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הנדון  :מכרז מסגרת פומבי מס' 34/19
לאספקת והתקנת מזגנים במוסדות חינוך וציבור בראש העין
 .1כללי מהות המכרז:
א .עיריית ראש העין (להלן  -העירייה) מבקשת בזה הצעות מחיר לאספקת והתקנת מזגנים
במוסדות חינוך וציבור בתחום השיפוט של העירייה לפי המכרז הנדון.
ב .מהות המכרז :מכרז זה הינו מכרז מסגרת ,אשר נועד לבחירתו של ספק אשר העירייה
תוכל להתקשר עמו ,מעת לעת בהתאם לצרכיה במהלך תקופת ההתקשרות והתקופות
המוארכות ,ככל שיממשו ,עפ"י הזמנת עבודה בכתב חתומה ע"י מורשי חתימה של
העירייה ,לאספקת והתקנת מזגנים למסדות חינוך וציבור על פי דרישת העירייה.
ג .לצורך הערכה כללית בלבד ומבלי שיהיה בכך כדי לחייב את העירייה בכל אופן שהוא,
יצוין בזאת כי ההיקף הכספי המשוער של כלל הרכישות נשוא המכרז עומד על כ-
 ₪ 650,000לשנה ,אולם העירייה תהיה רשאית להוציא לפועל במסגרת המכרז כל חלק
מהיקף זה ,וזאת על פי הזמנת עבודה החתומה ע"י מורשי החתימה של הרשות .אי
הוצאתו לפועל של כל חלק מהפריטים המצוינים בכתב הכמויות מכל טעם שהוא,
לשיקול העירייה ,לא יזכה את הזוכה והמציע מוותר מראש על כל טענה כלפי העירייה
לעניין זה.
ד .העירייה לא תהיה חייבת לקבל השרות אצל המציע הזוכה בלבד ,או שירות כלשהו
מהמציע ותהיה רשאית לקבל שירות במקביל אצל כל גורם אחר ,גם בתוך תקופת החוזה
וללא כל הגבלה.
 )2מסמכי המכרז:
המסמכים המפורטים מטה מהווים את מסמכי ההצעה והחוזה:
א .מכתב הזמנה זה.
ב .הצעת והצהרת הספק.
ג .חוזה.
ד .נספחים:
 .1נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים – נספח א' 1
 .2נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים – נספח א' 2
 .3נוסח תצהיר תביעות משפטיות – נספח א' 3
 .4נוסח תצהיר הרשעות פליליות – נספח א' 4
 .5אישור פרטי ספק ויצרן  -נספח א' 5
 .6שירות ואחריות -נספח ב'
 .7אישור ביטוח – נספח ג'
 .8ריכוז מסמכים  -נספח ד'
כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים .
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במקרה שהתגלתה סתירה בין מסמכי המכרז ינהג המציע בהתאם להוראות מנהל מח' תפעול בעירייה –
מר יריב חרזי ,או מי שיוסמך על ידו.
 )3ההצעה והגשתה
א .כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההצעה או כל הסתייגות לגביה בין
אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת
עלול לגרום לפסילת ההצעה.
ב .לא יאוחר מ  3 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות  ,יודיע המציע
בכתב לסגן מנהל אגף החינוך למנהלה ולוגיסטיקה על כל סתירות ,שגיאות,
אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי ההצעה ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו
בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי ההצעה או הנוגע לפרט כלשהו
מפרטי ההצעה.
מסר המציע הודעה כאמור לעיל ,תמסור העירייה ,אם תראה לנכון לכך ,תשובות
בכתב ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
עותק של השאלות והתשובות ימסרו לכל אחד מהמציעים וכל מציע יצרפם כחלק
בלתי נפרד מהצעתו.
מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי
מטעמה ,אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

)4

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום מזומן של  ₪ 1,000בימים א',ב' ,ד' ו -ה' (כולל) בין
השעות  12:00 – 08:00במשרדי העירייה שבמחלקת הגבייה רח' שילה  21ראש העין.
עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה.
מציע שלא רכש את מסמכי המכרז לא יוכל להגיש הצעה למכרז והצעתו תיפסל.

)5

המציע יגיש במעטפה סגורה עליה יצוין מכרז מס'  34/19שני העתקים של כל מסמכי המכרז
חתומים בידי המציע בכל עמוד בראשי תיבות וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך זאת
כאשר פרטי הצעתו ימולאו על גבי טופס ההצעה (מסמך ב') שבתיק המכרז ויחתום על המעטפה.

 )6א .את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת ההצעות הנמצאת בלשכת
מנכ"ל העירייה עד ליום 16.7.19 :בשעה12:00 -
ב .מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד שעה  ,12:00לא תיחשב כמעטפה
שנמסרה במועד.

ג .סיור קבלנים ופגישת הבהרות תתקיים בעיריית ראש העין ביום 7.7.2019
בשעה  .10:00ההתכנסות תהיה במחלקת מינהלה ולוגיסטיקה באגף החינוך רח'
דב גרונר  3משרדו של עמי חלה  -סגן מנהלת אגף החינוך.
 )7כל המסמכים שרשומים בסעיף  2הם רכושו של המזמין ,הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת
ההצעה והגשתם בלבד ,ועליו להחזירם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף ( 6א) בין אם יגיש את
ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 )8א .על הספק להפקיד לזכות העירייה יחד עם הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית חתומה לפקודת
העירייה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של – 42,500ש"ח( .להלן" :הערבות").
ב .הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה,
ותשמש כבטחון לקיום תנאי המכרז ולחתימת חוזה ע"י הספק אם יוזמן לחתום על החוזה
ולא יעשה כן.
ג .הערבויות יוחזרו לספקים האחרים לאחר חתימת החוזה עם הספק שהצעתו תתקבל .אם
הספק שהצעתו תתקבל לא יחתום או יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב לעיל ,או לא
יקיים את תנאי המכרז הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י המזמין וייחשב כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור או אי קיום תנאי
המכרז.
ד .תוקף הערבות יהיה עד ליום . 31.10.2019 :
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)9

)10
)11

מסירת העבודה :הזמנה זו נמסרת לספק בתנאי מפורש כי אין המזמין מתחייב לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא ,וכי הדבר מסור להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של
המזמין.
הספק מאשר כי הוא קרא והבין את כל מסמכי ההצעה וכי הוא מסכים לכל תנאיהם
וכל האמור בהם.
א .הצעת הספק כוללת את כל המרכיבים והתוספות למיניהן ,למעט מע"מ ,ולרבות
תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה.
ב .על הספק לרשום את הצעתו בדיו במסמך ב' בסעיף  13במקום המיועד לכך ועל כל רכיבי אין
לציין הנחות שונות לרכיבים שונים ,ציון הנחות שונות כאמור יבואו לפסילת ההצעה.
ג .העבודה תבוצע בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים בחוזה ובמסמכי
ההצעה והנספחים להצעה .כמו כן ,יספק המציע את כל החומרים והציוד הדרושים
לביצוע העבודה הנ"ל.

 )12א .העירייה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז כולו או חלקו בכל שלב
ולמסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד.
ב .העירייה רשאית לקבל חלק מההצעה של משתתף ולהוציא לפועל ע"י הספק חלק מן
העבודה לבד ,ובאותה עת לקבל חלק מהצעה של משתתף אחר ולהוציא לפועל
החלק האחר ע"י משתתף אחר.
 )13תקופת החוזה:
תקופת החוזה הינה למשך  12חודשים מיום חתימת החוזה על ידי הצדדים.
העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות  12חודשים כל
אחת ,או חלק מהן (סה"כ תקופת החוזה ותקופות ההארכה ,ככל שיממושו 36 ,חודשים) .למען
הסר ספק מובהר ,כי אין העירייה מתחייבת להאריך את תקופת ההסכם וכי הדבר יהיה נתון
לשיקול דעתה בלבד.
 )14בגין איחור בהתקנת ואספקת מזגנים ובמתן שירות במסגרת שנת האחריות כאמור בנספח ג'
למכרז זה  ,ישלם הספק לעירייה פיצויים מוסכמים בסך  ₪ 300לכל יום איחור.
 )15תנאי סף ותנאים נוספים
על המציע להגיש את המסמכים המפורטים להלן ולקיים את התנאים המוקדמים הבאים:
לתשומת לב :אי מילוי אחר התנאים בסעיף זה או אי צירוף מסמך מתאים עלול לגרום לפסילת
ההצעה ע"י ועדת המכרזים.
תנאי סף
א .אישור רישום בפנקס הקבלנים מתאים לסמל ענף  170ב' .1
ב .על המציע להיות בעל ניסיון של  3שנים אחרונות ( )2016-2018באספקת והתקנת
מזגנים בהיקף מצטבר של לפחות ( ₪ 1,000,000כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים
2018 ,2017 ,2016
להוכחת עמידה בתנאי דלעיל על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח על היקף הכספי
של  ₪ 1,000,000של אספקת והתקנת מזגנים בכל אחת מהשנים ,2016-2018
האישור יתייחס לכל שנה בנפרד.
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד  ,וכל האסמכתאות והערבויות המפורטות להלן
יהיו על שם המשתתף בהצעה.
תנאים נוספים:
המציע יצרף להצעתו בנוסף לאמור בסעיף (15א'-ב') את המסמכים הבאים :
 .1אישור תקף מרשות המיסים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו – .1976
 .2אישור תקף לניכוי מס במקור .
 .3אישור עוסק מורשה.
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 .4אישור רו"ח בדבר העברת ניכויים והפרשות לעובדים כנדרש על פי דין.
 .5אם המציע הוא תאגיד – יש לצרף
 תעודת רישום של התאגיד
 תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ,הכולל רישום בעלי המניות
ומנהלי החברה.
 אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את
התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
 .6תצהיר כי הקבלן ממלא אחרי הוראות חוק שכר מינימום וכל דין הנוגעים להעסקת
עובדיו ,בנוסח המצורף כנספח א' .1
 .7תצהיר העסקת עובדים זרים ,חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח
המצ"ב כ נספח א' .2
מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע ,בשנתיים האחרונות ,בפסק דין חלוט בעבירה
לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים ,הצעתו לא תבוא לדיון כלל.
 .8תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד מציע/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס
נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע .התצהיר יהא
חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב כ נספח א' . 3
 .9תצהיר לפיו המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,לא הורשע הפלילים.
התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב כ נספח
א' . 4
 .10שני העתקים של כל מסמכי המכרז חתומים בעט דיו בראשי תיבות על כל דף ממסמכי
המכרז וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.
 .11ערבות כנדרש בסעיף  8לעיל.
 .12קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
את כל המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום
לעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים
מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ,וזאת לצורך הוכחת עמידתו של
המציע בכל תנאי המכרז.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע
התחייבויותיהם על פי המכרז ,והעירייה תהא רשאית לערוך בדיקות משלה בדבר ניסיונו
של המציע .תוצאות הבדיקות הנ"ל ,אם בכלל תעשנה ,תכללנה במסגרת שיקולי העירייה
לבחירת הזוכה במכרז זה.
מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע ,בשנתיים האחרונות ,בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק
שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים ,הצעתו לא תובא לדיון כלל.
 )16בחינת ההצעות בחירת הספקים הזוכים
א .בעת הדיון בהצעות רשאית הועדה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע בותקו אמינותו ובכושרו
לבצע את העבודה כפי שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו לרבות על סמך
ניסיון קודם של העירייה עם הספק.
ב .העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישת המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
ג .על הספק למלא בדיוק את ההערות והפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה ,לסמן בראשי
תיבות כל דף של המסמכים הנ"ל ולחתום חתימה מלאה במוקמות המיועדים לכך.
ד .במקרה של מתן אחוזי הנחה שונים על ידי משתתף ,בשתי חוברות המכרז ,יובא בחשבון המחיר
הנמוך מבין השניים.
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ה .אי הגשת הצעת מחיר /או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
ו .על הספק להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא
תובאנה בחשבון ,ואינן מחייבות את העירייה .כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעפרון
בתוספת החותמת של ספק ,תאריך וכתובת .כן יש לרשום את שם הספק באופן ברור נוסף על
החתימה.
ההוראות האמורות לעיל בתנאי ההצעה אלו תחולנה בנוסף לאמור בחוזה ורק במקרים שבהם
סותרות הוראות אלה את התנאים הכלליים ,יראו את הוראות התנאים הכלליים ,כמבוטלות
או מתוקנות לפי העניין.
)17

אופן קביעת הקבלן הזוכה
במכרז זה אין לציין מחירים.
א.
מחירי היחידות מפורטים בכתב הכמויות אשר במסמך ב' והמחירים הנקובים בכתב
ב.
הכמויות והתוספת מהווים את המחירים המקסימליים שנקבעו על ידי העירייה.
המחירים המקסימליים המוצעים ע"י העירייה אינם כוללים מע"מ.
המחירים אינם צמודים למדד .במידה ויוארך החוזה לשנה נוספת ,אזי ההצמדה למדד
ג.
המחירים לצרכן תיעשה בתום השנה הראשונה של החוזה ופעם אחת בלבד בתחילת כל
תקופת הארכה.
המציע מתבקש ליתן הצעתו על ידי נקיבת הנחה באחוזים אשר תהיה הנחה אחידה לכל
ד.
המזגנים  /מוצרים  /עבודות המפורטים בכתב הכמויות ובטבלת התוספות.
ציון אחוזי הנחה שונים לרכיבי המכרז השונים יביא לפסילת ההצעה.

 )18מציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה (להלן – "הזוכה") ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו,
יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום ,תוך  7ימים מתאריך
הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז ,וכן להמציא לעירייה במעמד החזרת ההסכם כאמור
ערבות בנקאית ואישור ביטוח כנדרש.
לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים לעיל ,כולם או מקצתם ,תהא
העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את הערבות
המצורפת להצעת המציע ,כאמור בסעיף  8לעיל ,וכן למסור את ביצוע העבודה למי שיקבע
על ידה ,והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על
עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת
ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו לבצוע העבודה.
 )19העירייה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
_________________
שלום בן משה
ראש עיריית ראש העין
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עיריית ראש העין
אגף כללי

מסמך – ב'

הצעת והצהרת הספק
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הצעת והצהרת הספק
(מסמך ב')
לכבוד
עיריית ראש העין
תאריך______________
א.ג.נ.
הנדון :מכרז מסגרת פומבי מס'  34/19לרכישת מזגנים במוסדות חינוך וציבור בראש העין.
אני/אנו הח"מ_______________________________,
מגיש בזאת את הצעתי/נו לביצוע העבודות לפי הצעת המחיר הנדון.
הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים אשר צורפו בתיק
ההצעה ומצויים במסמכי ההצעה .גם אם לא צורפו לתיק אך מאוזכרים בו או משתמעים מהאמור
במסמכים אלה נמצאים ברשותי.
הנני מצהיר ,כי ביקרתי במקומות בהם יותקנו המזגנים ולמדתי את התנאים המיוחדים של המקום ואת
שאר התנאים הנדרשים לביצוע העבודה ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
הנני מצהיר בזה שהבנתי את כל המסמכים האלה ותנאיהם ואני מסכים להם ,כי לאחר שסיירתי וראיתי
את מקום העבודה ותנאי הגישה אליו וכן על הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות בעבודה וביצועה
ידועים ומוכרים לי ,ובהתאם לזה ביססתי את הצעתי כך שלא אציג תביעות או דרישות המבוססות על
טענות של אי הבנה כלשהי של תנאי החוזה או של יתר המסמכים הנ"ל ואני מוותר בזה מראש על טענות
אלו.
הנני מצהיר שיש לי הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא הצעה זו.
הנני מצהיר כי ידוע לי כי העירייה אינה חייבת לקבל השירות ממני בלבד או בכלל.
אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:
 )1להוציא לפועל ,בהתאם למסמכים הנ"ל כולם יחד ,את העבודות המתוארות בהצעה הנ"ל,
לפי המחירים שבהצעתי המצורפת וכפוף לכל שאר תנאי ההצעה והחוזה.
 )2לחתום אצלכם על חוזה ולהמציא ערבות בצוע כנדרש בסעיף  2ב' לחוזה ולאישור ביטוח
כמפורט בסעיף  4לחוזה (מסמך ג' למכרז זה) כל זאת לא יאוחר משבעה ימים מהתאריכים
בו תודיעו לי כי זכיתי בהצעת המחיר כולה או חלק ממנה  -ואני מצהיר כי ידוע לי כי אם
לא אחתום אתכם ,ו/או לא אמציא ערבות בצוע אאבד את זכויותיי לקבלת העבודה.
 )3בנוסף במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה ו\או לא אמציא ערבות בצוע או אישור ביטוח
כאמור לעיל בסעיף  2לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה או לא אקיים את
תנאי המכרז ,הנני מסכים שתממשו את הערבות המצורפת להצעתי זו ע"י הצגתה בבנק או
בעירייה פירעונה וחילוטה.
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 )4אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך התקופה בה הערבות הבנקאית שהנני
מצרף להבטחת עמידתי בהצעה תהא בתוקף.
 )5ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף  2למכתב
הזמנה ,וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה.
 )6הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב למעלה ואני מסכים
לאמור שם.
 )7כערבות לקיום התחייבותי שבהצעתי זו ,ובהתאם לסעיף  8למכתב ההזמנה הריני מצרף
בזה ערבות לפקודתכם ומייפה את כוחכם בצורה בלתי חוזרת ,כי במקרה ולא אקיים
התחייבויותיי כולן או מקצתן  -שבהצעתי זו ,הרי זכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל
הודעה או התראה נוספת ,ומוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות
הערבות הנ"ל.
 )8אני מתחייב להמציא לכם ,ביום שייקבע לחתימת החוזה ערבות בנקאית צמודה
המאושרת על ידכם ,להבטחת מילוי תנאי החוזה .הערבות תהיה בסך של  65,000ש"ח .
הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ובת תוקף למשך תקופת החוזה ועוד שלושה
חודשים ,הערבות הנ"ל תשמש כבטחון לקיום התחייבויותיי על פי החוזה .ככל שימומשו
תקופות ההארכה תוארך הערבות למשך תקופות ההארכה ועוד שלושה חודשים .כמו כן
הנני מתחייב עם חתימת החוזה לביילו על חשבוני ,ככל קיימת חובת ביול על פי דין,
ולהחזירו לעירייה מבויל תוך שלושה ימים ממועד החתימה.
 )9ערבויות בנקאיות נוספות יומצאו על ידי ,בהתאם לאמור בחוזה .המחירים שבהצעתי
אינם כוללים מס ערך מוסף.

)01

אני מתחייב לספק ולהתקין מזגנים כמפורט בטבלאות דלהלן במחירים הנקובים בטבלאות ,לאחר
שיעור ההנחה שבהצעתי ,ובהתאם לכל תנאי המכרז.
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כתב כמויות ומחירי מקסימום בש"ח למזגנים והתקנות (לא כולל מע"מ)
כמות

מחיר
מזגן

מחיר התקנה
בסיסית

סה"כ
אספקה+התקנה

דגם המזגן

מס'

מס'

1

אספקה והתקנת מזגן דגם
 1( 10כ"ס)

9,250

1

1,520

760

2,280

2

אספקה והתקנת מזגן דגם
 1.1/4( 14כ"ס)

12,000

1

1,710

760

2,470

3

אספקה והתקנת מזגן דגם
 1.5( 18כ"ס)

16,000

1

2,200

760

2,960

4

אספקה והתקנת מזגן דגם
 2( 21כ"ס)

18,000

1

2,600

860

3,460

5

אספקה והתקנת מזגן דגם

23,600

1

3,400

950

4,350

BTU

 2.5( N28כ"ס)
6

אספקה והתקנת מזגן דגם
 3.5( 35כ"ס)

29,000

1

7

אספקה והתקנת מזגן דגם
 4( 40כ"ס)

34,000

1

5,700
6,300

1,150

6,850

1,150

7,450

** התקנה בסיסית כוללת :צנרת נחושת  4מ' +תושבת +צינור ניקוז  4מ'.
*** בסע'  – 6,7יש להתייחס למזגן מוסדי – סקולר.

תוספות

סוג התוספת

מחיר מקסימום ליח'
כולל אספקה והתקנה
בש"ח (לא כולל מע"מ)

כמות

מטר צנרת נחושת

1

90

מטר PVC

1

30

מעבר קיר בטון

1

130

מעבר תקרה (כולל מקל סבא וזיפות)

1

250

פירוק מזגן ישן ופינויו בתאום עם
העירייה
צינור ניקוז  1מ'

1

130

1

20

העתקת נקודת חשמל קיימת

1

300

נקודת חשמל חדשה מלוח החשמל

1

600

סורג  -כולל מנעול
סורג -לא כולל מנעול

1
1

150
100
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הבהרות:
 .1הובלת והתקנת המזגנים על ידי הספק ועל חשבונו למוסדות החינוך והציבור.
** .2התקנה בסיסית כוללת :צנרת נחושת  4מ'+תושבת+צינור ניקוז  4מ'.
 .3אספקת והתקנת המזגנים תבוצע בתיאום מלא עם סגן מנהל אגף החינוך של העירייה או מי
מטעמו.
 .4מזגנים יהיו מסוג "תדיראן" או "אלקטרה" או שווה ערך.
 .5המזגנים יהיו מדגם סקולר (אנטי ונדאלי) או ע"פ דרישת העירייה.
 .6עבודות נוספות שלא נזכרות במכרז ישולמו ע"פ מחירון דקל מהדורת  2018פחות .15%
 .7כל העבודות יבוצעו אך ורק באישור הגורמים המוסמכים כלומר באישור גזבר וראש העיר
(ע"פ הזמנות מאושרות כחוק).
 .8תנאי תשלום :שוטף .90+
 .9התמורה סופית ולא תשולם תוספת מכל מן וסוג שהוא.
 .10בהתקנת המזגנים יגיש המתקין את תעודת האחריות חתומה ע"י המתקין  +תעודת טכנאי מורשה
להתקנת מזגנים.
 .11אחריות ושירות לפי המפורט בנספח ב' למסמכי המכרז.
 .12מועד אספקה :תוך  7ימים מעת הוצאת כל הזמנה והזמנה.

 .13הצעתי היא כדלקמן:
הנחה ממחירי המקסימום שנקבעו על ידי העירייה לאספקה והתקנת מזגנים כמפורט
לעיל היא בשיעור של  ________ %על כל הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות ובטבלת
התוספות.
(*ניתן לנקוב את אחוזי ההנחה באחוזים שלמים או בדיוק של מקום אחד לאחר הנקודה)
הצעתי זו ניתנה ביום_________________

מתוך הבנה ורצוני החופשי.

שם המציע___________________:
כתובת______________________:
טלפון_______________________:
פקס________________________:
מס' רישום בפנקס הספקים________:
דואר אלקטרוני _________________________________ :

___________
חתימה

_____________
חותמת
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עיריית ראש העין
אגף כללי

מסמך – ג'

חוזה
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חוזה
מסמך ג'
שנערך ונחתם בראש-העין ביום_____________ לחודש___________2019
עיריית ראש-העין
בין:
מצד אחד
(להלן" :העירייה”)
לבין_____________________
ת.ז/.ח.פ__________________ .
כתובת ____________________:
בערבותם אל הנ"ל כולם יחד וכל אחד לחוד.
(להלן" :הספק")

מצד שני

הואיל :והעירייה פרסמה מכרז מסגרת פומבי מס'  34/ 19לאספקת והתקנת מזגנים במוסדות חינוך
וציבור בראש העין (להלן – המכרז ) וקיבלה את הצעתו של הספק לאספקת והתקנת מזגנים במוסדות
חינוך וציבור תמורת הסכומים עפ"י הצעתו (להלן ":שכר החוזה").
והואיל :והספק מעוניין בביצוע העבודה.
הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא לחוזה והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה.
הנספחים כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף  2למכתב ההזמנה ,כל מסמכי המכרז ייקראו
להלן "החוזה".

.2

תמורת תשלום שכר החוזה מתחייב הספק לבצע את העבודה בהתאם להוראות החוזה.
א.
ב.

.3

תמורת ביצוע העבודה על ידי הספק כאמור לעיל ,מתחייבת העירייה לשלם לספק את
שכר החוזה בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.
הספק ימציא ערבות בנקאית צמודה למדד מחירים לצרכן להבטחת ביצוע העבודה בסך
 65,000ש"ח (להלן" :להלן ערבות בצוע") .למשך תקופת החוזה ועוד שלושה חודשים
וכן לתקופות ההארכה ועוד שלושה חודשים ,ככל שתקופות ההארכה ימומשו .
יפר הזוכה את החוזה או תנאי מתנאיו -רשאית העירייה ,מבלי לגרוע מכל הוראה
אחרת לפי חוזה ומסמכי מכרז זה לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו לפי שיקול
דעתה בלעדית ומבלי שלזוכה תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי העירייה בקשר
לכך .סכום הערבות שחולטה יהיה לקניינה הגמור של העירייה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות.
במידה שלא ימסור הקבלן לעירייה את הערבות לביצוע בהתאם להוראות סעיף זה,
הערבות שצירף הקבלן להצעתו במכרז לא תוחזר ,והעירייה תהא רשאית לראותה
ולהשתמש בה כערבות עפ"י סעיף זה .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מחובת הקבלן
להמציא לידי העירייה את הערבות לביצוע כמפורט בסעיף זה.

א .הספק יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ולכל אבדן שייגרמו לעירייה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או
לרכושו ,כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או על
ידי מי שנתון למרותו.
ב .הספק מתחייב לשלם כל נזק או פיצוי המגיעים על-פי דין לעובד או לכל אדם אחר ,כתוצאה
מתאונה או נזק כלשהם שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ,או בקשר עמה בין במישרין ובין
בעקיפין .הספק מתחייב לפצות ולשפות את העירייה בגין כל סכום בו תחויב כתוצאה מנזק
או תאונה כאמור.

 .4מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הספק ומי מטעמו להלן -הספק) ו/או על פי דין או הסכם,
מתחייב הספק להחזיק בתוקף ביטוחים בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח
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מצורף כנספח ג' להסכם זה (להלן -האישור) ,וימציא לביקורת העירייה את האישור עד מועד
חתימת הסכם זה או במועד אחר כפי שתקבע עירייה.
המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן ,לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח,
הינה תנאי מוקדם למתן אישור לו לפעול על פי ההסכם ,מהעירייה .לא יהיה בעיכוב
במתן אישור לפעול ,עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הקבלן משום הפרת ההסכם מצד
העירייה ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי העירייה ומי מטעמה
אינן מטילות על העירייה ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח,
הפוליסות ,טיבם ,היקפם ,התאמתם לנשוא הביטוח ,תוקפם או העדרם.
 .5אם הספק לא יספק ויתקין מזגנים במועד ,יאחר במתן שרות במועד הנקוב בנספח ב' ובמסמך
הצהרה והצעת הספק מסמך ב ,העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה עם כל ספק אחר ולחייב
את הספק בהוצאות.
 .6מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם העירייה תורה על הפסקת העבודה מכל סיבה שהיא יפסיק הספק
את העבודה .במקרה כאמור תשלם העירייה לספק רק עבור מזגנים שסופקו והותקנו לשביעות
רצונה והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ,שלמה העירייה סכומים ביתר יוחזרו הכספים
לעירייה תוך  14יום מעת הפסקת עבודת הספק ,סעיף זה גובר על כל הוראה בנספחים.
 .7א .ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק
ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי ההצעה.
ב .הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את
ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך .
בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה
של רשות מוסמכת ,חייב הספק להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר
כאמור.
ג .מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו
של הספק בלבד .הספק בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי
מסמכי החוזה על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת
הסכמת העירייה מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות
סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
ד .הספק מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם
לפעם ,בחוק וכן יינתנו לעובדים כל הזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי כל דין וכי
לדרישת העירייה ימציא לה אשור רו"ח בעניין .הספק מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א  1991 -וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1953
הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הספק ,תהווה הפרה של תנאי החוזה.
ה .הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה,
הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.
ו .מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבחוזה כספק עצמאי ולא יהיו
שוררים בין העירייה לבין הספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו
ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד ,וכל אלה אינם משתלבים במסגרת העירייה
ועובדיה ,על כל הכרוך והנובע מכך ,והצדדים מצהירים מפורשות כי אין בחוזה זה או
בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין הספק ו/או מי מעובדיו
ו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין העירייה  .הספק מתחייב לפצות את העירייה
ו/או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו
בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.
.8

א .הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה  ,או כל חלק ממנו,
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי חוזה.
ב .הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה ,כולה או מקצתה ,ואולם העסקת
עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה,
אין בה ,כשלעצמה ,משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.
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ג .הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של הרשות המזמינה להעסקתו של קבלן משנה
והסכמתה תוכל להינתן בסייגים שהספק יתחייב במפורש למלאם.
הסכמת הרשות המזמינה למסירת חלק של העבודה לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור
בסעיף זה להלן ,לא תפטור את הספק ולא תגרע מאחריותו המלאה של הספק לבצוע העבודה לפי
כל תנאי חוזה זה ,כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי קבלן משנה ,על ידי הספק עצמו.
.9

הספק יקיים את דרישות הדין ויחזיק ברישיונות ככל שנדרשים על פי דין .

.10

הספק מתחייב לבצע את האספקה תוך  7ימי לוח ממועד קבלת הזמנה חתומה על ידי
מורשי החתימה של העירייה וברמה מקצועית טובה ,אשר תניח את דעתו של הממונה
על האספקה ולנהוג בהתאם להנחיותיו.

.11

הספק מתחייב לבצע את התקנת המזגנים ברמה מקצועית טובה ,באמצעות מתקינים מוסמכים
(בעלי תעודות טכנאי מורשה להתקנת מערכות מיזוג אוויר) בלבד בהתאם להוראות הדין ,ככל
שתידרש העתקת נקודת חשמל או הוספת נקודת חשמל חדשה ,מתחייב הספק לבצע עבודה זו על
ידי חשמלאי מוסמך כנדרש על פי דין ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הספק לתקינות
התקנת המזגנים ועבודות החשמל.

.12

אם הספק לא עמד במועדי האספקה וההתקנה מסיבות שנגרמו על ידי העירייה או על ידי
כוח עליון ,ייקבע לוח זמנים חדש בתיאום עם העירייה ובאישורה.

.13

בגין כל יום איחור במועד אספקת והתקנת כל מזגן או מתן שרות ,ישלם הקבלן לעירייה פיצוי
קבוע ומוערך מראש על סך . ₪ 300

.14

במקרה שהעירייה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה על פי חוזה זה ,לא
ייחשב הדבר כוויתור של העירייה על זכויותיה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים אחרים.

.15

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים ,ולא תשמע כל
טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

.16

הוצאות ביול החוזה ככל שקיימת חובת ביול על פי דין יחולו על הספק.

.17

כתובות הצדדים:

כתובות הצדדים לצרכיי חוזה זה:
העירייה  -עיריית ראש העין רח' שילה  21ראש העין 48036
הספק .____________________________________-
וכל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על פי אחת הכתובות המפורטות לעיל ,תראה כאילו הגיעה
לתעודתה כעבור  96שעות מתאריך מסירתה בבית הדואר ,ואם נמסרה ביד מעת מסירתה.
ולראיה עם כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:
____________
הספק

____________________
עיריית ראש העין
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עיריית ראש העין
אגף כללי

מסמך – ד'

נספחים
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נספח א' - 1נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"בעל שליטה":
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
"שליטה":
– חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987
"חוק שכר מינימום"
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -יש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:

.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה לאספקה והתקנת מזגנים למוסדות חינוך וציבור נשוא
מכרז מסגרת פומבי מס' 34/19
המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר
מינימום והפרשות סוציאליות.

.3

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע ,לא הורשענו בפסק
דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור
העירייה.

.4

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

.2

_________________
חתימת המצהיר

_______
תאריך

אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני
מר _______________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
__________________
עורך  -דין
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נספח א'  - 2נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"בעל שליטה":
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
"שליטה":
– חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים הוגנים)
"חוק עובדים זרים"
התשנ"א .1991
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -י ש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:

.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה לאספקה והתקנת מזגנים למוסדות חינוך וציבור נשוא מכרז
מסגרת פומבי מס' .34/19

.2

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע ,לא הורשענו בפסק
דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה.

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
המצהיר

________________
תאריך

אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני
מר _______________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.

_________________
_________
עורך – דין
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נספח א' 3

ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר תביעות משפטיות
תצהיר
בתצהיר זה:
תושב ישראל  :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה " :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה"  :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
אני הח"מ _______ נושא ת.ז , _________.נושא במשרת ________במציעה במכרז
__________ח"פ_____________ (להלן " :החברה")  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז לאספקה והתקנת מזגנים למוסדות חינוך וציבור נשוא מכרז
מסגרת פומבי מס' 34/19
 .2הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו /או מי מבעלי שליטה בחברה ו/או מי ממנהלי
החברה ו/או נושאי משרה בחברה תביעות משפטיות ו /או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת
רגל ו/או כינוס נכסים ו או לתביעות כספיות שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע .
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________
המצהיר

____________
תאריך
אישור

אני הח"מ __________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני מר________________
נושא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.

_________________
עורך דין
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נספח א' 4

ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

תצהיר

נוסח תצהיר הרשעות פליליות

בתצהיר זה:
" תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש).
" בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה" :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
אני הח"מ _______ נושא ת.ז , _________.נושא במשרת ________במציעה
במכרז_______ח"פ_____________ (להלן " :החברה")  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז לאספקה והתקנת מזגנים למוסדות חינוך וציבור נשוא מכרז
מסגרת פומבי מס' 34/19
 .2הנני מצהיר כי למציע ו/או בעל שליטה במציע ו/או נושא משרה במציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי
המציע ו/או ממורשי של המציע .לא קיים כנגד המציע ואו בעלי המציע ואו כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי
ממורשי החתימה שלו ,בחמש השנים האחרונות הרשעה בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים ,290-297
 383עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
המצהיר

____________
תאריך

אישור
אני הח"מ __________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני מר________
נושא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.

_________________
עורך דין
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נספח ב'

אחריות ושירות


תקופת אחריותה של החברה לכל הציוד תהיה לשנה אחת בהתאם לאחריות יצרן ,תקופה זו תימנה
ממועד התקנת כל מזגן ומזגן.



השירות יינתן באתר הלקוח.



כל התקלות יטופלו במסגרת האחריות בזמינות של  24שעות.

 החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לסיים כל תיקון במהירות האפשרית .החברה תעמיד לצורך זה
אנשים ואמצעים מתאימים .עבור תיקונים במסגרת האחריות  ,לא תשולם לחברה כל תוספת מחיר,
והתיקונים יבוצעו על חשבונה.
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אין צורך לצרף את נספח אישור הביטוח חתום בשלב הגשת ההצעה ,אלא
לחתום עליו בראשי תיבות בלבד  ,הזוכה במכרז יידרש להמציא את אישור
הביטוח חתום .
אישור ביטוח
נספח –ג'
לכבוד :עיריית ראש העין
(להלן :העירייה/הרשות/המזמין/המבוטח השני)
מאת_________________________:סניף/מח'______
שם חברת הביטוח

א/.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים (להלן :האישור)
סימוכין :הסכם העירייה כמזמין עם ספק לרכישת מזגנים במוסדות חינוך וציבור (להלן" :החוזה/נשוא הביטוח")
אנו החתומים מטה ___________________________  ,חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כי בקשר עם נשוא
הביטוח ,ערכנו לבקשת המבוטח ביטוחים (בהיקף שקליל לפורמט המכונה "ביט" המעודכן) ,לתקופה מ  ...עד , ...
כדלהלן:
 .1ציוד כולל פיגומים בשימוש ו/או באחריות המבוטח ,לפי ערך כינון ,מפני סיכוני "אש מורחב" רבות
פרעות ,שביתות ונזק בזדון.
 .2ביטוחי חבויות ,שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר,
בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,הנקובים להלן:
א) לביטוח צד שלישי גוף ורכוש( $1,000,000 :מיליון דולר ארה"ב) .כן ישופו המבוטחים בגין כל
ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח כולל בגין רשלנות מקצועית (והסייג
לא יחול לענין כיסוי זה) ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד
מיחידי המבוטח בנפרד .לענין ביטוח זה ולפעילות המבוטחת רכוש באחריות או בשימוש המזמין ו/או
שפועלים בו יחשב צד ג' ומכוסה על פי הפוליסה.
ב) לביטוח חבות מעבידים :לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות ,פגיעה גופנת או מחלה של כל אדם
המועסק על-ידי המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם( $5,000,000 ,חמישה מיליון דולר ארה"ב) .
הביטוח ישפה את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.
הרחבות ותנאים מיוחדים
הננו מאשרים כי לעניין נשוא הביטוח בלבד כללנו ו/או יחולו בביטוחים דלעיל את התנאים כדלהלן:
 .1בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בטל ומבוטל כל חריג (אם קיים כזה) המתייחס לתביעות
עפ"י חוק הביטוח הלאומי תביעות וזאת עד למיליון דולר ארה"ב ובכל מקרה למעט תביעות המוגשות כנגד
הספק לבדו; מעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה ,אש ,התפוצצות ,אדים ,שיטפון ,בהלה ,חומרים
טעינה ופריקה ,אש ,התפוצצות ,גוף זר במזון והרעלה ,ספקים וקבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער כדין,
מכשירי הרמה; נזקי גוף מרכב ,שאינם מבוטחים בביטוח בחוק הפלת"ד (רכב חובה).
 . 2בוטלה ללא הדדיות ,זכות השיבוב ו/או התביעה של המבטחים ,כנגד עת"א וכל מי מטעמה ,פרט נגד מזיק בזדון.
 .3כל סעיף בביטוחים המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המבוטחים ,והביטוח הינו בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי הביטוח.
 .4לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ביטוח ,אלא לאחר שתקבלו אתרעה ,בדואר רשום  60יום מראש.
 .5זכויותיכם לא תפגענה מחמת ו/או עקב:
א) אי קיום תנאי ע"י המבוטח בתום לב ,לרבות איחור במסירת הודעה על אירוע נזק אלא אם המקרה היה
ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור.
ב) אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח ,תנאי בטיחות וכן השתתפויות עצמיות
(במידה ויחולו).
 .6במקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמך זה לבין הפוליסות ,תכריע הפרשנות שלטובת עיריית ראש העין.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש לפי האמור באישור זה.
לראיה באנו על החתום:
_______________ _______________
________________
_____________
שם משפחה ושם פרטי

תאריך

תפקיד

חתימה

חותמת חב' הביטוח
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עיריית ראש העין
אגף כללי

ריכוז מסמכים
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נספח ד'

ריכוז מסמכים
הספק יצרף ויסמן במקום המתאים בטבלה כל מסמך שצורף

מס'

רשימת מסמכים

.1

אישור רו"ח בדבר אספקת והתקנת מזגנים בהיקף של
 ₪ 1,000,000בכל אחת מהשנים  2016,2017ו2018-
ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  8מסמך א'.

.3

שני העתקים של כל מסמכי המכרז חתומים בראשי תיבות
על כל עמוד וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.
אישור עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף ואישור ניכוי מס
במקור.
אישור רואה חשבון או עו"ד בדבר זכות חתימה ,תעודת
רישום ותדפיס מעודכן מרשם החברות.
אישור תקף עפ"י חוק עסקאות לגופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות).
תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים – נספח א' .1

.8

תצהיר העסקת עובדים זרים – נספח א' .2

.9

תצהיר תביעות משפטיות – נספח א' .3

.10

תצהיר הרשעות פליליות – נספח א' .4

.11
.12

אישור סיווג קבלני ענף  170ב' .1
אישור ביטוח – בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים את
המבטח.

.13

אישור רואה חשבון בדבר העברת ניכויים והפרשות כנדרש
עפ"י דין.

.15

קבלה על רכישת מסמכי המכרז

.2

.4
.5
.6
.7

יש
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אין

