי במועד  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  וובעל זיקה אלי המציעהורשעו 

  ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ב)א( לחוק.2ותם בסעיף לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמע .4

כת תצהירי זה לא נקנס המציע או מי מבעלי השליטה בו, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה עד למועד ערי .5

במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד 

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

הרה מטעם המציע אשר הסמיך , ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי .6

 אותה למסור הצהרה זו.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

________________________ 

 חתימת המצהיר                         

 אישור

 

ביום בזאת כי מאשר ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

המוכר  /___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים על  םחתלי אישית, ו

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

 

     

 "דתימת עוהח                   
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 להצהרת המציע  4'נספח א - 6/2020מכרז 
 וחברי דירקטוריון אחוזות החוף בע"מ   ילעובד קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 

 

 את הוראות הסעיפים הבאים: המציעיםמביאה בזאת לידיעת  חברת אחוזות החוף בע"מ

 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122 ףסעי

קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  מועצה, חבר ")א( .א
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  לאחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, וברו אחוזים בהונו או

 בן או בת, אח או אחות." וג, הורה,זבן  –העירייה. לעניין זה "קרוב" 

ות המקומיות )י.פ. רשוילים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור בלכה  של  12זהה קיימת גם בכלל    הוראה
 (.3114תשמ"ד עמ' 

רייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידי עילפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד  174ף עיס .ב
 עבודה המבוצעת למענה. םושבן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ועצמו או על ידי ב

, לפי ההגדרות דלעיל, תפחתישאם יש או אין לך קרבה מ להלןלהודיע בהצהרה בקש לכך הנך מת םהתאב
 .אחד מעובדי חברת אחוזות החוף בע"מ, או עם חבר דירקטוריון אחוזות החוף בע"מעם 

 

 הצהרה       

 
אשר  6/2020במכרז פומבי מס'  המציע___________________, בשם ח"מ ___________________,הני א

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ,בע"מ אחוזות החוףפורסם על ידי 
 
 י את האמור לעיל והנני מצהיר:תקרא .1

בן או , ורההאין לי: בן זוג,  בע"מ,עובדי אחוזות החוף בע"מ ובין חברי דירקטוריון אחוזות החוף  בין א()
 ."(קרוב)להלן: " ףבת, אח או אחות ואף לא סוכן או שות

מאלה המוגדרים  ד אחלאין  , ושאני פועל בשמו,6/2020אשר הגיש את ההצעה למכרז פומבי  דיגאתב ב()
 בו כמנהל  ניםמכההקרובים  ואין אחד מ,  חיםואו ברון  הוב אחוזים  10חלק העולה על    ,במונח "קרוב"

 ו עובד אחראי. א

 

, או אם מסרתי יסתבר כי קיים לי קרוב כאמורהצעתי אם רשאית לפסול את  היהת אחוזות החוףלי כי ע ידו .2
 הצהרה לא נכונה.

 

 על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. לאחוזות החוףאני מתחייב להודיע  .3

 

 .נו אמתהיו ז ומלאים, והאמור בהצהרהנים כוהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נמצ יאנ .4

 
 

 ה באתי על החתום: ילראו
 
 
 _____________  ___ציע: __מם הש
 
 

 ______________  מה וחותמת:יחת
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 להצהרת המציע  5א'נספח  - 6/2020מכרז 
 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 
 

 ____________ התפקיד אצל המציע ____________________אני הח"מ ______________ ת.ז. 
וי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפ

 כדלקמן : 
 
המציע במכרז אני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא  .1

"(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת המציע" -)להלן:אותו פירסמה חברת אחוזות החוף  6/2020פומבי 
 .עהמציתצהיר זה בשם 

 
חרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל, מתקיים אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הא .2

 בחלופה הרלוונטית[  אחד מאלה: ]יש לסמן  
 

)להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  - חלופה א'  
 כויות"( לא חלות על המציע.ז

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  - חלופה ב' 

 
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב' 

 ;עובדים 100-חות מ המציע מעסיק פ -( 1חלופה )  
 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  
לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.  לשם קבלת הנחיות בקשר -ובמידת הצורך 
 

פנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי במקרה שהמציע התחייב בעבר ל
 -( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

ון לחוק שווי 9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 

 
לעיל  2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  2שסימן את חלופה ב' בסעיף  למציע .3

רת מונח ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגד 30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 .  1976-זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
 .דלעיל אמתזה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .4

 
 
 

___________________ ___________________ 
 חתימה  תאריך
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 להצהרת המציע  6'נספח א - 6/2020מכרז 
 

 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים 

 

 

ושא ת.ז. מס' ____________, מורשה חתימה מטעם_______________ אני הח"מ ______________, נ

 ומתחייב בזאת בכתב, כדלקמן:"( מצהיר המציע)להלן: "

 

נמצא או עלול להימצא, מול חברת   המציענכון למועד חתימתי על הצהרה זו, לא ידוע לי על ניגוד עניינים בו   .1

 .לחברת אחוזות החוף מוצרי נייר ומדבקותפקת  אסבקשר עם    ("אחוזות החוף"  )להלן:  אחוזות החוף בע"מ

 

המשפטי או  ו, במצבהמציעהנני מתחייב להודיע לאחוזות החוף בכתב ובאופן מיידי על כל שינוי בפעילות  .2

 לבין אחוזות החוף. המציעהעסקי, העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין  ובמצב

 

ם ל החלטה של אחוזות החוף כתוצאה מניגוד ענייניכ עצמוקבל על י המציע, כי המציעאני מתחייב בשם  .3

כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של אחוזות החוף, לרבות כזו על הפסקת ההתקשרות בין אחוזות 

 או שינוי בתנאי ההתקשרות. המציעהחוף לבין 

 

 

                                       _________            _____________________ 

 חתימה וחותמת                          המציעשם                                                  

 

 

 

 אישור

____ הופיע/ה בפני אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______

ולאחר   המציעמוסמך להתחייב בשם  ________________ נושא/ת  ת.ז. _____________ שהינו הרשאי וה

 שהבין את תוכן ומשמעות ההצהרה לעיל, חתם עליה בפני.

 

 

                                                                                                             _______________ 

 עורך דין                                                                                                                                      

 

 

 

 



24 

 

 

 6/2020מכרז מס' 
 אישור רואה החשבון של המציע   - 'בנספח 

 

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6 ש"ץ רחוב גרשון
 תל אביב

 

 

 

.., כרואה החשבון של אני הח"מ, .......................................... 

מחזור ההכנסות השנתי של   כי"[, מאשר בזאת  המציע................................................................ ]להלן: "

 ₪. 500,000, עלה על 2019-, ו2018, 2017המציע ממכירת מוצרי נייר, בכל אחת מהשנים 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    _________________________ 

 חתימה וחותמת        תאריך      
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 6/2020 מכרז 
 ' לתנאי המכרז  גנספח 

 עו"ד/רו"חאישור 

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 6/2020מכרז מס'  -יע ומורשי חתימה אישור בעלי מניות/שותפים במצ הנדון: 

 

 שכתובתי הינה:_______________________, מתכבד לאשר בזאת: ,___ אני הח"מ, _________________

 

 שם התאגיד המציע: ______________________

 

 במציע הינם:בעלי המניות או השותפים 

 : ________________; שיעור אחזקות: __%.זיהוימס'   שם: ___________________; )א(

 ____________; שיעור אחזקות: __%.____ :זיהוימס'   שם: ___________________; )ב(

 : ________________; שיעור אחזקות: __%.זיהוימס'   שם: ___________________; )ג(

 : ________________; שיעור אחזקות: __%.זיהוימס'   שם: ___________________; )ד(

 

 מסמכי המכרז נחתמו על ידי:  

 : ________________.ת.ז. מס'  שם: ___________________; )א(

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )ב(

 

 

 

 

 

 חותמת  חתימה  תאריך
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 6/2020מכרז 

 ' לתנאי המכרז דנספח 

 עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה  עלאישור עורך דין 

 

שפורסם   6/2020__, אשר הגיש הצעה למכרז  _________________אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי  

 . 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל1)ה  22ף  בסעי  בשליטת אישה כהגדרתועסק  הינו  על ידי אחוזות החוף,  

 

 ________.________ מספר זהות'______________ הינה גב במציעהמחזיקה בשליטה 

 

  

__________________________        ________________________    ______________      _______ 

 כתובת                       טלפון         חתימה וחותמת     שם מלא            

 

 

 

 

 

 

מצהירה בזאת כי  _______________,אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד 

 .1987-תשמ"ח, (מכרזים)תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  נמצא בשליטתי בהתאם התאגיד

 

 

 

________________________             _____________________ 

 חתימה     שם מלא        
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 אחוזות החוף בע"מ

 

 6/2020פומבי  מכרז

 6/20חוזה 
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 6/20חוזה מס' 
 

 2020  לחודש    ביום    ב ונחתם שנערך

 

 בין:

 510266208אחוזות החוף בע"מ, ח.פ. 

 יפו-, תל אביב6גרשון ש"ץ 

  , מצד אחד"(מזמיןה)להלן "    03-7610333; פקס: 03-7610300טלפון: 

 

 לבין :

___________________ ________________ 

 

 כתובת: _____________________________

 

  , מצד שני("הספק")להלן   _____________טלפון: ____________ פקס: 

 

 ;"(המכרז)להלן: " הספקת גלילי נייר ומדבקותל 6/2020והמזמין פירסם מכרז פומבי מס'  הואיל:

הגיש את הצעתו למכרז, והצעת הספק נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה  והספק והואיל:

 ;הזוכה במכרז

יר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה וברצון הצדדים להגדיר ולהסד והואיל:

 זה;
 

 י לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:א

 כללי .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו. 1.1

 יפורשו יחד עם חוזה זה.כותרות הסעיפים משמשות לנוחות בלבד והן לא  1.2

 ,כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב וישא עליו את חתימות הצדדים  ,מסכימים בזאת  הצדדים 1.3

 שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין החוזה, או בין תנאי  1.4

לסתירה ו/או  המזמיןריע הפרשנות שיתן בקשר עם החוזה ו/או ביצועו, תכהחוזה לבין עצמם, או 

 לבעיית הפרשנות הנ"ל.

 מהות ההתקשרות .2

מעת לעת ועל פי הזמנות כתובות שיעביר לו המזמין,  והספק יספק למזמין, ירכוש מהספק המזמין 2.1

 "(. המוצריםמוצרי נייר ומדבקות שונים כמפורט בהצעת הספק במכרז )להלן: "

חר שהספק קיבל מהמזמין הזמנה כתובה, והיא תכלול את אספקת המוצרים למזמין תעשה רק לא 2.2

 המוצרים והכמויות שיפורטו בהזמנה.
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מובהר בזאת כי המוצרים שיסופקו יהיו אך ורק מסוג, ובעלי אופי ומאפייני דוגמאות המוצרים  2.3

ם לצרכי המזמין ועומדים בדרישות שאושרו על ידי המזמין במסגרת הליכי המכרז, ככאלה המתאימי

 ת שלו.האיכו

יפו, שאת כתובותיהם יקבל מהמזמין, -למספר אתרים קבועים בתל אביבהספק יספק את המוצרים  2.4

 ימי עבודה ממועדת קבלת כל הזמנה. 14-בתוך לא יאוחר מוזאת 

 והתחייבויות הספקהצהרות  .3

 הספק מצהיר מתחייב בזאת כדלקמן:

וזה או מסמכי היסוד שלו, להתקשר כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, ח 3.1

כי אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות  .ולבצע את התחייבויותיו על פיו בחוזה המזמיןעם 

ה של הסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפר  החוזהוכי אין בחתימתו על    החוזהשנתן על פי  

בגין כל  המזמיןו שיחויב לפצות ולשפות את ידוע לכי  .או התחייבות אחרים כלשהם שלו וכל דין

 .גש כנגדו בקשר עם הפרת הצהרתו זותביעה ו/או דרישה אשר תו

הנדרשים על  ו/או הזכויות ההסמכותו/או שיונות ו/או ההיתרים יכי הוא בעל כל האישורים ו/או הר 3.2

שיונות בקשר עם ו/או רי פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם פי כל דין לניהול

 ,שיונותיהר , והוא ימשיך להחזיק באישורים,החומרה ו/או התוכנה המרכיבים את המערכת

האמורים כשהם תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, וימסור העתק   וההסמכות  , הזכויותההיתרים

 .ככל שיידרש למזמיןמהם 

וכי יש בידו את כל  ההתקשרות וימשיך לעמוד בהם במשך כל תקופת בכל תנאי המכרז, עומדכי הוא  3.3

 .את השירותים לספקהאמצעים 

העסקת קבלני בדיו. הספק מתחייב כי יבצע את כלל השירותים נשוא החוזה בעצמו ובאמצעות עו 3.4

 משנה לא תאושר, למעט במקרים חריגים ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב.

 חוזהירוע הקשורים במתן השירותים על פי על כל עיכוב, תקלה או א למזמיןמתחייב להודיע  הספק 3.5

זה ו/או   וזהחעל פי    למזמיןזה, באופן מיידי וללא שיהוי. במקרה כאמור ומבלי לגרוע מכל סעד המגיע  

, ובלבד שאלה לא עקב עיכוב, תקלה או אירוע כאמור למזמיןישא בכל נזק שייגרם  הספקעל פי דין, 

או מעיכובים הנובעים מיצרן הציוד, או מנסיבות שאינן ממעשה או מחדל של המזמין, נגרמו כתוצאה 

 .בשליטתו של הספק

-י פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ״אכי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פ 3.6

, בכל עת שיידרש, אישור למזמין, והוא מתחייב להמציא 1975 -וחוק מס ערך מוסף, תשל״ו  1961

אישור כי הוא פטור מלעשות כן. אישור כאמור ייערך על ידי  -עיל או לחלופין בדבר קיום האמור ל

 ., או על ידי רואה חשבון1976 -״ו תשלפקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

כי כל הצהרותיו ומצגיו אשר היוו חלק מהצעתו למכרז עומדות בתוקפן וידוע לו שהן מהוות יסוד  3.7

באופן מיידי על כל שינוי שחל באמיתות הצהרותיו  למזמיןלהודיע  הספקעל . בחוזהלהתקשרות 

בהתאם למהות  החוזהרות על פי הא רשאית לשקול את המשך ההתקשי והמזמיןבמסגרת המכרז, 

 .ית של ההסכםעל שינוי נסיבות כאמור יהווה הדבר הפרה יסוד למזמין הספקהשינוי. לא יודיע 
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 תקופת ההתקשרות .4

 . )שלושים ושישה( חודשים, החל ממועד חתימתו 36יעמוד בתוקפו למשך תקופה של נו הסכם זה הי 4.1

פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת בתום תקופת ההתקשרות, יהיה המזמין רשאי, על  4.2

חודשים נוספים כל אחת, באותם התנאים או בתנאים  12ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות עד 

הצדדים ובלבד שאלה יהיו טובים יותר מהתנאים להם זכאי המזמין על פי חוזה   אחרים שיסוכמו בין

 זה.

 התמורה .5

ה, יהיה זכאי הספק לקבלת תמורה מהמזמין, בהתאם עבור אספקת המוצרים על פי תנאי חוזה ז 5.1

לתוצאת מכפלת כמויות המוצרים שסופקו, במחירי המוצרים כפי שהוצעו על ידי הספק במסגרת 

 ."(התמורה)להלן: " לחוזה זה נספח א' -הצעתו במכרז 

ות התמורה תכלול את כל המיסים, האגרות וההיטלים הכרוכים באספקת המוצרים, ככל שישנם, לרב 5.2

  .שינועם ופריקתם וכל פעולה נדרשת אחרת בקשר עמם

או ת האופציה ומחירי המוצרים יישארו קבועים בש"ח במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופ 5.3

 .איזו מהן

 45תוך בלאחר אספקת המוצרים יגיש הספק למזמין חשבון עסקה והמזמין ישלם לו את התמורה  5.4

הספק, העברה בנקאית לחשבון תשלומים לספק יבוצעו באמצעות  ימים מיום הגשת החשבון כאמור.

 ושמורה הזכות, לפי שיקול דעת בהתאם לפרטים שיועברו על ידו לאגף הכספים של המזמין. למזמין

 י, לשלם את התמורה באמצעי תשלום אחרים. הבלעד

י, יהיה רשאי המזמין יבדוק את דרישת התשלום של הספק ובמקרה הצורך, לפי שיקול דעתו הבלעד 5.5

 לתקן דרישה זאת.

 ,במועד תשלומו של כל תשלום ותשלום  ספקל  המזמיןלתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי  5.6

 כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

על פי חוזה זה או אשר יחולו בעתיד על השירותים ס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים כל מ 5.7

לנכות לפי כל דין, כגון   ספקהיה רשאי לנכות סכומים שעל הי  המזמין  ו.וישולמו על יד  הספקיחולו על  

 הכל מבלי לפגועו, לספקהווה תשלום תמיסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים, והעברתם למוטב 

 בהוראות חוזה זה.

, לרבות רווח לספקמוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת  5.8

על פי חוזה  הספקוכן יתר התחייבויותיו של  ממתן השירותיםההוצאות הכרוכות והנובעות  עבור כל

ת או שינויים בתמורה, העלאו מהמזמיןלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע  ספקה .זה או על פי כל דין

שינויים בשער חליפין, הטלתם או העלאתם של מיסים,  שינויי מדד, בין מחמת עלויות שכר עבודה,

לים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף היט

 אחר.
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 פיצויים מוסכמים .6

מוסכם בין הצדדים כי במידה חוזה זה ו/או על פי כל דין, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על פי 

תוך פרק הזמן הנדרשת על ידי המזמין ו/או לא יספק את המוצרים בוהספק לא יספק את המוצרים באיכות  

מערך ההזמנה  10%-הנדרש על פי חוזה זה, יהיה המזמין זכאי לקבלת פיצוי מהספק, בסכום השווה ל

 הספציפית שהועברה לספק.

וצרים שסופקו אינם באיכות הנדרשת, הספק מתחייב להחליפם באחרים , במקרה בו המוסף לאמור לעילבנ

 ., ללאמתאימה מהמזמיןשעות ממועד קבלת הודעה  48תוך בללא כל תמורה נוספת, 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .7

וכי עליו בלבד  מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי הספק 7.1

המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד   תחול האחריות

ו/או לכל צד שלישי תוך כדי או עקב ביצוע   וולעובדי  למזמיןשיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו,  

 על פי חוזה זה. הספקאו מחדל מהתחייבויותיו של 

 המזמיןמטעמו לבין  או מי הספקכדי ליצור בין  ין בחוזה זה או בתנאי מתנאיומצהיר כי א הספק 7.2

יהיו ויחשבו כעובדים  בביצוע השירותים הספקיחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם 

 כל יחסי עובד ומעביד. המזמיןבלבד ולא יהיו בינם ובין  הספקשל 

תים הוא יהיה אחראי מש כקבלן עצמאי בביצוע השירומש והספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הואיל 

כלפי עובדיו או מי מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של פגיעה, נכות, מוות, 

נזק או הפסד שיקרו או יגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה 

 ה וחזרה ממנה.ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבוד

קיים בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים ויתר מתחייב ל הספק 7.3

התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל דין, לרבות דיני העבודה וכן את האמור 

ין בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לב

בוצי שנערך שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה ההסתדרות ו/או כל חוזה קי

 יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ו/או שיוצאו על פי הסכמים אלה.

 העדר בלעדיות .8

פי שיקול דעתו , וכי המזמין יהיה רשאי על לאספקת המוצריםמובהר כי לספק לא ניתנת כל בלעדיות בנוגע 

 אחרים, ולא תהיה לספק כל טענה או דרישה בשל כך.מו/או כל חלק מהם  המוצריםלקבל את הבלעדי, 

 ניגוד עניינים .9

הספק מצהיר כי הוא ועובדיו אינם נמצאים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין,  9.1

יפו, והוא -בין המזמין ו/או עיריית תל אביבעניינים אישי, מקצועי, או עסקי, בינו ללרבות ניגוד 

מתחייב להימנע מלגרום לכך או להיות במצב בו הוא או פעולותיו יעמדו בסתירה להתחייבויותיו על 

 פי חוזה זה.

יגוד עניינים, הספק מתחייב להודיע למזמין מיד עם היוודע לו כי הוא ו/או עובדיו נמצאים במצב של נ 9.2

 שהי ו/או מתן שירותים כלשהם עד לקבלת הנחיות מהמזמין.ולהימנע מביצוע פעולה כל
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 העברת זכויות .10

, לרבות על פי חוזה זה לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו הספק 10.1

אם כן ניתנה לכך רשותו אלא  ,להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו, או מהתחייבויותיו

 .ובכתב של המזמין, מראש

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או בלתי 

 על פי חוזה זה.של הספק מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו 

ה זה, כולם או מקצתם, אלא הספק לא יהיה רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים על פי חוז 10.2

 ן לכך, מראש ובכתב.בהסכמת המזמי

 הוראות הדין .11

בנוגע  המזמיןמתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין והוראות  הספק

  .והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן לאספקת המוצרים
 

 ביטול החוזה והפרתו .12

על פי חוזה זה או הדין,  ןלמזמיבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומ 12.1

ימים מראש.  30לספק לפחות היה רשאי לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש י המזמין

ימים, לכל הפחות,  30נמסרה לספק הודעה כאמור, תסתיים תקופת ההתקשרות על פי החוזה בתוך 

 ממועד מסירת ההודעה.

בפועל עד למועד הנקוב  סיפקש המוצריםן זכאי לתשלום רק בגי הספקהופסק החוזה כאמור יהא 

 , כמועד סיום החוזה.המזמיןבהודעת 

כל תביעה או טענה לפיצויים, או טענה למניעת רווח בגין  לספקבוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה  12.2

 .הביטול

על פי החוזה או הדין, מוסכם במפורש   למזמיןמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו   12.3

 :יתדימיזה זכאי לבטל את החו המזמין יהאכי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

 ;וניתנה לו שהות סבירה לתקן את ההפרה זה הפרה יסודיתהפר את החו הספק 12.3.1

, ללא אישור ןחוזה, כולן או מקצתזכויותיו על פי האו הסב ו/או שיעבד את ו/הספק המחה  12.3.2

 המזמין; 

 שיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון;בא בדברים עם נו הספק 12.3.3

 ; השירותיםיו ו/או מלבצע את חדל בפועל מלנהל עסק הספק 12.3.4

 פסול דין. הספקצו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז  הספקהוצא נגד  12.3.5

 התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט. הספק 12.3.6

 או על נכסים הספק( על רוב נכסי כל פעולת הוצאה לפועל אחרת הצעועיקול )או בהוטל  12.3.7

העיקול בלבד ש, ולצורך ביצוע השירותים לספקו/או נכסים הדרושים  הספקמהותיים של 

 מיום הטלתו. ( ימיםארבעה עשר) 14אמור לא הוסר תוך ה
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 קיזוז, עכבון וויתור  .13

ן, מכל מין הספק מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/או עכבון כלפי המזמין ו/או העיריה ו/או מי מטעמ 13.1

 וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא.

, כל סכום המגיע לו על פי הסכם זה א רשאי לקזז מכל סכום המגיע לספק מאת המזמיןהמזמין יה 13.2

מהספק על פי הוראות חוזה זה, לרבות בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו למזמין 

ה, ובלבד שמסר לספק הודעה המפרטת את מחמת מעשה או מחדל של הספק או מחמת ביטול חוזה ז

. מובהר, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת והעניק לו הזדמנות סבירה להשיב  וזהטעמים לקיז

 ו/או אחרת המוקנית למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 כתובות הצדדים .14

 בוא לחוזה זה.כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה כמפורט במ
 

 ובלעדי מקום שיפוט ייחודי .15

בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז והבלעדי  מקום השיפוט הייחודי  

 .יפו בלבד -אביב -תל

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 

 

            

 הספק       המזמין       
 
 

 

 

 אישור

מצהיר  הספקכבא כוחו של       מרחוב      אני הח"מ, עו"ד

לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו  הספקבזאת כי ההחלטה של 

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. הספקוכי חתימת 

 
 

             

 עו"ד                        תאריך 


