מכרז פומבי מס' 14/2019

מפרט  -רכישת תווי קנייה
.1

עיריית ערד מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת תוויים כמפורט להלן.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום סך של  ₪ 1,000לכל מעטפת מכרז ,שיגבו ולא
יוחזרו .תשלום במחלקת גביה בימים א' ,ד' ,ה' בין שעות  ,12:30 – 08:30ביום ג' בין שעות
 .15:30 – 08:30אחה"צ – ביום א' בין שעות  .18:30 – 16:00ביום ב' אין קבלת קהל .תשלום
באמצעות כרטיס אשראי וקבלת המעטפה בדואר יש להתקשר למחלקת הגבייה בעירייה
לטלפון מספר  ,08 – 9951612בימים  -ב'  ,ד' ו-ה' בין השעות.13.00-16.00 :

.2

ניתן לעיין בטפסים ,תכניות ,תנאי מכרז ,וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר
העירייה  www.arad.muni.ilהחל מתאריך  20/02/2019בשעה .12:00

.3

יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בסכום של  .₪ 10,000נוסח ותקופת הערבות כמפורט בנספח
המצ"ב .אי צירוף ערבות כאמור תהווה עילה לפסילת ההצעה על הסף.

.4

יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים כנדרש.

.5

ההצעה תוגש חתומה וסגורה מקור והעתק.

.6

אין לבצע במסמכי המכרז שינויים/תיקונים/מחיקות ו/או הערות כלשהם.

.7

יש לצרף עותק של הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

.8

כל הסכומים בהצעת הספק כוללים מע"מ.

.9

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה ,כן
תהיה העירייה רשאית אך לא חייבת לפצל את הזכייה במכרז בין שני ספקים .בעת הדיון
תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

.10

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

.11

מועד אחרון להגשת ההצעות הינו יום א' ה  20/03/2019 -בשעה .16:00

.12

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרד מנכ"ל העירייה .יובהר
כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור ו/או לא תמסר ידנית תיפסל.

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה

1

פרטים למכרז והוראות כלליות
עיריית ערד מזמינה להציע הצעות רכישת תווי קנייה (להלן – "המכרז") כמפורט במסמכי
המכרז.
מסמכים ,פרטים והסברים
 .1המציע המשתתף במכרז יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז
ו/או החוזה ,לראות ולבדוק כל פרט הנחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי
עיריית ערד  -אצל גב' אורטל פינטו ,בכל יום בין השעות  15:00 – 9:00לאחר תיאום
מראש ,בטל'  08-9951750או באתר האינטרנט העירוני בכתובת .www.arad.muni.il
הכנת ההצעה למכרז
 .2על המציע להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז ב 2 -העתקים זהים על הטפסים של
המכרז שנמסרו לו ע"י עיריית ערד .על המציע למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל
מסמכי המכרז ,לרבות החוזה .עליו לחתום בראשי תיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל
כולל התוכניות שצורפו למכרז (אם צורפו) ולחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי
המכרז לרבות על נוסח החוזה המצורף למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו,
כתובתו ,ואת תאריך הגשת ההצעה ,על המעטפה המיוחדת אשר נמסרה לו לשם כך על
ידי עיריית ערד.
 .3רשימת הנספחים שעל המציע לצרף:
א .נספח א'  -פרטים למכרז והוראות כלליות  -חתום
ב .נספח ב' – תצהיר קיום עסקאות עם גופים ציבוריים
ג .נספח ג' – מפרט.
ד .נספח ד' – הצעה.
ה .נספח ה  -ערבות בנקאית למכרז.
ו .נספח ו' – תצהיר תשלום שכר מינימום וזכויות עובדים
ז .נספח ז' – תצהיר העסקת עובדים זרים.
ח .נספח ח' – הצהרה על העדר זיקה וניגוד עניינים.
שאלות והבהרות
 .4כל שאלה בנושא המכרז תופנה ותועבר בכתב על גבי קובץ  WORDלמזכירת ועדת
המכרזים הגב' אורטל פינטו בעיריית ערד ,בדוא"ל  Lishka_m@arad.muni.ilעד  10ימים
לפני המועד האחרון למסירת המעטפה .התשובה של העירייה תינתן אף היא בכתב עד 5
ימים לפני תום הגשת ההצעות בצירוף העתק לכל המשתתפים במכרז.
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מועד אחרון ואופן מסירת ההצעה למכרז
 .5על המציע להמציא את הצעתו כאמור אך ורק במעטפה חתומה ,שתומצא לו עם מסמכי
המכרז ,במסירה ידנית בלבד  ,בצרוף המסמכים הנדרשים לרבות הקבלה בגין
רכישת מסמכי המכרז בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים ש בלשכת
מנכ"ל העירייה אצ ל גב' אורטל פינטו  ,עד לתאריך  20/03/2019שעה  16:00הצעה
שתגיע או תימסר לאחר שעה זו במועד האמור לא תתקבל.
הגשת הצעה למכרז
 .6הגשת ההצעה ע"י המציע פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה שיהיה עליו
להתקשר בה בהתאם למכרז וכי הבין את תנאיו ואת תנאי החוזה והסכים להם ללא כל
שינוי ,וכי בטרם הגיש הצעתו ,קיבל את מלוא המידע בעירייה ולא תשמענה טענות מצד
מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי המכרז או מפרטיו.
ההצעה
 .7הצעת המציע למכרז פירושה הצעת מחיר בהתאם לתנאי המכרז לרכישת תווי קנייה.
א .המציע יוכל לצרף להצעתו שילוב של תווי שי ואתר אינטרנט לרכישת מוצרים
באמצעות התווים.
תוקף ההצעה
 .8כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצירופיה למשך 90
יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך
 90יום נוספים והמציע חייב לעשות כן.
סטייה מתנאי המכרז
 .9מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  -תהא הועדה רשאית
לפסול הצעתו.
הסתייגות
 .10כל הסתייגות של המציע אשר לא באה לידי ביטוי כאמור לעיל ותרשם ע"ג ו/או בנוסף
להצעה תפסול את ההצעה.
אישור ועדת מכרזים וראש העירייה

.11

(א) זכייה במכרז זה כפופה להמלצתה של ועדת המכרזים בעירייה ולאישורו של ראש
העירייה ובלעדיהם אין כל תוקף לעסקה.
(ב )

החוזה שייחתם עם הזוכה כפוף לחתימתם של מורשי החתימה בעירייה ובלעדיהם אין
כל תוקף לחוזה.

(ג)

האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי לכל התקשרות על-פי מכרז זה.

(ד )

היה וההתקשרות לא תאושר על-ידי ראש העירייה ו/או המועצה ,העירייה תשיב למציע
את הערבות הבנקאית ,ולמציע לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי העירייה.
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מילוי ההצעה
 .12את ההצעה יש למלא בשני עותקים כדלקמן:
א )1( .על המציע לרשום בנספח ד' " -רכישת תווי קנייה" את התמורה המבוקשת על
ידו עבור (להלן" -התמורה המבוקשת").
( )2התמורה המבוקשת תכלול מס-ערך מוסף.
ב.

שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים
בעותק האחד לעומת העותק האחר ,יתוקנו הסכומים לפי העותק בו נקובים הסכומים
המיטיבים עם העירייה.

( .13א) על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה או בראשי  -תיבות על שני עותקים של
נספח והכול כמפורט במסמכי מכרז זה.
(ב) אם המציע הוא תאגיד  -יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה בתוספת
חותמת התאגיד.
( .14א) אם המציע פועל כנאמן  -עליו לציין זאת במפורש.
(ב) מיד על  -פי דרישת העירייה ,יפרט הנאמן לעירייה בתצהיר בכתב את זהות הנהנה
ואת סיווגו של הנהנה כ"עסק"" ,מוסד כספי"" ,מלכ"ר" וכו' לעניין החיוב במע"מ.
היה ולא פרט הנאמן את זהות הנהנה וסיווגו כאמור לעיל ,יחויב אישית בכל
ההתחייבויות אותם התחייב כנאמן על-פי הצעתו על כל חלקיה ,נספחיה וצירופיה.
( .15א) למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו,
והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על-גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו,
לרבות החוזה.
(ב) כל שינוי שיעשה כל-ידי המציע בטופס ההצעה ,בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל
הסתייגות על-ידי תוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת עלולים
לגרום לפסילת ההצעה.
ערבות למכרז
 .16כל מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודת מדד (בנוסח המצ"ב
בנספח ה) .הערבות תהא בסך עשרת אלפים ש"ח ( )₪ 10,000ותהיה בתוקף עד תאריך
 .20/06/2019הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עד למועד הנקוב
להגשת ההצעות למכרז .המציע בלבד ישא בהוצאות הכרוכות בהשגת הערבות .הרשות
בידי עיריית ערד לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך  90ימים נוספים והמציע יהיה
חייב במקרה זה להאריך תוקף הערבות .המציע בלבד יישא בהוצאות הכרוכות בהארכת
הערבות כאמור .מציע שלא ינהג כך תפסול העירייה את הצעתו.

4

א .אם הצעתו של מציע למכרז תידחה או תיפסל ,תשחרר העירייה את שטר הערבות
מייד עם ההודעה על דחיית הצעתו ולא יאוחר מאשר  90ימים לאחר פתיחת
ההצעות .אם הצעתו תתקבל תוסב הערבות ע"י הזוכה לערבות לקיום החוזה,
כמפורט בחוזה.
ב .משתתף שלא יצרף ערבות כאמור לעיל עד למועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות -
לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו וזו תפסל על הסף.
הגשת ההצעה
 .17הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות העסקה ,הסכים לתנאיה וכי בטרם
הגישה קיבל את מלוא המידע ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא
מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על
מפרטיו ונספחיו.
(א) הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו,
והכול בלא כל שינוי ו/או תוספת.
(ב) הצעה שהוגשה ,על כל נספחיה וצירופיה ,תעמוד בתוקפה במשך  90יום מהמועד
האחרון הקבוע להגשת ההצעות ,או  90יום נוספים אם העירייה ביקשה את
הארכתה.
( .18א) ההצעה על כל נספחיה וצירופיה תוגש בשני עותקים ,הכול על-פי הוראות מכרז זה
לרבות הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
(ב) העירייה רשאית לפסול הצעה ו/או לדרוש השלמות להצעה שחסרים בה פרטים ו/או
שנעשתה שלא על-פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.
 .19בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת מכרז זו על המציע לצרף להצעתו את המסמכים
הבאים (להלן " -צרופים"):
(א) ערבות כמפורט בתנאי המכרז.
(ב) אם המציע הוא תאגיד:
( )1תעודת התאגדות מאושרת על-ידי רשם החברות.
( )2תזכיר ההתאגדות ותקנון התאגיד מאושרים על-ידי רשם החברות.
( )3אישור מטעם עורך-דין או רואה -חשבון בעניינים הבאים:
( )3.1שמות מנהלי התאגיד.
( )3.2שמות מורשי החתימה של התאגיד אשר חתימתם מחייבת את
התאגיד ,לכל דבר ועניין.
( )3.3כתובת משרדו הרשום של התאגיד.
(ב) אם המציע הוא שותפות -
( )1תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות.
( )2הסכם השותפות.
( )3אישור עורך-דין או רואה-חשבון בדבר זכויות מורשי החתימה בשם
השותפות.
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(ג) יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים  -תהא הועדה רשאית לפסלה.
הוראות הגשה
 .20כל מסמכי המכרז על נספחיהם וצירופיהם כולל ערבות בנקאית והקבלה בגין רכישת
מסמכי המכרז יוגשו בשני עותקים שיונחו במעטפה אחת הנמסרת במסירה ידנית בלבד
לתיבת המכרזים ,אצל גב' אורטל פינטו ,לשכת מנכ"ל בעיריית ערד ,לא יאוחר מן
המועד האחרון להגשת ההצעות .הצעה שתימסר לאחר השעה  16:00לא תתקבל.
הדיון בהצעה ואמות מידה להחלטה
 .21מבלי לפגוע באמור לעיל ,במסגרת שיקוליה תביא העירייה בחשבון את קיומן של נתונים
הנותנים לה את מיטב היתרונות הכלכליים.
(א) בעת הדיון בהצעה רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע.
(ב) העירייה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהושגה שלא על-פי הוראות מכרז
זה כולן או חלקן.
היעדר חובה לקבל כל הצעה
 .22אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
חזרת מציע מהצעתו
 .23היה ובמהלך התקופה שבין המועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד האחרון
לתוקפה של הערבות ,יחזור בו המציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויות הנובעות
ממנה ,לרבות אי-הופעה לצורך חתימה על החוזה בנוסחו הסופי  -תהא העירייה רשאית
לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה ,אם נחתם ,תוך מתן הודעה בכתב
למציע (להלן " -ההודעה").
א .נשלחה ההודעה כאמור  -תהא רשאית העירייה לחלט כל סכום ששולם על -ידי
המציע עד לתאריך מתן ההודעה ,וזאת כפיצוי מוסכם על הצדדים ,ולמציע לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגדה.
ב .חילוט כאמור בסעיף קטן ( )1לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע כל סעד
אחר שיראה לה בהתאם לכל דין.
החוזה
 .24ההזמנה להגשת הצעות למכרז ,הפרטים למכרז הנ"ל ,לרבות כל הנספחים ונוסח החוזה
מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז .החוזה המצורף למכרז הוא החוזה שייחתם,
כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת החוזה בהתאם לנתונים הנקובים
בנספחים למכרז זה.
(א) החוזה ייחתם על ידי המציע בלבד.
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(ב) העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בחוזה שייחתם וזאת אם
תיווכח לדעת שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת
פרסומו של מכרז.
הצהרת המציע
.1

מגיש ההצעה:
שם _______________________:כתובת_____________________:

.2

מורשי החתימה של החברה:
______________________.1
______________________.2

.3

הנני מצהיר בזה בחתימת ידי כי קראתי את כל מסמכי המכרז המצורפים ושאינם מצורפים
וכי נתוני המכרז ברורים לי בהחלט וכי הנני מעוניין ומסוגל לבצע את העבודה בתנאים
המפורטים במכרז ובמחירים שנקבתי בהצעת המחירים.

.4

באם אזכה בעבודה ,איש הקשר מטעמי יהיה מר ________________ מצ"ב מסמכים.
נותן השירות______________ שם החותם ______________
חתימה וחותמת _________________
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הסכם
רכישת תווי קנייה
מכרז פומבי מס' 14/2019
שנערך ונחתם בערד ביום ______ בחודש _______ בשנת 2019
בין
עיריית ערד
באמצעות מורשי החתימה
(להלן " -העירייה") מצד אחד ;
לבין
_______________________
_______________________
_______________________
(להלן " -הספק") מצד שני;
הואיל:

והעירייה מבקשת לרכוש תווי קנייה כשי לחג בסך של כ ( ₪ 650,000שש מאות
וחמישים אלף  )₪לשנה (להלן" :תווי הקנייה") .הקניה תבוצע באמצעות הזמנת
רכש מאת העירייה ולצורך כך פרסמה מכרז;

והואיל:

והספק הוכרז ע"י ועדת המכרזים כזוכה במכרז והחלטת הועדה אושרה ע"י ראש
העיר;

והואיל:

והעירייה מעוניינת להתקשר עם הספק אשר יספק את השירות בתנאים מוסכמים
מראש;

והואיל:

והספק הינו חברה העוסקת במכירת מכירת תווי קנייה עפ"י דין;

והואיל:

והספק מצהיר ,כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים וכוח האדם ,וביכולתו לבצע את
השירות הנדרש ,הכל בכפוף להוראות חוזה זה;

והואיל:

והספק מעוניין לספק לעירייה את השירות במתכונת המתוארת להלן;

והואיל:

ועירייה מעוניינת בקבלת שירותיו של ההספק בהתאם להצהרותיו ,והכל כפי
שיפורט בהסכם זה להלן;

והואיל:

וברצון הצדדים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות בהסכם.

והואיל:

והצעת ההספק המצורפת לחוזה זה כנספח "א'" ,התקבלה ואושרה על-ידי
העירייה.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

מבוא
.1

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו ,מהווים חלק בלתי הפרד הימנו.

.2

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של חוזה זה או
תניה מתניותיו.
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הצהרות הספק
הספק מצהיר ,כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על ידו
.2
הינם בעלי הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות חוזה זה והוראות כל
דין לשם ביצוע השירות נשוא חוזה זה.


מצ"ב תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים מסומן כנספח ב'.

3.1

הספק מצהיר ,כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים והיכולת ,לרבות כוח אדם מיומן ,ציוד
וכלים הדרושים לביצוע השירות ,והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה
מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוזה זה ,בעצמו ובאמצעות
עובדיו.

3.2

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק הן תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות אלה
או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של
הסכם זה מצד הספק.

3.3

הספק מתחייב לספק למזמין את תווי הקנייה בדיוק ובהתאם למפרט המצורף המסומן ג'.

3.4

הספק מתחייב לכבד הזמנות הרכש החתומות ע"י מורשי החתימה של העירייה בצירוף
חותמת העירייה וליתן עליהן הנחה כמופרט בהצעתו הנ"ל.

יחסי עובד מעביד
הספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי וכי לא קיים
.4
בינו לבין העירייה יחס של עובד ומעביד ,ולא של מרשה ומורשה.
 4.1הספק מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה את כל חוקי העבודה ,תקנותיהם והוראות
ההסכמים הקיבוציים הכלליים החלים על הספק ו/או מי מעובדיו על כל שינוייהם
ועדכוניהם ,לרבות חוקי בטיחות בעבודה ,בריאות ורווחה.
 4.2הספק מצהיר ,כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של ספק עצמאי
עם העירייה ,וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת האירגונית של העירייה ,ולכן
לא יחולו על הספק או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו ,זכויות כלשהן של
עובדי העירייה .הספק או עובדי הספק שיועסקו על ידו ,לא יחשבו בשום מקרה כעובדי
העירייה וביניהם לבין העירייה לא יווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד
מעביד או יחסים משפטיים אחרים .הספק בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע
או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.
 4.3כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הספק ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא.
כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלומים
לביטוח לאומי ולכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר ,תשלומי
מיסים ולכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות
והנזקים שיגרמו למי מעובדיו ,עובדי העירייה או לצד ג' כלשהו יחולו על הספק
וישולמו על ידו והעירייה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.
 4.4אם על אף האמור לעיל ,ייקבע בין במסגרת ערכאה משפטית ובין בכל מסגרת אחרת,
כי נוצרו יחסי עובד  -מעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו של הספק ,ו/או מי מטעמו,
בכל תקופת ההסכם או בכל חלק ממנה ,מתחייב הספק לפצות ו/או לשפות את
העירייה בגין כל תשלום ו/או חיוב ,לרבות תשלומים ו/או חיובים עתידיים ,שהעירייה
ו/או מי מטעמה יחוייבו לשלם על פי קביעה זו ,לרבות הוצאות משפט אם תהיינה.
ערבות בנקאית
להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הספק לעירייה ,במועד חתימת
.5
חוזה זה ,ערבות בנקאית בשיעור של  ₪ 10,000על פי הנוסח המצ"ב כנספח ה (להלן
"ערבות ביצוע").
א .ערבות הביצוע תהיה אוטונומית ,של בנק ישראלי לטובת העירייה וצמודת מדד
מיום חתימת החוזה למשך תקופת החוזה בתוספת שלושה חודשים.

9

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

.6

מוסכם על הצדדים כי בנוסף לכל הזכויות החוקיות האחרות ,במידה והספק
יפר התחייבות מהתחייבויותיו על-פי החוזה תהא העירייה זכאית לחלט את
סכום הערבות ,כולו או חלקו .הערבות תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדוייק של
כל הוראות החוזה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת
ולכיסוי של:
כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי
תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהעירייה עלולה להוציא או לשלם
או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או
מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים,
ההוצאות והתשלומים כאמור.
השתמשה העירייה בזכותה לחלט את הערבות או את חלקה ,חייב הספק
להשלים מיד את סכום הערבות לסכום המקורי.
אם לא עשה כן הספק בתוך  3ימים מיום שחולטה הערבות – תהיה העירייה
רשאית לבטל את החוזה על פי שיקול דעתה.
במידה ותוארך תקופת החוזה ,הספק מתחייב להאריך את הערבות הבנקאית
למשך תקופת ההארכה .לא עשה כן הספק רשאית העירייה לממש את הערבות,
כולה או מקצתה.

הערבות תהיה בתוקף משך כל תקופת תוקפו של חוזה זה לרבות כל הארכה שלו ולמשך
 60יום לאחר סיום תוקפו של החוזה לרבות כל הארכה שלו.

אחריות לנזקים
הספק יישא במלוא האחריות בגין כל נזק ,אובדן ו/או הפסד שייגרמו לרכוש העירייה
.7
ו/או לתווי הקנייה ו/או למי מעובדיו ו/או לרכושו של העירייה 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 ,וזאת עד למועד אספקת תווי הקנייה בפועל למזמין וקבלת אישור בכתב על כך.
.8

אם לא יעמוד הספק בתנאי מתנאי ההסכם ,ולאחר שתינתן לו האפשרות לתקן את
ההפרה ,תהיה העירייה רשאית לחלט הערבות בנקאית כפיצוי מוסכם.

.9

אין בחילוט הערבות הבנקאית כדי לייתר כל זכות אחרת העומדת לעירייה כנגד בספק
עפ"י כל דין.

.10

כמו כן תהיה העירייה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק עפ"י הסכם זה ,לאחר
שתיתן לספק הודעה על כך בכתב שבעה ימים מראש .לאחר מתן הודעה כנ"ל תהיה
העירייה רשאית למסור ביצוע ההזמנות לספק/ים אחר/ים כראות עיניה ,ובתנאים
שעליהם תחליט העירייה עפ"י שיקול דעתה המוחלט.

תמורה
.11

.13

תמורת ביצוע כל ההתחייבויות של הספק עפ"י הסכם זה ,תשלם העירייה לספק סכום
מכפלת תווי השי שהוזמנו במחירי הצעת הספק ,כולל מע"מ( ,פחות ההנחה המוענקת)
והכל בהתאם להצעת הספק המצורפת כנספח א' להסכם זה.
התעריפים הנקובים בסעיף  11לעיל הינם קבועים ,סופיים ומוחלטים וכוללים את כל
המיסים ,העמלות ,התוספות וההתייקרויות .העירייה לא תשלם לספק כל תוספת מחיר
ו/או הפרשים הנובעים מהתייקרויות במחירי תווי הקנייה ו/או מכל עליית מחירים
אחרת ו/או מכל סיבה אחרת.

מסירת תווי הקנייה
במועד שיקבע ע"י העירייה ,תמסור העירייה לספק את הכמות וערך תווי הקנייה
.14
לאספקה .הספק מתחייב לספק את הכמות שבהזמנה ועל פי המפרט תוך שלושה ימי
עסקים ממועד ההזמנה.
.15

תווי הקנייה יתאימו למפרט ו/או לכתב הכמויות כאמור במסמכי החוזה על נספחיו .תווי
הקנייה יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים ,ככל שיש כאלה ,כפי שנקבע בחוזה על
נספחיו.
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.16

הספק יבצע את פעולות האריזה ,ההובלה ,ההעמסה והפריקה ,האחסנה וכל יתר
הפעולות הכרוכות בהבאת תווי הקנייה ,כולו או חלקו לידי העירייה באופן שימנע את
קלקולם ,או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת וישא באחריות לאמור.

.17

הספק יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים ,האגרות ,ההיטלים ושאר תשלומי חובה
מכל מן וסוג שהוא ,בין ממשלתיים ובין מקומיים ,בין אחרים שהוטלו או יוטלו על
השירות נשוא חוזה זה ,או כל חלק ממנו ,או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של
הספק לפי החוזה.

.18

העירייה לא תכבד הזמנות שיוגשו לספק ע"י מי שאיננו מוסמך לחייב את העירייה על פי
דין.

תקופת ההסכם
.21

תוקפו של ההסכם הוא מיום חתימת ההסכם ועד  12חודשים לאחר מכן.

.22

בתום השנה הראשונה לחוזה תהא העירייה רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,להודיע לספק  60יום טרם מועד סיומו של החוזה על הארכת תוקף החוזה לשתי
תקופות נוספות ,כל אחת מהן של שנה (להלן":תקופות ההארכה") ,לא הודיעה העירייה
על רצונה לעשות כן יבוא ההסכם אל קיצו.

.23

העירייה תהא רשאית להודיע על הפסקת החוזה לפני תום תקופת החוזה או תקופות
ההארכה ,וזאת בהתראה של לפחות  30יום מראש.

.24

למען הסר ספק ,באם תשתמש העירייה בזכותה להורות על הארכת החוזה בתום שנתו
הראשונה ,תחולנה כל הוראות חוזה זה בתקופות ההארכה ,בשינויים המחוייבים ,לרבות
ההנחה המפורטת בהצעת הספק.

.25

למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה האמורה בחוזה זה מהווה תשלום מלא בעבור ביצוע
כל העבודות המפורטות בחוזה זה וככל שידרשו על ידי העירייה ,לרבות כל העלויות
וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הספק יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל
עלות החומרים ,הציוד ,הביטוח ,שכר עובדיו ,הוצאות מגורים ,נסיעה וכלכלה של עובדיו,
וכיוצ"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות ,וכי פרט לסך הנקוב בהזמנה
החתומה כדין בניכוי ההנחה המוצעת לא תשלם העירייה לספק תמורה או החזר מכל מין
וסוג.

ביטוח
.26

מבלי לגרוע מאחריות הספק כאמור לעיל יערוך הספק על חשבונו ,ויחזיק בידיו למשך כל
תקופת הסכם זה וכל עוד יכול להיות כלפיו אחריות שבדין ,ביטוחים מתאימים להבטחת
אחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

.28

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן הפוגע בזכויות העירייה על פי הפוליסות ,יהיה
הספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי כלפי העירייה בלא שתהיה לו טענה כלשהי
כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם היועץ עקב זאת.

.29

על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל
חוק אחר הדן בביטוח עובדים ע"י מעבידיהם וכן לדווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת
קבלני משנה מטעמו.

.30

הספק לבדו ישלם את דמי הביטוח הקבועים בפוליסות ואת ההשתתפויות העצמיות
במקרה נזק ,וכן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שסכומם נמוך
מסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה.

הפרות
.31

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,פעל היועץ באופן שאינו עומד בדרישות הדין ,יראו
בכך הפרה יסודית של חוזה זה והעירייה תהא רשאית להורות על ביטולו המיידי של
חוזה זה אף ללא מתן הודעה מוקדמת.
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.32

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהא העירייה זכאית להודיע על ביטולו של חוזה זה או
חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים
הבאים:
הספק הסתלק מביצוע חלקו בחוזה ו/או אינו מקיים חלקו בחוזה.
א.
נגד הספק הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) להכרזתו כפושט רגל,
ב.
למינוי מפרק (זמני או קבוע או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים) הקפאת
הליכים ו/או הסדר נושים.
אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הספק.
ג.
שונתה הבעלות ו/או השליטה אצל הספק באופן מהותי בכל דרך ,ללא הסכמת
ד.
העירייה מראש ובכתב ו/או הוסב החוזה לצד ג'
שונה מצבו העסקי או הכספי של הספק באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר
ה.
של העירייה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הספק לבצע כיאות את
התחייבויותיו על פי החוזה.
הספק הסתלק מביצוע החוזה.
ו.
האמור בסעיף זה יחול באם לא תוסר אחת מהעילות האמורות בו תוך  30מיום
ו.
מתן ההודעה על כך בכתב ובדואר רשום על ידי העירייה.

איסור הסבת זכויות
הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,בין
.26
מבחינת חובות ובין מבחינת זכויות או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין
שלא בתמורה ,ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן ,למעט לבנק ו/או
לגוף אחר אשר יעמיד מימון לספק לצורך ביצועו של חוזה זה ,אלא לאחר שקיבל את
אישור העירייה להסבה ו/או להעברה כנ"ל מראש ובכתב.
אי ויתור על זכויות העירייה
במקרה שהעירייה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה על פי
.27
חוזה זה ,לא יחשב הדבר כוויתור של העירייה על זכויותיה ,לא לגבי המקרה המסוים
ולא לגבי מקרים אחרים.
שונות
.28

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים לגבי הסכם זה תהא לבית
המשפט השלום בבאר שבע.

.29

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם ליכולת
התקציבית העומדת לרשותה במועד ביצוע הזמנת השירות נשוא הסכם זה.

.29

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא לחוזה זה וכל הודעה שתשלח על ידי צד משנהו בדואר
רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור  3ימים מיום משלוחה.
ולראיה באנו על החתום :
______________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת הספק
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נספח ב'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה
.1
בתמיכה להצעה במכרז מס' _______________________________ (להלן" :המכרז").
המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני
.2
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
 ,) 1968לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה להליך; ואם
הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא הייתה
בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך;
המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
.3
השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המציע ,וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא
חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי
מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1981-לא
הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו
חוק – במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם הורשע
בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה להליך חלפו שלוש שנים לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
.4
_________________
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות
מספר ____________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה להליך ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
__________
______,עו"ד

13

נספח ג'
מפרט
 .1תווי השי של המציע יכובדו בלא פחות מחמישה עסקים בתחום שיפוט העיר ערד כשאחד
מהם לפחות הינו רשת מזון והאחרים בתחומים כגון :ביגוד והלבשה ,הנעלה ,מוצרי חשמל,
כלי בית ,ספרים ומכשירי כתיבה ,מחשוב ,קוסמטיקה ,תיירות ,שירותים או אביזרים לרכב,
"עשה זאת בעצמך".
 .2בכל העסקים שיכבדו את תווי השי תתאפשר השלמת הקנייה בשני סוגים של כרטיסי אשראי
לפחות.
 .3תווי הקנייה יכובדו במאה אחוז מערכם הנקוב בכל אחת מהחנויות ורשתות מזון.
 .4תוקף תווי הקנייה שנה אחת ממועד החלוקה.
 .5תווי הקנייה שיסופקו יהיו בעלי ערך  ₪ 50ו.₪ 100 -
 .6הספק יספק לעירייה תווי קנייה בערך כולל בהתאם חסך ההזמנה שיוצא ,בכמויות ,בערכים
ובמועדים שייקבעו על ידי העירייה ,בתוך שני סוגי מעטפות ,בצרוף ברכה מהנהלת העירייה
וארגון העובדים בנוסח שתקבע העירייה ,על נייר צבעוני.
 .7העירייה תהה רשאית להחזיר תווי קנייה לספק בשווי כולל של עד  10%מהערך הכולל של
הכמות שסופקה ,תמורת צ'ק מזומן מהספק ,תוך שבעה ימים ממועד דרישת העירייה
והחזרת תווי הקנייה ,על ערך תווי הקנייה שהוחזרו במחיר הצעת הספק.
 .8אם יתגלו טעויות ,אי דיוקים ,חוסרים במעטפות ,בערך תווי הקנייה שצורף אליהן ,במספר
הכולל של מעטפות תווי השי ,ימונו שני נציגי עיריית ערד ונציג אחד של הספק לבדיקה.
החלטתם תהיה סופית ותחייב את הצדדים.
 .9הספק שיזכה מתחייב להחליף ערבות המכרז בערבות ביצוע ,בסכום ובנוסח המצורף למסמכי
המכרז בתוך שבעה ימים ממועד הודעה על זכייה .ערבות זו תישאר בידי העירייה עד שנה
לאחר המועד האחרון לאספקת אחרון תווי הקנייה.

__________________________
חתימה וחותמת הספק
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נספח ד'
מכרז פומבי מס' 14/2019

הצעת הספק
להלן הצעתי:

הנחה בשעור  ____%מערך התו.

___________________
תאריך

________________
חתימה וחותמת הספק
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נספח ה – ערבות מכרז
כתב ערבות למכרז 14/2019
______________
______________
______________
______________
______________

שם הבנק
סניף
כתובת
מספר טלפון
מספר פקס

לכבוד
עיריית ערד
הנדון :ערבות בנקאית מספר
לבקשת עיריית ערד אנו ערבים בזה כלפיכם ,עבור ___________________ (להלן " -המציע") ,כולם ביחד וכל
אחד לחוד ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000במילים עשרת אלפים  ,)₪אשר תדרשו מאת המציע בקשר עם
הצעת המחיר למכרז  .14/2019סכום הערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם
מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:
"המדד היסודי"  -מדד חודש  02/2019שהתפרסם בתאריך .15/03/2019
"המדד החדש"  -המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר בעת בצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יוגדל בהתאם
סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי ,והפרשי ההצמדה שייווספו יהיו בסכום
השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום קבלת
דרישתכם בכתב ,כל סכום שיידרש על ידכם ,עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל ,מבלי שתהיו חייבים לנמק
את דרישתכם ,מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה
את סילוק הסכום האמור מאת המציע .במכתב הדרישה יצויין מהו הסכום הנדרש על ידכם.
ערבות זו תהיה בתוקפה עד יום  20/06/2019ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
_____________
תאריך

______________
שם מלא

_____________
חתימה וחותמת
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ערבות ביצוע – נספח ה1
כתב ערבות ביצוע לחוזה מס' ____
שם הבנק
סניף

______________
______________

כתובת

______________

מספר טלפון

______________

מספר פקס

______________

לכבוד
עיריית ערד
הנדון :ערבות בנקאית מספר
לבקשת עיריית ערד אנו ערבים בזה כלפיכם ,עבור ___________________ (להלן " -נותן השירות"),
כולם ביחד וכל אחד לחוד ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000במילים עשרת אלפים  ,)₪אשר תדרשו
מאת נותן השירות בקשר עם חוזה מס' _______ .סכום הערבות יהיה צמוד לעליה בלבד של מדד
המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -המדד")
בתנאי הצמדה שלהלן:
בכתב ערבות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:
"המדד היסודי"  -מדד חודש  02/2019שהתפרסם בתאריך .15/03/2019
"המדד החדש"  -המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר בעת בצוע תשלום כ לשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יוגדל
בהתאם סכום הדרישה כפי שיעור עלייתו של המדד החדש לעומת המדד היסודי ,והפרשי ההצמדה
שייווספו יהיו בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה מחולק במדד
היסודי.
אם המדד הח דש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות
ללא כל הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם מדי פעם בפעם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום
קבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום שיידרש על ידכם ,עד לסכום כולל שלא יעלה על הסכום הנ"ל ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ,מבלי שתעמוד לנו כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנותן השירות כלפיכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנותן השירות .במכתב הדרישה יצוין
מהו הסכום הנדרש על ידכם.
ערבות זו תהיה בתוקפה מיום _______ עד יום _________ ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת לעיל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_____________
תאריך

______________
שם מלא

_____________
חתימה וחותמת
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נספח ו'

נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
תצהיר

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

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס'
____ .

.2

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום
שכר מינימום והפרשות סוציאליות.

.3

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

.4

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

_________________
תאריך
אישור

אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע
בפני מר _______________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
__________________
חתימת עורך  -דין
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נספח ז' נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק
"בעל שליטה":
החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
"שליטה":
חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים
"חוק עובדים זרים"
הוגנים) התשנ"א .1991
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -יש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה ______________________ נשוא מכרז מס' ____
.

.2

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

.3

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

________________
תאריך
אישור

אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע
בפני מר _______________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
__________________
חתימת עורך – דין
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נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה
נספח ח' להצעת המשתתף
תאריך_________ :

לכבוד
עיריית ערד
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה העדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

נא למחוק את המיותר

1

הנני מצהיר בזאת כי עיריית ערד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

1.2

1.3

סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".

2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
2.1
בת ,ואף לא סוכן או שותף.
יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד
2.2
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי
את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
2.3

3

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

4

הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של
ניגוד עניינים מול העירייה.

5

כמו כן ,הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול
להעמידני במצב של ניגוד עניינים .

6

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.

בין חברי מועצת העירייה יש  /אין (מחק את

שם המשתתף___________________ :

המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או

חתימת המשתתף__________________ :
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