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עיריית גבעת שמואל
מכרז מס' 13/2019

נספח א'
הזמנה להציע הצעות לאספקת תווי קנייה מגנטיים לעיריית גבעת
שמואל
.1

כללי:
 1.1עיריית גבעת שמואל (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת ספקים להגיש לה הצעות
מחיר לאספקת תווי קנייה מגנטיים ,והכל בהתאם להוראת מסמכי המכרז והסכם
המסגרת מכוחו (להלן" :השירותים").
 1.2תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת ( 12חודשים) ,לעירייה האופציה להאריך את
תקופת ההסכם ב 4-תקופות נוספות ,בנות שנה כל אחת ו/או חלק מהן.
 1.3המדובר בהסכם מסגרת במסגרתו תזמין העירייה תווי קנייה בהתאם לצרכיה
ובמועדים וזאת על פי הזמנות עבודה שתוציא העירייה מפעם לפעם במהלך תקופת
ההתקשרות.

 1.4בהתאם להערכות העירייה ,ירכשו על ידה תווי קנייה בשווי של כ₪ 500,000 -
(כולל מע"מ) לערך ,בכל שנה .יובהר בזאת ,כי העירייה אינה מתחייבת לרכוש תווי
קניה בהיקף הנ"ל ואינה מתחייבת להיקף כלשהו .
 1.5כמות תווי הקנייה שתירכש על ידי העירייה הינה לשיקול דעתה המוחלט של
העירייה ,והיא לא מתחייבת להיקף כלשהו של תווי קנייה שיירכשו על ידה בכל
שנה ו/או בכל חג .
 1.6התווים יונפקו ככרטיסים מגנטיים נטענים לכל עובד בשווי שייקבע מראש על ידי
העירייה .
 1.7שווי התווים ייקבע מראש על ידי העירייה בערכים שבין  ,₪ 1000 -₪ 50לבחירת
העירייה ובהיקף שיידרש על ידה .בנוסף ,אספקת התווים תיעשה במעטפות
תואמות וסגורות באמצעות שליח למשרדי העירייה .
 1.8יתר תנאי ההתקשרות הזוכה במכרז ,לרבות תנאי התשלום ,התמורה ,ביטוחים,
אחריות וכיו"ב ,יהיו על פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות המצ"ב על נספחיו.


.2

להלן ריכוז התאריכים למכרז:



תאריך
 14.02.2019בשעה 13:00
 24.02.2019בשעה 15:00
08.05.2019

משימות
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
לעירייה
המועד האחרון להגשת הצעות
מועד תוקף הערבות הבנקאית למכרז ותוקף
ההצעה
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.3

תנאי סף להשתתפות במכרז:
רשאי להשתתף במכרז זה מציע המקיים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן :
 3.1המציע הינו תאגיד שהוקם על פי הדין הישראלי ורשום ברשם החברות בישראל.
 3.2המציע הפיק בעצמו וסיפק באופן ישיר תווי קנייה ,בפריסה ארצית ,בשלוש השנים
האחרונות (.)2016-2018
 3.3תווי הקנייה שיסופקו על ידי המציע יהיו ניתנים למימוש לפחות ב 40 -בתי עסק
ורשתות שיווק מזון בפריסה ארצית בלבד ,שיכללו את כל האפשרויות הבאות:
מזון ,הלבשה ,מוצרי חשמל ,קוסמטיקה ,מוצרים לבית.
 3.4המציע רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה.

.4

מסמכי ההצעה:
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:

 .4.1סט מלא ומקורי של מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,אשר נשלחו ע"י
העירייה בכתב ,ככל שנשלחו .
.4.2

תיאור ניסיון קודם ,המאשר את קיום התנאים להשתתפות במכרז האמורים
בסעיף  3.2ו 3.3-דלעיל ,בנוסח נספח א' 1למסמכי המכרז ,חתום על ידי המציע
ומאומת על ידי עו"ד /רו"ח מטעמו .

.4.3

טבלה בנוסח נספח א' ,2חתומה על ידי המציע ומאומתת בידי עו"ד/רו"ח מטעמו
הכוללת את הפירוט הבא:
א .רשימת בתי העסק /רשתות המזון המכבדים את תווי הקנייה ( 40לפחות,
כנדרש בתנאי סף ;)3.3
ב .מספר הסניפים לכל רשת /בית עסק ופריסתם הגאוגרפית;
ג .מספר סניפים של המציע ברדיוס של עד 10ק"מ מגבעת שמואל

4.4קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .
.4.4
.4.5

תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות חתום על ידי המציע ומאומת כדין על ידי עו"ד
מטעם המציע ,בנוסח נספח א' .4

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  ,1976דהיינו :

 אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס
הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1976להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא
פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח
למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנספח א' .5

.4.6

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה .
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.4.7

הוגשה הצעה על-ידי תאגיד ,יצורף להצעה תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם
החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על
נכסיו וכן אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה
בתאגיד וכי החתימות על-גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל
דבר וענין (בשולי הצהרת המציע ,נספח ב') .

.4.8

אישור בדבר ניכוי מס במקור.

.4.9

תצהיר חתום על ידי המציע בדבר העסקת כוח אדם וקיום הוראות חוקי העבודה
המצ"ב בנוסח נספח א' 6ומאומת על ידי עורך דין מטעמו .

למען הסר ספק ,על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו לכן על כל האישורים והמסמכים
הרלוונטיים הנ"ל להיות על שם אותו מציע ,לרבות ערבות המכרז.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית העירייה ,מטעם זה
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש
כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים
המפורטים בה ,והכל בהתאם לשיקול דעתה.

.5
.5.1

ערבות בנקאית
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה להבטחת ההשתתפות
במכרז ,בנוסח המצורף למכרז כנספח א'.3
מובהר כי:
 .5.1.1העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות והמציע במכרז
מתחייב במקרה של דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות .אי-הארכת
הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לחילוט הערבות .יובהר ,כי
הארכת תוקף הערבות משמע ,הארכת תוקף ההצעה .
 .5.1.2העירייה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמציע לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של
העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה ,לרבות תשלום נוסף
למציע אחר .
 .5.1.3מציע שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו במועד משלוח ההודעה בכתב
שתיתן העירייה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על הזמנת העבודה
עם זוכה ,לפי שיקול דעתה של העירייה .

.6


אופן הגשת ההצעה:
.6.1

המציע ישלים בהצעת המשתתף במכרז שבנספח ב' למסמכי המכרז את שיעור
ההנחה המוצע על ידו (באחוזים) בהתייחס לערך תווי הקנייה ,אשר תידרש העירייה
לשלם בגין אספקתו .למען הסר ספק ,הסכומים כוללים מע"מ.

.6.2

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז ,מבלי לבצע בהם כל תיקון,
שינוי ,תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים
בסעיף  4דלעיל .

.6.3

המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל ,חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל
מסמכי המכרז ,ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה (כשהיא
חתומה בחותמת "נתקבל") לתיבת המכרזים המיועדת לכך במזכירות ראשית
במשרדי העירייה .ההצעות תוגשנה במסירה ידנית ולא באמצעות הדואר או בכל
דרך אחרת ,כשעל מעטפת המכרז יירשמו המילים "מכרז מס' ,"13/2019בלבד .

.6.4

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  24.02.2019בשעה 15:00

.6.5

כל הצעה תהא בתוקף בהתאם לתוקף הערבות הבנקאית שצורפה להצעת המציע .
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לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל ,תהיה העירייה ,מטעם זה בלבד,
רשאית לפסול את ההצעה או ,לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן,
ישלים או יבהיר את הצעתו או ,לחלופין ,להתעלם מכל הסתייגות ,שינוי או תיקון
שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור .

.7

רכישת חוברת המכרז והוצאות:
.7.1

.7.2

.8

את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ,בתמורה לסך של  300ש"ח ,במשרדי
העירייה .סכום זה לא יוחזר בכל מקרה .
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז ,ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי
המכרז ,תחולנה על המשתתף.

הבהרות ושינויים:

.8.1
.8.2

בהתאם למועד הקבוע בסעיף  2לעיל ,כל אחד מהמציעים רשאי להפנות לעירייה
בשאלות הבהרה בכתב לכתובת המייל.shiranf@givat-shmuel.muni.il:
בפנייתו יציין המציע את שמו המלא ,טלפון ,מספר ושם המכרז .הפניות תשלחנה
בכתב ובפורמט של קובץ  WORDבלבד ,במבנה של טבלה כמפורט להלן:
מס"ד

.8.3

.8.4


.8.5

.9

שאלה /בקשה

הסעיף הרלוונטי
במכרז

העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז .יובהר ,כי העירייה רשאית שלא להתחשב בשאלות שנשלחו לאחר
המועד הקבוע.

העירייה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים
שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו .
כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.
רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה .

שמירת זכויות:
.9.1

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים
לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה .

.9.2

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו
במכרז.

 .10התמורה :

 .10.1תמורת אספקת תווי הקנייה ,יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו (מסמך

ב') ,בכפוף לתנאי המכרז וההסכם ,ולשביעות רצון העירייה (להלן" :התמורה") .
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 .10.2מובהר בזאת ,כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת תווי הקנייה
וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות
בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע
נשוא ההסכם ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,אספקה והובלה ,ביטוחים וכיו"ב .כן ,מובהר
כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי
הצמדה למדד כלשהו.
 .10.3כן מובהר בזאת ,כי העירייה רשאית להזמין את השירותים מכוח המכרז בהיקפים
משתנים ו/או להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר יותר ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה ,לצרכיה ולתקציבה .


 .11קביעת ההצעה הזוכה:
 .11.1בחירת ההצעה הזוכה תיעשה בשני שלבים ,כדלקמן :
בשלב הראשון – יפתחו המעטפות ותיבדק עמידתם של המציעים בתנאים הסף
להשתתפות במכרז ,האמורים בסעיף  3דלעיל.
רק הצעות של מציעים ,המקיימים את התנאים להשתתפות במכרז ,תיבחנה
והצעותיהם תעבורנה לשלב השני .יובהר ,כי אי עמידה בתנאי הסף ו/או אי צירוף
המסמכים כנדרש ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
בשלב השני –מציעים שעמדו בתנאי המכרז ,ייבחנו עפ"י הפרמטרים הבאים:
הצעת המחיר :80% -ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות
הכשרות ,תקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה ויתר ההצעות ידורגו בהתאמה אליה.
בהתאם לשקלול הבא:

אחוז ההנחה המוצע בהצעה הנבדקת
X
80
אחוז ההצעה הגבוה ביותר
איכות ההצעה : 20% -בהתאם לפרמטרים הבאים:
אופן הבדיקה
פרמטר
כמות סניפי רשתות יש לפרט את מספר
שמותיהם
המזון ברדיוס של עד  10הסניפים,
ק"מ מגבעת שמואל והרדיוס בטבלת בתי
העסק שתצורף על ידי
(עפ"י מפות וואלה).
המציע (סעיף  4.2לעיל).

ניקוד מוצע
ההצעה אשר תנקוב
במספר הרב של רשתות
מזון ברדיוס הנ"ל תזכה
הניקוד (20
בכל
נקודות) ,והיתר ינוקדו
בהתאמה אליה.

 .11.2ניקוד סופי :ההצעה הטובה ביותר תהיה ההצעה הכשרה שקיבלה את הניקוד
המצטבר המשוקלל הגבוה ביותר בהתייחס לשקלול המחיר והאיכות יחדיו.
 .11.3במקרה של שוויון בין ההצעות ,תהיה רשאית העירייה לערוך הגרלה בין ההצעות
הזהות .ההצעה הסופית במקרה כזה תיעשה בכפוף להוראות העדפת עסק בשליטת
אישה הקבוע בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב .1992
 .11.4למרות האמור לעיל ,העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או
את ההצעה שתקבל את השקלול הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .11.5העירייה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,
ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,איכות השירותים המוצעים על ידו
וכושרו לבצע את השירותים המבוקשים ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות
מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית העירייה
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים
לשתף פעולה עם העירייה ,ככל שיידרש .
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 .11.6אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי ,תוספת או
הסתייגות ,ביחס למסמכי המכרז ,בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם בכתב
לוואי ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .11.7העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה
או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת
העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש .
 .11.8העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה בכלל והיא
רשאית לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה .
 .11.9העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה
המלא גם לאחר פתיחת ההצעות .
 .11.10העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו קיימת חוות דעת
שלילית על טיב העבודה והשירותים שנעשו על ידיו לגוף אחר אשר העירייה סומכת
על חוות דעתו .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן
ההחלטה הסופית ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

 .12הודעה על זכייה וההתקשרות:
 .12.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך העירייה לזוכה .
 .12.2במועד ,אשר ינקב בהודעת העירייה לזוכה על הזכייה ,ימציא הזוכה את כל
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם,
כשהוא חתום על ידו ,ערבות ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים .
 .12.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  10.2לעיל ,תוך התקופה
האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא
נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה
במכרז ,ולחלט את הערבות ,אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו (כאמור
בסעיף  4.5דלעיל) וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא
רשאית העירייה במקרה זה להזמין את השירותים מכל מציע אחר ,והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל
דין .

 .12.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות
הזכיה כאמור והעירייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את הזכיה,
תהא העירייה זכאית לסך של ( ₪ 1,000אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנקובים בסעיף  10.2לעיל ועד למועד
קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים והמסמכים בהתאם
לאמור שם .
 .12.5העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר
להם את ערבות המכרז.

 .13שונות:
 .13.1מובהר בזה ,כי מציע /זוכה ,לא יבוא בטענות או בדרישות כלפי העירייה בגין כל
עיכוב בחתימה על החוזה ו/או אספקת השירותים ו/או הפסקת השירותים ,אשר
יגרמו אם יגרמו ,כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו אם יינקטו ,על ידי מציע או
צדדים שלישיים כלשהם .
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 .13.2מציע שסבור כי סעיפים בהצעתו מהווים סוד מסחרי /מקצועי והוא מתנגד להתיר
עיון בהצעתו ,יציין מראש את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים במסגרת נספח ב'
למסמכי המכרז .יובהר ,כי מחיר ההצעה אינו יכול להיחשב לסוד מסחרי .מציע
שלא יציין חלקים חסויים כאמור ייחשב כמי שנתן הסכמה לחשיפת מסמכי הצעתו .
 .13.3העירייה רשאית לקבוע הצעה כשירה שנייה למקרה שבו ההתקשרות עם זוכה לא
תצא לפועל או תופסק מכל סיבה שהיא .
בכבוד רב,
יוסי ברודני ,ראש העירייה
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נספח א'1
טבלת תיאור ניסיון קודם
הח"מ ,בשם ________________ ("המציע") ,מצהיר בזאת ,כי המציע רשת קמעונאית
שהפיקה בעצמה וסיפקה באופן ישיר תווי קנייה ,בפריסה ארצית ,בשלוש השנים האחרונות
(.)2016-2018
מס'

הגוף המזמין

תקופת
ההתקשרות
(פירוט מ:
שנה/חודש

איש קשר וטלפון נייד אצל
המזמין לבחינת ההמלצה

הערות

עד שנה/
חודש)

.1
.2
.3

*השורות הן להמחשה בלבד ,ניתן להוסיף שורות בהמשך.
כמו כן ,כאמור בסעיף  3.2הריני מצהיר כי תווי הקנייה שיסופקו על ידי המציע יהיו ניתנים למימוש
לפחות ב 40 -בתי עסק ורשתות שיווק מזון בפריסה ארצית בלבד ,שיכללו את כל האפשרויות
הבאות :מזון ,הלבשה ,מוצרי חשמל ,קוסמטיקה ,מוצרים לבית.
הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים.
______________
חתימת המציע

________________ ______________
ת.ז
שם מורשה החתימה

אני הח"מ עו"ד _____________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב ___________________________ מר/גב'______________ אשר זיהה/זיהתה
עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' _____________________[ במידה והמציע הינו תאגיד או
עמותה :המשמש בתפקיד__________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה
ומטעמה ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה /תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה לעיל וחתם/מה עליו בפני.

________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח א'2
טבלת פירוט בתי עסק /רשתות מזון וסניפים ברחבי הארץ
טופס בנוסח שלהלן ובו פירוט כנדרש בסעיף  4.3לעיל ,יושלם על ידי המציע.

מס'

שמות בתי עסק/
רשתות מזון המכבדים
את תווי הקנייה [40
לפחות].

פריסה
גאוגרפית של
הסניפים
ברחבי הארץ

מספר הסניפים
לכל רשת מזון/
בית עסק

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
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מס' סניפי רשתות מזון ברדיוס של
עד  10ק"מ מגבעת שמואל[ ,יש
לציין שאת שם הסניף וכתובת
מדויקת].

מס'

מס' סניפי רשתות מזון ברדיוס של
עסק /מספר הסניפים פריסה
בתי
שמות
רשתות מזון המכבדים לכל רשת מזון /גאוגרפית של עד  10ק"מ מגבעת שמואל[ ,יש לציין
שאת שם הסניף וכתובת מדויקת].
הסניפים
את תווי הקנייה [ 40בית עסק
ברחבי הארץ
לפחות].

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
*השורות הן להמחשה בלבד ,ניתן להוסיף שורות בהמשך.
הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים.
________________
שם מורשה החתימה

______________
ת.ז

______________
חתימת המציע

אני הח"מ עו"ד _____________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב ___________________________ מר/גב'______________ אשר זיהה/זיהתה
עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' _____________________במידה והמציע הינו תאגיד או
עמותה :המשמש בתפקיד__________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה
ומטעמה ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה /תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה לעיל וחתם/מה עליו בפני.

________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח א'3
תאריך________:
לכבוד
עיריית גבעת שמואל
הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית למכרז מס' 13/2019
על פי בקשת ____________________ ת.ז/ח.פ________________ שהגישו הצעה למכרז מס
 13/2019לאספקת תווי קנייה מגנטיים עבור עיריית גבעת שמואל (להלן – "המבקשים") אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( 5,000במילים :חמשת אלפים ש"ח) ,בתוספת הפרשי
הצמדה ,כהגדרתם להלן ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז מס'  13/2019שבנדון שפורסם על
ידכם.
במכתבנו זה :
משמעו מדד המחירים לצרכן  ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
" מדד " -
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי .
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל  ,על פי ערבות זו ( להלן :
" המדד החדש ") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד הידוע ביום הוצאת ערבות זו ( להלן -
" המדד היסודי" ) ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין כדרישתכם הנ "ל  ,מחולק במדד היסודי  .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם
לא יעלה על סכום הערבות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה
מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את
דרישתכם על  -פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם
קבלת תשלום על -פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת
המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  08.05.2019ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד
הנ"ל לא תענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .


בכבוד רב,

__________________________
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נספח א'4
תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

תצהיר

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
 . 4הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – " המציע")
שהוא הגוף שהגיש הצעה למכרז מס'  13/2019לאספקת תווי קנייה מגנטיים
לעיריית גבעת שמואל  .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.
 . 5הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממורשי
החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעברת מרמה/
רכוש וכן ,כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה ,ל א מתנהלים נגד מי מבין
המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.
 . 6הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו שלו ו/או מי
מהמועסקים על ידו לא הורשעו בעבירות פליליות בגין עבירות שעניינן עבודות
מסוג העבודות נשוא מכרז זה ו /או עברות פליליות אחרות בקשר עם ביצוע עבודות
מן הסוג שבמכרז וכן ,כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה ,לא מתנהלים נגד מי
מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית
כאמור .
 . 7הנני מצהיר בזאת כי לא הוגשה תביעה בגין רשלנות מקצועית כנג ד המציע ו/או
מי ממנהליו ו/או מי מבעליו שלו ו/או מי מהמועסקים על ידו בקשר עם ביצוע
עבודות מן הסוג שבמכרז וכן כי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל הליכים
משפטיים בגין תביעה כאמור.
 . 8זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר.
_________ ,אשר משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ אשר
זיהיתיו/תיה לפי ת.ז מס'_________ /המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/תיה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני.
_______________
__________________
תאריך

חתימה וחותמת עוה"ד
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נספח א' 5
תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "הגוף") שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם עיריית גבעת שמואל .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם הגוף.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת
עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – ( 1976להלן" -חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,תחת הכותרת
"תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" .אני
מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה)
___

הגוף ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ו/או חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,1987-בשנה שקדמה למועד הגשת הצעה מטעם המציע במכרז
מספר ב'  15/04לאספקת שירותי טלפוניה למשרדי הממשלה בקרית מחוזית תל-
אביב (להלן – "מועד ההגשה").

___

.4

הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עסקאות עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ו/או חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז 1987-בשנה שקדמה למועד ההגשה.

(למילוי ולסימון  Xבחלופה הנכונה במקרה שהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין
חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א  1991 -ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז:)1987-
__ ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.
__ ההרשעה האחרונה הייתה בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה .במידה שסומה
חלופה זו -העבירה נעברה בתאריך .___________ :
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.6

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר
משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
___________________
__________________
חתימה וחותמת עוה"ד
תאריך
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נספח א' 6

הצהרה בדבר העסקת כוח אדם וקיום הוראות חוקי עבודה

אנו הח"מ_______________ ,ת.ז/.ח.פ(_____________________________ .שם
המציע) מצהירים בזאת ומתחייבים כדלקמן:
.1

הצהרתנו זו ניתנת בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההתחייבויות שנטלנו על עצמנו
במסגרת תנאי המכרז שבנדון .

.2

אנו מצהירים כי התחייבות זו ניתנת לאחר שבחנו את כל מסמכי המכרז ובדקנו
את פרטי העבודות נשוא המכרז ,על כל המשתמע מכך .

.3

ברשותנו כוח האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז ,תוך עמידה
בלוח זמנים ברמה המקצועית ובאיכות המקצועית להם אנחנו מתחייבים על פי
מסמכי המכרז .

.4

התחייבותנו זו אינה תלויה ו/או מושפעת ו/או תושפע בצורה כלשהי ממחסור
קיים ו/או עתידי בפועלי שטחים ו/או אחרים ,סגר על השטחים ,שביתה ו/או כל
סיבה אחרת שעלולה למנוע מפועלים מלהגיע לעבודה .

.5

אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח אדם מיומן
מכל סיבה שהיא ,לרבות הסיבות המנויות דלעיל .ידוע לנו כי מחסור בכוח אדם
לא יהיה צידוק ,סיבה ,טענת הגנה ו/או עילה להפרת תנאי המכרז ו/או לעיכוב
ו/או איחור ו/או הארכה בלוח הזמנים .

.6

לביצוע העבודות אני מתחייב להעסיק אך ורק עובדים על פי חוק שירות
התעסוקה תשי"ט –  1959ובשום מקרה לא אעסיק לביצוע העבודות עובדים
שאינם בעלי אזרחות ישראלית ,אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק
בישראל.

.7

הריני להצהיר כי שילמנו בקביעות ונשלם לכל עובדנו כמתחייב מחוקי העבודה,
צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי ,במידה
שחלים עלי ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים
כנדרש .אנו מתחייבים להמשיך ולמלא אחרי כל חוקי העבודה ולשלם לעובדינו
את כל התשלומים המגיעים ושיגיעו להם על פי כל דין ולא פחות משכר מינימום.
אנו מתחייבים להמציא לכם כל מסמך שתדרשו לצורך בדיקת עמידתנו
בהתחייבות זו.

.8

בנוסף אנו מתחייבים לקיים בכל תקופת ההתקשרות אחר האמור בחוקים
הבאים:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951 -
חוק דמי מחלה ,תשל "ו1976-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1950-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו1965-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-
חוק החניכות ,תשי"ג1953-
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חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)תשי"א1951-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח 1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג1963-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום  ,התשמ"ז1987-
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)  ,התשס"ב – 2002
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –  1970לרבות
התקנות שהותקנו מכוחה
חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 -
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 ,
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א1991-
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006-
סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר
המידות או במינהל התקין) ,תשנ"ז1997-
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובשאר מסמכי המכרז ,אנו מתחייבים לשפות את
.9
עיריית גבעת שמואל בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבותנו זו .
_______________________
__________________
חותמת המציע
חתימת המציע
______________
תאריך
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר.
_________ ,אשר משר די ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי
באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליו בפני.
_______________
__________________
חתימה וחותמת עוה"ד
תאריך

18

נספח ב'
לכבוד
עיריית גבעת שמואל (להלן" :העירייה")
ג.א.נ,.

הצעה והצהרת המשתתף
מכרז מס'  13/2019לאספקת תווי קנייה מגנטיים לעיריית גבעת שמואל
הצהרה והתחייבות

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו ובדקנו
את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.
 .2הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו ,ואנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,יש לנו את כל האישורים
הנדרשים לצורך אספקת השירותים ,והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז,
ואנו מקבלים על עצמנו לספק את 
השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .4הצעתי למכרז אספקת תווי קנייה מגנטיים ,הינה כדלקמן:

אחוז הנחה לשווי
נקוב של תווי קנייה

במילים___________________:
_____________________

_____%

יובהר ,כי תווי הקנייה שיסופקו על ידי לעירייה יהיו בעלי ערך נקוב משתנה (בין -₪ 50
 .)₪ 1,000יחד עם זאת ,אחוז ההנחה הינו אחיד .כן ברור לי כי שווי ערך מימוש תו הקנייה
יהא שווה ערך לערך הנקוב על תו הקניה.
 .5הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע השירותים האמורים במכרז
בשלמותם ,כולל כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בכך ,כולל כל החומרים שידרשו לצורך
אספקת השירותים.
 .6ידוע לי כי התמורה הנ"ל הינה סופית ולא תשולם לי תמורה נוספת בגינם.
 .7יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו לבצע את
השירותים במועדים הקבועים לכך במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה
במכרז.
 .8אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .9הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה בהתאם לתוקף
הערבות הבנקאית.
 .10אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא-
חוזרת ,כאמור בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973ובקבלתה על ידכם
ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.
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 .11היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שייקבע בהודעתם ,נמציא את כל
המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ערבות הביצוע
והאישור על עריכת ביטוחים ,חתום ע"י חברת הביטוח .
 .12אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים
במסמכי המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע השירותים בהתאם להצעתנו,
תהא העירייה זכאית לסך של ( ₪ 1,000אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין
כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי המכרז ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת
כל האישורים ,לפי המועד המאוחר שביניהם .
 .13אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי
דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו והצעתנו זו:
תאריך ________

חתימה______________________:

אישור עורך דין (כאשר המציע הינו תאגיד)
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר כי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו נחתמו
על-ידי ה"ה ________________ ו__________________ ,המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד
_______________ *(מחק את המיותר).
תאריך __________

חותמת ______________

___________ח.פ.
המציע:
שם
__________________________

חתימה________________

:

______________כתובת:

טל' _______________ :פקס' __________________ :
איש קשר _______________ :טל' נייד _________________ :
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נספח ג'

הסכם מסגרת לרכישת תווי קנייה מגנטיים עבור עיריית
גבעת שמואל
שנערך ונחתם בגבעת שמואל ביום ________________

מצד אחד

בין

:

עיריית גבעת שמואל (להלן" :העירייה")

לבין

:

________________________________ (להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' ( 13/2019להלן " -המכרז") לאספקת
תווי קנייה לעירייה (להלן " -תווי קנייה");

והואיל

והספק הגיש הצעתו למכרז (להלן " -ההצעה") והצעתו אושרה על ידי וועדת
המכרזים מיום _________ כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

והספק הצהיר ,כי בידו האמצעים כוח האדם והמיומנות לספק את תווי
הקנייה בצורה הטובה ביותר;

והואיל

והעירייה ,על סמך הצעת הספק ,מעוניינת להזמין את אספקת תווי הקנייה
מהספק והספק מעוניין לספק את תווי הקנייה עבור העירייה ,וכל התנאים
המפורטים בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

כללי:
.1
.2

המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממנו.
המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,בין שהם מצורפים לו ובין שלא,
וייקראו כולם לשם הקיצור "הסכם".
 2.1מסמכי המכרז -נספח א' ,על צרופותיו.
 2.2הצעת המשתתף למכרז -נספח ב'.
 2.3נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

.3

התחייבויות הספק:
א .הספק מתחייב בזה לספק עבור העירייה את תווי הקנייה בהיקף שיתבקש על ידי
העירייה ,במסגרת הזמנה העבודה ובמחיר שהוצע על ידו בנספח ב'.
ב.

למען הסר ספק ,מוסכם כי אין העירייה מתחייבת להזמין מהספק תווי הקנייה
כלשהם או את כל סוגי תווי הקנייה המפורטים או כל כמות שלהם; העירייה
תוכל לרכוש את אותם סוגי התווי הקנייה המפורטים ,לפי שיקול דעתה ובכמות
שתבחר.
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ג.

הספק מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות ,התעודות ,הידע ,הכישורים ,המיומנות,
הניסיון והמקצועיות הדרושים ליתן את השירות באיכות גבוהה באופן מקצועי.

ד.

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים לשיווק תווי הקנייה.

ה .הספק מצהיר כי עיין במסמכי המכרז ,הוא עומד בתנאי הסף של המכרז ובכל יתר
תנאי המכרז ויפעל בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
ו.

הספק יודע כי העירייה אינה מתחייבת להיקף כלשהו של תווים אשר יירכשו על
ידה.

ז.

הספק מתחייב להודיע לנציג העירייה על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או
שעלול לגרום לשיבוש מתן השירותים.

ח .הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד ,בכל הנוגע
לביצוע הסכם זה.
ט .הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כחוק וברשותו כל אישורים הנדרשים והוא
יחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי
חשבונות ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה ,ניהול חשבונות
תשלום חובות מס הכנסה) ,התשל"ו .1976 -לספק ידוע כי תנאי לתשלום תמורה
על פי הסכם זה הינו הצגת האישורים כאמור.
י.

.4

הספק מצהיר בזאת כי ברשותו כל הביטוחים הנדרשים לצורך ביצוע מלוא
התחייבויותיו לפי הסכם זה וכי ביטוחי צד שלישי ואחריות מעבידים שלו
מורחבים לשפות את העירייה בגין מעשה ו/או מחדל של הספק.

תקופת ההתקשרות
א .תוקפו של הסכם זה הוא לתקופה של  12חודשים אשר תחל עם חתימת העיריה על
ההסכם .תינתן אופציה להארכת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות של 12
חודשים כל אחת מהן ו/או חלק מהן .מימוש האופציה תהא בשיקול דעתה הבלעדי
של העיריה( .להלן " -תקופת ההסכם").
ב .על אף האמור בסעיף זה לעיל ,רשאית העירייה ,מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,להפסיק ההסכם בהודעה מראש ובכתב של  60יום .הופסק ההסכם
כאמור  -לא תהיינה לספק כל טענות ,דרישות או תביעות בגין הפסקת ההסכם
ו/או בגין כל הפסד או נזק שייגרם לו בשל כך.

.5

הזמנת עבודה /הזמנת הספק
א .מעת לעת ,בהתאם לצרכי העירייה ,במהלך השנה וסמוך לראש השנה ולחג הפסח,
העירייה תהא רשאית אך לא חייבת להוציא לספק הזמנת עבודה לרכישות
ואספקת תווי קנייה כפי שיתבקשו על ידי העירייה כמפורט בהסכם זה (להלן:
"הזמנת העבודה").
ב .בהזמנת העבודה יצוינו כמות הכרטיסים המגנטיים הנדרשים וערכם.
ג .מובהר בזאת כי הזמנת עבודה תחייב את העירייה אך ורק באם תהיה חתומה על
ידי מורשי החתימה מטעם העיריה.
ד .למען הסר ספק ,הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד.
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ה .מובהר בזאת כי אין בחתימת הסכם זה כדי לחייב את העירייה לרכישת תווי קנייה
בהיקף כלשהו.
ו .שווי התווים ייקבע מראש על ידי העירייה בערכים שבין  ,₪ 1000 -₪ 50לבחירת
העירייה ובהיקף שיידרש על ידה .בנוסף ,אספקת התווים תיעשה במעטפות
תואמות וסגורות באמצעות שליח למשרדי העירייה כחודש לפני מועד ערב החג,
בהתאם לדרישת העירייה.

.6

אספקת תווי הקנייה
א .הספק מתחייב לספק את תווי הקנייה /תווי השי שהזמינה העירייה לא יאוחר
מ 3 -ימי עבודה ממועד קבלת התשלום על ידי העירייה.
ב .התווים יונפקו ככרטיסים מגנטיים נטענים לכל עובד.
ג .התווים יהיו תקפים ברשתות שיווק מזון וכן במגוון בתי עסק נוספים בפריסה
ארצית בתחומים :אופנה ,הלבשה ,הנעלה ,מוצרי חשמל ,מוצרים לבית וכיו"ב.
ד .תווי הקנייה יהיו תקפים לפחות  5שנים ממועד אספקתם
ה .תווי הקנייה יכללו סניפים של רשתות מזון ובתי עסק נוספים כאמור ,ברדיוס
של עד  10ק"מ מעיריית גבעת שמואל.
ו .תווי הקנייה שיתקבלו בבתי העסק /רשתות המזון יהיו בשווי מלא ()100%
מערכם ולא יכללו מגבלות /סייגים.
ז .נגרם עיכוב באספקת תווי הקנייה ,ישלם הספק לעירייה פיצוי מוסכם בסך של
 ₪ 1,000בגין כל יום איחור .סכום הפיצוי כאמור יקוזז מתוך התמורה שעל
העירייה לשלם לספק על פי הוראות הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
השמור לעירייה.

.7

תמורה
א .העירייה תשלם לספק את המחיר המוסכם – שווי תווי הקנייה שיסופקו בפועל,
בהפחתת הנחת הספק במכרז (כפי שנקוב בנספח ב') (להלן" :התמורה") .למען
הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה עבור מלוא התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה
ונספחיו .דהיינו :ערך נקוב בהפחתת [ ____%למילוי על ידי העירייה בלבד].
ב .הספק יעביר לעירייה חשבונית מס ,אליה תצורף הרשימה המפורטת של כמות
והיקף תווי הקנייה שסופקו על ידו לעירייה.
ג .כל תשלום ישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין מאת הספק לעירייה.
ד .למען הסר ספק ,לא תשולם לספק תמורה כלשהי בגין תווי הקנייה שסיפק ,מעבר
לתמורה הנקובה לעיל.

.8

אחריות
א .הספק יישא במלוא האחריות בגין כל נזק ,אובדן ו/או הפסד שייגרמו לרכוש
המזמין ו/או למי מעובדיו ו/או לרכושו של המזמין ו/או של כל אדם אחר ו/או
צד שלישי ,עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו ו/או כל מי שבא מכוחו או
מטעמו עד לאספקת תווי הקנייה לעירייה וקבלת אישור בכתב על כך.
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ב .במידה ויסופק תו הקנייה פגום שיתברר לעירייה שאינו תקין /משביע רצון,
יוחלף המוצר ללא דיחוי על ידי ועל חשבון הספק וכן ,תמורת תווי הקנייה
המוחזרים תנוכה מהחשבון.
ג .לא סיפק הספק לעירייה את תווי הקנייה שהוזמנו על ידה ,כולם או חלקם ,מכל
סיבה שהיא ,רשאית העירייה ,להזמין ממקור אחר את תווי הקנייה שלא סופקו,
והספק יהיה אחראי לכל ההפסדים ו/או הנזקים שיגרמו כתוצאה מכך לעירייה.

.9

אי קיום יחסי עובד מעביד
א .ביחסיו עם העירייה מהווה הספק כקבלן עצמאי.
ב .הספק מצהיר בז כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאי ,כדי ליצור בין הספק ו/או
עובד מעובדיו ו/או יועץ משנה ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין העירייה ו/או מי
מטעמה ,יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו על ידו
לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא
יהיו בינתם לבין העירייה יחסי עובד מעביד ,מכל מן וסוג שהוא.
ג .כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו (לרבות ומבלי לפגוע
מכלליות האמור ,שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ותשלומים למס
הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה לעבדה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר),
כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו
על ידו לצורך יצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על
ידו במלואם ובמועדם ,והעירייה לא תהא אחראית לכך בשום דרך.

.10

המחאת זכויות
הספק אינו רשאי להעביר ו/או להמחות לצד ג' חובותיו או זכויותיו לפי הסכם זה,
כולן או מקצתן ללא אישור מראש ובכתב מהעירייה .העירייה תהיה זכאית לסרב
לכך או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון ובייחוד בתנאי שמקבל ההעברה יקבל
עליו למלא אחר כל תנאי הסכם זה וכי הוא מסוגל למלא ההסכם.

.11

ערבות בנקאית לתקופת החוזה
א .להבטחת קיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ימציא לעירייה ערבות
בנקאית אוטונומית בסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) שהופקה
לבקשתו .מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי
של:
 .1כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לספק שהעירייה
עלולה להוציא או לשלם או להתחייב להם בקשר עם חוזה זה.
 .2כל נזק והפסד העלול להיגרם לעירייה או למי מטעמה עקב העבודות או עקב
פעולות הספק.
 .3פיצוי בגין כל נזק שייגרם לעירייה בגין פעולה או מחדל של הספק.
ב .בכל מקרה כאמור תהא רשאית העירייה לגבות את סכום הערבות ,כולו או
חלקו ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים,
ההוצאות והתשלומים כאמור .נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הספק
חייב להשלים תוך  7ימים את הערבות כך שתהא בסכום הקבוע לעיל.
ג .חולטה הערבות ,ימציא הספק לאלתר ,ערבות בנקאית חדשה ,באופן שבכל עת
תהיה בידי העירייה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף  19לעיל.
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.12

הפרות ופיצויים
א .לא ביצע הספק את אספקת התווי הקנייה נשוא הסכם זה ו/או לא מילא אחר
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו על פי ההסכם ,ייחשב הדבר כהפרת הסכם.
הספק יישר בכל הוצאות העירייה בקשר להפרת החוזה ובכל הנזקים האחרים
שיגרמו לעירייה .כמו כן תהא העירייה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע לספק על
פי ההסכם את הוצאותיה והנזקים שיגרמו לה עקב ההפרה.
ב .תשלום פיצויים או ניכויים מהסכומים המגיעים לספק ,לא ישחררו אותו
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האירועים הבאים יחשבו הפרה יסודית של ההסכם:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

.13

אם יתברר כי הצהרה של הספק אינה נכונה או כי הספק לא גילה לעירייה
טרם חתימת ההסכם עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת העירייה
להתקשר בהסכם.
הוטל עיקול זמני או קבוע ונעשתה פעולה כלשהיא של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הספק ,כולם או חלקם.
הוכח לדעת העירייה כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
הספק לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה וההפרה
לא תוקנה תוך  7ימים מקבלת התראה.
אספקת מוצרים פגומים ולאחר התראה שניתנה לו לא החליף אותם ,או
אספקה חוזרת ונשנית של מוצרים פגומים.
הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק ו/או מפרק מזני לפי העניין והכל
במקרה שהבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.
כשהספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שנפתח נגדו הליך
הוצאה לפועל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי
נכסיו כולם או חלקם ,נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה
נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור
עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה
למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983 -
כשהספק מסב את החוזה כולו או מקצתו ,לאחר או מעסיק ספק משנה
בביצוע התחייבויותיו מכח החוזה ללא הסכמת העירייה בכתב ומראש.

שונות
א .שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועד או ארכה מצד העירייה לא יחשבו
כוויתור על זכויותיה ולא יהוו מניעה לתביעה על-ידה ,אלא אם כן ויתרה העירייה
על זכויותיה באופן מפורש ובכתב.
ב .ויתרה העירייה על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה  -לא יראה הוויתור כוויתורה
על כל הפרה מאוחרת יותר של אותה הוראה או הוראה אחרת הדומה לה או שונה
ממנה.
ג .העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב
ובין שאינו קצוב ,המגיע לה מהספק על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבין
הצדדים או על פי כל דין .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של העירייה לגבות
את החוב האמור בכל דרך אחרת.
ד .העירייה תהא רשאית להגדיל היקף חוזה זה בשיעור של עד  50%מהכמויות
המפורטות בכתב הכמויות ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
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ה .בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות נספחיו יחולו הוראות
הנספח הרלוונטי.
ו .כל הודעה שתישלח במכתב רשום לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו נמסרה
לתעודתה כעבור  3ימים ממשלוחה בדואר.

ולראייה באו הצדדים על החתום :
___________________
הספק

____________________
העירייה
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נספח 1
תאריך________:

לכבוד
עיריית גבעת שמואל

הנדון :ערבות בנקאית לחוזה
על פי בקשת ____________________(להלן" :המבקשים") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי הצמדה
למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,שתדרשו מאת
המבקשים בקשר למכרז מס'  13/2019לאספקת תווי קנייה מגנטיים עבור עיריית גבעת שמואל.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם
על פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה,
תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד הידוע ביום הוצאת ערבות זו (להלן" :המדד היסודי")
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין כדרישתכם הנ"ל,
מחולק במדד היסודי.
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור מפעם לפעם על כל סכום שייראה לכם
מתוך סכום הקרן בצירוף סכום הפרשי הצמדה כאמור עליו ,ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום
הקרן שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הקרן ,וסך הכל הסכומים יעלו על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך _______* ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל
לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
* 90יום לאחר תום תקופת ההתקשרות

בכבוד רב,
_________________________
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