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החברה הכלכלית לפיתוח בני , , קרן בני שמעון לשירות הקהילה המועצה האזורית בני שמעון
ייקראו  )להלן והועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון בני שמעון וייזום ופיתוח בע"מ ,שמעון

בזה הצעות לאספקת שירותי העתקות והדפסות למועצה  ות: "המועצה"( מזמיניחד
באמצעות הסכם מסגרת, כמפורט במסמכי המכרז  העובדים בשירותה,, לרבות ומוסדותיה

החל  15:30-8:00במשרדי המועצה בין השעות  לא יוחזרואשר ₪  002אותם ניתן לקנות תמורת 
09/09/2020. 

וינקוט באמצעים אחרים כל הטעון בדיקה , יבדוק את כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את 
כמות את  ם,מהותאספקת המוצרים, איכותם ותנאי הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את 

ויכלול אותם באספקת המוצרים נדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות המוצרים שאספקתם 
 במחירי היחידה.

 
גב' יוכל המציע לפנות ללאספקת המוצרים הנדרשים לשם קבלת ידיעות והסברים בכל הנוגע 

 .08/9911744מועצה בטל' הרכש של ההמכרזים אליזבט בנני, מנהלת מחלקת 
 

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה 
 30/09/2020ידנית במשרדי המועצה. על ההצעות להתקבל במשרדי המועצה לא יאוחר ועד ליום 

 12:00בשעה 
 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

 
 

י התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו בכל מקרה של סטייה או א
 התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה                                                                       

 ניר זמיר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון             
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 כלליים הזמנה להציע הצעות ותנאים

 כללי: .1

הכלכלית לפיתוח ,החברה , קרן בני שמעון לשירות הקהילה המועצה האזורית בני שמעון 1.1
 והועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון בני שמעון וייזום ופיתוח בע"מ, בני שמעון

שירותי הדפסות ספקת אלהצעות ת לקבל ועוניינ( מ"המועצה": ייקראו יחד )להלן
מוסדות הלימוד הועדה לתכנון ובניה ולרבות ומוסדותיה  למועצהאור והעתקות 

 ולרבות משרדי תכנון ודומיהם העובדים בשירות המועצה, המועצה שבתחום שיפוט
נספח א' למכרז המצ"ב, וזאת כמפורט ב( בהתאמה " ו"המוסדות"שירותים")להלן: 

 בדרך של הסכם מסגרת.

עשר( חודשים, עם אפשרות )שנים  12 -בהתאם לתנאי מכרז זה תקופת ההתקשרות 1.2
, על פי כל אחת )שנים עשר( חודשים נוספים 12תקופות נוספות בנות ארבע בהארכה 

 שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה במכרז בין שני מציעים או יותר,  1.3
 בהתאם להצעות המחיר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 הנחיות: .2

את מחירי  המצ"ב כנספח א' למכרז ציע לרשום בדיו ברשימת הכמויות והמחיריםעל המ 2.1
 היחידה מול כל סעיף וסעיף.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים אריתמטיים בהצעות  2.1.1
 המחיר.

המוצרים המפורטים  כלמובהר בזאת, כי על המציע ליתן הצעה שתכלול את  2.1.2
תהיה המועצה רשאית סעיף כלשהו, לאם המציע לא יציג מחיר בנספח א'. 

 .לפסול את הצעתואו לחילופין ( ₪, 0לראות במחיר המועצה אפס )

הערכת ההצעה תתבצע בהתאם לנוסחת שיקלול שתפורט להלן, ובה ינתן  2.1.3
 משקל שונה לרכיבים השונים בנספח א'.

אינם  למרות האמור בכל מקום אחר, כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע 2.2
 .אשר ישולם בהתאם לשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל מע"מ יםכולל

ההסכם, ולהחזיר למועצה ספק ועמוד( על כתב הצעת ה כלעל המציע לחתום )בתחתית  2.3
 .כל המסמכים החתומים כאמור לעיל במעטפות ההצעה

פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב  2.4
 במסמכים.

כל הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת  3.1 .3
 .            32ג//2020 מכרז מס':המועצה בצרוף המילים 

את כל שאר מסמכי המכרז כשכל אחד מהנ"ל למועצה עם ההצעה, יחזיר המציע  יחד 3.2 
 נדרש.חתום על ידו כ

 להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן: .4

 תעודת רישום של התאגיד המציע. .4.1

 אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד. .4.2

 אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.3

אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים  .4.4
 ציבוריים.
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 ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור. אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס .4.5

 ערבויות: .5

במידה ויזכה במכרז, על המציע למסור למועצה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  .5.1
למכרז לשם הבטחת ביצוע  ו'מותנית, ערוכה לטובת המועצה בנוסח המצורף כנספח 

"ערבות  -)להלן₪   7,000כלל התחייבויותיו לפי מכרז וחוזה אלו, בסכום של 
ימים מתום תקופת ההסכם, וככל שתקופת  90ע"(, שתעמוד בתוקף עד תום הביצו

ימים  90ההסכם תוארך יוארך בהתאם תוקף הערבות כך שיהיה בתוקף עד תום 
 מסיום ההתקשרות.

 תנאי סף: .6

רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה בעצמו על כל הדרישות והתנאים המצטברים 
 הבאים: 

ה לצרכי מע"מ וברשותו אישור מפקיד שומה על ניהול המציע רשום כעוסק מורש .6.1
 ספרי מס הכנסה בחוק.

המציע הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים האחרונות  .6.2
לשנה. לתמיכה בדרישה זו על המציע ₪  70,000בהיקף של שירותים באספקת ה

ן השנים לצרף רשימה של כל הגופים להם סיפק שירותים של אספקת מוצרים בי
  למכרז. ה'למכרז, וכן תצהיר המצ"ב כנספח  'בלנוסח המצורף כנספח  2015-2019

 המציע צירף קבלה על שמו על רכישת מסמכי המכרז. .6.3

 המציע חתם על היעדר קירבה לעובדי ונבחרי המועצה, בנוסח המצ"ב כנספח ז'. .6.4

 :שלהלן והמסמכים האישורים את גם המציע יצרף להצעתו .7

של ם לעיל, ובדבר קיומ 6.2היקפי התקשרות בהתאם לאמור בסעיף תצהיר בעניין  .7.1
 לעיל. 6.3כאמור בסעיף  פיםסני

 .המציע התאגיד של רישום תעודת -תאגיד הינו והמציע במידה .7.2

 מורשי בדבר המציע התאגיד של ח"רו או ד"עו אישור -תאגיד הינו והמציע במידה .7.3
 .התאגיד מטעם החתימה

 .מ"מע לצורכי מורשה עוסק המציע של היותו בדבר אישור .7.4

 למכרז. ד'תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כמצ"ב בנספח  .7.5

 גופים עם עסקאות חוק פי על חשבונות פנקסי ניהול על המציע של תקף אישור .7.6
 .ציבוריים

 .במקור מהמציע לנכות שיש ההכנסה מס שיעור על השומה מפקיד תקף אישור .7.7
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 אופן הערכת ההצעות: .8

 צורך הערכת ההצעות, המועצה תסתייע בקריטריונים הבאים:ל .8.1

 משקל איכות קריטריון 

 נק 85עד  מחיר 1

 באופן הבא:הצעת מחיר תשוקלל  אופן החישוב

סיכום המחיר המוצע עבור העבודות האמורות בטבלה 
מחיר, ניקוד למכלל ה 70%יהוה בנספח א' למכרז א' 

מורות וסיכום המחיר המוצע עבור העבודות הא
ניקוד מכלל ה 30%יהוו בנספח א' למכרז בטבלה ב' 

  מחיר. ל

  

 

בהתאם להמלצות שצורפו על ידי המציע,  -ניסיון קודם 2
 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

במסגרת זו יינתן משקל לעמידה בלוחות זמנים, איכות 
ון המוצרים, ועוד. כמו כן יינתן משקל למציע בעל ניסי

לרשויות מקומיות ו/או  השירותיםקודם באספקת 
 .לימוד מוסדות

 נק 15עד 

שיקול הדעת בקביעת הציון שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה  .8.2
 מסור באופן בלעדי לוועדת המכרזים. -כאמור

 חתימות: .9

 , מס' תעודתבמקרה וההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא .9.1
 וכתובתו ויצרף את חותמתו. הזהות שלו

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם השותפות בצרוף  .9.2
ח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם ויפוי כיחותמת השותפות ובצרוף 

 כל השותפים וירשום בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפים.

די חברה רשומה, יחתמו אלה ממנהליה המורשים לחתום במקרה וההצעה תוגש על י .9.3
 בשמה ולחייבה, בצרוף חותמת החברה.

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה  .9.4
הנדונה, יחתמו על ההצעה אלה ממנהליו המורשים  אספקת המוצריםבמיוחד לשם 

תמת חברתו ובצרוף הוכחות לחתום בשמו של כל אחד מהשותפים, בצרוף חו
מתאימות על קיום השותפות הנ"ל בחוק, על מידת האחריות של כל שותף לגבי 

 ההצעה המוגשת, ועל זכות החתימה של נציגי השותפים.

המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אלה או הצעה  .10
כל פרט שהוא של מסמכי המכרז או  המכילה כל הסתייגות שהיא כלפי המחירים או כלפי

 על ידי המציע. נדרששלא תהיה חתומה כ
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ליים באיזו הצעה אהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים או פורמ .11
שהיא במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, 

מנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר או רק חלק מ אספקת המוצריםלמסור את כל 
או  את אספקת המוצריםבשבילה ואפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ו/או לפצל 

חלקיה ולמוסרם לבעלי הצעות שונים כפי שיראה לה הכדאי ביותר בשבילה ואפילו אם 
 .הצעותיהם אינן הזולות ביותר

ימים מקבלת )שבעה(  7וזאת תוך  המסגרת המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על חוזה .12
 הודעת המועצה כי הצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה.

כל האמור לעיל על תוקף  תן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה.יחתימת שני הצדדים על החוזה ת .13
מועצה אם המציע לא יחתום על החוזה תהיה ה חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה.

למציע אחר אשר  אספקת המוצריםרשאית )בנוסף לחילוט הערבות הבנקאית( למסור את 
 הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל  .14
זכות  המכרז כאמור, לא תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה,

לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, 
 פיצויים וכיוצ"ב.

בשעה  30/09/2020 עד ליום ו 8:00-15:30בין השעות את ההצעה יש להגיש במשרדי המועצה  .15
 הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל. . 12:00

, ודמי רכישת כים אחרים הקשורים בביצוע חוזה, יחולו על המציעדמי ביול החוזה ומסמ .16
 מסמכי המכרז לא יוחזרו.

 

 

 

 בברכה,
 

 ניר זמיר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון
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 פירוט השירותים הנדרשים -נספח א'

 

 

העבודות הנדרשות במסגרת המכרז הן עבודות הדפסה או העתקת מסמכים, בהיקף ובגודל 
 ה.שיידרשו בכל הזמנ

 שליחת מייל. הספק מתחייב לאשר המייל עם הגעתו.אתר הספק,  העבודות יוזמנו באמצעות

, חשבונית אשר תוגש ללא המצאת הזמנה  , שם מלא וחתימהיןמיש להחתים את הגורם המז
 .חתומה לא תשולם

  .את העבודות ממשרדי המועצה לאסוף על הספקבמידה ומדובר על איסוף חומרים מהמזמין 

 שעות ממועד שליחת הבקשה במייל. 3יבוצע תוך העבודות  איסוף

 .ההזמנה במיילשעות ממועד  24החזרת העבודות תהיה עד 

אין לקבל עבודות מגורמים אחרים אשר בקשר עבודה עם המועצה לביצוע פרוייקטים של 
 'המועצה, אדריכלים מתכננים וכו

 רת העבודות.מקום החזרת העבודות יהיה בהתאם לדרישה שתימסר עם מסי
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 להלן פירוט העבודות לקבלת הצעת מחיר:

  משקלול ההצעה( 70%טבלה א' )המהווה  

הצעת מחיר ללא  תאור העבודה הנדרשת  
 מע"מ 

   צילום תוכנית ש/ל מ"א 1

   A0צילום תוכנית ש/ל  2

   צילום תוכנית צבע מ"א 3

   A4צילום ש/ל   4

   CD/DVDצריבה  5

   "אפלוט ש/ל מ 6

   A0פלוט ש/ל  7

   A1פלוט ש/ל  8

   פלוט צבע קווי מ"א 9

   A0פלוט צבע קווי  10

   A1פלוט צבע קווי  11

   פלוט משטחים בצבע מ"א 12

   A0פלוט משטחים בצבע  13

   A1פלוט משטחים בצבע  14

   סריקה ש/ל מ"א 15

   סריקה צבעוני מ"א 16

   PDFסריקה תוכנית על קובץ  17

   סה"כ ללא מע"מ  
 

 

 

 
 משקלול ההצעה( 30%טבלה ב' )המהווה 

 

הצעת מחיר  תאור העבודה הנדרשת  
 ללא מע"מ 

     A1צילום תוכנית ש/ל  18

     A2צילום תוכנית ש/ל  19

     A0צילום תוכנית צבע  20

     A1צילום תוכנית צבע  21

     A2צילום תוכנית צבע  22

     A0צילום ש/ל   23

     A1צילום ש/ל   24

     A2צילום ש/ל   25
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     A3צילום ש/ל   26

     דו"צ A4צילום ש/ל   27

     A0צילום צבע  28

     A1צילום צבע  29

     A2צילום צבע  30

     A3צילום צבע  31

     A4צילום צבע  32

     דו"צ A4צילום צבע  33

     A4הפקת מסמך מקובץ צבע  34

     A4הפקת מסמך מקובץ ש/ל  35

     נייר כרומו 36

     A3קפסולציה  37

     A4קפסולציה  38

     A2פלוט ש/ל  39

     A3פלוט ש/ל  40

     A4פלוט ש/ל  41

     A2פלוט צבע קווי  42

     A3פלוט צבע קווי  43

     A4פלוט צבע קווי  44

     A2פלוט משטחים בצבע  45

     A3פלוט משטחים בצבע  46

     A4פלוט משטחים בצבע  47

     למינציה לתוכנית מ"א 48

     ספירלה A4כריכה  49

     ס"מ 2.5תיק קרטון למכרז  50

     ס"מ5.0תיק קרטון למכרז  51

     ס"מ 10תיק קרטון ןמכרז  52

     סה"כ ללא מע"מ  
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 ניסיון המציע -נספח ב'

 

-2015בשנים פסות והעתקות הדהמציע יפרט את פרטי הלקוחות המקבלים או קיבלו ממנו שירותי 
2019. 

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכל אחד מהלקוחות בטבלה נפרדת. ניתן להוסיף 
 במידת הצורך כל מידע רלוונטי נוסף, בנפרד.

המועצה תהא רשאית )אך אינה חייבת( לפנות ללקוחות על מנת לקבל פרטים נוספים אודות המציע, 
 המלצות והבהרות.

 

  לקוחשם ה

  היישוב/המקום בו בוצע השירות

  פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 מתאריך ________ עד תאריך ___________תקופת מתן השירות ללקוח: 

 : _________________________________שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו

 ______: טל': ____________, פקס': ___________מס' טלפון+פקס' של איש הקשר
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 ההסכם -'גנספח 
 הסכם מסגרת 

 
 2020שנערך ונחתם במועצה האזורית בני שמעון ביום _______ לחודש ________ לשנת 

 

 ב י ן
 
 המועצה האזורית בני שמעון .1

 קרן בני שמעון לשירות הקהילה .2

 החברה הכלכלית לפיתוח בני שמעון .3

 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ .4

 נון ובניה בני שמעוןהועדה המקומית לתכ .5
 מצומת בית קמהכולן 

 8532400ד.נ נגב,
 

 ("המועצה": ייקראו יחד )להלן
 מצד אחד; 

 
 ל ב י ן 

 
 __________________ 

 ("הספק")להלן: 
 מצד שני;  

ולמוסדותיה המועצה לבית  אספקת שירותי העתקות והדפסותוהמועצה מעוניינת ב הואיל
 ולרבות משרדים הנותנים למועצה שירותים הלרבות מוסדות לימוד בתחום שיפוט

 בהתאמה(; "המוסדות"ו"השירותים" )להלן: 

 השירותיםלצורך קבלת הצעות לביצוע  32ג//2020והמועצה פרסמה מכרז מספר  והואיל
 (;"המכרז"ואספקתם )להלן: 

 והצעת הספק זכתה במכרז; והואיל

 לרכוש כמות מוגדרת כל שהיא של וידוע לספק והוא מסכים כי אין המועצה מתחייבת והואיל
 על פי שיקול דעתה הבלעדי; לוהיא רשאית אף שלא לרכשם כלל והכו שירותים

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה, המכרז והנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. .1

 הצהרות ו/או התחייבויות הספק: .2

ע לו שהסכם זה הנו הסכם מסגרת לאספקת השירותים על מצהיר כי ידו הספק 2.1
ידו, כי אין המועצה מתחייבת לרכוש שירותים בכמות כל שהיא או בכלל, וכי 

 .למכרז 'א כנספחהשירותים הנדרשים הינם המפורטים ברשימה המצ"ב 

הספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון והיכולת המקצועית לספק באופן שוטף את  2.2
 בכל תקופת הסכם זה ולשביעות רצון המועצה. שירותיםהמועצה ל מלוא דרישת
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ואופן  שירותיםהספק מצהיר כי קיבל והבין את כל הנתונים בכל הקשור ל 2.3
הספקתם, וכי הצעתו במסגרת ההזמנה להציע הצעות והתקשרותו בהסכם זה 

 תואמים את כל דרישות המועצה.

ה, על בסיס הצעתו, הינה הספק מצהיר כי ידוע לו שהתמורה שנקבעה בהסכם ז 2.4
, לרבות שכר העובדים שירותיםאספקת התמורה המלאה והסופית עבור ה

ו/או כל הוצאה אחרת שתידרש  שירותיםהמועסקים על ידו לצורך אספקת ה
 לצורך ביצוע ההסכם.

הספק מצהיר כי הנו אחראי להעסיק עובדים בכמות מספקת למלא את חובותיו  2.5
לשלם לעובדיו את כל התשלומים הסוציאליים החלים לפי הסכם זה והינו מתחייב 

 עפ"י החוק.

הספק מצהיר כי הנו אחראי לתשלום פיצויים לעובדיו מכל סוג שהוא שיגיעו על  2.6
 פי חוק לעובדיו וכן יערוך לעובדיו ביטוחים מתאימים.

הספק מצהיר כי הינו עצמאי לכל דבר והסכם זה אינו יוצר יחסי עובד מעביד בינו  2.7
 ועצה.ובין המ

 ומנהל ספרים כדין. עוסק מורשה לצרכי מע"מהספק מצהיר כי הינו  2.8

מבית המועצה,  ישירות שירותיםהספק מצהיר כי ידוע לו שיהיה עליו לספק את ה 2.9
משרד המעניק שירותים למועצה )אשר קיבל את  אוממוסדות המועצה  מוסד

 בהתאם למי מהם או למיקום אחר והכל וחזרהאישור המועצה לביצוע העבודה( 
 .המועצה לדרישת

אספקת בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך הספק מתחייב לעמוד  2.10
 המכרז. נשוא  שירותיםה

 

 תקופת ההסכם: .3

 "(.תקופת ההסכםחודשים מיום חתימתו )להלן: " 12תקופת הסכם זה הנה למשך  3.1

חודשים כל אחד )בנפרד(,  12פות, בנות תקופת ההסכם תוארך בארבע תקופות נוס 3.2
על סיום ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, אלא אם הודיעה המועצה, 

הספק מתחייב לספק למועצה את )שלושים( ימים מראש.  30בהודעה של 
באותם תנאים ובאותם מחירים או טובים יותר מכפי שנקבע לגבי  השירותים

 תקופת ההסכם.

 ביצוע הזמנה: .4

אחד המוסדות כהגדרתם לעיל, מ, לכשתתקבל הזמנה של איסוף יבצע הספק 4.1
 .לדרישה בהתאם

הדוא"ל של הספק :  לכתובת, המייל באמצעות תבוצע ההזמנה 4.2
.________________ 

 חזרה אישור הגעה עם קבלת המייל. להעביר הספק על 4.3

ממנו נדרשת אספקת השירותים וכן המוסד אליו יש להשיב יצוין המוסד  בהזמנה 4.4
 (. "המוסד)להלן:  ם, בציון כתובתאת השירותים חזרה

המעניק שירותים למועצה צריכה לקבל את אישור המועצה  שרדהזמנה מטעם מ 4.5
 לביצוע העבודה.
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שיצוינו בכל הזמנה, לרבות סוגיהם והכמויות הנדרשות מהם, יסופקו  הפריטים 4.6
 נשלחהבו ( שעות  מהמועד וארבע עשרים) 24 תוך צוין בהזמנההמ למוסד חזרה
 .הזמנה לאסוף דרישה הודעת לספק

 הספק הגעת נתבקשה בו המועד הוא השירותים לאספקת הקובע המועד -יודגש
 ולא המועד בו נאספו בפועל.  -השירותים לאיסוף

 .למחרת ביום האספקה תהיה, מנוחה ביום זה סעיף לפי האספקה מועד יחול אם

 הפריטים,פורטת הכוללת את הספק ימסור למועצה תעודת משלוח וחשבונית מ 4.7
 הכמויות והמחירים לכל פריט.

המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל פריט אשר יוזמן על ידה  4.8
אך לא סופק במועד לפי תנאי חוזה זה או פריט אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 של המועצה אינו הפריט המוזמן.

ות ובמקומות שעליהם תורה בשעות העבודה הרגיל למוסדההזמנה תסופק  4.9
המועצה בלבד. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע ההספקה 

 במקומות השונים על פי דרישת המועצה.

 

 :מחירים ותשלום .5

תמורת הספקתו של כל מוצר על ידי הספק בהתאם לתנאי הסכם זה ולשביעות  5.1
בטבלת  פריטתו רצון המועצה, תשלם המועצה את המחיר כפי שמצוין ביחס לאו

נספח הפריטים ומחיריהם המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומנת 
 .א'

המחירים הנקובים בהצעת הספק בהזמנה להציע הצעות, הם המחירים אשר  5.2
 .ישולמו במשך כל תקופת ההסכם לרבות הארכתו

המועצה תשלם לספק את תמורת המוצרים שנרכשו, כנגד חשבונית מס אשר  5.3
הספק למועצה בעבור רכישותיה וכנגד הזמנת הרכש שנמסרה. המועצה  ימסור

יום  45שוטף + תשלם את החשבונית לאחר שתאושר על ידה, בתנאי תשלום 
המס בידי המועצה. סכום המע"מ אשר תשלם המועצה לקבלן  מקבלת חשבונית

 יהיה כשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל.

 

 :בטחונות וביטוח .6

לבטח את עצמו, את עובדיו וכל הבא מטעמו, בסכום מתאים כנגד הספק מתחייב  6.1
כל נזק הקשור בהספקת המוצרים על פי הסכם זה. ביטוח הספק יכלול סעיף 

 אחריות צולבת עם המועצה וכל הבא מטעמה.

הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שתחויב המועצה לשלם, בגין כל  6.2
בות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם הקשור למוצרים ו/או להספקתם לר

 הוצאות משפטיות, דמי השתתפות עצמית וכיו"ב.

 למועצה המפיק ימסור, החוזה פי על המפיק התחייבויות כלל ביצוע להבטחת 6.3
של  בסכום, המועצה לטובת ערוכה, מותנית בלתי, אוטונומית בנקאית ערבות
 (.ועהביצ ערבות -להלן)₪ ( שבעת אלפים ש"ח) 7,000

 .החוזה תקפות/לחתימת מוקדם תנאי הינה, כאמור, הביצוע ערבות מסירת 6.4

 במועד שתחילתה העבודות ביצוע תקופת כל למשך הינו הביצוע ערבות תוקף 6.5
 הארכת ובתקופות, החוזה לסיום המשוער במועד וסיומה החוזה חתימת

 עתמ תוארך והיא, ימים 90 ובתוספת, המועצה ידי על תוארך באם ההתקשרות
 .המועצה דרישת לפי לעת
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 הפרות ופיצויים: .7

הפרת ההוראות שלהלן תיחשב הפרה יסודית, אשר תאפשר למועצה להביא את  7.1
 החוזה לביטול מיידי:

להסכם והוא לא תיקן  4-ו 2הספק הפר אחת או יותר מההוראות הכלולות בסעיפים  7.1.1
 להנחת דעתה של המועצה; -את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה

ספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ולאחר שהוזהר על ידי המועצה ה 7.1.2
 בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה; 

הספק פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס  7.1.3
 ימים; 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 כול/רוצה לבצע את העבודות או חלקן.הספק הודיע שאין הוא י 7.1.4

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם כי בגין כל יום עיכוב במועד אספקת המוצרים  7.2
בגין כל ₪  100להסכם, ישלם הספק למועצה פיצוי מוסכם מראש של  4.6לפי סעיף 

 יום איחור.

 כללי: .8

ו/או חלק  הספק אינו רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה 8.1
 מהן לאחר ויהיה אחראי אישית לביצוע כל התחייבויותיו לפי ההסכם.

הספק לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום או נכס כנגד התחייבויות המועצה  8.2
 על פי הסכם זה.

 הספק ישא בהוצאות ויבייל הסכם זה, ככל הנדרש על פי דין. 8.3

לא הודיע צד למשנהו בכתב כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה כל עוד  8.4
ובדואר רשום על שינוי כתובתו. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב 

שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום.  72כנתקבלה על ידי הצד השני כעבור 
 במידה ובוצעה במסירה ביד עם מועד מסירתה.

ן תוכנו, סמכות השיפוט המקומית בכל סכסוך בקשר עם הסכם זה לרבות בעניי 8.5
 פרשנותו ו/או ביצועו ניתנת לבית המשפט המתאים בעיר באר שבע ולו בלבד.

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

   

__________ __________ ____________ ___________ _________ 

המועצה 
האזורית בני 

 שמעון

קרן בני שמעון 
לשירות 
 הקהילה

החברה 
הכלכלית 

לפיתוח בני 
 שמעון

עון ייזום בני שמ
 ופיתוח בע"מ

 

 

 _____________ 

 הספק

 

הועדה 
המקומית 

לתכנון 
ובניה בני 

 שמעון
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 19מתוך  14עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________  
 
 

 
 עובדים העסקת -הצהרה -'ד נספח

 כדין מינימום שכר ובדבר זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר

 1976 - ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

 להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר_, ._____________ז.ת, ________________, מ"הח אני
 :כדלקמן, בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת

  

( הקבלן - להלן______________________ ) אצל________________  -כ ת/משמש אני. 1
אספקת ל _________ מכרז ממסמכי נפרד בלתי כחלק, ובעבורו בשמו זה תצהיר ליתן ומוסמך

 שירותי הדפסות והעתקות למועצה.

 :זה בתצהיר

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

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

 זיקה בעל וכל הקבלן, אנוכי, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי, בזאת מצהיר הנני. 2
 ג"התשס בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא לקבלן

(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי, 2002 קטוברבאו 31 -
 .1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או/ו 1991-א"התשנ

 :מאלה אחד בקבלן התקיים כי, מצהיר הנני. 3

 ;מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל הקבלן (א)

 במועד אך, מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו ליוא הזיקה בעל או הקבלן (ב)
 ; ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצהרה חתימת

 אך, מינימום שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו הזיקה בעל או הקבלן (ג)
 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו ההצהרה חתימת במועד

 - זה סעיף לעניין 

 . 1981 -א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם –" שליטה" -ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

 :מאלה אחד כל -" זיקה בעל" 

 .הקבלן ידי על שנשלט אדם בני חבר (1) 

 :מאלה אחד, אדם בני חבר הוא הקבלן אם (2)

 ;בו השליטה בעל (א)

 להרכב במהותו דומה, נייןהע לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר (ב)
 לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של פעילותו ותחומי, הקבלן של כאמור

 ;הקבלן של פעילותו

 ;העבודה שכר תשלום על הקבלן מטעם שאחראי מי ( ג)

, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא הקבלן אם (3)
 ;בקבלן ששולט מי בידי מהותית שליטה שנשלט
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 ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע –" הורשע"
 (. 31.10.02) ג"התשס בחשון

 . 1987 -ז"התשמ, מינימום שכר חוק –" מינימום שכר חוק"

 .אדם בני בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או 75% של החזקה –" מהותית שליטה"

 

 .אמת תצהירי ותוכן ימתיחת זו שמי זהו

 

 

 

______________ 

 

 . חתימה          

 

 

 אישור

________,  ה"ה_____________,  ד"עו בפני ה/הופיע___________ ביום כי, לאשר הריני
 לעונשים ה/צפוי יהא/ת וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר.__________, ז.ת

 .בפניי עליו מה/וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפניי ה/אישר, כן יעשה/ת לא אם, בחוק הקבועים

 

 

 

 

 

 ד"עו וחותמת חתימה____________ 
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 19מתוך  16עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________  
 
 

 המציעהצהרת  -נספח ה'

 

 הצהרת המציע
 
 

 
של ______________  כמנהלאני הח"מ, _______________, ת.ז___________, משמש 

 מס' צהרות המציע במכרז( ומוסמך להצהיר בשמו ומטעמו, בתמיכה לה המציע -)להלן 
 (.המכרז -להלן    32ג//2020

 

המציע הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים הריני להצהיר כי  .1
 . לשנה₪  70,000בהיקף של שירותים האחרונות באספקת ה

 
 .כתובת המייל של המציע לביצוע הזמנות: ______________ .2

  י זה אמת.זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהיר .3
 

_____________ 
 חותמת המציע

______________ 
 חתימת  המצהיר

________ 
 תאריך

 
 

 
 אימות תצהיר ע"י עו"ד

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד )מ.ר. 
_________(, במשרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, שהזדהה בפניי 

דת זהות שמספרה_________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו, כי עליו/ה בתעו
להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה 

 את נכונות תצהירו דלעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

 

 
       

 ______________________ 
  עורך דין                
 )בצירוף חתימה וחותמת(             
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 19מתוך  17עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________  
 
 

 בנקאית ערבות -ו נספח
 בנקאית ערבות

 
 מ"בע: ____________ בנק

 : ________ סניף
 : _____________ הסניף כתובת

 : __________תאריך
 

 לכבוד
 שמעון בני אזורית מועצה
 קמה בית צומת

 8532400 הנגב. נ.ד
 .,נ.ג.א
 

 ____' _____מס בנקאית ערבות: הנדון
 
 עד סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו"( הנערב: "להלן__________ ) בקשת פי על .1

 "(.הערבות סכום: "להלן( )ש"ח ת אלפים שבע: ובמילים) ח"ש 7,000 של כולל לסכום
 

 לפעם מפעם מתפרסם שהוא כפי לצרכן הכללי המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום 
 :שלהלן ההצמדה בתנאי, כלכלי ולמחקר טיסטיקהלסט המרכזית הלשכה י"ע
 

 -ב שהתפרסם, 20207 שנת____ הידוע_ חודש מדד יהא, זו ערבות לעניין" היסודי המדד" 
 .נקודות_______  בשיעור(, זה למועד בסמוך או) שלאחריו לחודש 15
 

 .התשלום למועד וקודם לאחרונה שפורסם המדד יהא, זו ערבות לעניין" החדש המדד" 
 

 לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם: כדלקמן יחושבו זו ערבות לעניין הצמדה הפרשי 
 למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה הסכום - ההצמדה הפרשי יהיו, היסודי המדד

 נשלם היסודי מהמדד נמוך יהיה החדש המדד אם. היסודי במדד מחולק, הערבות בסכום היסודי
 .הצמדה הפרשי כל ללא, הערבות לסכום עד דרישתכםב הנקוב הסכום את לכם

 
 ידינו על דרישתכם התקבל מתאריך ימים 3 -מ יאוחר לא, בכתב הראשונה דרישתכם לפי .2

 סכום על יעלה שלא ובלבד בדרישה הנקוב סכום כל לכם נשלם אנו, לעיל המפורטת כתובתנו לפי
 שתהיו ומבלי דרישתכם את להוכיח חובה עליכם להטיל מבלי, ההצמדה הפרשי בתוספת הערבות
 .הנערב מאת תחילה התשלום את לדרוש חייבים

 
 בלבד( כולל_______ ) שנת_______  לחודש______  ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .3

 .ומבוטלת בטלה תהיה זה תאריך ולאחר
 .ל"הנ מהתאריך יאוחר לא בכתב ידינו על להתקבל צריכה זו ערבות פי על דרישה כל 

 
 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות .4
 
 
 

 ,רב בכבוד
 
 

___________ 
  מ"בע_____ בנק

 ________ סניף
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 נספח ז

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 

 לכבוד 

 המועצה האזורית בני שמעון )להלן: "המועצה"( 

 

 א.ג.נ.,

___________ )להלן: "המציע"( הצהרה זו מוגשת על ידי _______________ .1

שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד  28ג//2020במסגרת הצעתי במכרז מספר 

 מהצעתי במכרז.  

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

הקובע    1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89.  סעיף 2.1

 כדלקמן :

"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 

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

הקובע  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

 כדלקמן:

זוגו, סוכנו או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, 

ם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט פרט לענין שיש לעובד בהסכ

לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד 

כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

 א)ב( לגבי חברי המועצה."89

למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  )א( של ההודעה בדבר כללים 12כלל  . 2.3

 ברשויות  המקומיות הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 

 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו."  -מועצה״ 
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 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

ן חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי . בי3.1

 שאני לו  סוכן או שותף.

. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה 3.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל 

 אי בו. או עובד אחר

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

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  .4

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

( 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה  2/3קומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של לצו המועצות המ

א' )א( לצו המועצות המקומיות  89ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אמור בהצהרה אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, וה .6

 זו הינו אמת.

 

 תאריך:_______________ 

 

 חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי , אישור עו"ד : _________________

 

 

 

 

 


