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 נספח א'                            

 המועצה האזורית עמק חפר

 40250 ליד מדרשת רופין
 09-8989292פקס:  09-8981605טל: 

 13/2019מכרז פומבי מס' 

 ספרי לימודפניה לקבלת הצעות בעניין אספקת 

 10:00שעה  12/6/2019יום  -שאלות הבהרה

 12:30שעה   23/6/2019, א' יום  - המועד האחרון להגשת הצעות

 12:30שעה  23/6/2019א' יום  - מועד פתיחת מעטפות ההצעות

 ת המכרזיםהמציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיב

 

 נשוא המכרז .1

מזמינה ספקים להגיש "( המזמין" ו/או "המועצההמועצה האזורית עמק חפר )להלן: " .1.1
הצעתם לאספקת ספרי לימוד וספרים אחרים עבור פרויקט השאלת ספרים הנערך 

 "השירותים"ו/או  "העבודות"במוסדות החינוך בתחום שיפוט המועצה )לעיל ולהלן: 
 ( ."המכרז"כל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו )להלן: ( ה"ספרי הלימוד"ו/או 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות כנגד תשלום  .1.2
 .שלא יוחזרו ₪  500בסך של 

על המציעים להגיש הצעה לאספקת ספרים לכל מוסדות החינוך המפורטים במכרז זה.  .1.3
 .הצעה חלקית תפסל על הסף

ה יספק את ספרי הלימוד נשוא המכרז לכל מזכירות של מוסד החינוך המציע הזוכ .1.1
הרלבנטי ו/או לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המזמין, כפי שיורה לו המזמין 
ו/או מי מטעמו מידי פעם לפי הזמנה, וזאת ללא כל תמורה נוספת מהמחיר הנקוב בהצעת 

 המציע במכרז.
 שיקבעו ע"י המועצה. ספרי הלימוד יסופקו במועד ובשעה

מועד " )להלן: 11:00בשעה  20.7.19מיום  רותים למזמין יהיה לא יאוחריזמן אספקת הש .1.5
 ., בתיאום עם מנהלנית ביה"ס הרלוונטי"(האספקה

 ספרי הלימוד שיסופקו יהיו חדשים ועדכניים בלבד ובמצב תקין לשביעות רצון המזמין. .1.1

ס אפשרות לעדכן את רשימות, כמויות וסוגי רשימות הספרים אינן סופיות ותינתן לביה" .1.7
 . 5.7.19הספרים עד ליום 

על הספק לספק במועד האספקה את כלל הספרים שברשימה ולא את חלקם, אלא אם  .1.1
 יוחלט אחרת ע"י מנהלנית ביה"ס. 

 החזרת/החלפת ספרים לאחר האספקה תתבצע באופן מיידי.  .1.9

תקופות   2 -כת תקופת ההסכם ללמועצה אופציה להאר ,שנהלתקופת ההתקשרות הינה  .1.10
 שנה כל אחת. עד נוספות, בנות 
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ככל שהמועצה תבחר לממש תקופת אופציה, הרי שבשים לב לאופי מכרז זה ייתכנו  .1.11
שינויים בכתב הכמויות. למען הסר ספק, מובהר כי ביחס לספרים הכלולים בכתב 

ה ככל שתהיה. הכמויות הרי שהמחיר המוצע עבורם יוותר בעינו גם בתקופת האופצי
במידה ויתבקשו ספרים חדשים שאינם כלולים בכתב הכמויות, הרי שעל הספק יהיה 

 הנחה. 15%לספקם במחיר המחירון בהפחתה של 

למען הסר ספק יצוין כי המזמין יהיה רשאי להתקשר עם כל צד ג' אחר לביצוע עבודות  .1.12
ולמציע הזוכה לא  רותים  מיוחדים אשר אינם כלולים במכרזינוספות ו/או אספקת ש

 .תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך

המציעים  -השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה  .1.13
 מופנים לעיין בהסכם.

"( תהיה מחייבת רק אם היא נחתמה ע"י ההזמנהרותים נשוא המכרז )להלן: "יהזמנת הש .1.11
 "(.רשימת מבצעי ההזמנה)להלן: "ית ביה"ס נמנהלו ע"י א ו/או מי מטעמו גזבר המועצה

 המזמין יהיה רשאי לעדכן את רשימת מבצעי ההזמנה. 

או הזמנה מאת המזמין ו/או כל מי מטעמו תעשה בכתב, לרבות באמצעות משלוח פקס  .1.15
 "(.ההזמנה)להלן: "דוא"ל 

כלול  מובהר בזאת כי רק  הזמנה החתומה, על ידי אחד מהאנשים אשר שמם יהיה
 תחשב כהזמנה תקפה לצורכי מכרז זה. - ברשימת מבצעי ההזמנה העדכנית לאותו מועד

מובהר בזאת כי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  יהיה רשאי לקיים ביקור אצל  .1.11
 המציעים השונים בטרם קבלת החלטה על זהות המציע הזוכה במכרז.

 תנאי סף .2

כדין בישראל, יד, תאגיד או שותפות, הרשומים יח מציעים, שהם רשאים להשתתף במכרז זה
 הבאים:  הסף תנאיכל בבכפוף לעמידה 

לפחות בשנתיים שקדמו אספקת ספרי לימוד ועסק סיון, ותק ומומחיות ביהמציע בעל נ .2.1
למוסדות חינוך ו/או למוסדות ציבור ו/או ספרי לימוד  למועד פרסום המכרז באספקת

 ים, לשביעות רצונם.לרשויות מקומיות ו/או לגורמים אחר

המציע יצרף להצעתו רשימת ממליצים להם סופקו השירותים במהלך השנתיים האחרונות 
ברשימה יש לכלול פרטים בדבר זהות הגוף לו סופק שירות, היקף ותקופת השירות, זהות  -

 . בנוסח המצורף למסמכי המכרז ון ליצירת קשרפהממליץ ומספר טל

 קאית כמפורט להלן. המציע צירף להצעתו ערבות בנ .2.2

להוכחת האמור תצורף הצהרה בנוסח  -המציע נעדר זיקה לחבר מועצה / עובד הרשות  .2.3
 .המצורף למסמכי המכרז

  –מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה  .3

, ובנוסף להם את כל המסמכים / חתומים – את כל מסמכי המכרזעל המציע לצרף להצעתו 
 אישורים הבאים:

לעיל וכן כל מסמכי המכרז  2בדרישות סעיף ידת המציע להוכחת עמ מסמכיםכל ה .3.1
המסמך יאומת  –חתומים ע"י המציע. במידה ובמסמך נדרש אישור / אימות עו"ד / רו"ח 

 . /יאושר

, בנוסח אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון .3.2
 .המכרז סמכיהמצורף למ

 מציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תעודה תקפה בדבר היות ה .3.3
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 . 1971-אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .3.1

 אישור בנושא ניכוי מס במקור. .3.5
 

 :ידי תאגיד או שותפות-הצעה המוגשת על

ורשי החתימה ידי מ-חתם ההצעה במכרז עליהיה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, ת .3.1
 ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:מטעם המציע 

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז  .3.1.1
 נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של תעודת התאגדות של המציע.  .3.1.2

היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על ההצעה,  .3.7
 ויצורפו להצעה המסמכים הבאים: חתימת המציע בכל מקום בו נדרשת

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז  .3.7.1
 נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר רישום השותפות. .3.7.2

 ת לפסלה.תהיה המועצה רשאי -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  .3.1

 ערבות בנקאית   .1

ע"פ דרישה , אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון ערבות בנקאיתעל המציעים לצרף להצעה  .1.1
₪,  30,000למכרז , בסך של  1ד'בנוסח דוגמת הנוסח הנכלל בנספח וללא צורך בהצגתה, 

לבקשת המציע וע"ש המציע  אהערבות תוצ 30/10/2019עד ליום לפחות תוקף הערבות 
 ."(ערבות ההצעה)להלן: "  ה למועצהותופנ

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית,  .1.2
 לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות לעיל. 

מיום  ימים 7תוך  המכרז תקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזההמשתתף במכרז שהצעתו  .1.3
הערבות הבנקאית  המזמין לחלט את מלוא סכום, רשאי המזמיןידי -לידרש לכך עיש

 למציע אחר. ותהעבודביצוע להצעה ולמסור את 

כתנאי ₪  10,000סך של , בערבות ביצועהמציע הזוכה יידרש למסור לרשות המועצה  .1.1
 לחתימת הסכם עמו. 

 הסכם וחובות מציע זוכה .5

עם המועצה בנוסח המצורף למסמכי  מציע שייקבע כזוכה במכרז, יידרש לחתום על הסכם .5.1
 המכרז. 

תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי  .5.2
 כמו כן תשומת לב המשתתפים לתנאי התשלום כמפורט בסעיף התמורה. . המכרז

 7מובהר בזאת כי מציע שייקבע כזוכה  ולא יחתום על הסכם עם המועצה לא יאוחר מתוך  .5.3
 מועד ההודעה בדבר קביעת המציע כזוכה, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו.  ימים מ
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 שאלות ובירורים .1

לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז יוכלו אשר רכשו את מסמכי המכרז מציעים  .1.1
 הנספחים למסמכי המכרז. ולקבל הבהרות לגבי המכרז ו/או 

גב' יונית  –לרכזת מכרזים במועצה  זהבענין  בלבד בכתבשאלות ובקשות להבהרות יועברו  .1.2
בלבד. שאלות  10:00שעה  12/1/2019עד ליום   yonitsh@hefer.org.ilשושן בדוא"ל: 

 שיישאלו לאחר מועד זה, תהא המועצה רשאית להשיב להן או להתעלם מהן.  

 שגיאות או אי התאמותאו מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות  .1.3
 וכיו"ב.כלשהן 

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .1.1
הבנה בקשר לפרט כלשהו -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איאת מסמכי המכרז. 

המועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהבמסמכי המכרז ו/או ב
 ת.והצע

 תקופת ההסכם .7
 

חתם חוזה, בהתאם לתנאים הכלולים במסמכי המכרז, ייע שהצעתו תזכה במכרז יעם המצ .7.1
 חודשים ממועד חתימת החוזה. 12לתקופה של 

 2 -האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי בכי למזמין מוסכם  .7.2
 (, וזאת בכפוף"תקופת האופציה"חודשים כל תקופה )להלן:  12עד  תקופות נוספות של

 יום לפני תום תקופת החוזה 30להודעה בכתב של המזמין 

 הצעת המציע .1

 . 20.7.19מועד האספקה כאמור הינו עד ולא יאוחר מיום  .8.1

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו  -המציע  .1.2
 כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

  -הצעת המחיר  .8.3

ז נכללים כתבי כמויות ורשימת ספרים הנדרשים לכל אחד ממוסדות החינוך. במכר
 בנוסף, במסגרת הצעת המציע קיים דף ריכוז כתבי כמויות.

 על המציעים למלא בכתב יד ברור מחיר מבוקש בש"ח )לא כולל מע"מ( בכתבי הכמויות. 

ף בכתב סעי יבכתביש למלא את כל כתבי הכמויות, לרבות כל הסעיפים הנכללים 
כלל באופן זה כחלק מסיכום המחירים בכתב יש"ח וי 0הכמויות שלא מולא, מחירו יהיה 

 וזאת ביחס לכל כתב כמויות של מוסד חינוך רלבנטי. –הכמויות 

במקרה כזה, המחיר הנמוך שינקב יחייב  -אין לנקוב במחירים שונים לגבי אותו מוצר 
 את המציע. 

 סדות החינוך, הצעה חלקית תפסל על הסף.יש לתת הצעה כספית ביחס לכל מו

לאחר מילוי כתב הכמויות וביצוע ההכפלות המתאימות, יש לרשום בדף הריכוז גם את 
 המחיר הכולל, בצירוף מע"מ כחוק.  

המועצה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ע"פ ההצעה הזולה ביותר ביחס 
 .לכל מוסד חינוכי
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. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו הל מסמכי המכרז למעטפעל המציע להכניס את כ .1.1
 של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל. .1.5

המצורף כחלק בלתי הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .1.1
 נפרד ממסמכי המכרז.

 ותוקפהגשת הצעה מועד להה .9

 חתומים וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים,  ,היעל נלוות ,את ההצעה .9.1
מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך סגורה, , כשהיא באופן ידני יש להגישומלאים כנדרש, 

א מהמועד האחרון להגשת הצעות הכלול ברישלא יאוחר , ולא מזוהה מעטפה סגורה היטב
 משרדי המועצה. "(, בהמועד להגשת הצעות)להלן: "  מסמך זה של

 דיסק און קי.  –בתוך המעטפה יש להגיש את ההצעה גם במדיה מגנטית  .9.2

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

 תידון.

 .המועד להגשת הצעותיום מ 10לתקופה של  ,תוקפהההצעה תעמוד ב .9.3

למציע שיב תקבלת הצעתו ו-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על איתהמועצה  .9.1
המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי  .במסגרת הצעתו ושנמסרה על יד ןאת הערבו

 כלשהם מהמועצה. 

 בחירת ההצעות .10

רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו המועצה תהיה  .10.1
 בהתאם לדרישות ולתנאי המכרז.

או שירותים הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל ה .10.2
 חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 צעה כלשהי אחרת.אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או ה .10.3

תהיה , בעלות ניקוד משוקלל זהה מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר .10.1
בדרך לעניין המחיר, ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות רשאית המועצה לנקוט 

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

מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא  למרות האמור לעיל, .10.5
התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה 

 האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

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

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  –"עסק בשליטת אישה" 
( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 של ההגדרה אישור; 

בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  אישור של רואה חשבון כי –"אישור" 
 התקיים אף אחד מאלה: 



 

 7 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

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

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

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

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

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות יהמועצה תהיה רשאית להתחשב בנ .10.1
 ציבור/רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

לקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת יועצה יבשיקולי המ .10.7
סיונו של המציע בעבודות קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר יהכספית של המציע, וכן נ

 גודל ומהות דומות והעדר תביעות מטעם מזמינים אחרים בעבר.

את עבודתם  המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר .10.1
לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינו 

 מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או  מועצהבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ה .10.9
מהמציעים  לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא  מועצהישתף פעולה עם ה
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול  מועצהשיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה ה

 את ההצעה.

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מועצהעוד רשאית ה .10.10
ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות,  מועצה/או הבהרה, הדרושים, לדעת המידע ו/או נתון ו

 לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .10.11
מונע  המועצה עתשלד באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

  .כנדרש ההצעה הערכת

 המועצה תהיה רשאית לפצל את השירותים בין מציעים שונים.  .10.12

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או  .10.13
 לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

כרוכות בביצוע העבודות נשוא המציע הזוכה ישא לבדו בכל העלויות ו/או ההוצאות ה .10.11
המכרז, לרבות הובלת ספרי הלימוד ואספקתם למזמין והמציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל 

 .תשלום ו/או תמורה נוספים בגין ביצוע העבודות כאמור

הזמנת ספרי הלימוד בהיקף של עד היקף המזמין יהיה רשאי להפחית ו/או להגדיל את  .10.15
, ביחס לכל בית ספר בנפרד או בפרקים שלמים(מסכום התמורה )כולל בסעיף  50%

 . וביחס לכל המכרז כולו

בהצעה  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .10.11
המסמכים  הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא  ל שקיימים , אותם הם/ נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככ
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של  מבלי לגרוע לחשוף בפני משתתפים אחרים.
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מובהר בזאת כי ההחלטה המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
כי . כן יובהר בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה לעניין זה הינה

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם 
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים 

 .אלה של הצעות המציעים האחרים

 

 מסמכי המכרז הם המסמכים, כדלקמן: .11

 .א'נספח  -הודעת המועצה בדבר המכרז ותנאיו )מסמך זה(  .11.1

 .'בנספח  –נוסח החוזה  .11.2

 .'1נספח ג -תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים  .11.3

 .2נספח ג' -אישור ניהול פנקסים  .11.1

  .3נספח ג' -הצהרה בדבר העדר זיקה  .11.5

 . 2ד' –ו  1נספח ד' -נוסח הערבויות  .11.1

  .נספח ה'  -כתב הצעה והתחייבות  .11.7

 .'ונספח  -כתב הכמויות  .11.1

 מציע.כל הנספחים דלעיל יחתמו על ידי ה

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 

 

 בברכה,       

   ד"ר גלית שאול 

 המועצה האזורית עמק חפר תראש               
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 ' בנספח 

 ח ו ז ה

 2019שנערך ונחתם בעמק חפר ביום _____ לחודש _________ בשנת 

 

 ב י ן

 המועצה האזורית עמק חפר    
 10250 רופין ליד מדרשת    

 09-1919292; פקס:  09-5951105טל':                                                     
 ("המועצה"ו/או  "המזמין")להלן:     

 מצד אחד

 

 ל ב י ן
 __________________  _________________________ 
 ח.פ. __________________________  ת.ז. __________________ 
 על ידי מנהלה המוסמך לחתום ולהתחייב  מרחוב ________________ 
 בשמה כדין מר / גב' _______________   ("הספק")להלן:  

 ת.ז. __________________________
 מרחוב ________________________

 "(הספק)להלן: "
 

 מצד שני

 

חרים למוסדות חינוך ין באספקת רכישת ספרי לימוד וספרים איוהמזמין מעונ הואיל:
 "(;ספרי הלימוד" ו/או "רותיםיהש" ו/או "העבודות" בעמק חפר )להלן:

לאספקת רכישת ספרי לימוד כאמור   13/2019והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  והואיל:
 לאספקת ספרי לימוד לביה"ס  במכרז כזוכה נקבעה ( והצעת הספק"המכרז")להלן: 

  ;כפר ויתקין 

 ;יובלים 

 ;משגב 

 ;קדם 

 ;אביחיל 

 ל;"הרא 

  ;שדות 

 

רותים במועדים הנקובים בחוזה זה ולמשך כל יוביכולתו של הספק לספק את הש והואיל:
תקופת החוזה ותקופות האופציה, ככל שתהיינה, כהגדרתן במכרז ובחוזה זה להלן, 
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 ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המזמין, הכל כמפורט בחוזה זה;

רותים יסמך הצעת הספק והצהרותיו מסכים לקבל מהספק את השוהמזמין על  והואיל:
והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים 

 המפורטים בחוזה זה;

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

 

 ר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוסכם, הותנה והוצה

 המבוא והנספחים .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 נספחי החוזה הם כל הנספחים שצורפו למסמכי המכרז. .1.2

 מפקח .2

ו/או כל אדם אחר שימונה על ידי המזמין,  בי"סשל כל מנהלית ההמזמין ממנה את  .2.1
 "(.המפקח: ")להלן ביחס לכל בי"ס רותים על ידי הספקיכמפקח על אספקת הש

רותים בהתאם להוראות ילמניעת ספק יצוין כי המפקח יקבע בלעדית אם אכן סופקו הש .2.2
החוזה ודרישותיו וכי הספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על פי חוזה זה אלא אם נתקבל 

 "(.אישור המפקחעל כך אישור בכתב של המפקח ו/או מי מטעמו )להלן: "

רותים נשוא החוזה לא ינתנו במהלך אספקת השיי הנחיות והוראות המפקח לספק אשר .2.3
יהוו עילה לדרישה לתשלום נוסף של הספק והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של 

 הספק.

 נספחים .3

 ים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו.וכל נספחי המכרז מהו

 תקופת החוזה .1

ממועד חתימת חוזה זה, החל מיום  חודשים 12החוזה יהיה בתוקף לתקופה של  .1.1
 "(.תקופת החוזה_____ )להלן: "____________ ועד ליום ______________

 2 -האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי בכי למזמין מוסכם  .1.2
(, וזאת בכפוף "תקופת האופציה"חודשים כל תקופה )להלן:  12תקופות נוספות של 

 יום לפני תום תקופת החוזה. 30ל המזמין להודעה בכתב ש

 רותיםיהש .5

זה הינו לאספקת רכישת ספרי לימוד וספרים אחרים למוסדות חינוך בעמק חפר,  הסכם .5.1
" ו/או העבודותהכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו לרבות בכתב הכמויות )להלן: "

 "(.ספרי הלימוד" ו/או "רותיםיהש"
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לכל מזכירות של מוסד חינוך ו/או לכל אתר  הסכםא ההספק יספק את ספרי הלימוד נשו .5.2
ומקום בתחומי שטח השיפוט של המזמין, כפי שיורה לו המזמין ו/או מי מטעמו מידי פעם 

 לפי הזמנה, וזאת ללא כל תמורה נוספת מהמחיר הנקוב בהצעת המציע במכרז.
 האספקה תבוצע במועד ובשעה שיקבעו ע"י המזמין.

ספרי הלימוד, המועצה ו/או מוסדות החינוך ו/או תלמידי מוסדות מוסכם כי ממועד קבלת  .5.3
 החינוך יוכלו להשתמש בספרי הלימוד כמנהג בעלים לכל דבר ועניין.

"( תהיה מחייבת רק אם היא נחתמה ההזמנה)להלן: " הסכםרותים נשוא היהזמנת הש .5.1
מבצעי  רשימת)להלן: " מנהלנית ביה"ס, או ע"י ו/או מי מטעמוע"י גזבר המועצה, 

 "(.ההזמנה

 המזמין יהיה רשאי לעדכן את רשימת מבצעי ההזמנה מעת לעת.

הזמנה מאת המזמין ו/או כל מי מטעמו תעשה בכתב, לרבות באמצעות משלוח פקס  .5.5
 "(.ההזמנה)להלן: "

תחשב כהזמנה תקפה  –מובהר בזאת כי רק  הזמנה החתומה, ע"י רשימת מבצעי ההזמנה  
 זה. הסכםלצורכי 

 20.7.19קת ספרי הלימוד המצויינים בהצעת הספק למזמין יהיה לא יאוחר מיום זמן אספ .5.1
 "(.מועד האספקהלהלן: ")

כי המזמין יהיה רשאי להתקשר עם כל צד ג' אחר כביצוע עבודות  מוסכם ידוע ומוצהר .5.7
ולקבלן לא תהא כל טענה  הסכםרותים מיוחדים אשר אינם כלולים ביו/או לאספקת ש
 תביעה בגין כך. ו/או דרישה ו/או 

הזמנת ספרי הלימוד בהיקף של עד היקף המזמין יהיה רשאי להפחית ו/או להגדיל את  .5.1
, ביחס לכל בית ספר בנפרד מסכום התמורה )כולל בסעיף או בפרקים שלמים( 50%

 ההסכם. וביחס לכל 

 הצהרות והתחייבויות  הספק .1

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

לת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על כי בידיו הכושר והיכו .1.1
פיו וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי 

 וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

רותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה יכי קיבל את כל המידע הנדרש לאספקת הש .1.2
 רותים במועדים כמפורט בהסכם באיכות ובטיב מעולים.ילספק את הש

 אספקת ספרי לימוד;סיון ומיומנות רבים ביכי הינו בעל ותק, נ .1.3

 כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמו. .1.1

כי יעמדו לרשותו הציוד, הכלים האביזרים וכח האדם הנחוצים לצורך מתן השירותים  .1.5
 ה.ז הסכםהקבועים ב

לכל מזכירות של מוסד חינוך ו/או לכל אתר  הסכםכי יספק את ספרי הלימוד נשוא ה .1.1
ומקום בתחומי שטח השיפוט של המזמין, כפי שיורה לו המזמין ו/או מי מטעמו מידי פעם 

 לפי הזמנה, וזאת ללא כל תמורה נוספת מהמחיר הנקוב בהצעת הספק במכרז.
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הלימוד  אשר סופקו על ידו ואשר לדעת המזמין כי יחליף ויספק באופן מיידי, את ספרי  .1.7
ו/או המפקח ו/או מי מטעמם אינם תקינים ו/או פגומים ו/או ראויים להחלפה מכל סיבה 

 שהיא, והכל  על פי שיקול דעתו הבלעדי של  המזמין וללא כל תשלום נוסף בגין כך.

יב להמציא למזמין כי במידה והספק הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחי .1.1
להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשירותו, רישומו, קיומו, מטרותיו, זהות מנהליו 

 וסמכויותיהם.

כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ו/או עובדי המזמין הרלבנטיים לצורך אספקת  .1.9
 . הסכםרותים  נשוא היהש

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים  צי .1.10
 . 1971-תשל"ו

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות  .1.11
 ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 ין מע"מ.יכי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לענ .1.12

היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו 
 .עמו

 התמורה .7

רותים נשוא החוזה ומילוי מלא ומושלם של כל התחייבויות יהתמורה בגין אספקת הש .7.1
הספק תהיה בהתאם למחירים הנקובים בנספח כתב הכמויות שצורף להצעת הספק 

 ם: במכרז והמהוה חלק בלתי נפרד מחוזה זה וזאת ביחס למוסד/ות החינוך הבאי

 כפר ויתקין; 

 יובלים; 

 משגב; 

 קדם; 

 ;אביחיל 

 ל;"הרא 

  ;שדות 

ימים מאספקת ספרי הלימוד, את דרישת התשלום  10הספק יגיש למזמין לאישורו, בתוך  .7.2
רותים אשר סופקו בפועל, בצירוף העתקי ההזמנות, החתומות יבכתב, שתתייחס לכל הש

מובהר בזאת כי על  ההזמנה.על ידי האדם המוסמך אצל המזמין כמצוין ברשימת מבצעי 
הספק להגיש דרישת תשלום לכל מוסד חינוכי בנפרד. דרישות התשלום יופנו למועצה ובכל 

רשימת הספרים / כמויות שסופקו לאותו  אחת מהן יכלל שם המוסד החינוכי הרלבנטי, 
 . / מוסד בית ספר לרבות הסכום הסופי לתשלום בהתייחס לאותו בית ספר

רק הזמנה הכוללת את חתימת אחד מהאנשים אשר שמם מצוין ברשימת מובהר בזאת כי 
מבצעי ההזמנה תחשב כהזמנה לצורך חישוב התמורה המגיעה לספק. הזמנה אשר לא 

 לקח בחשבון לצורך חישוב התמורה כאמור.יתכלול את החתימות הנ"ל לא ת

  -התשלום לספק ייעשה באחריות המועצה ובהתאם לאחת מהחלופות הבאות  .7.3

 ארבעהבהמועצה תשלם את התמורה לספק  - שלום של המועצה לספקת .7.3.1
יום מיום האישור בכתב  30וים, חודשיים ורצופים שיתחילו בתוך ותשלומים ש
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של המפקח ו/או מי מטעמו לדרישת התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס ערוכה 
 כדין שתימסר בגין כל תשלום ותשלום.

 ארבעהבשישולם  - ירות לספקתשלום של המוסד החינוכי הרלבנטי יש .7.3.2
יום מיום האישור בכתב  30וים, חודשיים ורצופים שיתחילו בתוך ותשלומים ש

של המפקח ו/או מי מטעמו לדרישת התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס ערוכה 
 כדין שתימסר בגין כל תשלום ותשלום.

עבור ביצוע  מוסכם ומוצהר, כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום .7.1
מלוא התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה וכי הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף 

 כלשהו.

לכל תשלום שיש לשלם לספק לפי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף בעת  .7.5
 התשלום. כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

ש תקופת אופציה, הרי שביחס למען הסר ספק, מובהר כי ככל שהמועצה תבחר לממ .7.1
לספרים הכלולים בכתב הכמויות המחיר המוצע עבורם יוותר בעינו גם בתקופת האופציה 
ככל שתהיה. במידה ויתבקשו ספרים חדשים שאינם כלולים בכתב הכמויות, הרי שעל 

 הנחה. 15%הספק יהיה לספקם במחיר המחירון בהפחתה של 

 בטחונות .1

רותים שיסופקו על יותיו של הספק לפי חוזה זה, וכן להבטחת טיב השלהבטחת מילוי כל התחייבוי
 ידו, ימסור הספק למזמין במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית, כמפורט להלן: 

, ערוכה ₪  10,000סך של ב ולפירעון מיידי, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .1.1
בלתי נפרד מחוזה זה   לטובת המזמין בנוסח שמצורף למסמכי המכרז והמהווה כחלק

 "(. הערבות)להלן: "

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  .1.2
לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת 

 ההצעות למכרז. 

 ימים. 10הערבות תהיה תקפה למשך כל תקופת החוזה ובתוספת של  .1.3

הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות  מסירת הערבות .1.1
 החוזה.

במידה ותקופת החוזה תוארך, הספק ימסור למזמין ערבות בנקאית כאמור שתוקפה יהיה  .1.5
 ימים. 10עד לתום תקופת ההארכה בתוספת 

יום לאחר תום תקופות החוזה ו/או תקופות ההארכה, ככל  10הערבות תוחזר לספק  .1.1
 ובתנאי שהספק מילא באופן מושלם את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה. שתהיינה,

 קנסות בגין איחורים .9

במועד  12:00רותים )החל מהשעה יבגין כל יום של איחור, או חלקו של יום, באספקת הש .9.1
ש"ח לכל יום או  2,000האספקה( הספק יהיה מחוייב בתשלום קנס מיידי למזמין בסך של 

 ס לכל אחד ממוסדות החינוך בנפרד.חלק מיום כאמור ביח

הסך כאמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הינו מדד הידוע  .9.2
 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

המזמין יהיה רשאי לקזז מהתמורה המגיעה לספק כל סכום של קנס כאמור וזאת אף ללא  .9.3
 צורך במתן הודעה מראש על כך.



 

 11 

 בידהעדר יחסי עובד מע .10

 מעביד בינו לבין המזמין. -הספק הינו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד  .10.1

 הספק ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל. .10.2

 הספק ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה. .10.3

 אחריות לנזיקין .11

ף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גו
ו/או לכל צד שלישי במישרין ובין בעקיפין, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או 

וכל הכרוך בכך. הספק  הסכםרותים נשוא הישלוחיו ו/או כל הנתון למרותו במהלך אספקת הש
יגרם באם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או נזק יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור ש

כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום 
ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין 

או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע  נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן
 מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

 איסור המחאת זכויות וחובות .12

הספק איננו רשאי להעביר את הזכויות ו/או החובות על פי חוזה זה כולן או מקצתן לאחר/ים, אלא 
 אם כן נתקבלה לכך הסכמת המזמין ובכתב.

 קיזוז .13

המזמין רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי 
חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין 

 הספק וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לספק. 

ו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות
פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק מכוח חוזה זה 

 ו/או הוראות כל דין. 

 וזהחסיום ה .11

 המזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם הספק  בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

למרות התראה /  הסכםתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו בבמידה והספק לא עמד בה .11.1
 ין כאמור.ידרישה שנשלחה אליו בענ

במידה והספק  פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו בקשה  .11.2
 לאחד מהנ"ל.

 כשהספק הפר הפרה יסודית את ההסכם. .11.3

יהיה רשאי לבטל חוזה זה  לעיל, המזמין 11.1 - 11.3בקרות אחד מהמקרים שפורטו בס"ק  .11.1
 ולקבלן לא תהיינה דרישות ו/או תביעות בשל כך.

מכל אדם  הסכםרותים נשוא היניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את הש .11.5
ו/או תאגיד אחר מלבד הספק, ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין 

 כך.
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 השתק -מניעות   -ויתור  .15

, שינוי, ביטול ותוספת, ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של כל הנחה .15.1
חוזה זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין על ידי 

 הצדדים.

הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם  .15.2
 נכללים במפורש בחוזה זה.

 לא תשמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה. .15.3

הסכמה כלשהיא מצד המזמין  לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים, לא תהווה תקדים  .15.1
כלשהו, ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש 

 המזמין בזכויות המסורות לו על פי חוזה זה.

 

 תחולת חוק החוזים .11

 1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(,  התש"ל על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים

 

 כתובות הצדדים .17

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה 
ודעה שהגיעה ל, תחשב כה”שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ

 שעות מעת מסירתה על ידי שליח.  21שעות מזמן המשלוח או בתום  11לידיעת הצד השני כעבור 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 _____________________   _______________________ 

 הספק                            המזמין                            
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 1 פח ג'נס

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

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

  
_____________________________ הספק אצל  אני משמש כ _____________________ .1

 ( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.הספק - להלן)

 
 בתצהיר זה: .2

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

 .1911-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 X]יש לסמן לספק: ,  אנוכי וכל בעל זיקה הגשת הצעתי במכרזהנני מצהיר בזאת כי עד למועד  .3

 ת המתאימה[במשבצ

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1917-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 
  לפי 2002באוקטובר  31 -אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו ,

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
חלפה שנה אחת לפחות ממועד החתימה על הסכם זה ,אך במועד  1917-שכר מינימום, התשמ"ז

 ההרשעה האחרונה;

 
 הירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצ .1

               ______________ 
  חתימה                   

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי

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

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח ג'2 

 

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

ו בחוק עיסקאות גופים אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעות .1
 * / רואה חשבון*/יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:1971-ציבוריים, תשל"ו

________________   _______________________ 

 מס' זהות / מס' רשום חבר בני אדם    שם

I. פי פקודת מס הכנסה -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על
 .1975-ק מס ערך מוסף, תשל"ווחו

II. לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  גנוה
 חוק מס ערך מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי  .2
ה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמד

 הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________**. .3

 

______________ _______________ ________________ _______________ 

 חתימה            מס' רשיון           תואר   שם

 

 _______________תאריך: ____

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 נספח ג'3

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עלהצהרה 

 לכבוד 

 המועצה(  -עמק חפר  )להלן מועצה אזורית

 .,א. נג.
( במסגרת הצעתי במכרז המציע -___________________ )להלןהצהרה זו מוגשת על ידי _______ .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   13/2019מספר    

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

 כדלקמן : הקובע  1951 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 19סעיף  .2.1
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על "

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
זוג, הורה, בן או בת, אח או  ןב -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

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

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

 יטה בו.לחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש  -מועצה״ 
 הקובע כי:ש( לפקודת המועצות )נוסח חד 59סעיף  .2.3

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

פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 
 ״.ר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקתלחוזה בדב

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

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

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

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .1

 לא נכונה.
 אמת. וינהם שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אני מצהיר בזאת כי הפרטי .5
מקומיות ה צו המועצות( ל3׳)ב 19אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באין  .1

רשאית להתיר  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3המועצה ברוב של  מליאת, לפיהן )מועצות אזוריות(
, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו מקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל 'א 19התקשרות לפי סעיף 

 ברשומות.

 ____________________המציע:_מורשי חתימה של חתימת                        ______________תאריך:_

 אישור עו"ד 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 __אישור עו"ד : _______________
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 (1נספח ד')

 נוסח ערבות הצעה 

 

 בנק: ________________       לכבוד
 סניף: _______________    המועצה האזורית עמק חפר 

 מיקוד: ______________  ___________________________________
 תאריך: ______________       

 ג.א.נ

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

 

 ( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס'"המבקשים"בקשת _________ )להלן פי  על .1
ימים ממועד  7לא יאוחר מתוך ₪  30,000לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך  13/2019

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  דרישתכם
ו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית בתהליך כלשהו או באופן כלשה

או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 
 לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  .2
כום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהס

 הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .3

 ועד בכלל. 30/10/2019ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה. 30/10/2019יום  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 .לתערבותנו זו בטלה ומבוט 30/10/2019 לאחר יום

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

בנק : _____________________



 

 20 

 (2נספח ד')

 נוסח ערבות ביצוע 

 

 בנק: ________________       לכבוד
 סניף: _______________    המועצה האזורית עמק חפר 

 ______________ מיקוד:  ___________________________________
 תאריך: ______________       

 ג.א.נ;

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

 

"( בנוגע לחתימת הסכם מיום _______, לאספקת המבקשיםעל פי בקשת _________ )להלן " .1
ש"ח( )שישים אלף ש"ח  10,000ספרי לימוד אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

הפרשי בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן: "
 "(.הצמדה

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

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

 לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .1

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

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן : .5

"המדד ועל, עפ"י ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפ
)להלן  _______שפורסם ביום  _______( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש החדש"

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

 תי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובל

 ________ ועד בכלל.ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 __________ לא תענה.יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,        

 _________________בנק : ____       
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 ה' נספח                
 

 _______ תאריך:
       המועצה האזורית עמק חפר

 
 ג.א.נ;

 
 לאספקת ספרי לימוד  13/2019מכרז פומבי מס'  -כתב  הצעה והתחייבות הנדון: 

 
אנו הח"מ, ____________________ מס' חברה/זהות _________________ שכתובתנו היא 

 ____, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:____________
 

למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו  פנייתכםקראנו בעיון את  .1
 "(.מסמכי המכרז)להלן: "

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות  .2
ים, נשוא המכרז, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים רותים הדרושיבאספקת הש

 להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .3
 וההסכם האמורים, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים

רותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר יבזה לספק במועדים הנדרשים את הש
 "(.התמורה ותנאי התשלוםהתחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים )להלן: "

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת  .1
י שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט הציוד לבעלי הצעה אחרת כפ

 בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .5.1
 , כפי שיקבע על ידכם.אחר

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. .5.2

 -להתחיל באופן מיידי בביצוע התחייבויותינו על פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .5.3
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. -הכל כפי שיקבע על ידכם 

ועד חתימת החוזה את העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים, במ -להפקיד בידיכם  .5.1
 לרבות הערבות הבנקאית, כנדרש במסמכי המכרז והחוזה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל  .1
בכלל, תחשב  המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה

נו, מבלי שהדבר יגרע יהצעתנו וקבלתה על  ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לבינ
 מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.

אם נדרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו 
 וזה וכל המסמכים הכלולים בו.במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות הח

 

כערבות לקיום התחייבות שבהצעתנו זו )להבדיל מהערבות לקיום החוזה( הרינו מצרפים בזאת  .7
על  30/10/19ליום ערבות בנקאית אוטונומית, של בנק __________, סניף ________ בתוקף עד 

ם באופן בלתי חוזר כי ש"ח, לפקודתכם על פי הנוסח הכלול במכרז, ומייפים את כוח 30,000סך 
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 3שבהצעתנו זו ולא נחתום על החוזה תוך  –כולן או מקצתן  –נו יבמקרה ולא נקיים התחייבויות
ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת מכירה שתשלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתציע 

אש או המועצה, הרי הזכות בידכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית זאת בלי כל הודעה מר
התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד 

 לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד  .1
פת כפי שייקבע על ידי המועצה.  במידה ובמהלך האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוס

 תקופה זו נדרש על  ידכם  לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.

מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות  .9
זה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או אי

 על כל טענות אלה.

סיון ובעלי יכולת מקצועית וכספית לשם אספקת השירותים יהננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע ונ .10
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים ינשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ

 וד הנדרש ובאיכות מעולה.לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הצי

  -להלן פירוט הניסיון שלנו באספקת השירותים נשוא המכרז  .11

 

זהות הגוף לו 
 סופק שירות 

 מס' טלפון שם גורם ממליץ  היקף השירות תקופת השירות

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 מצורפים בזאת אישורים ומסמכים נוספים כנדרש במכרז: .12
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________ 

רז ובחוזה הצעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות הינה כמצוין במסמכי  בהתאם לכל המפורט במסמכי המכ
 המכרז המצורפים.
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 'ונספח 

 כתב כמויות
 כתב הכמויות מורכב משני המסמכים הבאים: .1

דפי פירוט ספרי הלימוד, הכמויות והמחירים המוצעים עבור כל אחד ממוסדות החינוך  .1.1
 (."דפי הפירוט"ם )להלן: יהרלבנטי

 "(.טבלת ריכוז ההצעותהצעות המפורטת להלן )להלן: "טבלת ריכוז ה .1.2

  . מוסדות החינוךכל מציע למלא הן את דפי הפירוט והן את טבלת ריכוז ההצעות ביחס להעל  .2

מספר הפריטים שיוגש ע"י המציע בכל עמוד יהיה זהה למספר הפריטים שנכללו בעמוד הרלבנטי  .3
ש"ח  0ב הכמויות שלא מולא, מחירו יהיה סעיף בכת בדפי הפירוט. כל עמוד יש לסכם בנפרד.

וזאת ביחס לכל כתב כמויות של מוסד  –כלל באופן זה כחלק מסיכום המחירים בכתב הכמויות יוי
  חינוך רלבנטי.

 במקרה כזה, המחיר הנמוך שינקב יחייב את המציע. -אין לנקוב במחירים שונים לגבי אותו מוצר 
 , הצעה חלקית תפסל על הסף.החינוךלכל מוסדות יש לתת הצעה כספית ביחס 

דפי הפירוט ערוכים ביחס לכל אחד ממוסדות החינוך והם נמצאים בתוך שקית ניילון המהווה  .1
 חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומכתב הכמויות.

 טבלת ריכוז ההצעות הינה כמפורט להלן: .5

ההצעה הכספית ריכוז  שם מוסד החינוך
 למוסד 

 מע"מ( ללא )בש"ח 

הכספית  ההצעהריכוז 
 כולל )בש"ח למוסד 

 מע"מ(

   בית יצחק

   משגב

   כפר ויתקין

   קדם

   אביחיל

   ל"הרא

   שדות

   יובלים
 

 ______________ שם  המציע: 
 ______________          כתובת:
 ______________          טלפון: 

 ______________ פקסימיליה:
 ______________        תאריך:  

        __________________________ 
 חתימת  המציע                                                                  
 )חותמת וחתימות במקרה של תאגיד(                        
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 רשימות ספרים לפי בתי ספר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


