עיריית ירושלים
מכרז מקוון
מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר
ספקים לאספקת תיקים

מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
תוכן עניינים

.1

פרק מנהלה 3 ...............................................................................................................

2.

פרק תנאי סף 12 ..........................................................................................................
2.1
2.2

ערבות בנקאית – הדרישה לערבות מכרז מבוטלת.
ניסיון מקצועי

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1פרק מנהלה
רקע למכרז
עיריית ירושלים (להלן" :המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 94.2022
מאגר ספקים לאספקת תיקים כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.
מכרז זה הינו מכרז מקוון
להגשת ההצעה יש להיכנס לקישור באמצעות דפדפן  CHROMEבכתובת:
https://bids.dekel.co.il/jerusalemMuni
לא ניתן להגיש הצעות בדוא"ל
טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז
פרטים

נושא
מסגרת תקציבית שנתית

 ₪ 500,000לא כולל מע"מ

עלות מסמכי המכרז

חינם

מועד פרסום מכרז

22.5.2022

מועדים ל"כנס מציעים"

לא יתקיים

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה לעירייה

7.6.2022

מועד אחרון לפרסום מענה העיריה לשאלות ההבהרה

14.6.2022

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 21.6.2022עד השעה 12.00

□ גובה ערבות ההצעה
□ תאריך תום תוקף הצעה ותוקף ערבות ההצעה

הדרישה לערבות בנקאית למכרז
מבוטלת.

□ מדד
□ מספר זוכים במכרז

מאגר

במקרה של סתירה בין מועדים אלה לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף המכרז ,קובעים המועדים בטבלה זו.
העירייה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות,
כל עוד לא חלף מועד זה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
טופס פרטים מזהים של המציע 1.4
חובה למלא טופס זה (בשני עותקים)

שם המציע
מס' עוסק מורשה
מס' חברה
כתובת
טלפון
טלפון סלולרי
פקס
דוא"ל

פרטי מורשה חתימה מטעם המציע
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.1מכרז מקוון
.1.1.1

.1.1.2

.1.1.3

.1.1.4
.1.1.5

.1.1.6
.1.1.7
.1.1.8
.1.1.9

.1.1.10

.1.1.11
.1.1.12

ניתן להגיש קובץ אחד בלבד ( -)PDFעל המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על
ידו ,לרבות נספחי המכרז ,קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה
והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת.
מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות
מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת
הממוכנת").
לא יתקבלו במכרז זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת המקוונת של "חברת דקל" .מציע
שמעוניין להגיש הצעה ידנית/דואר רשום /שליח לתיבת המכרזים רשאי להגיש בקשה בכתב עד
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ויקבל הסבר כיצד עליו לפעול.
כל המעוניין להשתתף במכרז ,נדרש להירשם למכרז מראש במערכת הממוכנת.
לצורך הרישום מראש ,יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר עיריית ירושלים
תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי ,למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת
הרישום לא יאוחר משני ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות  /שאלות הבהרה.
מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.
לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ,בהודעת דוא״ל ,אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם
פרטי כניסה למערכת .מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.
ככל שלא התקבל אישור הרישום ,על המציע ליצור קשר עם מוקד התמיכה של דקל בטלפון
 04-8145400במייל info@dekel.co.il :ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.
באחריות המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה
למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך ,והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל
טענה כלפי העירייה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה  /הצעתו במועד
באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.
מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי (שם משתמש וסיסמא)
כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך  /הצעתו במכרז ,לא תתקבל כל טענה לפיה
נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו  /הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא ,לרבות בשל תקלה טכנית,
העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום.
על המציע לאשר את התקנון למשתמש בסיסמתו למערכת ,זאת בעת כניסתו הראשונית לתיבה
המכרזים הממוכנת.
תשומת לב המציעים מופנית להוראות נספח  1.1לחוברת תנאי המכרז – תנאי השתתפות במכרז
במסגרת מערכת "דקל"

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.2רכישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השתתפות במכרז
אין צורך לרכוש את מסמכי המכרז.
 .1.3הגשת ההצעה
.1.3.1את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב בפרק "1טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז".
.1.3.2את ההצעה יש להגיש בצורה מקוונת באמצעות תיבת המכרזים של מערכת "דקל"
.1.3.3לא ניתן להגיש הצעה במכרז זה בתיבת המכרזים בעיריית ירושלים.
.1.3.4לא ניתן להגיש הצעה לאחר המועד הקובע ,הצעה שתוגש לאחר המועד תחשב כאילו לא הוגשה כלל.
.1.3.5המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו ,לדחות כל מועד הקבוע במכרז.
 .1.4פרטים מזהים
יש לצרף להצעה טופס פרטים מזהים בנוסח המצ"ב כנספח  1.4בו יצוינו הפרטים המזהים של המציע.
 .1.5מבנה ההצעה
 .1.5.1ההצעה על כל נספחיה ,הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע ,תוגש
באמצעות המערכת הממוכנת בלבד.
.1.5.2הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא
תתקבל.
.1.5.3את ההצעה יש להגיש בעותק אחד ,ההצעה תכיל את המענה לפרק המקצועי ,לפרק המנהלה ,הסכם
חתום וכל האישורים הדרושים לפרק זה.
 .1.6איסור תיאום הצעות ומספר הצעות
.1.6.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
.1.6.2מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.
 .1.6.3בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו ,נושא משרה באחד מהם ,וכל מי מטעמו של אחד
מהם ,לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ,בשום אופן שהוא ,לרבות
החלפת מידע ,הערכות או הבנות.

 .1.7הסתייגות
מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק בהם ,להסתייג מהם או להתנות עליהם
בדרך כלשהי .כל שינוי ,הוספה ,מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או
מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף .בהגשת הצעתו למכרז ייחשב
המציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי מהתניות המכרז על נספחיו והסכם ההתקשרות המצורף
לו ,והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.

 .1.8שאלות ובירורים

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.8.1ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב,
בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב" -טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית
הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות ,הסתירות ,השגיאות ,אי התאמות או
ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
.1.8.2יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה ,יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.
.1.8.3תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת ,תחת לשונית
המכרז ,ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז .על המציעים מוטלת החובה
להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.
.1.8.4יו דגש ,כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ,המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות
הבהרה .אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת
הממוכנת כאמור.
 .1.8.5מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי
התאמות ,טעות וכיו"ב.
 .1.8.6העירייה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות כאמור לעיל ,או חלקן ,וכן תהא
רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה ,והכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי .לא התייחסה העירייה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון להגשת ההצעות
יראו בכך דחיית פניית המציע.
 .1.8.7מבלי לגרוע מהאמור ,העירייה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד
למועד האחרון להגשת ההצעות ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים ,והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם
של משתתפי המכרז בהודעה שתפורסם באתר העירייה בכתובת הנ"ל .ככל ששינויים כאמור הנם
מהותיים ומחייבים ,לדעת העירייה ועל פי שיקול דעתה ,את דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות,
תהא העירייה רשאית להודיע על דחיית מועד זה.
.1.8.8כל תשובה של העירייה ו/או של נציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך
אחרת .העירייה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה ,קבלני משנה מטעמה ו/או
כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה ,והקשר בין העירייה למציעים יבוסס על מסמכים
בכתב בלבד.
 .1.8.9מובהר כי התייחסותה של העירייה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים ,אם תהא
התייחסות שכזו ,לפי שיקול דעת העירייה ,תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.9כנס מציעים
לא יתקיים כנס מציעים.

התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו
.1.10
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה
 .1.10.1תעודה המעידה על רישום תאגיד.
 .1.10.2ניהול ספרים  -אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג (כהגדרתו בחוק
הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה  ,)2005 -בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על
פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
 .1.10.3היעדר הרשעות  -תצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  1.10.3בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א וחוק שכר מינימום,
התשמ"ז –  ,1987בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976כשהוא חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;
 .1.10.4העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  -תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף
ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן –
"סעיף האיסור") ולכן המציע מאשר בחתימת על התצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  ,1.10.3כי במעמד
הגשת הצעתו לא חל עליו איסור להתקשר עם "גוף ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.
 .1.10.5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה בנוסח המצורף להלן כנספח
.1.10.5

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
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.1.11

הליך בחירת המציע
מציע שיעמוד בתנאי הסף ,כפוף לבדיקתה והחלטתה של ועדת המכרזים העירונית ,ייקבע כזוכה
במכרז מאגר.

התחייבויות ואישורים לאחר קביעת זוכה במכרז
.1.12
 .1.12.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז תשלח לו/להם על כך הודעה בכתב.
 .1.12.2המציע/ים שייקבע/ו כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים תוך  10ימים מיום משלוח הודעת הזכייה על
ידי העירייה ,להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח המצורף לחוזה ככתבו וכלשונו ,עם
חתימתו על חוזה (אלא אם כן מדובר בביטוח גג קבלנים).
 .1.12.3מציע אשר הצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.
 .1.12.4היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,קרי ,לא מסר לעירייה את החוזים על כל הנספחים
חתומים ,ו/או לא החתים את חברת הביטוח על הנספח הביטוחי לשביעות רצון העירייה ,ו/או לא
ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב
למציע.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________

9

מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
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זכויות המזמין
.1.13
 .1.13.1העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או הצעה כלשהי והיא רשאית אף לדחות
או לפסול את כל ההצעות.
 .1.13.2העירייה אינה מתחייבת לקבוע את תקופת ההתקשרות הקבועה במסמכי החוזה ,ובנוסף העירייה
רשאית לקבוע תקופת ניסיון לפרק זמן של חצי שנה או לפרק זמן אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .1.13.3לתשומת לב המציעים האומדן ככלל מתפרסם במועד פתיחת המעטפות אלא אם כן לא הוגשה כל
הצעה או מכל סיבה אחרת ,שאז זכותה של העיירה שלא לפרסם את האומדן.
 .1.13.4פורסם האומדן ,מובהר ומוסכם כי מפתחות האומדן ובכלל זה בסיס המידע הגולמי ו/או כל נתון
אחר יישארו חסויים ולא יפורסמו .
 .1.13.5העירייה תהא רשאית לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה.
 .1.13.6מחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה נשוא מכרז זה
בהתאם למפורט בחוזה ובנספחים ,המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע
בהצעתו.
 .1.13.7מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בעיריית
ירושלים ,ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב העירייה למכרז ,רשאית העירייה לבטל את המכרז.
 .1.13.8כן תהיה העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע חלק מהעבודה ו/או לבצעה בשלבים,
או לצמצם את היקפה עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם למהות העבודה,
לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז .למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או
תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי העירייה בשל שימוש העירייה בזכויותיה אלו.
 .1.13.9ועדת המכרזים רשאית לשקול בין יתר השיקולים את ניסיונה של העירייה מול המציע.
 .1.13.10ועדת המכרזים רשאית למנות דרג מקצועי לצורך בדיקת ההצעות ,אשר ימליץ לוועדת המכרזים
המלצותיו ,ואף יפנה למציע לקבלת הבהרות ,השלמות והתאמות וכל הדרוש לבדיקת כושרו ויכולתו
לבצע את העבודות .הצוות המקצועי יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או
אתר ,המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים
המוצעים .ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה ,אם סברה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה
עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנדרש.
.1.13.11חלוקת עבודה  -העיריה תחלק את העבודה בין הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי .העיריה תעשה
מאמץ לשמר שוויון כמותי בין הזוכים אולם אינה מתחייבת לכך בשים לב ליכולת המציע לבצע את
השירותים ,לכושרו ,לניסיונו ,לזמינותו וכיוב'.
 .1.13.12עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מכרזים נוספים פומביים ו/או אחרים על כל
סוגי העבודות השונות.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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.1.14

עיון בהצעה הזוכה
בתום המכרז קרי החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה תעמיד לעיון המציעים שיבקשו
זאת ,את ההצעה הזוכה במכרז ,המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים
אחרים ,לראות את הצעתו ,אין לו כל התנגדות לכך ,והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו,
לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת המכרזים .במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל ,עליו לציין מראש
ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים בהצעתו לדעתו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי וינמק
את טענותיו באופן מפורט .ועם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת
המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .2פרק תנאי סף
2.1
2.2

ערבות בנקאית – הדרישה לערבות מכרז מבוטלת.
ניסיון מקצועי
על המציע לצרף את הנספח המצ"ב כנספח  2.2מאושר וחתום ע"י עו"ד

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח 2.2להוכחת תנאי סף ניסיון מקצועי
תצהיר חתום בפני עו"ד

תצהיר
אני הח"מ ________________________________________
נושא ת.ז________________________________________ .
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1אני נושא במשרת ________________________________________ במציע/ה
________________________________________ ח.פ( ______________ .להלן "המציע").
 .2אני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע כחלק מהצעתו ב מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת
תיקים.
 .3אני מצהיר כי המציע בעל ניסיון של שלוש שנים במהלך חמש השנים האחרונות (החל מיום )01.01.2017
באספקת תיקים בהיקף של  500תיקים בשנה ,בכל שנה משנות הניסיון.
 .4הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

תאריך______________________

חתימת המצהיר ______________________

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 ______________________חתימה וחותמת ___________________________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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נספח  1.1תנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל"
 .1הנני מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל וכי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות נספח זה,
ללא יוצא מהכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך.
 .2מכרז זה מנוהל באמצעות אתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל" ואשר כתובתו הינה
( /https://bids.dekel.co.ilולהלן "כתובת האתר").
להלן שלבי המכרז ,כפי שאלה מנוהלים באמצעות אתר זה ,כדלקמן :
.3
רישום לאתר "דקל" והנפקת שם משתמש וסיסמא אישית למשתתף .יודגש כי כניסת המציעים
.3.1
תבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית בלבד.
עיון במסמכי המכרז באמצעות לחיצה על "קבצי הפרויקט" בתיבה הממוכנת.
.3.2
רישום למכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתא (בחוזר) המאשרת כי המשתתף נרשם למכרז.
.3.3
על המציע לאשר את התקנון למשתמש בסיסמתו למערכת ,זאת בעת כניסתו הראשונית לתיבה
.3.4
המכרזים הממוכנת
ניהול צרופות :את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית
.3.5
הייעודית לכך ("קבצי הפרויקט") .על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי
ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז .לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים
הנדרשים ("טען קובץ") ,יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם
בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג :מסמכי חובה ,מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד
שיקבע למענה) ,הודעות נוספות ומסמכי רשות.
• יובהר ויודגש כי המערכת הממוכנת אינה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את התאמתו
לדרישות המכרז ,ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.
המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאינו ניתן לצפייה ע״י אף גורם
.3.6
טרם הגיע מועד פתיחת התיבה ע״י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה.
שליחת הצעה בודדת .יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על ידי אותו
.3.7
משתתף וכי לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכנת ,המערכת תנעל בפני הגשת
מסמכים נוספים על ידי המציע.
 .4לכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בחברת דקל בטלפון  04-8145400במיילinfo@dekel.co.il :
 .5הנני מצהיר/ה בזה ,כי הבנתי את כל המסמכים על פרטיהם וכי מקום ביצוע החוזה ,תנאי הגישה וכן כל
הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע עליו ,לרבות ביחס להיקף ההוצאות ,ידועים ומוכרים לי
וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
שם המשתתף:
כתובת:
איש הקשר:
חתימה וחותמת:
תאריך:

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  -1.10.3היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ ________________ בעל/ת ת"ז שמספרה _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע _______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן –
המציע /הספק).
 .2אני מצהיר כי המציע ו/או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי
חוק שכר מינימום ,במידה והמציע הורשע ביותר משתי עבירות – הרינו מצהירים כי במועד ההתקשרות חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -שחלק מהן
מובאות להלן:
(א) "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -
(ב) "בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
 .1חבר בני אדם שנשלט על ידי ;
 .2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
הספק,
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
ג .מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
 .3אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי
ששולט בספק;
(ג) "הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002
(ד) "חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1991 -
(ה) "חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -
(ו) "מועד התקשרות" -
 .1לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  -המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 .2לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  -המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה לפיה נערכה
ההתקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור  -מועד ההתקשרות בעסקה;
(ז) "עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
(ח) "שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;
אני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת ,_________________.המצהיר/ה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני 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.
_____________
___________________________
__________________
טלפון
כתובת
שם עו"ד
__________________
____________________
___________________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
זהו מכרז מקוון
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בקובץ אחד סרוק בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  - 1.10.5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה
עיריית ירושלים מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
.1

סעיף 122א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
א" .חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים 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".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ.
תשמ"ד עמ' .)3114
ב .סעיף  174לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי ההגדות דלעיל,
עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד עירייה.
הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' ( )3לפקודת העיריות ,לפיהן
מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל
ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

הצהרה
אני הח"מ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם על-ידי עיריית ירושלים ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.2

קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:
א .בין חברי מועצת עיריית ירושלים אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
ב( .בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור
לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
ג .אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה.

.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל,
או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

.4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
לראיה באתי על החתום:
שם המציע ______________________ חתימה וחותמת____________________________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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חוזה פרי מכרז פומבי מס'  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים

תאריך תחילת התקשרות__________
תאריך סיום התקשרות __________
היקף החוזה עד ___________ש"ח (לא כולל מע"מ)
המנהל – _______________
שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ חודש ________ שנת ________
בין
עיריית ירושלים
אגף גזברות מחלקת רכש ואספקה
כתובת כיכר ספרא  1ירושלים
טל  02-6297521:פקס02-6295234 :
(להלן" :העירייה")
מצד אחד
לבין
שם החברה _______________________
ח.פ/ת.ז ___________________
כתובת ________________________________
טל ,____________ :פקס____________ :
(להלן" :החברה" ו/או "הקבלן" ו/או "הספק")
מצד שני
הואיל והעירייה פרסמה מכרז מאגר פומבי חוזה פרי מכרז פומבי מס'  94.2022מאגר ספקים
לאספקת תיקים
 .הכל בהתאם לאמור במפרטים הטכניים ובהזמנות העבודה שיונפקו מעת לעת ויצורפו כנספח א'
לחוזה זה;
והואיל

והחברה הגישה הצעה כדין ,וועדת המכרזים של העירייה בישיבתה מס' _____ מיום
______________ המליצה בפני ראש העיר לקבל את הצעתה של החברה ולהכריז
עליה כאחת מהזוכות במכרז המאגר ,וראש העיר אישר את ההמלצה בתאריך
_____________;

והואיל

והעירייה פנתה בהליך תיחור (כפי שיוגדר להלן) לחברה והחברה הגישה הצעה כדין,
והצעתה נקבעה כזוכה בהליך התיחור.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:

חוזה פרי מכרז פומבי מס'  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
והואיל

והחברה מעוניינת לספק את הטובין והכל בתנאי הסכם זה.
אשר על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

א.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

ג.

העירייה מוסרת בזאת לחברה והחברה מקבלת מאת העירייה את ביצוע עבודות האספקה
וההפצה וביצוע השירותים.

ד.

העירייה איננה מתחייבת לרכוש הטובין בכמות מינימום ו/או כל כמות שבנספח הצעת
המחיר ,החברה מצהירה בזאת כי לא יהיו לה כל תביעות ו/או טענות בהקשר לכמויות
המוזמנות ,והעירייה תפעל בעניין זה בהתאם לצרכים ועל פי שיקול דעתה ו/או על פי
צרכיה.
 .1רשימת נספחים:
נספח א' – המפרט הטכני ,דף הצעת המחיר (יצורפו במסגרת הליכי התיחור)
נספח ב' – נוסח ערבות הביצוע
 .2הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:
א.

"המנהל" – הממונה על הרכש בעיריית ירושלים וכל מי שהורשה בכתב על ידו
לעניין הסכם זה ,או כל חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.

ב.

"מבצע השירותים" ו/או "החברה" – ספק הטובין בהתאם לחוזה זה וכל מי שבא
מטעמו ו/או מכוחו.

ג.

הטובין  -הטובין שיסופקו לעירייה יהיו בהתאם לאמור במפרטים הטכניים
שיצורפו להליכי התיחור ובהזמנות הטובין שישלחו לספק מעת לעת ויהיו בהתאם
למפרטים ובהתאם לכל מסמך אחר שיצורף להזמנה .הטובין יהיו זהים למה
שנקבע.

ד.

"החוזה"  -פירושו ,חוזה זה והמסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו לרבות
תכניות וכל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד ,ולרבות מפרטים
נוספים ו/או לו"ז לביצוע כל הזמנה .יובהר בזאת כי העירייה בלבד רשאית לבצע
כל שינוי בהוראות החוזה ובנספחיו (לרבות הנספח הביטוח) ,ככל שיידרשו ,הכל
בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית ולשיקול דעתה הבלעדי של העירייה
ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:

חוזה פרי מכרז פומבי מס'  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
ה.

"הזמנת טובין" – כמשמעו בסעיף  5לחוזה זה אשר תופק בהתאם לדף הצעת
המחיר אותו הגיש הזוכה בהליך התיחור.

ו.

"התמורה"  -פירושו ,הסכום הנקוב בהזמנת הטובין שתונפק לזוכה שתקבל תוקף
רק בחתימת גזבר העירייה וראש העירייה גם יחד ,בהתאם להצעת המחיר שיציע
הקבלן במסגרת הליך תיחור בין הזוכים במכרז ו/או חלקם ,להוציא כל סכום
שיופחת יותאם או יקוזז מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של העירייה.

ז.

"הליך תיחור" – פירושו הליך בו העירייה פונה לזוכים במכרז המאגר או לחלק
מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לצורך קבלת הצעת מחיר להזמנת הטובין שיוגדרו
בפניה לזוכים .יובהר כי העירייה רשאית לקבוע שהליך התיחור יכלול בין ,היתר,
מדדי איכות כאשר קביעת משקלם של מדדי האיכות ושל הצעת המחיר נתונה
לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה .עוד יובהר כי הפניה לזוכים במסגרת הליך
התיחור תעשה  -ככל הניתן  -על פי סבב מחזורי (לא בהכרח שיווני) תוך שקילת
שיקולים נוספים כגון :סוג הטובין הנדרש ובכלל זאת :ארץ ייצור ,איכות ,עמידות,
אחריות וכו' ,ניסיון של הזוכים ,המיקום הגיאוגרפי של אתר האספקה ,היקף
אספקה דומה שבוצע בעבר ע"י הזוכים ,יתרונות יחסיים של הזוכים ,רמת
הזמינות של הזוכים לביצוע אספקת הטובין הנדרשת ,עבודה המשכית ,יתרון
מיוחד לזוכים מסוימים ,כושר ויכולת המציעים לבצע את אספקת הטובין ,ניסיון
עבר עם ספק הטובין וכיו"ב ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .למען
הסר ספק יובהר כי פרסום מכרז זה ו/או זכיה במכרז זה אינם מהווים התחייבות
כלשהיא (לרבות כספית) מצד העיריה כלפי מאן דהוא ואין העירייה מחויבת
להעסיק כל זוכה שהוא.

 .3חומרים ציוד וכלי עבודה
כל חומר – בין מעובד ובין בלתי מעובד – כל מבלט ומכשיר ,משטחים ,אריזות ,גלופות
וכו' ,לרבות כל טובין אחרים שהעירייה מזמן לזמן מסרה ותמסור לספק למטרת
אספקת הטובין (להלן – "החומרים") וכן המפרטים ,והדגמים הנם ,יהיו ,ייחשבו,
ויישארו בבעלות העירייה בלבד ,והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת ,לא
להחליפם ,לא למכרם ,לא למשכנם ,לא לשעבדם ,לא למסור לאחר את השימוש בהם
ולא להוציאם באופן אחר מבעלות העירייה .נמסרו לספק חומרים לייצור הטובין –
קבלתם על-ידי הספק תשמש הוכחה ,כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה ,אלא
אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר .כל עוד החומרים יימצאו ברשותו או
בפיקוחו ,חייב הספק – על חשבונו הוא ,לאחסנם במקום ובאופן מתאים ,לשמור
ולהשגיח עליהם .הספק יהא אחראי לאובדן ,או לנזק לחומרים ,או לכל חלק מהם,
הנובעים מסיבה כלשהי – בין שהייתה ,או שלא הייתה ,רשלנות מצדו ,או מצד כל אדם
אחר .כמו כן ,לפי דרישת העירייה ובהתאם להוראותיה ,יבטח הספק את החומרים.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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 .4בדיקת הטובין
מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה – העירייה ו/או מי מטעמה רשאית לבדוק
את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם ,ו/או הספקתם .לפני קבלתם ,בשעת
קבלתם ,או אחרי קבלתם ,והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת
על הדעת ,ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן .העירייה רשאית לסרב
לקבל את הטובין המוזמנים כולם ,או מקצתם – אם לדעתה אינם מתאימים לדגמים
האמורים במפרטים ,או אם הם לוקים בחסרונות ,או בליקויים ,או אם הם יוצרו לא
מאותם החומרים שנמסרו לספק על-ידי העירייה .הספק אחראי לכל מגרעת ,ליקוי,
או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים ,או בכל חלק מהם ,הנובעים מטיב הטובין ,או
מטיב החומרים מהם יוצרו ,או מאי התאמתם למפרטים ,או לדגמים ,והוא יפצה את
העירייה בעת כל נזק והפסד שנגרמו ,או ייגרמו לו ,מחמת אחת או יותר מהסיבות
המנויות לעיל.
 .5מסירת הטובין
א.

הזמנת טובין – החברה תתחיל באספקת הטובין בהתאם לקבוע בהליך התיחור
בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא "הזמנת טובין" וימשיך
באספקה תוך התקופה שנקבעה בהזמנת הטובין.

ב.

יובהר כי הזמנות הטובין יכול שישלחו בפקס ו/או במסירה אישית לפי החלטת
העירייה.

ג.

מוסכם כי בגין כל יום איחור באספקת הטובין מעבר ל 24-שעות ישלם הספק
לעירייה בגין כל יום איחור סכום פיצוי מוסכם בסך השווה ל 5%-מערך ההזמנה
שלא נמסרה וזאת מבלי לגרוע בזכותה של העירייה להזמין את הטובין הנדרשים
מכל צד ג' אחר.

ד.

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו ,ישירות לכל מוסדות העירייה כפי
שיופיעו מעת לעת בהזמנות הטובין בכל רחבי העירי ירושלים מזרח ומערב ,בשעות
ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום .מותנה בזה בפירוש ,כי כל עוד
הטובין ,כמות הטובין ,המוזמנים לא נבדקו ולא אושרו על-ידי העירייה בחתימת
נציג העירייה בכל מוסד ומוסד הם לא ייחשבו כטובין שנמסרו לעירייה ,ועל
העירייה לא תחול אחריות כלשהי לגביהם .העירייה ,רשאית שלא לקבל את
הטובין משום שלא היו בהתאם להזמנה ,ומשעשו כן ,על הספק יהא לסלק את
הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה ,תוך  48שעות מעת שקיבל
הודעה על כך .או אם העירייה תקבע פרק זמן אחר – תוך אותו פרק זמן .במקרה
שהספק לא יסלק במועד את הטובין הלא מתאימים שנתקבלו ,העירייה ,רשאית
לסלקם לפי ראות עיניה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך לרבות הוצאות
אחסון .אם הספק לא החליף במועד את הטובין הלא מתאימים שנתקבלו כולם,
או מקצתם – העירייה רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות או בשתיהן:

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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א .לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לה ולהתייחס אליה כבטלה;
ב .לרכוש מכל מקו ר אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג
דומה – ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה ,או תשלום שנגרמו על –ידי כך.
 .6תעודת משלוח וחשבונית מס
ביום אספקת הטובין הספק ימציא לעירייה חשבוניות מס כדין – בשלושה העתקים
בה יפורטו כל הטובין שסיפק כמותם ומחירם ,יחד עם תעודת משלוח ,בה יצוין מספר
ההזמנה.
 .7התשלום לספק
א.

התמורה תשולם לספק עפ"י הזמנות הטובין שנמסרו לספק ובהתאם לאמור
בנספח א' וזאת לאחר שאספקת הטובין והשלמת העבודה אושרה על ידי המנהל.
התשלום כולל את כל האגרות ,עלות השינוע וההובלה ו/או כל עלות נוספת אחרת.
עם אישור המנהל כי הטובין סופק והעבודה בוצעה והושלמה לשביעות רצון
העירייה יגיש הספק לעירייה חשבונית מס כדין והתמורה תשולם לקבלן שוטף
 30+יום מיום הגשת החשבונית שתוגש ע"י הספק רק לאחר אישור המנהל כי
הטובין סופק והעבודה בוצעה והושלמה לשביעות רצון העירייה.

ב.

תיקון  42לחוק מע"מ
 .1במידה שהספק סבור שהוא עומד בתנאי תיקון  42לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו( 1975 -להלן" :חוק המע"מ") ,על הספק למסור לעירייה ,טרם
חתימת העיריה על חוזה זה ,אישור רו"ח מטעמו לפיו הוא עומד בתנאי תיקון
 42לחוק המע"מ.
 .2מסר הספק אישור כאמור בסעיף ג 1-לעיל ,תשלם העיריה לספק את התמורה
לפי תנאי שוטף  30 +יום ממועד אישור המנהל את דרישת התשלום וחשבון
מפורט שהגיש הספק.
 .3עם תשלום התמורה מתחייב הספק להמציא לעירייה חשבונית מס בתוך
המועד הקבוע בחוק המע"מ.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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 .8תקופת החוזה
א.

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה היא ל 30 -חודשים ,החל מיום
_____________ ועד ליום______________ .

ב.

העירייה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך חוזה זה לתקופות
נוספות של שנתיים וחצי או לתקופה בעלת פרק זמן קצר יותר ,ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי של העירייה ,ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על  5שנים .יוארך החוזה
כאמור ,ימשיכו לעמוד בתוקפם ולחייב את הצדדים כל תנאי חוזה זה ,אלא אם
הוסכם מראש ובכתב אחרת .מוסכם ומובהר כי הארכת תקופת החוזה כפופה
לאישור הועדה להארכת חוזים בעירייה ומבלעדי אישור הועדה אין כל תוקף לכל
הארכה אם בוצעה.

ג.

על אף האמור לעיל שומרת העיריה לעצמה את הזכות להביא ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,חוזה זה לסיומו ,בהודעה בכתב ומראש שתשלח לספק.
בכל מקרה בו תשתמש העיריה בזכותה ,על פי סעיף זה ,יובא החוזה לידי סיום
במועד הנקוב בהודעה ,ולספק לא יהיו טענות ו/או תלונות ו/או תביעות מכל סוג
שהוא כלפי העיריה בשל שימוש העיריה בזכותה זו.

ד.

בוטל ההסכם או הופסק המשך אספקת הטובין ,כאמור לעיל בסעיף משנה (ג),
תשלם העירייה לספק את התשלומים בגין אספקת הטובין שהושלמו עד ליום
ביטול ההסכם כפי שייקבע בלעדית ע"י המנהל .פרט לתשלום על פי סעיף זה ,לא
יהא הספק זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה בקשר להסכם זה ולספק לא
תהיינה כל טענות ,דרישות ,תביעות או מענות מכל סוג שהוא כלפי העירייה בשל
שימוש בזכותה הנ"ל ובלבד ששילמה את המגיע לו כאמור.

 .9ערבות בנקאית
במסגרת הפניה בהליך התיחור הספציפי רשאית העירייה לקבוע כי לשם הבטחת מילוי
התחייבויותיו על-פי חוזה זה ,הספק יפקיד בידי גזברות העירייה ערבות בנקאית
אוטונומית הניתנת למימוש תוך  3ימים מדרישת העירייה צמודה למדד ,להנחת דעתו
של גזבר העירייה על סך כפי שיקבע בהליך התיחור הספציפי .הערבות תהא בתוקף
עד תום  120יום מתום תקופת החוזה( .דוגמת נוסח ערבות ביצוע מצורף כנספח ב'
לחוזה).
בנוסף לכך העירייה תהא רשאית לנכות מכל סכום – שמגיע ,או שיגיע לספק מהעירייה
או מאגף עירייה אחר כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לחוזה זה לרבות פיצוי
בגין כל נזקיה שלדעתה נגרמו לה בגין הפרות הספק ו/או בגין רשלנותו וכן בגין
הפיצויים המוסכמים עפ"י חוזה זה.
העירייה תהא רשאית לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:

חוזה פרי מכרז פומבי מס'  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים
יובהר כי העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת הערבות גם למשך תקופת האחריות
עבור הטובין שיסופקו והכל כפי שיופיע במסמכי הליכי התיחור הספציפיים ,על
מפרטיהם ותנאיהם.
 .10אישורים ורישיונות
מבצע השירותים אחראי לקבל את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים ,מכל מין וסוג
שהם ,הדרושים על פי כל דין לאספקת הטובין .העירייה לא תהיה אחראית לפעולות
כלשהן שתינקטנה נגד החברה או כל צד שלישי אם לא יקבלו אישורים כנ"ל והאחריות
המלאה לכך תחול על מבצע השירותים.
 .11אספקת אמצעי עזר
מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים
לצורך ביצוע השירותים ו/או הקשורים אליהם ,יסופקו על ידי מבצע השירותים ועל
חשבונו הוא בלבד.
 .12איסור הסבת זכויות
א .הספק מתחייב לא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן לצד ג' אחר
הסכם זה כולו או חלק ממנו ,או כל זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה ,אלא על פי הסכמת העירייה מראש בכתב על כך.
ב .ניתנה מצד העירייה הסכמה כאמור בסעיף קטן (א) לעיל ,יישאר הספק אחראי
כלפי העירייה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו
התחייבות כאמור.
 .13קיזוז
א .כל סכום שהספק יהיה חייב לעירייה מכח הסכם זה ו/או אחר ו/או עפ"י כל דין
ו/או חובות ארנונה לרבות סכום הפיצוי המוסכם ,ולא ישולם על ידו במועד ,תהא
העירייה רשאית לקזז מכל סכום שיהיה עליה להעביר לספק על פי הסכם זה או
על פי הסכמים אחרים.
ב .ומוסכם כי חל איסור מוחלט על הספק לבצע קיזוז כלפי העירייה בשום דרך.
ג .לא מילא הזוכה את התחייבויותיו בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמת
האספקה לדרישות המכרז או בקשר לדרישות המכרז ,זכאי המזמין לפיצוי
מוסכם כלהלן:

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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הנושא

דרישת המכרז

רמת שירות נדרשת

קנס

מועד אספקה

 14ימי עבודה מיום
הוצאת ההזמנה

חיוב בקנס בגין כל יום פיגור

 5%מסכום ההזמנה
בגין כל יום פיגור

אספקת טובין
שאינו תואם את
המכרז על כל
נספחיו וחלקיו

אספקת טובין על
פי דרישות הזמנת
העבודה

החלפת הציוד תעשה תוך פרק
זמן של  48שעות מעת קבלת
הודעה על כך .חיוב בקנס בגין כל
יום פיגור בהחלפת הציוד.

 ₪ 100בגין כל יום
פיגור

אי התאמה בין
מחיר ההזמנה
למחיר הנקוב
בחשבונית

הגשת חשבונית מס
כחוק

חשבונית תואמת להזמנה

 1%מערך ההזמנה

אם יש מקום להפעיל יותר מקנס אחד ,יהיו מנגנוני הקנס בלתי תלויים זה בזה
ויופעלו במקביל.
 .14מעמד הספק ועובדי הספק
א .לצורך ביצוע העבודות החברה רשאית להעסיק עובדים ,אשר יהיו מהימנים
ומקצועיים
ב .מודגש ומובהר בזאת כי לא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הספק
ו/או כל אדם שיועסק על ידי החברה ,והחברה בעצמה תישא בכל תשלום או כל
זכות כספית או אחרת בגין העסקת אנשים אלה על ידה.
ג .החברה מתחייבת שלא להעסיק בביצוע העבודות עפ"י חוזה זה אדם המועסק
כעובד עירייה בין כעובד לפי הסכם קיבוצי ובין כעובד עפ"י חוזה עבודה אישי.
ד .החברה מתחייבת לשלם לעובדיה המועסקים אצלה שכר ויתר תנאי עבודה עפ"י
הקבוע בהסכם הקיבוצי בענף החל עליהם וכמו כן החברה מתחייבת לקיים אחר
כל החוקים והתקנות הנוגעים לחוק שכר מינימום התשמ"ז –  1987וחוק שעות
עבודה ומנוחה התש"א –  1951וכל הוראת דין רלוונטית אחרת.
 .15ביטוח
א .מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותה
כאמור ,ומבלי לגרוע מהתחייבויותיה וחובותיה ,מתחייבת החברה לערוך ולקיים
על חשבונה במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיה
שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד
שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים להלן :
 )1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ₪ 1,000,000
למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או
בקשר עם מעשה או מחדל של החברה ומי מטעמה בקשר עם ההתקשרות.
 )2ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 20,000,000לתובע,
למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות
כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי החברה
בקשר עם ההתקשרות.

ב .בפוליסות יכללו התנאים הבאים
)1

)2
)3
)4
)5

)6
)7

)8

שם "המבוטח" יהיה – החברה ו/או העירייה.
"העירייה " :עיריית ירושלים ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים ו/או
עובדים ומנהלים של הנ"ל.
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
ביטוחי החבויות יכללו סעיף אחריות צולבת.
סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 50,000
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר
הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש על ידי המבטחים.
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של
קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
ככל ועבודות החברה כוללות עבודות פריקה ,טעינה ,מכשירי הרמה ,הקמה
ופירוק – ביטוחי החברה יכסו את אחריותה בין היתר גם בגין העבודות
המפורטות לעיל.
כל סעיף בפוליסות החברה (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך
כלשהי את אחריות מבטחי החברה כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי
העירייה וכלפי מבטחיה ,לגבי העירייה הפוליסות הן "ביטוח ראשוני" ,המזכה
אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיה מבלי
שתהיה לחברת הביטוח של החברה זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף
בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  ,1981ולמען הסר
ספק החברה וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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)9

חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ככול וקיים.

ג .עם דרישת העירייה החברה תמציא אישור בדבר עריכת הביטוחים ופוליסות
כנדרש בהסכם זה.
ד .החברה לבדה אחראית כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל
סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או שבאחריותה
ו/או המשמש לצורך ההתקשרות ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.
החברה רשאית שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או
בחלקו ,אולם יובהר כי בכל מקרה החברה פוטרת ,בשמה ובשם הבאים מטעמה,
את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או
ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.
ה .החברה לבדה תהיה אחראית לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל
של ה חברה ו/או הפועלים מטעמה ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה
ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו
משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי החברה תהיה אחראית לנזקים בלתי
מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות .החברה פוטרת את העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק
ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.
ו .החברה מתחייבת לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח .ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות
הביטוח בעת הצורך.
ז .הפרה החברה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,תהיה
החברה אחראית לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לה טענה כלשהי כלפי
העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לה עקב זאת.
ח .על החברה לשאת בתשלומים המוטלים עליה כמעבידה לפי חוק הביטוח הלאומי
ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
ט .החברה לבדה אחראית על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן תישא בדמי
ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
 .16הפרות ותרופות
א .מבלי לגרוע בזכותה של העירייה לפי סעיף  5לעיל ,מסכימים הצדדים כי הוראות
סעיפים  3,4,5,8,9,10,12,15,14הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן
מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את העירייה (מבלי לגרוע בזכותה של
העירייה לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין) ,לביטול החוזה
שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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תוך משלוח הודעה בכתב לספק  10ימים מראש וכן תזכה את העירייה בפיצוי
מוסכם בסך של  ₪ 20,000בגין כל הפרה והפרה ,והעירייה תהא זכאית לקזז את
סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית
לגבותו מהחברה מהערבות הבנקאית בכל דרך אחרת .תשלום הפיצויים או
הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיה לסיים את
העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה.
ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל אם לא יעמוד הספק בלוח הזמנים הנ"ל תהא העירייה
רשאית להזמין את העבודה ו/או כל חלק ממנה אצל כל חברה או גורם אחר
ולחייב בכל הוצאותיה את הספק וזאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד
לעירייה כנגד הספק בגין הפרת התחייבויותיו.
 .17מסמכים
כל המסמכים ,המצורפים להזמנה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה ,יראו אותם
כמשלימים זה את זה .אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים
אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים ,כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי
כללי.
 .18שונות
שום ויתור ,הימנעות מפעולה ,מתן אורכה מצד העירייה ,לא ייחשבו כויתור על
זכויותיה של העירייה לפי הזמנה זו ולא ישמשו מניעה לתביעה ,אלא אם העירייה
ויתרה במפורש ובכתב.
מוסכם בין הצדדים כי תנאי המכרז וחוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה
ביניהם במלואו ,וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות  ,פרסומים ,הצהרות,
מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל-פה ,שאינם נכללים בחוזה ובמכרז ואשר
נעשו אם נעשו קודם לחתימה ,כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא
יהיה לו תוקף אלא אם כן נעשה בכתב וקיבל את אישור היועץ המשפטי לעירייה ו/או
מי מטעמו בכתב ומראש ,והחברה תהיה מנועה מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה
בדרך האמורה.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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 .19סמכות שיפוט ייחודית
מקום השיפוט בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה או שהיא פועל יוצא ממנו מסורה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ולהם בלבד.
 .20הודעות
כל ההודעות בקשר עם חוזה זה לרבות כתבי בי-דין ותימסרנה בדואר רשום לפי
הכתובות הנזכרות בהזמנה ותיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך  48שעות ממועד
מסירתן לבית הדואר ,כיאות.

באו על החתום :ביום _______ בחודש _________ שנה __________

מצד הספק :שם_____________ תפקיד____________ חתימה____________

מצד העירייה:
שם :יעקב צופית

_______________

תפקיד :הממונה על הרכש ,חתימה

שם ____________ :תפקיד  :גזבר העירייה ,חתימה

_______________

שם ____________ :תפקיד  :סגן/ית ראש העיר ,חתימה

_______________

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:

חוזה פרי מכרז פומבי מס'  94.2022מאגר ספקים לאספקת תיקים

נספח א' – מפרט טכני ודף הצעת המחיר

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:
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נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע
(דוגמא בלבד)

לכבוד
עיריית ירושלים
כיכר ספרא 1
ת"ד 775
ירושלים.

תאריך _____________

הנדון :ערבות בנקאית מס' ______________
אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של :כאמור בסעיף 9
לחוזה סכום במילים( ____________________ :להלן" :סכום הערבות"),
שתדרשו מ_______________________ ח.פ/ע.ר _________________ (להלן:
"הנערב"),
בקשר עם ביצוע חוזה פרי מכרז פומבי מס'  94.2022מאגר ספקם לאספקת תיקים
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פירות וירקות) כפי שהוא מתפרסם
מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין
חודש_______ שהתפרסם ב -15לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה)" ,המדד
היסודי".
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת
דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה
לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין
המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש
יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על
ידינו לפי כתובתנו המצוינת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא
יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או
להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד כאמור בסעיף  9לחוזה ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת
לעיל ,לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות
פקסימיליה ,טלפקס ,או מברק ,ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
__________________________________
חותמת וחתימת הבנק הערב
לתשומת לב
הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד .לא תתקבל ערבות בנקאית של מי
שלא הגיש הצעה למכרז .הצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה ללא
ערבות בנקאית ודינה להיפסל.

שם המציע  _______________:חתימה +חותמת החברה________________:

מ"פ  94.22לאספקת תיקים

מפרט טכני למכרז פומבי 94.2022
עיריית ירושלים בפרסום מכרז מאגר ספקים לאספקת מגוון תיקים;
העירייה תעשה שימוש במסגרת מכרז זה בעת הצורך ובהתאם לאירועים ודרישת העירייה;
 .1הספקים נדרשים לספק את המוצרים בפרקי זמן משתנים ובהתאם לצרכי ודרישות
העירייה.
 .2העיריה תשמור לעצמה את הזכות לרענן המאגר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה .כמו
כן ,העירייה ראשית להוציא ספקים מתוך המאגר בהתאם לשיקול דעתה.
 .3במסגרת ההצעה למכרז זה לא נדרשים המציעים להגיש הצעת מחיר כלכלית אלא
להתחייב לעמוד בתנאי ההליך .
 .4במסגרת המכרז מתבקשים המציעים לספק בין היתר; ילקוטים לכיתה א' ,תיקי גב
למתגייסים ,תיקים אורתופדיים ,עגלות נשיאה מותאמות לילקוט אורטופדי ,תיקי בד,
תיקי נשיאה ,קלמרים .רשימת הפריטים לעיל הינה חלקית ותשתנה בהתאם לצרכי
ודרישות העירייה מעת לעת והעירייה רשאית להוסיף מוצרים מעבר לאמור ברשימה זו.
 .5לשם קביעת ספק זוכה העירייה תערוך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הליכי תיחור בהם
תבחן בין השאר את טיב המוצרים זמן האספקה ומחיר המוצרים בהתאם למנגנון
שייקבע בכל הליך תיחור בנפרד.
 .6לפני כל רכישה העירייה תפיץ למס' זוכים מתוך מאגר הספקים (שייקבעו בהתאם
לשיקול דעת העירייה אך תוך עריכת סבב שוויוני בין הספקים ) מסמכי הליך תיחור
ספציפי אשר יכללו אמות מידה לקביעת ההצעה הזוכה .יובהר כי העירייה ראשית לא
להתחשב במחיר בלבד וראשית לחלק את הזכייה בין הספקים באופן שיקנה לה את מירב
היתרונות.
 .7הספק מתחייב לעמוד בתנאי הליך התיחור ובמידה ולא יעמוד בהם העירייה תהיה
רשאית לבטל את זכייתו בהליך התיחור ולספק לא תהיה כל טענה כנגד העירייה.
 .8במסגרת הליך התיחור תינתן העדפה לספק ירושלמי וכן העדפת טובין מתוצרת הארץ
בהתאם לאמור בכל הליך תיחור.

שם מציע_________________ :

חתימת המציע_________________:

הליך תיחור פרי מכרז מאגר פומבי מספר  94.2022לאספקת תיקים
 .1נספחים להזמנה להגיש הצעות :
א .נספח א' – חוזה התקשרויות
ב.

נספח ב' – מפרט השירותים הנדרשים

ג.

נספח ג'  -הצהרה בגין הכרה בתוצרת הארץ

א.

עירית ירושלים באמצעות מחלקת הרכש פרסמה מכרז מאגר מציעים המעוניינים להשתתף
בהליכים תחרותיים לרכישת נעליים עבור עיריית ירושלים .ועדת המכרזים בישיבתה מיום
___________ אישרה רשימה של זוכים להיכלל במאגר העירוני לתקופה של מיום
___________________.
ליום
ועד
__________

ב.

בשלב זה מעוניינת העיריה לבצע הליך תיחור ספציפי בהתאם למפורט בנספח ב' המצ"ב
ולשם כך מקיימת הליך תיחור.

ג.

אמות המידה לבחירת המומלץ לזכייה – מחיר בלבד /איכות בלבד /איכות ומחיר (בהתאם
לאמות מידה ותמהיל שיקבע במסגרת ההליך).

ד.

ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות ______________ בתיבת ההצעות (כיכר ספרא
________ קומה___________ ) עד ליום _____________ בשעה_______________
 ,יש לציין ע"ג המעטפה 'הליך תיחור למתן רשות חניה ______________.

ה.

איסור תיאום הצעות ומספר הצעות
 .iכל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
 .iiמציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.
 .iiiבעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו ,נושא משרה באחד
מהם ,וכל מי מטעמו של אחד מהם ,לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע
עם הצעת מציע אחר כלשהו ,בשום אופן שהוא ,לרבות החלפת מידע,
הערכות או הבנות.

שם המציע  _____________:חתימה וחתימה ______________:

1

העדפת תוצרת הארץ
ו.
בעת בחינת ההצעות בהליך זה ,העירייה תיתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ כל עוד
מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ  %15 -ממחיר הטובין המיובאים ובתנאי שהטיב ויתר התנאים
עונים על דרישות מסמכי המכרז .לעניין זה תפעל העירייה בהתאם לתקנות חובת המכרזים
(העדפת תוצרת הארץ) תשנ"ה  .1995מציע אשר מבקש לקבל העדפה בגין טובין מתוצרת הארץ
יצרף הצהרה חתומה מט עמו כמופיע בנוסח המצורף כנספח ,וכן אישור מאת רואה חשבון בדבר
שיעור מחיר מרכיב הישראלי במחיר ההצעה כמופיע כנספח ג'
מעטפות ההצעות יכללו :
א .כל מסמכי ההליך דנן חתומים בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד וחתימה מלאה במקומות
המסומנים.
ב .ההצעה הכספית
ג .כל מסמכי ההליך הנ"ל יחתמו ע"י המציע בשלב הגשת ההצעות כל עמוד ועמוד בראשי
תיבות וחתימה מלאה במקומות המסומנים.
 .2לו"ז :
לוחות הזמנים לאספקה וכיוצ"ב ייקבעו בהתאם לאמור בחוזה.
 .3הבהרות ופרטים
שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אך ורק בכתב בלבד
בדוא"ל ____________ :עד ליום ___________ בשעה __________ .תשובות
לשאלות ההבהרה יינתנו עד ליום ___________ ויופצו לכלל משתתפי ההליך.
 .4יתר פרטי תנאי ההשתתפות בהליך מפורטים במסמך המצורף להליך.
.5

זכויות העיריה:
א .להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם.
ב .לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.
ג .לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות
שהוצעו.
ד .לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה ,לצמצם
ו/או לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או
ארגוניות .לאשר הזמנת חלק מהיקף החניות הנדרשות המפורטות במסמך

שם המציע  _____________:חתימה וחתימה ______________:

2

זה .למציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה
המזמין בזכות מזכויותיו אלו.
ה .לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא.
ו .לקבל את כל ההצעה או חלק ממנה.
ז .לפצל את ההצעות ולהכריז על יותר מזוכה אחד על פי שיקול דעת.
ח .לבצע משא ומתן להצעת המחיר שתינתן.
 .6את ההצעה יש למסור במעטפה סגורה ל___________ ולהכניס לתיבת ההצעות
הנמצאת בכיכר ספרא ,בניין ________ קומה _________ עד לתאריך
______________ בשעה .14:00
בכבוד רב,
מנהל ____________

שם המציע  _____________:חתימה וחתימה ______________:

3

נספח א'
חוזה התקשרויות

שם המציע  _____________:חתימה וחתימה ______________:

4

נספח ב'
מפרט השירותים ודף הצעת המחיר

שם המציע  _____________:חתימה וחתימה ______________:

5

נספח ג'  -הצהרה בגין הכרה בתוצרת הארץ
הצהרת המציע ____________________________:
הנדון  :שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז זה הנני מצהיר כי המרכיב הישראלי כהגדרת
מונח זה בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) ,התשנ"ה
1995
במוצר נשוא מכרז זה ועליו הגשנו הצעה ,מהווה  35%לפחות ממחיר ההצעה
___________________________
המציע
חתימת
_______________________________________________________________

הנדון :שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור הליך תיחור ____________________ מיום
_________ המוגש על ידי חברת __________________ בע"מ
לבקשת ___________ בע"מ (להלן " -המציע") וכרואי החשבון שלה ,ביקרנו את הצהרת המציע
מיום
_______________
מיום ___________ עבור הליך תיחור לאספקת
_________כמפורט בנדון ,בקשר לשיעור המרכיב הישראלי ,כהגדרת מונח זה בתקנות חוק
חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה –  1995ממחיר ההצעה
במכרז ,המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד .הצהרה זו הינה באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על
ביקורתנו (*) ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,על פי תקנים אלה
נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה
הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה
הנ"ל( ,בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות
מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה) .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .לדעתנו ,ההצהרה הנ"ל משקפת באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המידע הכלול בה .

בכבוד רב ________________________ ,רואי חשבון
(*) הערה – יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  %35ולא השיעור
המדויק ,שכן בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק ,בעיקר כאשר מדובר בתמהיל
מוצרים .ככלל ,ניתן להסתפק בשיעור בסיסי של .%35

שם המציע  _____________:חתימה וחתימה ______________:

6

