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מכתב הזמנה
מכרז פומבי מס'  – 44/2019במות ,מחסומים וציוד נוסף לאירועים עירוניים
עיריית ראש העין מזמינה בזאת הצעות לאספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים ,
הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש תמורת תשלום של ( ₪ 300התשלום לא יוחזר) ,במחלקת הרכש בעיריית ראש העין,
רח' שילה  21ראש העין ,בימים א' ,ב' ,ד' ו -ה' בשעות העבודה (.) 08:30-12:00
משתתף שלא רכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להגיש הצעה למכרז והצעתו תיפסל.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז (מסמכים א' ב' ג' ד') כשהם חתומים ע"י המציע ב – 2
עותקים יש להכניס במעטפה סגורה ,כשעליה מצוין – מכרז פומבי מס'  44/2019ולהפקידם
ידנית (לא לשלוח בדואר) ,בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה ,רח' שילה  ,21ראש העין ,לא
יאוחר מיום  24.9.2019שעה  12:00בצהרים.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין המשתתפים ,ללא צורך במתן נימוקים
כלשהם.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

שלום בן משה
ראש העיר
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מסמך א'
תנאים למשתתף
מכרז פומבי  44/2019לאספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים
כללי
עיריית ראש העין מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים
בתחום השיפוט של העירייה בהתאם לתנאי מכרז זה.
 .1מהות ההליך ומסמכי המכרז
א .הליך זה נועד לבחירתו של ספק עמו תוכל העירייה להתקשר בהסכם מסגרת על פיו תהא
רשאית להזמין מעת לעת בהתאם לצורכי העירייה ,אספקת במות וציוד נוסף לאירועים
עירוניים .לכל אירוע תוצא הזמנת עבודה בכתב חתומה ע"י מורשי חתימה של העירייה.
ב .לצורך הערכה כללית בלבד ומבלי שיהיה בכך כדי לחייב את העירייה בכל אופן שהוא ,יצוין
בזאת כי ההיקף הכספי המשוער של כלל הרכישות נשוא מכרז זה עומד על כ₪ 300,000 -
בשנה ,אולם העירייה תהיה רשאית להוציא לפועל 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.
ג .המפורטים מטה מהווים את מסמכי המכרז והחוזה:
א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)

מסמך זה תנאים למשתתף  -מסמך א'
כתב הצהרה והצעה  -מסמך ב'
חוזה  -מסמך ג'
מפרט טכני וכתב כמויות  -מסמך ד'
אישור ביטוח – מסמך ה'
תצהיר עמידה בתנאי סף ודרישת ניסיון – מסמך ו1/
נוסח אישור והמלצה מרשויות מקומיות מסמך ו2/
תצהירי זכויות עובדים ושכר מינימום -מסמך ו3/
תצהיר עובדים זרים – מסמך ו.4/
תצהיר היעדר תביעות משפטיות -מסמך ו5/
תצהיר היעדר הרשעות פליליות -מסמך ו6/
הצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית לעובד עירייה או חבר מועצה והיעדר ניגוד
עניינים אישי או אחר -מסמך ו7/

 .2הצעות יש להגיש על גבי טפסי המכרז הנ"ל במקומות המיועדים לכך בלבד.
 .3בנוסף למילוי טפסי המכרז כנדרש לעיל  ,יש לצרף מסמכים ואישורים כנדרש במסמכי
המכרז ,עיריית ראש העין  ,תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תכלול את כל
המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז או מי מהם  ,כשהם מלאים על כל פרטיהם
ומוגשים כנדרש.
 .4העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כל שהיא  ,או לבטל את המכרז
הנוכחי ולקיים מכרז חדש  ,הכול על פי צרכי העירייה ,בהתאם לשיקול דעתה.
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 .5אופן הגשת ההצעה
א .ההצעה תוגש ב –  2עותקים מודפסים.
ב .את ההצעה יש להגיש כשהיא חתומה על ידי המנהלים המורשים לחתום בשם
המציע ,במקור.
ג .את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה על גבי המעטפה יש לרשום " מכרז
פומבי  44/2019לאספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים "
ד .המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום  24.9.2019עד לשעה . 12:00
ה .את המעטפות יש להגיש במסירה אישית לתיבת המכרזים של עיריית ראש העין
(אין לשלוח בדואר) ,בלשכת מנכ"ל העירייה ברחוב שילה  21ראש העין.
 .6מילוי וחתימה על מסמכי המכרז ושאלות הבהרה
א .המחירים הנקובים במפרט הטכני וכתבי הכמויות הם מחירים מקסימליים  ,כוללים
את כל המרכיבים והתוספות למיניהן ,לא כולל מע"מ ,ולרבות תשלום לקרן ביטוח
והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה.
ב .העבודה תבוצע בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים במסמכי המכרז.
כמו כן ,יספק המציע את כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות הנ"ל.
ג .על הקבלן לרשום ב דיו במסמך ב' במקום המיועד לכך הנחה כללית
אחת באחוזים הניתנת על ידו לכל סוגי העבודות .אין לציין בכתבי הכמויות
הנחות שונות לסוגי עבודות שונים ,מתן אחוזי הנחה שונים ,לסוגי עבודות שונים
יגרום לפסילת ההצעה.
ד .כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות
המצורפות למסמכי המכרז ,בין בגין המסמכים ובין מכתב לוואי או בכל
אופן אחר ,יחשבו:
 .1כאילו אינם קיימים ,או
 .2עלולים לפסול ההצעה.
ה.
.7

על המציע לחתום על כל הדפ ים הכלולים במסמכי הליך המכרז בשני עותקים זהים
וחתומים בראשי תיבות בכל עמוד כולל חתימה מלאה במקומות המיועדים לכך .

א .העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז ,בטרם חלוף המועד
האחרון להגשת הצעות ,כל שינוי כאמור יובא לידיעת המשתתפים במכרז.
ב .לא יאוחר מ  3 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע המציע בכתב
למנהלת מחלקת רכש גב' קרן נוני באמצעות מייל keren@rosh.org.il :על כל סתירות,
שגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז ,כי המכרז או
הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז( ,יש לוודא בטלפון מס'  03-9007330/333קבלת
המייל)
מסר המציע הודעה כאמור לעיל ,תמסור העירייה ,אם תראה לנכון לכך ,תשובות בכתב,
לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
עותק של השאלות והתשובות ושינויים 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.
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 .8שימוש במסמכים
כל מסמכי המכרז הם רכושה של עיריית ראש העין והם מושאלים למציע לשם הכנת ההצעה
והגשתה .אין לעשות במסמכים אלה שימוש כלשהו מלבד לצורך הכנת ההצעות לעיריית ראש
העין .אין להעתיקם או להעבירם ,כולם או מקצתם ,ללא קבלת אישור לכך בכתב ,מאחראי
המחשוב בעיריית ראש העין.
 .9ערבות
א .המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה כדין ,לפקודת העירייה ,צמודה למדד
המחירים לצרכן בגובה של  7,500ש"ח (להלן" :הערבות").
ב .הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה ,כל אימת
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.
ג .הערבות תעמוד בתוקפה לפחות עד ליום .31.12.2019
ד .הערבות תשמש כבטחון לקיום תנאי המכרז וחתימת חוזה ע"י הקבלן אם יוזמן לחתום
על החוזה ולא יעשה כן.
ה .הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י
העירייה כזוכה אם הקבלן שהצעתו תתקבל לא יחתום או יסרב לחתום על החוזה תוך
המועד שננקב לעיל ,הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י המזמין וייחשב כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.
 .10על המציע להגיש את המסמכים המפורטים להלן ולקיים את התנאים 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) על המציע להיות בעל ניסיון של  3שנים אחרונות ( )2016-2018באספקת במות
וציוד נוסף בדומה לנדרש במכרז זה לעיריות ו/או מועצות מקומיות בהיקף
מצטבר של לפחות  ₪ 500,000לשלוש שנים (כולל מע"מ).
על הספק לצרף אישור רו"ח על היקף הכספי הנ"ל של אספקת במות וציוד
כאמור ,הפירוט יתייחס לכל שנה בנפרד ,יש לחתום על תצהיר עמידה בתנאי
סף בנוסח המצ"ב כנספח ו1/
ב) על הספק לצרף אישורים והמלצות לפחות מ 2-רשויות מקומיות עמן התקשר
בשנים  ,2018-2016בכל רשות מקומית בסכום מצטבר שלא יפחת מ₪ 100,000 -
כולל מע"מ.
האישורים יצורפו בנוסח המצ"ב כנספח ו2/
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תנאים נוספים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.
י.
יא.
יב.

אישור בתוקף מאת פקיד השומה או רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – .1976
תעודת עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
ערבות בנקאית להבטחת ההצעה כנדרש בסעיף .9
שני העתקים של כל מסמכי המכרז חתומים בעט דיו בראשי תיבות על כל דף
ממסמכי המכרז וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.
אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות חתימה  -במקרה שהמציע הוא
תאגיד.
אישור רו"ח כי לפי מיטב ידיעתו המציע מדווח לרשויות המס על משכורות
עובדיו ומעביר ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
אישור בתוקף מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
תצהיר המציע (אם המציע הוא חברה תצהיר של חשב השכר של החברה או
מנכ"ל /מנהל הכספים),כי הוא ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום
שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר מינימום והפרשות סוציאליות חתום על
ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב מסמך ו1/
תצהיר העסקת עובדים זרים ,חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד
בנוסח המצ"ב מסמך ו. 2/
תצהיר היעדר תביעות משפטיות ,חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י
עו"ד בנוסח המצ"ב מסמך ו.3/
תצהיר היעדר הרשעות פליליות ,חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י
עו"ד בנוסח המצ"ב מסמך ו.4/
הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד ו /או לחבר המועצה ולהיעדר ניגוד עניינים
אישי או אחר ,חתום על ידי המציע ,מסמך ו.5/
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 אישורים דקלרטיביים זאת לצורך הוכחת עמידתו של
המציע בתנאים שפורטו לעיל.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע
לביצוע התחייבויותיהם על פי המכרז ,והעירייה תהיה רשאי לערוך בדיקות
משלה בדבר ניסיונו של המציע  .תוצאות הבדיקות הנ"ל ,אם בכלל תעשנה,
תכללנה במסגרת שיקולי העירייה לבחירת הזוכה במכרז.
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 .11הודעות מזמין ההצעה
א .העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק ממנה או כל הצעה
שהיא ,והיא רשאית לדחות את כל ההצעות.
ב .העירייה תהיה רשאית לקבל את ההצעה בשלמותה או רק חלק ממנה וכן רשאית
לפצל את רכישת הציוד או השירותים בין מספר מציעים לפי ראות עיניה וכמו כן אינה
מחויבת לרכוש את מלוא הכמות עפ"י כתב הכמויות שיוצע .זכויות העירייה כמפורט
לעיל ,תקפות בשלב בחירת המציעים ובכל שלב אחר.
ג .העירייה רשאית לפסול הצעה ,לבטל חוזה שנחתם עם הזוכה במכרז זה בכל מקרה בו
ימונה לזוכה כונס נכסים ,ו/או ייכנס הזוכה להליכי פירוק ,ו/או יפגר הזוכה בתשלום
לספקים ,ו/או יתקבלו דוחות מחברות אשראי המצביעות על הרעה מוחשית במצבו
הכלכלי של הזוכה ובכושר עמידתו בהתחייבויותיו.
ד .העירייה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו
ומבלי למעט מכלליות האמור גם בשל אי קבלת הצעתו.
ה .מובהר בזאת במפורש כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר
הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.
ו .חתימת חוזה
הזוכה במכרז יידרש לחתום על חוזה בנוסח המצורף ,אשר מהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז .הצעת המציע הנבחר תהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
ז .הסכמה לתנאי המכרז
עצם הגשת הצעה למכרז זה תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל
התנאים וההוראות המופיעים לעיל.
העירייה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
_________________
שלום בן משה
ראש עיריית ראש העין
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מסמך ב'
לכבוד
עירית ראש העין
א.נ,.

מכרז פומבי  44/2019לאספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים
הצהרת והצעת המציע
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים אליו ובין
שאינם מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן :
אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה
ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על
כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את השירותים נשוא המכרז
בהתאם לתנאים שמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד למועד בו תהא תקפה
הערבות הבנקאית אשר ניתנה להבטחת הצעתנו.
להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות
בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבינכם.
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מיום הודעתכם נפקיד בידכם ערבות ביצוע
כנדרש בחוזה.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על
ידינו עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש.
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין
או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
ידוע לי כי ,לעירייה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מציעים או להזמין את ביצוע כול
העבודות נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.
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אנו מתחייבים לבצע את העבודות המתוארות במפרט הטכני ,בכתב הכמויות
ובמסמכי המכרז ,לפי המחירים שבמסמך ד' -מפרט טכני וכתב הכמויות
שנקבעו כמחירים מקסימליים בהנחה של .____________%
אין לציין בכתבי הכמויות הנחות שונות לסוגי עבודה שונים ,מתן אחוזי הנחה שונים,
לסוגי עבודות שונים יגרום לפסילת ההצעה.
הצעתנו זו ניתנה ביום ______________ מתוך הבנה ורצוני החופשי.
שם המציע ____________________________ :
מס' ת.ז /.ח.פ_____________________________ :
כתובת _________________________________ :
טלפון:

_________________________________

פקס':

_________________________________

דואר אלקטרוני _____________________________

חותמת___________________

חתימה ____________________
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מסמך ג'  -חוזה
חוזה

שנערך ונחתם ב_____________ ביום ______בחודש___________ שנה ________

בין
עיריית ראש העין
רח' שלה  21ראש העין
(להלן" :העירייה")

מצד אחד

לבין
__________________________
__________________________
_________________________

מצד שני

(להלן" :הספק")
הואיל והעירייה פרסמה מכרז לאספקת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים (המכרז האמור על כל
מסמכיו ונספחיו ייקרא להלן " :המכרז") והינו מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה,
והואיל והספק הגיש הצעה אשר זכתה במכרז (להלן" :ההצעה") ,מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד
מחוזה זה) והוא מצהיר כי הוא מסוגל ומסכים לתת את השירות המתואר במכרז ובהצעה
(להלן" :השירות") בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה זה ולמחירים הנקובים
בהצעתו.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כלהלן:
 )1העירייה מזמינה את השירות אצל הספק ,והספק מקבל על עצמו לתת את השירות לעירייה.
 )2ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,בהצעה ובחוזה זה תיחשבנה כמשלימות זו את זו
ותחייבנה את הספק כלשונן .במקרה של סתירה כלשהי בין הוראות המכרז ,ההצעה וחוזה
זה ,תחול ההוראה המיטיבה עם העירייה.
 )3א .הספק מתחייב לתת את השירות בתנאים המפורטים במכרז ובחוזה זה בדייקנות,
ביעילות ,בנאמנות ,ובמיומנות הדרושות והמקובלות ,לשביעות רצונה של העירייה.
ב .לכל אירוע תוצא הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה של העירייה.
 )4הספק יבצע את העבודה וייתן את השירות עד תומם בהתאמה גמורה למסמכי ההזמנה
ובהתאם להוראותיו ואישורו של הגורם המקצועי המאושר לצורך כך בהזמנה.
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)5

א.

ב.

תמורת התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה ,תשלם העירייה לקבלן תמורה
בהתאם להצעתו כמפורט במכרז זה .מובהר בזאת כי התמורה הינה מלאה
וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל וכי
העירייה אינה ולא תהיה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן ו/או למי
מטעמו בקשר עם הסכם זה.
תמורת החוזה תשולם לספק בתנאי שוטף  45 +בהתאם לחשבונות שיוגשו
לעירייה וכנגד הגשת חשבונית מס ערוכה כדין ובכפוף לאישורה לתשלום על ידי
הגורם המוסמך לכך בעירייה.

 )6על הספק להשיג את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים לביצוע השירות.
)7

א.

הספק מסכים לכך כי העירייה לא תישא בשום תשלום ,הוצאה ,אובדן או נזק
מסוג או מסיבה כלשהם שייגרמו לקבלן או לבאים מכוחו או לצד ג' מסיבה
כלשהיא ובכל מקום שהוא ,לרבות בחצרי העירייה ,וכן כי העירייה לא תישא
בשום תשלום כאמור למועסקים על ידי הספק או לצד ג' בשל כל הוצאה ,אובדן
או נזק שנגרמו בעת ו/או עקב ביצוע השירות ו/או הוראות חוזה זה ו/או הוראות
שיינתנו על פיו ,זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו מפורשות והוא מתחייב
לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל סכום שיחויב האחרון לשלם בקשר לכך.
"ובלבד שהעירייה עדכנה את הספק מיד עם קבלת התביעה ו/או הדרישה וניתנה
לספק אפשרות להתגונן באופן עצמאי .האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שהנזק
נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של העירייה ו/או מי מטעמה".

ב.

הספק יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור
נמצא שימוש בקשר עם ביצוע השירות על פי חוזה זה ,והוא פוטר את העירייה
ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה ,מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק
ו/או קלקול כאמור.

ג.

הספק ישפה את העירייה בגין כל סכום שהעירייה שילמה או חויבה לשלם בגין
נזק או אובדן להם אחראי הספק עפ"י הסעיפים לעיל ו/או על פי כל דין ,לרבות
בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן העירייה בקשר לחיוב כאמור.

ד.

מובהר כי הספק לא יישא באחריות לנזקים שאירעו כתוצאה מאירוע שנגרם
בזדון ו/או נזקים שאירעו כתוצאה משימוש בציוד שלא על פי הוראות הספק ו/או
היצרן ,נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל ,כוח עליון ,ברק ,אש ,מים,
אסון טבע ,תקלה במערכת מיזוג האוויר ,תקלה במערכת פיקוח לחות ,ציוד
שטופל או שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי הספק.

ה.

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הספק ומי מטעמו ו/או על פי דין או הסכם,
מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז ,בהיקף שלא יהיה
מצומצם מהמפורט באישור הביטוח המצורף כמסמך ה' למכרז והסכם זה
(להלן -האישור) ,וימציא לביקורת העירייה את האישור עד מועד חתימת הסכם
זה או במועד אחר כפי שתקבע העירייה.

ו.

המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הספק ,לרבות חידושו בתום כל
תקופת ביטוח ,הינה תנאי מוקדם למתן אישור העירייה לפעול על פי
ההסכם ,לרבות תשלום בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז .לא יהיה בעיכוב
במתן אישור לפעול ו/או בעיכוב תשלום ,עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הספק
משום הפרת ההסכם מצד העירייה ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את הספק
מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
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ז.

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 .

 )8הספק מתחייב למסור לעירייה מסמכים ,הסברים וכל מידע אחר בקשר לנשוא חוזה זה,
בכל עת ובצורה שתידרש לכך.
 )9איחור בעשיית מעשה שהעירייה רשאית לעשותו על פי חוזה זה לא יתפרש כוויתור על
עשייתו אלא אם ויתרה העירייה על כך בכתב.
 )10תקופת החוזה הינה ל 12 -חודשים מיום החתימה על החוזה ,העירייה רשאית להאריך את
תוקף החוזה עפ"י שיקול דעתה בלבד לתקופה נוספת של שנה ובסוף השנה לעוד שנה
(סה"כ  3שנים).
בכל מקרה של הארכה ימציא הספק לעירייה ערבות בנקאית לתקופת הארכה ,כמפורט
בסעיף  11לחוזה להלן.
 )11הספק ימציא ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן להבטחת ביצוע הסכם
זה על פי כל תנאי מסמכי המכרז בסך  15,000ש"ח (להלן" :להלן ערבות בצוע"),למשך
תקופת החוזה ו\או התקופות המוארכות ככל שיוארכו.
 )12הספק מתחייב שלא להעביר לקבלן משנה כלשהו את ביצוע השירות או כל חלק ממנו מבלי
לקבל תחילה את הסכמת העירייה לכך מראש ובכתב .הסכימה העירייה כאמור ,לא יהא
בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות או מאחריות כלשהי שעפ"י חוזה זה או עפ"י כל
דין.
 )13העירייה רשאית לקזז סכומים כלשהם המגיעים לה מהספק מכל סכום המגיע לספק לפי
חוזה זה ומכל סכום המגיע לספק מעסקאות אחרות עם העירייה והספק מוותר מראש על
כל טענה המתייחסת לקיזוז האמור.
 )14מענו של כל צד לצורכי חוזה זה הינו כמצוין ברישא של חוזה זה .הודעה שתישלח בדואר
רשום על ידי צד למשנהו לפי המענים דלעיל תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר  48שעות
ממועד שיגורה ואם נמסרה ביד מעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
עיריית ראש העין (העירייה)

_______________________
(הספק)

שמות מורשים ותפקידם:

שמות מורשים ותפקידם:

________________

___________________
___________________

_________________

תאריך____________ :

תאריך__________ :
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מסמך ד'
מפרט טכני וכתב כמויות
השאלה והתקנת במות וציוד נוסף לאירועים עירוניים
מס'

שם הפריט

תיאור הפריט

מחיר לפי

1

במת לאייר

2
3

גב במה גובה  2.5מ'
גב במה גובה  3מ'

מטר
מטר

100
120

4
5

מגדלים
מגדלים לרמקולים
תלויים
מגדלים לרמקולים
תלויים
במת פודיום
אוהל לבן אטום
עמודי בנק
סוכת הלבשה
הצללה

במה קונסטרוקציה לאייר עד גובה 2
מ'
קוליסות  +תליית באנר
קונסטרוקציה +בד שחור אטום כולל
התקנת באנר
 2X2X2מ' גובה
 10מ' גובה כולל בטונדות לעיגון +
תליית באנרים
 8מ' גובה כולל בטונדות לעיגון וכיסוי
בד רשת שחור +תליית באנרים
עד גובה  1.5מטר
חדר חפ"ק/הלבשה /וכד'...

מ"ר

מחיר מקסימלי
בש"ח
80

יחידה
יחידה

1800
7000

יחידה

5000

מ"ר
מ"ר
יחידה
מ"ר
מ"ר

70
30
10
30
30

יחידה
יחידה
מטר רץ
מטר רץ
יחידה
יחידה
מ"ר
כסא

60
30
35
15
300
40
3.5
3.5

מעל  500יחידות

כסא

3.0

כולל סידור
כולל סידור
קוטר  1.5-2מטר ,כולל סידור

יחידה
יחידה
יחידה

5
10
20

עד  2.5מטר
כולל עיגון
 2מטר 2 Xמטר
 6מטר  4 Xמטר
 80ליטר
 100כוסות
 3ברזים

יחידה
יחידה
יחידה
יחידה
יחידה
יחידה
יחידה
יחידה
יחידה
יחידה
מ"ר
יחידה

10
90
350
700
15
100
180
70
200
200
15
100

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מחסום לחץ
מחסום רגיל
גדר רשת היקפית
חיפוי גדר יוטה
פטרייה חימום
מטף כיבוי עם תו תקן
מחצלות
כסא פלסטיק רגיל
לרבות אזוק וסידור

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

כסא עץ +ריפוד
כסא בר
שולחן עגול ו /או
מלבני
מפת שולחן
שמשייה
סוכות הלבשה
סוכות הלבשה
פח אשפה
מיחם
ברזייה
מראה
מקרר לשתייה
דוכן נואמים
שטיח חסין אש
מאוורר תעשייתי

כולל כיסוי עליון
שטח בגובה של עד  6מטר מגובה
הקרקע ,כולל תמיכות מתוחות
ועיגונים כנדרש
כולל סידור וקשירה
כולל סידור וקשירה
גובה  2מטר עם בסיס יציב ונייד
1
כולל בלון גז
לפי מ"ר
עד  500יחידות

צבע שחור  /כחול כהה
צבע שחור
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הבהרות
 .1המחירים אינם כוללים מע"מ.
 .2לתשלום יתווסף מע"מ כחוק לאחר חישוב אחוז ההנחה .
 .3מובהר כי המחירים המצוינים לעיל כוללים את הובלת הציוד ,התקנה ,סידור ,הצרה ,איזוק,
פירוק וכיו' ולא תשולם כל תוספת על מחירים אלו.
 .4מובהר בזאת כי אין העירייה מתחייבת כי אירועים אלה יתקיימו .מקום האירוע ,היקפו ומועדו
המדויק יימסרו לזוכה בכפוף לאמור לעיל.
 .5מובהר כי על הקבלן לספק לצורך ביצוע השירותים במות יציבות ,הבמות צריכות להיות יציבות
ומחומרים איכותיים וחזקים לעמוד בכל התקנים ולעבור בדיקת בטיחות ע"י מהנדס מוסמך כל
זאת בהתאם לתקן הישראלי.
 .6לאחר הקמת הבמה על הקבלן להמציא אישורים מתאימים ככל שיידרש ועל חשבונו
המאושרים ומקובלים ע"י המשטרה ורשויות הרישוי ,לרבות אישור קונסטרוקטור.
 .7מובהר כי על הקבלן לספק משטחי במות מפודיומים בעלי תווי תקן עד  .1.20משטחי במות או
מגדלים מעל גובה  1.20מ' יהיו מורכבים על בסיס פיגום מתוצרת  LAYHERאו מתוצרת
 PLEETACKאו מתוצרת שוות איכות להם ,כולל :מדרגות עלייה משני הצדדים ,מעקות
בטיחות סביב הבמה לפי הצורך ,סגירה בבד שחור סביב הבמה ממשטח הבמה ועד לקרקע ,כולל
הובלה הרכבה ופירוק.
 .8תנאי תשלום –  45יום מתום החודש בו הומצא החשבון (בהתייחס לכל אירוע).
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בשלב הגשת ההצעה אין צורך להמציא אישור חתום על ידי מבטח המציע ,אלא לחתום בראשי
תיבות ,אישור חתום על ידי מבטח המציע יומצא לאחר זכייה.

אישור על קיום ביטוחים

מסמך ה'

לכב'
 .1עיריית ראש העין וגופיה (להלן" :העירייה""/הרשות""/המזמין/ה""/המבוטח השני")
( ................................................................ .2להלן" :הספק""/הקבלן/המבוטח (הראשי)")
מאת :שם חברת הביטוח ____________________סניף/מח'______
א/.ג.נ,.
הנדון :נספח אישור ביטוח (להלן" :האישור")
סימוכין :הסכם להספקת ציוד לאירועים (להלן" :השרות/ים""/נשוא הביטוח")
אנו ,המבטח מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח ,בתנאים שאינם נופלים
מתנאי הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים לתקופת הביטוח מ _____ -עד ______ ,לביטוחים כדלהלן:
 .1רכוש הספק :לרבות ציוד בתפעול ו/או שסופק מטעמה ,מפני סיכוני "אש מורחב" ,התקנה,
פריקה ,טעינה והובלה .המזמין הינו המוטב.
 .2חבויות ,שלגביהן בתחילת תקופת הביטוח לא יפחת הכיסוי מסכומי גבולות אחריות למקרה
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית ,בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי
הביטוח ,או ב  ₪שלא יפחת מערכי הדולר הנקובים מטה ,להלן:
א)

לביטוח אחריות חוקית על פי דין כלפי הצבור (צד ג' גוף ורכוש):
ארבעה מיליון ש"ח .כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה
לפיצוי בגין מקרה ביטוח .הביטוח הורחב בין היתר ואינו מסייג" :אחריות מקצועית" לענין
תפעול עד למיליון ש"ח ,וכן "חבות המוצר" (אלא אם אושר כי קיים ביטוח נפרד על בסיס מועד
"הגשת תביעה"); רכוש בו פועלים ו/או עליו עובדים ו/או רכוש סמוך  -עד לתת-גבול אחריות
של חמש מאות אלף ש"ח ,בהתאמה; כן ישפה את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין
אחריות המבוטח ומי מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור
כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד .רכו ש המזמין ייחשב צד ג אלא במידה שתוגמל על פי ביטוח
הרכוש.

ב)

לביטוח חבות מעבידים:
חבותו החוקית של המעסיק בגין מות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק על-ידי
המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו ,חמישה מיליון דולר .הביטוח ישפה את
המזמין היה שתט ען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.

הרחבות ותנאים מיוחדים:
מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד ,בכל הביטוחים שערכנו למבוטח נכללו ו/או יחולו
התנאים והסעיפים כדלהלן:
)1

ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה (למעט נגד מזיק בזדון) נגדכם ומי מטעמכם,
לרבות אך לא מוגבל למבטחיכם.

)2

סייגים והגבלות ,שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים (לפי
הענין) ,בין היתר בדבר :תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי
ופתאומי; חמרים רעילים או מזי קים; טעינה ופריקה; העסקת נוער כדין; שעות עבודה;
בע"ח; עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים ,קבלני -משנה; חשמל.

)3

לא יהא תוקף לביטול ביטוח ו/או להרעה מהותית ,אלא לאחר שנמסור לכם התרעה  60יום
מראש במכתב רשום.
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)4

זכויותיכם לא תפגענה מחמת :איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח ,אלא אם המקרה היה
ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם
בהיתר ו/או ברשיון העסק ,כעילה בלעדית; ו/או הפרת תנאי הביטוח על -ידי המבוטח או מי
מטעמו בתום לב ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר ,לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם;
ו/או אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח ,הוצאות תביעה ,תנאי
מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות (במידה שיחולו) ,ואלה לא יחולו עליכם.

)5

כל סעיף בפוליסות (במידה שקיים) ,המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו .למען הבהר ,לגביהם
הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי
תנאי הפוליסות ,ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  1981ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח
כפל.

)6

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.
במקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו
התנאים שלטובתכם.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור
זה.
ולראיה באנו על החתום:
שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח_______________________ :חתימה.......................
תאריך..............
חותמת מקורית של חברת הביטוח

* אישור ביטוח זה ימלא א ת תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח ,ד"ר
מיכאל מירון
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מסמך ו1/

תצהיר המציע לעניין עמידה בדרישת הניסיון בתנאי הסף של המכרז
לכבוד
עיריית ראש העין
אני הח"מ _________________________________ ת.ז ,____________ .המשמש
בתפקיד _____________________ במציע ____________________ )להלן" :המציע
") ומוסמך להצהיר בשמו ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וכי ככל שלא אצהיר אמת
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1המציע הינו בעל ניסיון של  3שנים אחרונות ( )2016-2018באספקת במות וציוד נוסף בדומה
לנדרש במכרז זה לעיריות ו/או מועצות מקומיות בהיקף מצטבר של לפחות ₪ 500,000
לשלוש שנים (כולל מע"מ).
 .2המציע ספק במות וציוד אחר כדומה לנדרש במכרז זה לפחות ל 2-רשויות מקומיות עמן
התקשר בשנים  ,2018-2016בכל רשות מקומית בסכום מצטבר שלא יפחת מ₪ 100,000 -
כולל מע"מ.
ניסיון המציע /ריכוז
שם הרשות
/המועצה

תאריך
אספקה

תיאור
הפריטים

איש קשר

סכום ללא
מע"מ

מספר
טלפון

טלפון נייד

 .4הנני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי תכון תצהירי דלעיל אמת.
_____________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד )מ.ר ,)___________ .במשרדי שברחוב
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה
______________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה
דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
____________________
חתימת וחותמת עורך הדין
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נוסח אישור והמלצה מסמך ו2/

מילוי האישור כל רשות ממליצה
לכבוד
ועדת המכרזים עיריית ראש העין
ג,א,נ.

הנדון :אישור על אספקת במות וציוד נוסף ברשויות מקומיות ו/או מועצות מקומיות עבור מכרז
מסגרת פומבי מס' 44/19
אני החתום מטה מאשר בזה כי _____________________ (שם מלא) ח.פ__________ .
(ולהלן" :המשתתף" ) סיפק עבור
שם הרשות המקומית __________________________:
במות וציוד נוסף בתקופה שבין ה ___________ ועד ה______ -
 .1פירוט הציוד :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 .2התמורה בגין אספקת במות וציוד אחר שנה( :בשקלים)
בשנת __________________________________________________________ - 2016
בשנת __________________________________________________________ - 2017
בשנת _______________________________________ __________________ - 2018
 .3חוות דעת על איכות השירות והמוצרים :
איכות המוצרים______________________________________________________ -
עמידה בזמנים _______________________________________________________ -
תיקון ליקויים _______________________________________________________-
התרשמות כללית _____________________________________________________ -
פרטי המאשר -
שם ושם משפחה  ________________ :טלפון  :נייד _______ קווי ________
תפקיד __________________

תאריך ____________________ :

חתימת אישור מנכ"ל  /גזבר  /מנהל אגף/מנהל רכש (חובה) _________________________
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מסמך ו3/
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
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
"בעל שליטה":
החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
"שליטה" :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
– 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
)2
)3
)4

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה למכרז פומבי מס'  44/2019אספקת במות
וציוד נוסף לאירועים עירוניים בראש העין.
המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין
תשלום שכר מינימום והפרשות סוציאליות.
המציע מדווח לרשויות המס על משכורות עובדיו ומעביר ניכויים בפועל למס
הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
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.

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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מסמך ו4 /
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
בתצהיר זה:
"תושב ישראל":
"בעל שליטה":

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק
החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
"שליטה" :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים
הוגנים) התשנ"א .1991
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 מההצעה למכרז פומבי מס'  44/2019לאספקת במות
וציוד נוסף באירועים עירוניים בראש העין.
 )2אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה ,לא
הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד
הגשת הצעה זו עבור העירייה.
 )3הנני 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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מסמך ו5/

ימולא על ידי המציע 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 פומבי
_________________44/19ח"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 פומבי מס'  44/2019לאספקת במות וציוד נוסף
לאירועים עירוניים בראש העין.
 .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 ש הזהרתיו 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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מסמך ו6/

ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר הרשעות פליליות
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 פומבי
__________________ 44/19ח"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 פומבי  44/2019לאספקת במות וציוד נוסף
לאירועים עירוניים בראש העין.
 .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  383 ,290-297עד  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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מסמך ו7/
הנדון  :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו\ או לחבר המועצה ולהיעדר ניגוד עניינים אישי או אחר
 .1הנני מצהיר בזאת כי עיריית ראש העין הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים :
 1.1סעיף  122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קורבו ,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 לחוזה או לעסקה
עם העירייה;
לעניין זה " ,קרוב"-בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות קובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;
לעניין זה" ,חבר מועצה"-חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו .
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף()1(1ב) ו()1(2-ב))
 1.3סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש ) הקובע כי :
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין  ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סו כנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי  :בן זוג  ,הורה  ,בן או בת ,אח או אחות ,ואף לא סוכן או
שותף.
 2.2אין חבר מועצה  ,קרובו ,סוכנו  ,או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי או הצעתי או שאחד מנהל או עובד אחראי
בו.
 2.3אין לי בן זוג ,שותף  ,או מי שאני סוכנו  ,העובד ברשות.
 3ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל  ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים  ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
 5אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות בסעיף  122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2\3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשורת לפי סעיף  122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 . 6הנני מצהיר ,כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ואיני מצוי בניגוד עניינים ו/או לא קיימת
מניעה אחרת לקיום ההסכם נשוא המכרז  ,ו/או עילה המונעת ממני לקיים הוראות
ההסכם הנ"ל בניגוד עניינים אישי או אחר.
תאריך  _______ :שם המשתתף ______________ :חתימת משתתף____________:
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