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 עיריית טייבה
 

  36/2018 מכרז פומבי מס'
 לגני ילדים  לאספקת חומרי ניקוי

 
 הודעה

 
"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת חומרי ניקוי, הכל בהתאם העירייהעיריית טייבה )להלן: " .1

 ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

 

 את מסמכי המכרז, לרבות ההסכם ניתן לרכוש תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד, של .2

"(, ועדת המכרזיםשקלים חדשים, במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן: " אלף חמש מאות – 1,500

 .09:00-15:00ה' בין השעות:.-, בימים א'

 

לטובת העירייה, על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן,  .3

 ( שקלים חדשים, כמפורט במסמכי המכרז להלן. ) שמונת אלפים 8,000בסך של 

 

  .11:00בשעה   19.12.18ה רביעי מפגש מציעים יתקיים ביום  .4

למזכירות ועדת המכרזים.  17:00עד השעה  24.12.18ההצעות תימסרנה, במסירה אישית, לא יאוחר מיום  .5

 ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.

 

 אין להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף, והצעה משותפת שכזו תיפסל. .6

 

מכויותיה של העירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מובהר בזאת, כי בלי לגרוע מזכויותיה וס .7

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, וכן את הזכות שלא לקבל אף 

 הצעה שהיא.

 

 

 

 בברכה,     

  עו"ד שועאע מסארוה מנסור                                                                                                                       

  ראש העירייה              
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 מסמך א'

 טייבהעיריית 
 

 36/2018מכרז פומבי מס' 
 לגני ילדים בעיר טייבה  לאספקת חומרי ניקוי

 
 תנאי המכרז והוראות למציעים

 

 מהות המכרז

 

"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת חומרי ניקוי לעירייה העירייהעיריית טייבה )להלן: " .1

"( הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז המצוינים בסעיף השירות)להלן: "

 "(. מסמכי המכרזלהלן )להלן: " 5

 

ההיקף להלן: ") ם חדשים(: מאה וששים אלף שקליובמילים) ₪ 160,000הינו ההיקף הכספי המוערך לשנה  .2

"(. יובהר ויודגש, כי אין באמור לעיל, התחייבות מצד העירייה להיקף כספי כלשהו, ולזוכה הכספי המוערך

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 )שנים עשר( חודשים, כאשר לעירייה תוקנינה שתי אופציות להאריך 12תקופת ההתקשרות תהא תקופה בת  .3

 )שנים עשר( חודשים כל אחת. 12את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, בנות 

 

  להסכם. 36בסעיף התמורה החודשית שתשולם על ידי העירייה בגין מתן השירות תהא כמפורט  .4

 

 מסמכי המכרז

 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים יחדיו את מסמכי המכרז, ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז: .5

 

 כתב הזמנה זה, על נספחיו, הכולל את תנאי המכרז והוראות  (1)

 למציעים

 מסמך א' -

 ג'-מסמך ב' - טופס הצעת המציע (2)

הסכם, על נספחיו, אשר יחול על מתן השירות )להלן:  (3)

 "(ההסכם"

 מסמך ד' -

 

6.  

 ₪ 1,500שלום )שלא יוחזר בכל מקרה( על סך את מסמכי המכרז, לרבות ההסכם ניתן לרכוש תמורת ת .א

ועדת , במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן: "(שקלים חדשים : אלף וחמש מאות.)ובמילים

)ובלבד שמדובר ביום עבודה(. כל  09:00-15:00ה' בין השעות -"(, בבניין העירייה, בימים א'המכרזים
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 וחותמת המציעחתימה 

 

מכי המכרז את פרטיו ודרכי ההתקשרות עימו, לרבות רוכש של מסמכי המכרז ימסור במעמד רכישת מס

 איש קשר מטעם המציע לצורך המכרז.

 ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו של מי שלא רכש את מסמכי המכרז.

, הינם רכושה הבלעדי של העירייה וקניינה הבלעדי, צורפותיהםמובהר בזאת, כי מסמכי המכרז, על  .ב

הצעת הצעות לעירייה כאמור במכרז זה בלבד, ולא לשום והם נמסרים למציעים בהשאלה, למטרת 

מטרה אחרת, וכי כל זכויות הבעלות, לרבות זכויות היוצרים, בכל המסמכים האמורים, הינן, ותהיינה 

 בכל עת, של העירייה בלבד.

 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, רוכש המכרז לא יעתיק את מסמכי המכרז )או חלק מהם( ולא ישתמש בהם  .ג

לק מהם( אלא למטרת הגשת הצעות כאמור במכרז זה, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מהמועד )או בח

 להלן. ד18האחרון להגשת הצעות, כאמור בסעיף 

 

 כשירויות המציע: 

 

מכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות, הצעותיהם עומדות רשאים להשתתף ב .7

 ת, המפורטים להלן:בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעו

 

 המציע הינו עוסק מורשה. .א

)שלוש( השנים שקדמו למועד  3-)שלוש( שנים רצופות, לכל הפחות, ב 3למציע ניסיון קודם ומוכח של  .ב

באספקת חומרי ניקוי, בו זמנית, בלפחות רשות מקומית אחת , 2015-2017פרסום מכרז זה, קרי בשנים 

 לרבות משרדי ממשלה או מוסד ציבורי. או מוסדות ציבוריים

 

, בהיקף 2016 – 2017מחזור מכירות שנתי בשנתיים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות, קרי בשנים  .ג

 .בכל שנה ₪ 200,000שלא יפחת מ 

 .1976-עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .ד

 צירוף מסמכים:

 

את כל האישורים, הפרטים והמסמכים המפורטים להלן, אשר יהוו חלק בלתי  כל מציע נדרש לצרף להצעתו .8

 נפרד מהצעת המציע:

 להלן. 18כל מסמכי המכרז, שהם חתומים על ידי המציע, כמפורט בסעיף  .א

אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס, או העתק נאמן למקור, המעיד על כך, כי המציע  .ב

 נהל ספרים כחוק.הינו עוסק מורשה וכן מ

 אישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. .ג

לעיל, ופרטי  ב7אור ניסיונו הקודם של המציע באספקת חומרי ניקוי, במשך התקופה המנויה בסעיף ית .ד

 נציג/איש קשר מטעם כל מוסד בו סיפק השירות, לרבות דרכי ההתקשרות עמו.
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לצות בכתב או רשימת ממליצים מאת הרשויות המקומיות או המוסדות הציבוריים להם סיפק המ .ה

לעיל. ככל שהמציע יצרף רשימת ממליצים  ב' 7ה המנויה בסעיף , חומרי ניקוי  במשך התקופ המציע

 רוף פרטי ההתקשרות עם נציגי אותם ממליצים.יכאמור, יעשה הדבר בצ

 לעיל. ג7כחת התנאי המפורט בסעיף אישור מרואה חשבון של המציע להו .ו

לכתב הזמנה זה, להוכחת עמידת המציע בתנאי  כנספח א'תצהיר של המציע, בנוסח התצהיר המצורף  .ז

 לעיל, חתום על ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע. ד7המפורט בסעיף 

 במקרה שהמציע הוא תאגיד עליו לצרף: .ח

אישור עדכני, מאת עורך דין,  בדבר  שם המציע, שמות, מספרי זהות וכתובות של בעלי המניות או  (1)

החזקותיהם במציע, שמות, מספרי זהות וכתובות של מנהלי  החברים או השותפים במציע ושיעור

המציע ושמות מספרי זהות של כל מורשי החתימה של המציע, וכן אישור עו"ד על כך שהחתום/ים 

על מסמכי המכרז בשם המציע חתם/ו בפניו, וכי הוא/הם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של המציע 

 יע לכל דבר ועניין.ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המצ

 צילום מאושר כנאמן למקור של תעודת הרישום של המציע כתאגיד בישראל. (2)

 תדפיס עדכני של המציע מאת רשם החברות או רשם השותפות. (3)

 

 להלן. 10 ערבות המכרז, כמפורט בסעיף .ט

 לעיל.  א6קבלה מאת העירייה, המעידה על רכישת המכרז, כאמור בסעיף  .י

 

 8 דון, ולפסול, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים המפורטים בסעיףועדת המכרזים רשאית שלא ל א. .9

 חלקם. לעיל, או

ו/או מידע שיידרש על ידה, לרבות  ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש  מכל מציע להגיש לה כל מסמך ב.

ר לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעת המציע, ובחינת עמידתו בתנאי המכרז, וכן לאפש

פרט אחר, להשלים את למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך או 

 המכרזים, תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידי ועדת המכרזים.הצעתו לוועדת 

 

 ערבות המכרז

10.  

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן )המדד  .א

הכללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )אם יופסק פרסום מדד זה יבוא במקומו 

מדד זהה או דומה במהותו שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על ידי גוף דומה לה( 

, בנוסח (שקלים חדשים : שמונת אלפיםובמילים) 8,000"(, לטובת העירייה, בסך של המדד)להלן: "

לכתב הזמנה זה, כשהיא חתומה על ידי הבנק מוציא הערבות )להלן:  כנספח ב'ערבות המצורפת ה

סכום ערבות המכרז יהא צמוד לעליית המדד כשהמדד הידוע יהיה המדד הידוע נכון ערבות המכרז(. "

"( והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד המדד הבסיסילמועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "

 הערבות לביצוע, ובלבד שסכום ערבות המכרז במועד החילוט לא יפחת מהסכום היסודי.  חילוט
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 . 28.02.19על ערבות המכרז לעמוד בתוקף עד ליום  .ב

 

תשעים( ) 90-ך בבמידת הצורך, תפנה העירייה באופן חד צדדי אל הבנק הערב, ותקופת הערבות תואר

המכרז כאמור. לא  תוקפה של ערבותימים נוספים, המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת 

הוארך תוקף ערבות המכרז כאמור לעיל, תהא רשאית העירייה, מטעם זה בלבד, לפסול את הצעת 

 הארכת הערבות לפרק זמן מעבר לאמור לעיל, תעשה המציע ולחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה.

 בהסכמת המציע.

 

צדדית של -ערבות המכרז תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב חד .ג

העירייה, בלי להטיל על העירייה כל חובה להוכיח או לנמק דרישתה, ובלי שהעירייה תצטרך להציג 

 לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהו נוסף על דרישת החילוט.

אחר המוקנה לעירייה על פי כל דין ו/או הסכם, העירייה תהיה רשאית להורות על בלי לגרוע מכל סעד  .ד

 חילוט ערבות המכרז, כולה או חלקה, ובכלל זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; ו/או (1)

 י מדויק; ו/אוהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלת (2)

 ד18המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להגשת הצעות )כהגדרתו בסעיף (3)

 להלן; ו/או

אחרי שנבחר לספק את השירות במכרז, המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז  (4)

 דם לחתימת העירייה על ההסכם עימו.שקיומן מהווה תנאי מוק

רז תוחזר לאותו מציע, לאחר ערבות מכרז שהוגשה על ידי מציע שלא נבחר לספק את השירות במכ .ה

 שיחתם ההסכם למתן השירות מושא מכרז זה עם הזוכה.

)ארבעה עשר( ימי  14בוטל המכרז, מכל סיבה שהיא, תוחזרנה ערבויות המכרז לכלל המציעים, תוך 

 עבודה ממועד ביטול המכרז כאמור.

ם כל יתר ההוראות להלן בידי העירייה, ולקיו 11בכפוף להפקדת ערבות הביצוע האמורה בסעיף  .ו

הקבועות במסמכי המכרז המהוות תנאי מוקדם לחתימת העירייה על ההסכם, העירייה תשיב לזוכה 

 את ערבות המכרז שנמסרה על ידיו.

 ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא צורפה לה ערבות המכרז. .ז

 

 

 

 

 

 ערבות ביצוע

11.  
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השירות על פי מסמכי המכרז, לא יאוחר בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הזוכה שנבחר לספק את  .א

)ארבעה עשר( ימים מקבלת ההודעה על בחירתו למתן השירות, ימציא הזוכה לעירייה ערבות  14מתום 

 ₪ 16,000בסכום של  (ערבות הביצועבנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, לפקודת העירייה )להלן: "

 : שש עשר אלף ש"ח(. ובמילים)

תהא בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לרבות תקופת הארכה, ערבות הביצוע האמורה  .ב

חלק מהן( להארכת תקופת אם וככל שהעירייה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או 

 ההתקשרות(. 

סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד לעליית המדד, החל מהמדד הבסיסי. למניעת ספק, מובהר במפורש, כי  .ג

קובע במועד חילוט ערבות הביצוע לא עלה לעומת המדד הבסיסי, לא תבוצע במקרה שבו המדד ה

 הפחתה כלשהי מסכום ערבות הביצוע.

לא יפקיד הזוכה במכרז בידי העירייה את ערבות הביצוע, כאמור לעיל, יחשב הדבר כאי עמידתו בתנאי  .ד

 ערבות המכרז שמסר.המכרז המהווים תנאי מוקדם לחתימת העירייה על ההסכם עימו, וכעילה לחילוט 

 מפגש מציעים

  בבניין העירייה, טייבה. 11:00בשעה  19.12.18 -ה רביעימפגש מציעים יתקיים ביום  .12

 

 ההצעה; איסור הכנסת שינויים

 

13.  

הגשת הצעה על ידי מציע תהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצידו של המציע לכל ההוראות, התנאים  .א

 והתניות הכלולים במסמכי המכרז.

המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני השירות, וכן כל נתון על  .ב

ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכלל 

 התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז.

 

יות תהא סופית, ותעמוד בתוקפה, כהצעה בלתי מובהר בזאת, כי הצעת המציע בכל אחת מהקטגור .ג

 הדירה.

יובהר ויודגש, כי הצעת המציע תתייחס למוצרים מקוריים בלבד. הצעה אשר תתייחס למוצרים  .ד

 ממוחזרים, תיפסל.

 

, ויחתום על מסמכי המכרזהמציע ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו,  .ה

 להלן. למניעת ספק, על המציע לחתום, במסגרת הצעתו, גם על ההסכם. 18כאמור בסעיף 

המציע יגיש הצעתו בלי לבצע בנוסחם המודפס של מסמכי המכרז כל תיקון, שינוי, השמטה, הסתייגות,  .ו

 התניה או תוספת.

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  .ז

 ולפסול את הצעתו. המכרז,



   8 
 

   
         

                                                                                                                  ________________ 
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בהגשת הצעתו, ניתנת מטעם המציע הסכמתו, ככל שזו נדרשת, כי במקרה שבו יבחר לספק את השירות,  .ח

ועדת המכרזים תהא רשאית להציג את הצעתו בפני המציעים האחרים. במקרה שהמציע סבור שהצעתו 

ם החסויים לטעמו כאמור. כוללת פרטים חסויים, יצוין הדבר במפורש על ידי המציע, תוך סימון הפרטי

למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, כי שיקול הדעת הבלעדי באשר לקיומו של פרט חסוי ו/או סוד 

 מסחרי כלשהי, מסור לוועדת המכרזים.

 

 בחירת ההצעה הזוכה

 

14.  

כל מציע ישלים בטופס הצעת המחיר )מסמך ג'(, בכתב הכמויות, את הצעת המחיר שלו עבור כל אחד  .א

 הכמויות.ם המפורטים בכתב מהמוצרי

 למניעת ספקות, הצעה שלא תתייחס לכל המוצרים המפורטים בכתב הכמויות, תפסל.

תשקלל העירייה כלל ההצעות ותקבע מחירון אחיד עבור כל מוצר וזאת לשם בחירת ההצעה הזוכה,  .ב

 "המחירון האחיד"(.עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ) להלן: 

משתתף, אשר מאשר ומסכים למחירון האחיד כפי שנקבע ע"י העירייה, הוועדה תשקול את הצעתו  .ג

 בחיוב כזוכה. 

המחירים המוצעים מהווים תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללים את כל ההוצאות, בין  .ד

בשלמות  מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירות על פי תנאי המכרז

המציע מושא ההסכם, לרבות תשלום בגין כוח אדם, ציוד,  תומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויו

 ביטוחים, חומרים, הובלה וכיו"ב.

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפצל את הזכייה ו/או לבחור יותר מזכיין לאספקת החומרים  .ה

 המתכלים לגני הילדים בעיר טייבה.

 לל מע"מ.המחיר המוצע הוא כו .ו

 

 עדיפות בין מסמכים; הבהרת מסמכי המכרז

 

15.  

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות המסמכים השונים  .א

המהווים את מסמכי המכרז, יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים כדלקמן )בסדר עדיפות יורד(: 

 כתב הזמנה זה, טופס הצעת המציע, ההסכם.

 

גילה מציע אי בהירות ו/או דו משמעות במסמכי המכרז ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות  .ב

)שבעה( ימים לפני  7המסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז, יפנה בכתב, לא יאוחר מאשר 

 07-22563499ו/או בפקס   ................להלן(, במייל  ד18המועד האחרון להגשת הצעות )כקבוע בסעיף 
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יתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, ופירוש זה יחייב את כל  והקניין"(, הקניין)להלן: "

 לחנה לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.כאמור תיש המנהלהמציעים לכל דבר ועניין. הוראות 

 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, המציעים רשאים להפנות לעירייה, באמצעות שאלות הבהרה בכתב בנוגע  .ג

)שבעה( ימים לפני המועד  7מסרנה למנהל כאמור לא יאוחר מאשר ילמסמכי המכרז, ובלבד שהן ת

ור בכתב. למניעת ספק, להלן(, והעירייה תענה על שאלות כאמ ד18האחרון להגשת הצעות )כקבוע בסעיף

 רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  .ד

 לעיל. ג-ו בכאמור בס"ק  לעירייההמכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה 

בלי לפגוע באמור לעיל, העירייה שומרת על זכותה לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או  .ה

להלן(, והודעה בכתב על כך תינתן  ד18 כנם, וזאת עד המועד האחרון להגשת הצעות )כקבוע בסעיףלעד

 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. העירייהעל ידי 

לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או  .ו

 בכתב, כאמור בסעיף זה. העירייהניתנו על ידי  נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה

תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות ו/או עדכונים שינתנו בכתב כאמור בסעיף זה, אם ינתנו, יהוו חלק  .ז

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 הצהרות והתחייבויות המציע

 

בהגשת הצעתו, כל מציע בלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע, על פי מסמכי המכרז,  .16

 מצהיר וכן מתחייב כלפי העירייה, כדלקמן:

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכיו ידועים  .א

, וכי 1987-ונהירים לו, לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר בהתאם להוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז

הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא יש לו את כל הידיעות, 

 לספק את השירות, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת הצעתו של המציע, והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה, כי ידועים ונהירים לו כל הנתונים  .ב

סכם, לרבות כל הדינים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה הה

 והחוקים הרלוונטיים.

כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע השירות מושא  .ג

 המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.

ההצעה כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת  .ד

והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין 

 הוצאותיהם כאמור.

 

 החלטות העירייה

 



  10 
 

   
         

                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

17.  

סיונו ובכישוריו של המציע לבצע יבין השאר, ביכולתו של המציע, בנ ,העירייה תהא רשאית להתחשב .א

פי תנאי -למסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ע את השירותים הנדרשים, במחיר הצעתו ובכל

 .המכרז והוראותיו

 סיונה הקודם עימו.יבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמכת העירייה לבחון כושרו של המציע, גם על סמך נמ .ב

על כתב הזמנה זה ויתר מסמכי המכרז תחולנה גם כל הוראות פקודת העיריות ]נוסח חדש[ ותקנות  .ג

 , הנוגעות לעניין.1987-תשמ"חהעיריות )מכרזים(, 

 

 הגשת הצעות ומועדים

 

18.  

על כל מציע למלא הצעתו על גבי טופס הצעת המציע )מסמך ב'( בשני עותקים, ולחתום עליה ועל כל דף  .א

 .CDוחלק ממסמכי המכרז, בעט דיו כחול, וכן להגיש הצעתו על גבי 

הזמנה  במסגרת הצעתו כמפורט בכתבכל מסמכי המכרז, וכן יתר המסמכים אותם נדרש המציע לצרף 

 זה, יוכנסו למעטפה סגורה.

במקרה שהמציע הינו תאגיד, חתימת המציע תהיה חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של המורשים  .ב

לחתום מטעם המציע ובשמו, אשר חייבות להיחתם בפני עו"ד ובצירוף אישורו, כי הינן מחייבות את 

 המציע.

 , והצעה משותפת שכזו תיפסל.מספר מציעים משותףאין להגיש הצעה על ידי  .ג

המועד האחרון להגשת להלן: ") 17:00עד השעה  24.12.18המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום  .ד

 "(.הצעות

ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האחרון להגשת  .ה

 הצעות.

צעות, העירייה תהא רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת בכל עת, עד המועד האחרון להגשת ה .ו

הצעות. דחתה העירייה את המועד האחרון להגשת הצעות כאמור, תודיע על כך למציעים, והמועד החדש 

 שיקבע על ידי העירייה, ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות.

 

 

 

 חתימה על ההסכם

 

19.  

)ארבעה עשר( ימים מקבלת ההודעה על בחירתו יהא על הזוכה במכרז לחתום על ההסכם, מסמך  14תוך  .א

ג', בכפוף לכך שהעירייה תבצע בהסכם )ככל שיידרש( את המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים 

 לעיל. 15הדרושים בהתאם להבהרות והוראות העירייה, כאמור בסעיף 
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מור, ימלא הזוכה את כל התחייבויותיו כלפי העירייה שמועד קיומן חל עד עם מסירת ההסכם חתום כא .ב

, והמצאת אישור ביטוחים חתום על לעיל 11לאותו מועד )לרבות המצאת ערבות הביצוע הנזכרת בסעיף 

 להסכם(. נספח ג'ידי מבטחו, בנוסח 

 

 ביטול המכרז; אי חתימה על ההסכם

 

ירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מובהר בזאת, כי בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של הע .20

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה:

 

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  הצעה שהיא. .א

לא לחתום על הסכם עם הזוכה ו/או לבטל ההסכם, כולו או חלקו, בכל שלב אם העירייה תגיע למסקנה  .ב

 מקורות כספיים להתחיל כמו גם להמשיך או לסיים אספקת  השירות מושא המכרז.כי אין לה די 

 לבטל את בחירתו של המציע שנבחר לספק את השירות במקרים הבאים: .ג

 

התברר, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי  (1)

 בקשר עם המכרז.

ע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה לעירייה התברר, כי הצהרה כלשהי של המצי (2)

 עובדה מהותית אשר היה בה, לדעת העירייה, כדי להשפיע על בחירתו למתן השירות.

המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם לחתימת  (3)

ר בו ומבקש לבטל הצעתו, או שנתגלה, העירייה על ההסכם עימו ו/או למתן השירות על ידיו, או שחז

 או שהפר התחייבות יסודית בהסכם. \כי אינו מסוגל לקיים את הצעתו

 

למניעת ספק, מובהר, כי כל פעולה כאמור של העירייה לא תזכה את המציעים ו/או את הזוכה, בכל פיצוי,  .21

 שיפוי או החזר כספי כלשהו.

 בכבוד רב,           

 מסארוהעו"ד שועאע מנסור  

 טייבה ראש העיר                       

 
 

            
 נספח א'

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2בהתאם לסעיף  תצהיר

 

כי עלי לומר את האמת וכי כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני
נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת עונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, כל הל /האהיה צפוי
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

לכתב הזמנה להציע הצעות )מסמך א' למסמכי  ד7"( בתנאי המפורט בסעיף המציע_________________ )להלן: "
 המכרז(.

 
 הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

 הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע. .א

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .ב

ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי ומחקירה ודרישה העובדות המפורטות בתצהירי זה  .ג
 שביצעתי.

)שתי( עבירות לפי חוק עובדים  2-עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע, ביותר מ .ד
, 1987-, תשמ"זו/או לפי חוק שכר מינימום 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –)שתי( עבירות כאמור  2-ואם הורשעו ביותר מ
 ההרשעה האחרונה בעבירה.

 
-" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אשליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים "

1981. 
 

  –" משמעו, כל אחד מאלה בעל זיקה למציעהמונח "

 תאגיד שנשלט על ידי המציע; .1

 אחד מאלה: .2

 בעל השליטה במציע; .א

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי  .ב
 פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

 ר העבודה.מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכ .ג

 תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע. –אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית  .3
 

 " משמעו: הורשע בפסק דין חלוט.הורשעוהמונח "
)שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג מסוים של אמצעי  75%" משמעו: החזקה של שליטה מהותיתהמונח "

 שליטה בתאגיד.
 

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.הנני 
 

         ___________________ 
 חתימה          

 אישור
   

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, מאשר/ת 
ר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכ

/ה כי עליואותו/ה,  לאחר שהזהרתימס' ______________, איש/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 
 כן. /תעשהאם לא יעשה ,עונשים הקבועים בחוקכל הל /הצפוי א/תהאוכי יה ,את האמת להצהיר

 
_________________ 

 חתימה +חותמת
     

 נספח ב'   
 

 טייבהעיריית 
 36/2018מכרז פומבי מס' 

 דים ללגני י לאספקת חומרי ניקוי
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

 נוסח ערבות להצעה

 ..………………………………………בנק 

 לכבוד

 עיריית טייבה

 א/ג.נ,

 .…………………………………כתב ערבות מס'  הנדון:

מספר  פומבי"( בקשר למכרז המבקשח.פ _____________)להלן: " ________________על פי בקשת  .1

)ובמילים: שמונת  ₪ 8,000 -הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 2018/ 36

, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על (בלבדשקלים חדשים  אלפים 

   ון להגשת ההצעות"(, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרהמדד" :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן ידי

  "(.סכום הערבות" :לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן  ,

יובהר בזאת, כי אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס או שווה לו, לא תחושב ההצמדה וסכום הערבות 

 יהיה סכום קרן הדרישה שתדרוש העירייה.

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה )עשרה(  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

ובה להוכיח או לנמק את ע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל ח

 בלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.דרישתכם ו

 

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  28.02.19 ערבות זו יהיה, עד ליום תוקף .4

  ד זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלתלאחר מוע

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה  או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 ענה.יזו, ולא תדרישה שתגיע לסניפנו באמצעות פקסימיליה, לא תחשב כדרישה עפ"י תנאי ערבות  .6

 

 בכבוד רב,

 ..…………………………בנק        

 …………………………סעיף        

 מסמך ב'                                      
 
 

 טייבהעיריית 
 36/2018מכרז פומבי מס' 
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

 לגני ילדים בעיר טייבה חומרי ניקוילאספקת 

 
 
 

 הצעת המציע
 

 לכבוד
 טייבהעיריית 
 טייבה

 א.ג.נ., 
 

1.  

קראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז, מסכים בזאת לכל התנאים וההוראות ש אני הח"מ, לאחר  .א
המפורטים במסמכי המכרז, והנני מקבל על עצמי לקיים, במלואן ובמועדן, את כל ההתחייבויות המוטלות עלי 

 בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

 סמכי המכרז.הצעתי זו מוגשת בהתאם למ .ב

ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות  .ג
מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה עלי בלבד, וכי לא אהיה זכאי, בשום מקרה שהוא,  לכל השבה ו/או פיצוי בגין 

 הוצאותיי כאמור.

ע ישלים בטופס הצעת המחיר )מסמך ג'(, בכתב הכמויות, את הצעת כל מציידוע לי, כי לשם בחירת ההצעה  .ז.ו

 המחיר שלו עבור כל אחד מהמוצרים המפורטים בכתב הכמויות.

 למניעת ספקות, הצעה שלא תתייחס לכל המוצרים המפורטים בכתב הכמויות, תפסל.

לשם בחירת ההצעה הזוכה, תשקלל העירייה כלל ההצעות ותקבע מחירון אחיד עבור כל מוצר וזאת עפ"י שיקול  .ח.ז

 "המחירון האחיד"(.דעתה הבלעדי ) להלן: 

 משתתף, אשר מאשר ומסכים למחירון האחיד כפי שנקבע ע"י העירייה, הוועדה תשקול את הצעתו בחיוב כזוכה. .ט.ח

ם מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין המחירים המוצעים מהווים תשלו .י.ט

כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל 

 המציע מושא ההסכם, לרבות תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, חומרים, הובלה וכיו"ב. תהתחייבויו

העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפצל את הזכייה ו/או לבחור יותר מזכיין לאספקת ידוע לי כי,  .יא.י

 החומרים המתכלים לגני הילדים בעיר טייבה.

 המחיר המוצע הוא כולל מע"מ.ידוע לי,  .יב.יא

 ידוע לי, כי המחירים המוצעים מהווים תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללים את כל ההוצאות, בין .ד
מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי 

 , הובלההמציע נשוא ההסכם, לרבות תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, חומרים תמלא לכל התחייבויו
  וכיו"ב.

ציוד למשרדי העירייה, ולא תהיה לי כל טענה ידוע לי ואני מסכים לכך, כי אספקת השירות כוללת שינוע של ה .ה
 ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

אם אבחר לספק את השירות, אעסיק לצורך אספקת השירות, עובדים מיומנים ומנוסים, בעלי אזרחות ישראלית  .ו
שבהם יועסקו או היתר עבודה בישראל כדין, ובעלי ידע, מומחיות, ניסיון ויכולת, שמספרם והמועדים ופרקי הזמן 

 על ידי יאפשרו את מתן השירות בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

אם אבחר לספק את השירות, אקיים, בהתייחס לכל העובדים אשר יועסקו על ידי בקשר עם אספקת השירות  .ז
)בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת אשלם לעובדים 

או בגינם, את כל תשלומי החובה החלים עלי כמעסיקם על פי דין )לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי  אלה
)ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה(, חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על פיהם, צווי הרחבה 

 וכיוצא באלה(.
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

פקת השירות, ויש ברשותי וימשיכו להיות ברשותי בכל אני בעל ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור לאס .ח
עת משך תקופת ההתקשרות, הציוד, האמצעים הכספיים, האישורים וההיתרים הנדרשים, כוח האדם המיומן 
והמנוסה וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם מתן השירות וקיום כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, 

ת מעולה ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתר התנאים והדרישות הכלולים במלואן ובמועדן, ברמה מקצועי
 במסמכי המכרז ובהוראות כל דין.

 

ידוע לי ואני מסכים לכך, כי ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש מכל מציע להגיש להם כל מסמך  .ט
נוספים לגבי ההצעות, ובחינת עמידת  ו/או מידע שיידרש על ידיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים

המציעים בתנאי המכרז, וכן לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך 
או פרט אחר, להשלים את הצעתו לוועדת המכרזים, תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידי ועדת המכרזים, והכל לפי 

 רזים ו/או מי מטעמה.שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכ

אני מתחייב להמציא לוועדת המכרזים או למי מטעמה, כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידיהם, לרבות לצורך  .י
קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתי זו, ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם ועדת המכרזים, או מי 

 מטעמה, בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור.
 

תהא רשאית להציג את  לי ואני מסכים לכך, כי אם אבחר כמפעיל שיספק את השירות, ועדת המכרזיםידוע  .יא

 לכתב ההזמנה. ח13הצעתי בפני המציעים האחרים, כאמור בסעיף 
 

 ערבות המכרז .2
  ₪ 16,000 שלהנני מצרף להצעתי זו ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה לעליית המדד, לטובת העירייה, בסך 

, בנוסח הערבות המצורפת כנספח ב' לכתב ההזמנה, וערוכה בהתאם (שקלים חדשיםשש עשר אלף  ובמילים:)
 לכתב ההזמנה, כשהיא חתומה על ידי הבנק מוציא המכרז 10להוראות סעיף 

 

 מגיש ההצעה פרטי .3
 

 ______________________________________ שם המציע

 ______________________________________ מספר ת.ז או מספר ח.פ

 ______________________________________ כתובת משרד רשום 

 להצעתי זו, הינו:הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בקשר 

 _____________________________________ שם מלא )פרטי + משפחה(

 ______________________________________ טלפון נייד

 ______________________________________ טלפון במשרד

 ______________________________________ פקסימיליה

 ______________________________________ דוא"ל

 
הנני מתחייב להודיע בכתב לעירייה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפריטים המפורטים במסמך זה לעיל, מיד 

 לאחר קרות שינוי כאמור.
 
 

               _________________    __________________________ 
 חתימת המציע       תאריך  

 עו"ד )במקרה שהמציע הוא תאגיד(אישור 
 

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, _____________, 
מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם ___________________, 
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

מר/גב' _______________, נושא ת.ז מס'  "(, על ידיהמציעמס תאגיד: ______________ )להלן: "
_________________ ומר/גב' ____________________, נושא ת.ז מס' ____________________, 
 המורשים והמוסמכים על פי מסמכי היסוד של המציע ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.

 
 

 
_________________________ 

 ותמת עו"דחתימה וח
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

 מסמך ג'
 

  טופס הצעת המחיר

 :הנחיות למילוי טופס הצעת המחיר

 .אין להוסיף על גבי טופס הצעת המחיר הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם או לשנותה 

 יש למלא את טופס הצעת המחיר בעט כחול בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב קריא וברור. 

 

 לכבוד
 טייבהעיריית 

 טייבה

 תאריך: ___________ 

 

 א.ג.נ.,

 
 התמורה המבוקשת

צרים המפורטים בכתב הכמויות המצורף להלן בקובץ אקסל, הינה כמפורט והתמורה המבוקשת על ידי עבור כל אחד מהמ
 בקובץ כדלקמן.

מיוחדות ובין  ידוע לי, כי   המחירים המוצעים מהווים תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללים את כל ההוצאות, בין
 תכלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויו

 וכיו"ב. , הובלההמציע נשוא ההסכם, לרבות תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, חומרים

 המחירים המוצעים כוללים מע"מ. 

 

 

 

 ________________________.    ם המציע:ש

 ________________________.    מס' תאגיד:

 
 
 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך

 ישור עו"דא

, _____, מאשר/ת בזה_______, ___________(, מרחוב _________ עו"ד )מ.ר. ______________ אני הח"מ,
דלעיל המוגש בשם טופס הצעת המחיר בפני ם חתנ 2018 שנת בחודש _______ כי ביום _____

' על ידי מר/גב ("מציע"ה -להלן ), מס' תאגיד: __________________ _________________________
מס' ______ נושא/ת ת.ז. ' _____________ ומר/גב____________מס' נושא/ת ת.ז.  ________________

ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את מציע היסוד של הוסמכים על פי מסמכי מורשים והמ______________, ה
 דבר ועניין. לכלמציע ה

 
 חתימה וחותמת עו"ד

 
 
 

'נק :לפני  0   רווח  :מעוצב  
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 וחותמת המציעחתימה 

 

 
 

 
 'דמסמך 

 
 

 לגני ילדים בעיר טייבה לאספקת חומרי ניקויהסכם 

 2018שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _________, שנת 

 בין:

 טייבהעיריית 
 ע"י מורשי החתימה בה

 "(העירייה)להלן: "

 ;מצד אחד          

 לבין:

 שם:____________
 ת.ז או ח.פ: ______________
 כתובת: _______________

 "(הספק)להלן: "

 ;מצד שני          

 

" המכרזלהלן בהתאמה: ")לגני ילדים  אספקת חומרי ניקוי 36/2018והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל:
לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז, לרבות תנאי "(, והכל בהתאם ובכפיפות השירות"ו

 והוראות הסכם זה להלן;

, והכל לתקופה, השירותאשר הגיש לעירייה הצעה במכרז, נבחר על ידי העירייה לספק את  ספקוה והואיל:
 בתמורה, ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות הסכם זה להלן;

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 מבוא ונספחים; פירוש

 המבוא להסכם זה והנספחים לו, אשר מפורטים להלן, מהווים חלק תקף ובלתי נפרד הימנו: .1

 
 כתב כמויות לאספקת חומרי ניקוי  -נספח א'  )א(
 1953-תשי"גא לחוק עבודת הנוער, 33-ו 33נוסח הוראות סעיפים   -נספח ב'  )ב(
 נוסח אישור קיום ביטוחים  -נספח ג'  )ג(
 נוסח ערבות -נספח ד' )ד(

   

 

 ק מהסכם זה, ולא תשמשנה לפרשנותו.כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחות בלבד, הן אינן מהוות חל .2
 

 הגדרות

 בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שבצידם: .3
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 וחותמת המציעחתימה 

 

 

 
 נושא ההסכם

 

לתקופה, בתמורה העירייה מוסרת בזאת לספק, והספק מקבל על עצמו כלפי העירייה, את אספקת השירות, הכל  .3
 ובהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

 
 ספקהצהרות והתחייבויות ה

 

בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר, וכן מתחייב בזאת, לפי  .4
 העניין, כלפי העירייה, כדלקמן:

 

מיטב כישוריו, ניסיונו, ידיעותיו לספק את השירות בצורה מקצועית ומיטבית, ברמה מעולה, ולהשתמש ב (א)
ואמצעיו, ולפעול במיומנות, בשקידה, במסירות ובנאמנות למתן השירות ולביצוע כל יתר התחייבויותיו על 

 פי מסמכי המכרז כאמור.

 

ברשות הספק או לחלופין בכוחו להשיג את כל המוצרים, האמצעים, החומרים וכוח האדם הדרושים כדי  (ב)
 אם לתנאי ההסכם, לרבות שינוע הציוד למשרדי העירייה.לספק את השירות, בהת

 

לספק את השירות ולבצע את יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תוך הקפדה על מילוי הוראות כל דין,  (ג)
וכן על מילוי הוראות והנחיות המנהל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לספק את השירות תוך 

ן השירות, וכן להימנע שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לנקוט כל אמצעי זהירות הדרושים למת
מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או לרכוש, ובכלל זה להנחות את כל העובדים המועסקים 
על ידי הספק בקשר עם אספקת השירות, באופן מפורט וברור, בדבר מתן השירות תוך שמירה והקפדה על 

 כל כללי הבטיחות הנדרשים.
 

 די מורשי החתימה בה.על י טייבהעיריית  - "העירייה"
 

או כל מי יבוא תחתיו בדרך אספקת חומרי ניקוי האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את  - "ספק"
 חוקית ובהסכמה בכתב של העירייה.

 
ו/או לאספקת  ו/או כל אדם אחר שמונה על ידיו לפעול בשמו ומטעמו, בקשר למכרז מנהל הרכש - "המנהל"

 חומרי ניקוי.
 

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז.לגני ילדים בעיר טייבה אספקת חומרי ניקוי  - "השירות"
 
 

 להסכם זה. כנספח א'המוצרים המפורטים בכתב הכמויות המצורף  - "המוצרים"
 

לסטטיסטיקה. אם מדד המחירים לצרכן )המדד הכללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - "המדד"
יופסק מדד זה יבוא במקומו מדד זהה או דומה במהותו שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה או על ידי גוף דומה לה.
 

 ה' בשבוע, למעט ערבי חג, ימי חג ושבתון.-ימים א' - "יום עבודה"
 

מסמכי "
 "המכרז

ציעים; וראות למההמכרז וה הכולל את תנאי( כתב ההזמנה להציע הצעות במכרז, על נספחיו, א) -

 .על נספחיו, אשר יחול על מתן השירות, זה הסכם( )גבמכרז;; וכן  הצעת המציע( טופס ב)
 

תקופת "
 "ההתקשרות

 להלן. 31כהגדרתה בסעיף  -
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 וחותמת המציעחתימה 

 

התנאים הקשורים באספקת השירות ובמילוי התחייבויותיו על פי ממסכי ידועים ונהירים לו כל הנתונים ו (ד)
 המכרז, ובכלל זה הסכם זה, לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטיים.

 

הינו בעל ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור באספקת השירות, ויש ברשותו, וימשיכו להיות ברשותו  (ה)
האמצעים הכספיים, האישורים וההיתרים הנדרשים, כוח האדם בכל עת משך תקופת ההתקשרות, הציוד, 

המיומן והמנוסה וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם אספקת השירות  וקיום כל מחויבויותיו על פי 
ממסכי המכרז, במלואן ובמועדן, ברמה מקצועית מעולה ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתר התנאים 

 רז ובהוראות כל דין.והדרישות הכלולים במסמכי המכ
 

 ; אספקת השירותהיקף השירות
 

היקף הזמנת המוצרים ייקבע בפועל על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או  .5
 תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 

 

ספקות,  "(. למניעתההזמנההמנהל יוציא, מעת לעת, בפקס, הזמנה חתומה על ידו לאספקת מוצרים )להלן: " .6
יובהר כי לעירייה שיקול הדעת הבלעדי באשר לתדירות הוצאת ההזמנה, ולספק לא תהיה כל דרישה ו/או טענה 

 ו/או תביעה בקשר לכך.

 

ה שבו מועד המשלוח הינו לאחר יום עבודה מועד קבלת ההזמנה אצל הספק הינו מועד משלוח הפקס, למעט במקר .7
 מועד ההמצאה ביום העבודה שלאחריו. או במועד שבו העירייה סגורה, אזי יחשב

 

העירייה תהא רשאית לבטל ו/או לשנות את פרטי ההזמנה, עובר לאספקת המוצרים. ביטול ו/או שינוי יעשו בפקס  .8
"(. מועד קבלת הטופס יהיה הטופסבטופס שיכונה "טופס ביטול ו/או שינוי הזמנה, חתום על ידי המנהל )להלן: "

 לעיל. 7כאמור בסעיף 

 

אספקת המוצרים כוללת: )א( העמסת השירות על גבי כלי רכב המתאימים לאספקת השירות; )ב( הובלת  .9
 בעיר טייבה.  ליחידות גניםהמוצרים 

 

עירייה, לאחר תיאום עם נציג אליו אמור הספק לספק את לאספקת המוצרים כאמור בהזמנה ו/או בטופס תהא  .10
)שבעה( ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה ו/או הטופס. במקרה שצוין על גבי  7המוצרים. האספקה תתבצע עד 

חד ממועד משלוח הפקס. ההזמנה ו/או הטופס "הזמנה מיוחדת"  יספק הספק את המוצרים תוך יום עבודה א
)חמש( שעות  5במקרה שבו יצוין על גבי ההזמנה ו/או הטופס "הזמנה דחופה" יספק הספק את המוצרים תוך 

 .ממועד משלוח הפקס
 

לעיל, תחשב כמושלמת רק עם קבלת אישור המנהל בכתב, על גבי תעודת  5-10אספקת המוצרים כאמור בסעיפים  .11
ור, הושלמה בהתאם להוראות ההסכם. למניעת ספקות, יובהר כי אין המשלוח, כי אספקת המוצרים, כאמ

באישור המנהל, כאמור לעיל, כדי לגרוע מאחריות הספק על פי כל דין ו/או התחייבות המוטלת עליו על פי מסמכי 
 המכרז.

 

ה בכתב. המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי לדרוש מהספק החלפה של מוצרים שסופקו על ידו, בהודע .12
)שני( ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה. בלי לגרוע מכל סעד אחר על פי  2הספק יחליף את המוצרים כאמור, תוך 

מסמכי המכרז ו/או על פי דין, תהא העירייה רשאית לרכוש בעצמה את המוצרים ולחייב את הספק בהפרש 
 המחיר ובהוצאות הכרוכות בכך.

 

)ארבעים ושמונה( שעות מדרישת  48ו כל דין, הספק מתחייב להחליף תוך בלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ו/א .13
המנהל בכתב, כל מוצר או חלק ממנו, שהתגלו בו אי התאמה ו/או פגם ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או נזק במהלך 

 החודש שלאחר מועד האספקה.
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 הוספת מוצרים

 

במקרה שבו תבקש העירייה להוסיף מוצר שאינו נכלל בכתב הכמויות המצורף כנספח א' להסכם זה, תפנה  .14
)שלושה( ספקים שונים ומהספק. במידה שהצעת הספק שווה או נמוכה לממוצע  3-העירייה לקבלת הצעת מחיר מ

ת הספק גבוהה יותר שהצעהיה הצעות המחיר שקיבלה העירייה כאמור, תרכוש העירייה את המוצר מהספק. 
ממוצע ההצעות, תהא העירייה רשאית לרכוש המוצר מספק אחר ולא מהספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 

 איכות המוצרים
 

בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר, וכן מתחייב בזאת, לפי  .15
 כלפי העירייה, כדלקמן:העניין, 

 

 לספק מוצרים חדשים, שלמים ונקיים מכל פגם או מום, לרבות תכולת המוצר ואריזתו. (א)

 

 לספק מוצרים מקוריים בלבד. (ב)

 

לספק  מוצרים בטיב ובאיכות מעולים, העומדים בסטנדרטים מקובלים, אשר נבדקו ואושרו על ידי מכון התקנים  (ג)
מקרה שלא קיים תקן בהתאם לדרישות כל הרשויות והגופים שמוצרים הישראלי, ככל שקיים תקן לגביהם.  ב

ייה והמסחר, ובכפוף לאישור מסוג זה חייבים באישורם, לרבות, אך לא רק, משרד הבריאות, משרד התעש
 המנהל.

 

העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בדיקות למוצרים המסופקים על ידי הספק. במקרה שבו  .16
צר הנבדק אינו תואם למוצר הנדרש על פי מסמכי המכרז, יחויב הספק בעלות הבדיקה, זאת בלי לפגוע בכל המו

 ה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.סעד אחר לו זכאית העיריי
 

 מוצרים שווי ערך

 

נהל. הספק לא יספק מוצרים שווי ערך לאלו הנדרשים על פי הסכם זה, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב מהמ .17
עובר להגשת בקשה לאספקת מוצרים שווי ערך יגיש הספק למנהל דו"ח השוואתי בין המוצר המפורט בכתב 

 הכמויות לבין המוצר שווה הערך. הדו"ח יינתן על ידי מכון מוכר. 
למניעת ספקות, יובהר ויודגש כי העירייה אינה חייבת לאשר לספק אספקת מוצרים שווי ערך, ולספק לא תהיה 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.כל 

 
 

 נציג העירייה
 

המנהל יהיה איש הקשר מטעם העירייה בכל הנוגע לאספקת השירות, ועל הספק לדווח למנהל על כל בעיה )קיימת  .18
או צפויה( הנוגעת לשירות, ולספק תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים בנוגע לביצוע השירות, כפי שיידרש על ידי 

. הוראות, הנחיות או הסברים שינתנו על ידי המנהל לאיש הקשר מטעמו של הספק, ייחשבו כאילו ניתנו המנהל
 לספק.

 

מתחייב לציית להוראות ולהנחיות המנהל, כפי שתהיינה ותינתנה, מעת לעת, ולפעול בהתאם להן. בלי  ספקה .19
לבצע שינויים ו/או התאמות ו/או לספק שירותים,  ספקהורות לליהא רשאי  לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנהל

במסמכי המכרז ובהתחייבויות  ם ובדרישות המפורטיםתנאישהשירות יעמוד ב הדרושים לדעת המנהל, על מנת
 . ספקמורה כלשהי לללא תוספת תוזאת, למניעת ספק,  הוראות המנהל כאמור, מלא אחרל איה ספקועל ה ,ספקה
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 וחותמת המציעחתימה 

 

עירייה כאמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מסורה לבזכות המובהר, כי אין ולא יהיה  .20
)שתהא באחריותו  לאספקת השירותמכל מין וסוג שהם, בגין ו/או בקשר אחריות, , כל עירייההכדי להטיל על 
עליו על פי ו/או התחייבות המוטלות מכל אחריות  ספקהלשחרר את לגרוע ו/או ו/או כדי ( ספקהבלעדית של ה

 מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
 
 

 עובדי הספק
 

בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, לפי  .21
 העניין כדלקמן:

 

עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, מיומנים ובעלי הכישורים הדרושים  –לצורך אספקת השירות  –להעסיק  (א)
לאספקת השירות, בעלי אזרחות ישראלית או היתר עבודה בישראל כדין, ובעלי ניסיון ויכולת, שמספרם 

 והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידיו יאפשרו את אספקת השירות בהתאם להוראות ומסמכי המכרז.

 

יחס לכל העובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם אספקת השירות )בין עובדים המועסקים דרך לקיים, בהתי (ב)
קבע ובין זמניים( את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם, לפי העניין, כל 

ם, וכן על פי הוראות הסכם תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליה
 זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המיידי.

 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב  לשלם לכל העובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם אספקת השירות  (ג)
)בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, 

, 1953-ת חוק עבודת הנוער, תשי"ג. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר, כי הוא מכיר את הוראו1987-תשמ"ז
להסכם זה, והינו מתחייב לקיים את כל  כנספח ג'א שלו, שהעתקו מצורף 33-ו 33לרבות הוראות סעיפים 
עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על ידי הספק תיחשב הפרה זה הינן הוראות  )ג(הוראותיו. הוראות ס"ק 

יסודית של הסכם זה, ותקנה לעירייה, בלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאית העירייה על פי הסכם זה ו/או 
 על פי כל דין, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הספק.

 

 ה, ללא אישור מפורש לכך מהעירייה, מראש ובכתב.לא להעסיק בקשר עם אספקת השירות עובדים של העיריי (ד)

 

ידוע לו, והוא מסכים לכך, כי העירייה תהא רשאית בכל עת, לדרוש את הרחקתו של כל אדם הנמנה על עובדי  (ה)
על ידי המנהל, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של  מראש ובכתבהספק, והחלפתו באדם אחר, אשר יאושר 

את דרישות מסמכי המכרז והתחייבויות הספק ו/או כי אותו אדם איננו מבצע  את  אותו אדם אינם תואמים
תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המנהל ו/או מכל סיבה סבירה אחרת, והספק יהיה חייב 

אמור )שבעים ושתיים( שעות ממועד הדרישה, ובלי שיהא בהחלפה ב 72למלא אחר דרישת העירייה כאמור תוך 
 כדי להשית על העירייה, כל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהם.

 

 מעביד-העדר יחסי עובד
 

עצמאי;  ספקואת יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז כ יספק את השירות( הוא 1מצהיר ומאשר, כי: ) ספקה .22
)בין בדרך קבע  אספקת השירותבקשר עם  ספקידי ה יתר העובדים המועסקים עלספק ו/או מי מטעמו, ו( בין ה2)

מעביד, ולא יתקיימו -ואחרים מטעמו, לבין העירייה, לא מתקיימים יחסי עובד ספקובין באופן זמני(, שלוחי ה
( העובדים 3; וכן )אספקת השירותמעביד כתוצאה ממסמכי המכרז ו/או במסגרת -ו/או ייווצרו ביניהם יחסי עובד

 ספק)בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ייחשבו כעובדים של ה אספקת השירותבקשר עם  ספקה המועסקים על ידי
. למניעת ספק, מובהר ספקבהתאם לתנאי עבודה ושכר שיסוכמו בינם לבין ה ספקבלבד, המועסקים על ידי ה

את עובדיו ו/או ו/או  ספקבזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מסמכי המכרז לעירייה, להנחות את ה
, אלא ספקו/או עובדים ו/או גורמים אחרים המועסקים על ידי ה אספקת השירותלהורות לו בכל עניין הקשור עם 

 .ספקאמצעי להבטיח ביצוע הוראות מסמכי המכרז על ידי ה
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

עם בקשר  ספקלמניעת ספק, מובהר בזאת, כי העירייה לא תחויב בתשלום כלשהו לעובדים המועסקים על ידי ה .23
ו/או לאחרים מטעמו, וכל תשלום שיגיע  ספק)בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ו/או לשלוחי ה אספקת השירות

ועל חשבונו בלבד, וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו  ספקלמי מהם, יחול וישולם על ידי ה
 .ספקהמלאים של ה

 

 בזאת, כדלקמן: מתחייב ספקה .24
 

)בין בדרך קבע ובין אספקת השירותבקשר עם  ספקעל ידי ה יםהעובדים המועסקכל ללהבהיר ולהסביר  (א)
-כדי ליצור יחסי עובד באמצעותם, באספקת השירותכי אין ואחרים מטעמו,  ספקבאופן זמני(, שלוחי ה

 העירייה.לבין ן מי מהם מעביד בי

 

ו/או מי מטעמו, לרבות  ספקלעיל, ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור על ידי ה(א)היה ועל אף האמור בס"ק  (ב)
ן באופן זמני(, )בין בדרך קבע ובי אספקת השירותבקשר עם  ספקעל ידי ה יםמי מבין העובדים המועסק

עירייה כלשהי, כי המוסמכת רשות  ה שתועלה על ידיבמקרה של טענואחרים מטעמו ו/או  ספקשלוחי ה
ור, וכתוצאה מכך ייגרמו ו/או מי מטעמו כאמ ספקעל המסמכי המכרז באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי  תחייב

ת העירייה, מיד עם דרישה ראשונה, ישפה א ספק, הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, הלעירייה
בתשלומו,  חויבתשלם או תכאמור, ובכלל זה בגין כל סכום ש הפסד, הוצאה ו/או נזק, שיגרמו להבגין כל 

חויב להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד מעביד כאמור, לרבות הוצאות תוציא ו/או ובגין כל הוצאה שת
 משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים.

 
 קנסות 

 

, על פי כל דיןעל פי יתר מסמכי המכרז ו/או ו/או  על פי הסכם זהעירייה לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים לבלי  .25
מוסכם על הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטות להלן תהא העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים בשיעור של 

האספקה שנקבעו בהסכם, עבור כל יום )חמישה אחוז( מסכום ההזמנה במקרה שהספק לא יעמוד במועדי  5%
 איחור.

 
 רישיונות, היתרים, קיום חוקים ובטיחות בעבודה

 

בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, לפי  .26
 העניין כדלקמן:

 

עובדיו ו/או מועסקיו האחרים, טעונה  כי כל פעולה לפי הסכם זה, אשר הוצאתה לפועל על ידיו ו/או על ידי (א)
רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, לא תבוצע אלא אך ורק לאחר קבלת והסדרת הרישוי ו/או ההיתר 

 הנדרשים, בהתאם להוראות כל דין.

 

כי כל פעולה שתבוצע על ידיו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו האחרים ו/או על ידי מי מטעמו, בקשר  (ב)
השירות, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות החוק, לרבות חוקי המדינה והתקנות לאספקת 

שהותקנו על פיהם, חוקי עזר עירוניים, תקנות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות 
 "(.החיקוקיםשנקבעו על ידי רשויות מוסמכות, הרלוונטיים בקשר עם אספקת השירות )להלן: "

 

כי כל החיקוקים ידועים ומוכרים לו, והוא מתחייב לכך, כי הוא, העובדים המועסקים על ידיו בקשר עם  (ג)
אספקת השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחיו ואחרים מטעמו, ימלאו אחר דרישות החיקוקים, 

 בעת אספקת השירות ובקשר אליהם.
 

על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך מתחייב הספק לנקוט ליתן את אספקת השירות תוך שמירה קפדנית  (ד)
בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם אספקת השירות, וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות 
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

סכנה לנפש או לרכוש. הספק מתחייב ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, בקשר 
 ך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג לביצוע הוראות אלו.עם אספקת השירות, תו

 

 
 

 תקופת ההתקשרות

 
 

 31.12.19ועד ליום  01.01.19)שנים עשר( חודשים, החל מיום  12תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא למשך  .27
 "(.תקופת ההתקשרות הראשונית)להלן: "

 

)שתי( תקופות אופציה,  2כלשהי לעשות כן( לממש העירייה תהא רשאית )למניעת ספק, בלי שתחול עליה חובה   .28
)שנים עשר( חודשים כל  12ולהאריך את תקופת ההתקשרות הראשונית בין הצדדים בשתי תקופות נוספות, בנות 

)שלושים( ימים לפחות לפני תום התקופה שאותה  30אחת, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב על כל לספק 
קופת התקשרות הספק עם העירייה על פי הסכם זה ומסמכי המכרז, שבמהלכה )תמעוניינת העירייה להאריך 

יבצע הספק את אספקת השירות, לרבות כל הארכה שלה, בעקבות מימוש אופציה כאמור או קיצור שלב, במקרה 
 "(.תקופת ההתקשרותשל סיום ההתקשרות, תכונה לעיל ולהלן: "

 

לעיל,  28למניעת ספק, בכל עת משך תקופת ההתקשרות )לרבות בכל אחת מתקופות ההארכה המנויות בסעיף  .29
אם וככל שתוארכנה על ידי העירייה( יחולו כל ההוראות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז. במקרה של 

רבות הביצוע הארכת תקופת ההתקשרות הראשונית כאמור, מתחייב הספק להאריך בהתאם את תוקפה של ע
 להלן. 51להלן(, כמפורט בסעיף 50)כהגדרתה בסעיף 

 

בלי לגרוע מזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, העירייה תהא  .30
 )שלושים( ימים מראש. 30, לספק, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב ספקרשאית לסיים את ההתקשרות עם ה

 

, ספק, בהודעה בכתב לסיים לאלתר את ההתקשרות עם הספקלגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית לבלי  .31
 וזאת בכל מקרה שבו:

 

לא סיפק את  ספקאחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, לרבות במקרה שבו ה הפר ספקה (א)
ת ההפרה לאחר שקיבל התראה בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז, ולא תיקן א השירות

 , תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה האמורה; ו/אומנהלבכתב על כך מה

 

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז כאמור הפרה יסודית )כמשמעות מונח זה  הספק (ב)
 (; ו/או1970-בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 

 ספקהרצון ו/או ניתן צו לפירוק מ ספקהאו התקבלה החלטה על פירוק בקשה לפירוק ו/ ספקנגד הוגשה ה (ג)
ו/או לנכסים  ספקשל האו לנכסים מהותיים  ספקהמונה כונס נכסים, זמני או קבוע, לכל או לרוב נכסי ו/או 

ו/או ניתן הסדר נושים קשה לב ספקנגד ו/או על ידי ההוגשה ו/או  אספקת השירותלצורך ספק הדרושים ל
 ; ו/אוספקמינוי נאמן לצו ל

 

 ספקהאו על נכסים מהותיים של  ספקהב נכסי וכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על ר הצעוטל עיקול )או בוה (ד)
)עשרים ואחד( ימים מהטלתם  21, אשר לא בוטלו תוך אספקת השירותלצורך  ספקו/או על נכסים הדרושים ל

 או ביצוען.
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                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

מכל סיבה שהיא תחולנה ההוראות הבאות, וזאת בלי לגרוע מכל זכות במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  .32
 ו/או סעד העומדים לעירייה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין:

 

העירייה תהא רשאית למסור את המשך אספקת השירות לכל מי שתמצא לנכון. למניעת ספקות, במקרה  (א)

לעיל, , הספק  (א)31התחייבויותיו כאמור בסעיף שבו  סיימה העירייה את ההתקשרות עם הספק בשל הפרת 
שא העירייה לשם המשך אספקת השירות, ואשר יעלו על התמורה ישא בהפרש הסכומים שבהם תיי

 שהעירייה הייתה אמורה לשלם לספק על פי המכרז ובכל נזק שיגרם לעירייה בשל סיום ההתקשרות.

 

 להלן(, כולה או חלקה. 50בסעיף רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה העירייה תהא  (ב)
 

 התמורה
 

בהתאם להיקף המוצרים שסופקו לה בפועל לפי המחירים  תתמורת אספקת תשלם העירייה לספק תמורה חודשי .33
 "(. התמורהלהסכם זה )להלן: " כנספח א'המפורטים בכתב הכמויות המצורף 

 

וכוללים  אספקת השירותהמחירים המוצעים מהווים תשלום מלא וסופי בגין ידוע לספק, והוא מסכים לכך, כי  .34
על פי תנאי המכרז  באספקת השירותאת כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, , לרבות זה הסכםיו על פי תבשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויו
 וכיו"ב. , הובלהחומרים

 

 כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי העירייה. התמורה תינתן בתוספת מע"מ .35

)ארבעה( חודשים למדד  4לעיל, המחירים המפורטים בכתב הכמויות, יוצמדו מדי  34בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .36
ו המדד הידוע נכון למועד האחרון להגשת הצעות והמדד הקובע יהיה המדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הינ

הידוע במועד הוצאת הזמנת העבודה לספק. למען הסר ספק, יובהר בזאת כי ההצמדה תבוצע גם במקרה שסכום 
 התמורה המוצמד יפחת מסכום התמורה היסודי.

 

לעיל, תשלם העירייה לספק רק את  32יף במקרה שבו הודיעה העירייה לספק על סיום ההתקשרות, כאמור בסע .37
התמורה המגיעה לו בקשר עם אספקת השירות, שאושרה על ידי המנהל, עד למועד סיום ההתקשרות, בניכוי כל 

 הוצאות העירייה עקב סיום ההתקשרות
 

 
 הגשת חשבוניות

 

ל אספקת המוצרים, )החמישי( בחודש, יגיש הספק למנהל את האישורים  ע 5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה .38
"(. החשבון ייבדק על ידי המנהל, אשר יהא החשבוןלעיל, וכן חשבון בגין החודש שחלף )להלן: " 11ף כאמור בסעי

)ארבע עשרה( ימים  14רשאי לאשר או לדרוש את תיקונו, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא יועבר בתוך 
תום על ידי המנהל. לאחר אישור החשבון על ידי גזבר העירייה לאישור גזבר העירייה ו/או מי מטעמו, כשהוא ח

 , מיום הגשתו למנהל.30מאושר, בתנאי תשלום שוטף +ו/או מי מטעמו, ישולם חלק התמורה ה

 

התמורה תשולם בהתאם להוראות הסכם זה, רק עבור אספקת המוצרים בפועל באופן מקצועי ומלא. העירייה  .39
 תהא רשאית לנכות מהתמורה המגיעה לספק חלק יחסי במקרה שאספקת המוצרים בוצעה באופן חלקי. 

 
 סופיות התמורה

 

על פי מסמכי המכרז, והוא לא יהא זכאי  ספקלמניעת ספקות, התמורה כוללת את ביצוע כל התחייבויותיו של ה .40
 וכיו"ב. , הובלהלרבות תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, חומריםלתשלום נוסף כלשהו, 

 

. ידוע לספק, כי העירייה יישא בכל המסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה, ככל שיחולו, בגין התמורה ספקה .41
ה מסים ו/או היטלים ו/או מלוות ו/או תשלומי חובה בשיעורים תנכה מכל תמורה שתשולם לו על פי הסכם ז
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שהעירייה תהא חייבת לנכותם על פי כל דין, אלא אם יומצא לידיה עובר לביצוע התשלום, אישור מתאים 
 משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או לגבי הפחתת שיעור הניכוי.

 

 , פיצוי ושיפויאחריות
 

לעדי כלפי העירייה וכל מי מטעמה, וכן כלפי צד ג' שהוא, לכל נזק לגוף, לרכוש, הספק יהא האחראי היחיד והב .42
ולכל נזק אחר, מכל מין וסוג שהם, שייגרם בקשר עם אספקת השירות ו/או עם ביצוע התחייבויותיו של הספק 

 על פי מסמכי המכרז.

 

המכרז ו/או על פי כל דין, הספק  בלי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מההתחייבות ו/או חבות כלשהי על פי מסמכי .43
יפצה את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, 

לעיל, וכן ישפה את העירייה, מיד עם דרישתה  42שייגרמו לעירייה, ואשר הספק אחראי להם כאמור בסעיף 
לעיל,  42 שלם או תחויב לשלם ואשר הספק אחראי לתשלומו כאמור בסעיףהראשונה, בגין כל סכום שהעירייה ת

ובכלל זה ישפה את העירייה בגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה 
 כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים.

 

למניעת ספק, ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, העירייה תהא  .44
להלן(, כולה או חלקה, לצורך כיסוי כל פגיעה, אובדן, נזק,   48רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף 

אמור לעיל, ואשר לא שולמו על ידי הספק, תוך הזמן הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לעירייה, כ
 הנקוב בדרישה לכך.

 

 ביטוח
 

 ולטובת ולטובתא, וה ולבטח על חשבונ ספקמאחריות החברה לפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב ה לגרועבלי  .45
חוזה זה, את במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע העבודות נשוא ה ולקיים, ביחד ולחוד, היהעירי

 אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל: המנויים להלן, הביטוחים
 

  :ביטוח חבות חוקית כלפי הציבורפוליסה ל (1)
 

הפוליסה תבטח את החבות החוקית של המבוטחים כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו/או  .א
 לכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.  $ 100,000לרכוש, בגבול אחריות שלא יפחת מ  

 

הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה,  .ב
פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין נזקי גוף 

ביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, ת
סעיף הקובע כי למען מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין ו

המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, 
 .ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה

 

  :ביטוח חבות מעבידיםפוליסה ל (2)
 

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של המבוטחים מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין )נוסח  .א
 והמועסקים על יד ספקבגין כל עובדי ה, 1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968חדש( תשכ"ח 

מפני כל תאונה או נזק שיגרם להם עם גבול  ,נשוא חוזה זהבמישרין או בעקיפין בביצוע העבודה 
 .ולתקופהמקרה ל 5,000,000$  –א יפחת מ אחריות של
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קבלני משנה  העסקת נוער, הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, .ב
ועובדיהם, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, וכן הגבלה 

 בדבר שעות עבודה.

 

ת הביטוח הנ"ל תכסה את הסיכונים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, מביצוע הסכם זה, ופוליס .46
 .ואו מטעמ ומכוח יםוכל הבא ועובדיל ,ספקללגופו או לרכושו של כל אדם לרבות 

 

 הנ"ל יכללו התנאים הבאים: ותפוליסה .47
 

מוותרים על כל טענה ו/או  והמבטחיםיה יהעיר יקודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע" יהיוהביטוחים  .א
 ה.ידרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירי

 

ה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה י)תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי העירי השיבובתבוטל זכות  .ב
 כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. שהויתורובלבד 

 

מתחייב לשפות את  ספקי והלביטוח חבות כלפי צד שליש בפוליסות כמבוטח נוסף לתיכלה יהעירי .ג
ה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי החברה והבאים מטעמה וזאת יעיריה

צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה בכפוף לסעיף אחריות 
 בבחינת מבוטח לכל צד ועניין. יהיעירחשב התנפרדת ולפי זה 

 

ה היה ויטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא יעיריהח חבות מעבידים יורחב לשפות את ביטו .ד
 .ספקהנושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי 

 

 רכוש העירייה נחשב כרכוש צג ג' כלפי הספק, עובדיו והבאים מטעמו. .ה
 

 האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק. היהי ספקה .ו
              

אר ובד הודעה הייום מיום שנמסרה לעירי 60 שחלפולא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר  להביטוחים הנ" .ז
 ו/או הביטול כאמור. הצמצוםרשום מהמבטחים על 

 

 .לחוזהשבנספח   בנוסחהמבטח,  יחתום ע" שור ביטוחחוזה זה, אי חתימתבמועד יה ימציא לעירי ספקה .ח
 

 כאמור בחוזה זה. ספקסעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות של ה הוראות .ט

 ערבות ביצוע
 

)ארבע עשרה( ימים מקבלת ההודעה על בחירתו  14בידי העירייה, תוך  ספק, יפקיד האספקת השירותבקשר עם  .48
למתן השירות, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה לעליית המדד )ולעלייתו בלבד(, החל מהמדד 

 16,000 –מסמך ב' למסמכי המכרז(, לפקודת העירייה, בסך בשקלים חדשים  –הבסיסי )כהגדרתו בכתב ההזמנה 
 "(.ערבות הביצועלן: ")לה ₪

 

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לרבות, למניעת ספק, תקופת הארכה,  .49
כת תקופת ההתקשרות, כאמור אם וככל שהעירייה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להאר

 "(.מועד תוקף הערבות)להלן: "לעיל( 
 

להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, מעת לעת וככל שיידרש )ובכלל זה בכל מקרה שבו העירייה  מתחייב ספקה .50
תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(, כך שהיא 

רבות תעמוד בתוקפה המלא עד לתום מועד תוקף הערבות, ולמסור לעירייה כתב הארכה לתוקפה של הע
)ארבעה עשר( ימים לפני פקיעת תוקפה  14-הבנקאית, חתום במקור על ידי הבנק מוציא הערבות, עד ולא יאוחר מ

 .ביצוע כאמורבכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות ה יישא ספקשל ערבות הביצוע כאמור. ה
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( בכל מקרה שבו הספק הפר 1העירייה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ולחלטה, כולה או חלקה: ) .51

( בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות הביצוע לא הוארך על ידי הספק 2התחייבות יסודית כלשהי על פי הסכם זה; )
 .( בכל מקרה שבו הספק לא השלים את סכום הערבות הבנקאית כנדרש3לעיל; וכן ) 50 כנדרש, כאמור בסעיף

 

האמור להציג לבנק ך צטרשהעירייה תבלי  ,מוציא הערבות הצגתה לבנקהא ניתנת לחילוט על ידי ערבות הביצוע ת .52
העירייה  את דרישת החילוט. לנמקהעירייה תצטרך בלי שכלשהם נוספים על דרישת החילוט, וכל מסמך או ראיה 

תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידיה מתוך סכום ערבות הביצוע, ולפיכך, 
כל מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת ב

 סכום ערבות הביצוע שלא מומש.
 

שהיה נקוב בה עד  לסכוםיצוע הב את סכום ערבות הספק שליםי, יצוערבות הבעחולט חלק מבכל מקרה שבו  .53
 החילוט.)שבעה( ימים מיום  7לחילוט האמור, וזאת בתוך 

 

עירייה כדי לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים ל ,לעילאו בחילוטה, כאמור יצוע במתן ערבות הבלמניעת ספק, אין  .54
 .על פי כל דיןעל פי יתר מסמכי המכרז ו/או ו/או  על פי הסכם זה

 קיזוז
 

כל  ,מהעירייה למפעילסכום המגיע כל בכל עת לקזז ולנכות מ תרשאי תהאהעירייה בלי לגרוע מהאמור לעיל,  .55
 .קצוב ובין שאיננו קצוב סכום האמור הינו סכוםפי כל הסכם או דין, בין שהל , עלעירייה הספקמגיע מ רשאסכום 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, שכל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לעירייה ו/או כל סכום שעל 
' בגין מעשה או מחדל הספק  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או העירייה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג

 לעיל, תהא העירייה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לספק ממנה. 42-44בנסיבות המפורטות בסעיפים 

 המחאת חובות וזכויותאיסור 
 

הנובעות ממסמכי  התחייבותזכות או כל המחות העביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או לאינו רשאי ל ספקה .56
, כולה או חלקה, אספקת השירות)ובכלל זה אינו רשאי למסור את  , לאחר או לאחריםםאו חלקכולם  המכרז,

. בכתבמראש ו עירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,הסכמת האם ניתנה לכך אלא והכל  לקבלני משנה מטעמו(,
מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן  ספקניתנה הסכמת העירייה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את ה

 הוא חב, על פי מסמכי המכרז או על פי כל דין.

 

כאמור, ללא הסכמת העירייה כאמור, תהווה  ספקמובהר, כי כל העברת או המחאת זכות או התחייבות על ידי ה .57
 ספק.שרות עם ההפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה לעירייה, בין היתר, את הזכות לבטל את ההתק

 סמכות שיפוט
 

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה, לרבות  .58
, לפי סמכותם העניינית, במחוז מרכזבקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט 

 ולהם בלבד.

 

 

 

 שונות
 

או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, ולא ויתור, ארכה  .59
יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל 

 הצדדים.
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שהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או ה .60
של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצידו על זכויותיו, כולן או חלקן, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, והוא יהיה 

 רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.
 

לכל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים, והכל  .61
מחיקות בכפוף לסמכות העירייה להשלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכם זה, ולבצע בו )ככל שנדרש( את ה

, כאמור בכתב ההזמנה להציע הבהרות והוראות העירייהבהתאם להדרושים שינויים הו/או  תיקוניםהו/או 
הצעות )מסמך ב' לתנאי המכרז(. בחתימתו על הסכם זה, המפעיל מסמיך בזאת את העירייה, באופן בלתי חוזר, 
להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה ולבצע כל מחיקה, תיקון ו/או שינוי נדרש בהסכם זה, כאמור לעיל. 

, המפעיל יחתום על נוסח מתוקן של הסכם זה, לאחר שבוצעו בו בלי לגרוע מהאמור לעיל, לפי דרישת העירייה
הבהרות והוראות העירייה, כאמור בהתאם להדרושים שינויים הו/או  תיקוניםהמחיקות ו/או )ככל שנדרש( ה

 לעיל, וכן על כל עותק נוסף של הסכם זה.
 

בלי לגרוע, מכל , בנוסף, ואחרת במפורש בהסכם זה התרופות והסעדים על פי הסכם זה הינם, אלא אם נאמר .62
 תרופות או סעדים אחרים על פי כל דין.

 

לביצוע פעולה או תשלום כלשהם, ביום שאיננו יום זה במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם  .63
 הקרוב הבא אחריו.בודה יידחה אותו מועד ליום העבודה, ע
 

הצדדים בעניינים הכלולים בהם, ולא יהא תוקף הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין  .64
לכל מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל 

 שנערכו(, ושאינם נכללים במפורש בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.
 

 כתובות והודעות
 

כם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו בראש הסכם זה כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הס .65
)בכפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר 

ביום  -)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה  72כעבור  -רשום 
אחר יום משלוחה, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אם נמסרה העבודה של

 בעת מסירתה כאמור. -בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 ספקה  יהיריהע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א

 מוצרי מזון
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 מחיר כולל מע"מ קטגוריה יחידה כותרת מוצר מק"ט # 

   מוצרי מזון יחידה טרופית בוסתן יחידה -שתייה  10161 1 

   מוצרי מזון יחידה חד פעמי -כוסות פלסטיק לשתיה קרה  100שרוול  10308 2 

   מוצרי מזון יחידה מ"ל 230כוסות קרטון לשתיה חמה  50שרוול  10309 3 

 4 10452 
ס"מ, גובהה  5כוס עם קוטר  -כוסות קרטון לקפה  50שרוול 

 ס"מ 4.5
   מוצרי מזון יחידה

   מוצרי מזון יחידה יח' 50 -צלחות חד פעמיות פשוטות גדולות  10514 5 

   מוצרי מזון חבילה יחידה בחבילה 100 -סמ 30מקלי שיפודים עץ  10515 6 

   מוצרי מזון חבילה יח' בחבילה 100 -חבילת כפיות פלסטיק קטנות חד פעמי  10564 7 

   מוצרי מזון יחידה יח' 50 -צלחות חד פעמיות פשוטות קטנות 10657 8 

   מוצרי מזון חבילה יחידה 100 -גדול -חבילת כפיות פלסטיק  10658 9 

   מוצרי מזון יחידה גרם 200קפה נמס עלית  10750 10 

   מוצרי מזון יחידה 1KG -סוכר לבן  10757 11 

 12 10770 
ס"מ  6כוס עם קוטר  -כוסות קרטון לקפה )אספרסו(  50שרוול 

 ס"מ 6גובהה 
   מוצרי מזון יחידה

   מוצרי מזון יחידה מ"מ )קרים( 500בקבוק מים מינרלים  10836 13 

   מוצרי מזון קופסה יח בקופסה( 25תה ירוק נענע ויסוצקי ) 11105 14 

   מוצרי מזון קופסה יח בקופסה( 100תה ילו לייבל ליפטון ) 11106 15 

   מוצרי מזון יחידה ליטר( 1בקרטון תנובה ) 3%חלב  11107 16 

   מוצרי מזון יחידה גרם 100 -קפה טורקי עלית  11113 17 

   מוצרי מזון יחידה ליטר 1.5בקבוק שתייה מוגז )קולה / ספרייט / פאנטה(  11189 18 

   מוצרי מזון יחידה ליטר 1.5 -בקבוק שתייה מים מינרלים  11190 19 

   מוצרי מזון יחידה לטר 1.5בקבוק מים מינרלים  11423 20 

 21 11522 
לחמנית )נקניק/פסטרמה/גבינה לבי בחירה( עם 

 ירק/עגבניה/חסה/מלפפון
   מוצרי מזון יחידה

   מוצרי מזון יחידה ליטר 1.5 -בקבוק שתייה קלה  11524 22 

   מוצרי מזון יחידה ק"ג 1 -קפה טורקי עלית  11982 23 

   מוצרי מזון יחידה מ"ל 330כוסות קרטון לשתיה חמה  50שרוול  12045 24 
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   מוצרי מזון יחידה ליטר( 1בקרטון תנובה ) 1%חלב  12123 25 

   מוצרי מזון יחידה ליטר( 2בקרטון תנובה ) 1%חלב  12461 26 

   מוצרי מזון יחידה ק"ג 1 -קפה ערבי  12474 27 

   מוצרי מזון יחידה NESCAFE Taster's Choice -גרם  200 -קפה  12523 28 

   מוצרי מזון יחידה ק"ג 1מלח  12565 29 

   מוצרי מזון יחידה ק"ג( 1קפה שחור ) 12708 30 

   מוצרי מזון חבילה יח בחבילה( 25צלחות קטנות צבעוניות קשיחות ) 12710 31 

   מוצרי מזון חבילה שקית בחבילה( 100חבילת שקיות ניילון מעוצבות יום הולדת ) 12762 32 

   מוצרי מזון יחידה מפה חד פעמית לשולחן מניילון מעוצבת ליום הולדת 12763 33 

 34 12764 
נרות יום הולדת בצבעים אדום,  16חבילת נרות יום הולדת )

 ירוק, צהוב וכחול(
   מוצרי מזון חבילה

   מוצרי מזון חבילה עוגיות קטנות 12765 35 

   מוצרי מזון יחידה גרם לבן 750לחם פרוס  12766 36 

   מוצרי מזון יחידה עוגיות חיוכים עלית 12767 37 

   מוצרי מזון יחידה שקיות בחבילה( שוקלד 4חבילת ופלים עלית ) 12768 38 

   מוצרי מזון יחידה שקיות בחבילה( לימון 4חבילת ופלים עלית ) 12769 39 

   מוצרי מזון קופסה ק"ג 1קופסת ממרח שוקולד  12770 40 

   מוצרי מזון יחידה ק"ג 1קופסת ממרח ריבה  12771 41 

   מוצרי מזון יחידה גרם 750לחם פרוס לבן  12800 42 

   מוצרי מזון יחידה עוגיות חיוכים עלית 12801 43 

   מוצרי מזון יחידה וופלים חבילה עלית 12802 44 

   מוצרי מזון יחידה גרם 500ממרח דבש  12803 45 

   מוצרי מזון יחידה קילו 1ממרח ריבה  12804 46 

   מוצרי מזון יחידה גרם 500ממרח שוקולד  12805 47 

   מוצרי מזון יחידה גרם 750 5%גבינה לבנה  12806 48 

   מוצרי מזון יחידה גרם 250קוטג תנובה  12807 49 
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 חומרי ניקון

   קטגוריה יחידה כותרת מוצר מק"ט # 

 50 10002 
גלילים בחבילה,  6חבילת נייר ניגוב ידיים פשוט, נייר קונטרול )

 מטר ( 100כל גליל 
   מוצרי חומרי ניקוי חבילה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה סמ"ק 750 -סנו  -נוזל חלונות אקדח  10003 51 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה לטר( 4נוזל רצפות כחול קלין בניחוח לימון ) 10004 52 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה )לטר( 10%חומצה קלין  10005 53 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה קילו( 3.5) 20%קלין  -משחת כלים  10006 54 

   מוצרי חומרי ניקוי חבילה יחידות( 32חבילת נייר טואלט טאצ' טישיו איכותי ) 10007 55 

   מוצרי חומרי ניקוי חבילה יח בחבילה( 4 -)רביעיה  shinyסקוטש אמריקאי  10008 56 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ס"מ( ללא מקל 40מגב אלומניום ) 10009 57 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ס"מ )ללא מקל( 37*12מטאטא מירלה איכותי ,ראש פלסטיק  10010 58 

 59 10011 
יח'  25שחור, מיועד לפחים גדולים ) 75/85גליל אשפתון גודל 

 בגליל(
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

 60 10012 
שחור עם השרוך לסגירה  NET-נטו 52/65גליל אשפתון 

 יחידה בגליל( 20ולנשאיה , מיועד לפחים קטנים )
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי חבילה יחידות( 6מארז כריות יפניות ניקול )המארז מכיל  10013 61 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ליטר( 4סבון ידיים ורוד ) 10014 62 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ס"מ לרצפות לבן סופר 50/70סחבה  10015 63 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה מטר עם הברגה 1.5מקל עץ  10016 64 

   מוצרי חומרי ניקוי חבילה יחידות בחבילה( 6חבילת נייר מגבת סופג בגלילי )ניקול  10017 65 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה מגבונים מבושמים עם דיספנסר האגיס 10018 66 

 67 10019 
מכסה מברשת אסלה עם מיכל פלסטיק דמוי נירוסטה עם 

 דגם אוורסט או ש"ע -אטום 
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה זוג -)רב שימושי(  Lמידה  -כפפות ידיים גומי  10020 68 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה לטר( | מסיר אבנית 2סנו אנטי קאלק מנקה כללי רב שימושי ) 10021 69 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ס"מ 28מגב חלונות ברוחב  10022 70 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ליטר 4 -ריח לימון -פיסגה סנו -אקונומיקה ריחנית  10048 71 
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   מוצרי חומרי ניקוי יחידה סנו K-300קוטל חרקים  10049 72 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה רגיל )ריח לימון( -מטהר אויר  10050 73 

 74 10051 
דלי לשטיפת ריצפה )עם ידית לנשיאה נוחה של הדלי בעת 

 לטר 25השטיפה( 
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה קטן -סל אשפה רשת פלסטי משרדי  10053 75 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה יעה לאשפה מפלאסטיק עם מקל 10055 76 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ORANGEמ"ל  750נוזל כלים צמחי מרפא הפי  10152 77 

 78 10292 
ליטר,מרוכז עם המון קצף,וריח  4סבון נוזלי לכלים סנט מוריץ,

 נהדר,עוד מוצר איכותי של "סנט מוריץ"
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה לטר( 4נוזל רצפות סיף פנטסטיק )שמפו לרצפות ,  10323 79 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה תמיסה לחיטוי משטחים -דיטול  10529 80 

 81 10530 
 3ס"מ )50/75חבילת מטליות נטו מיקרו פייבר לרצפות גודל 

 יחידות בחבילה(
   מוצרי חומרי ניקוי חבילה

 82 10532 
 AIRWICK -מכשיר ספריי אוטומטי הדרים מילוי אירוויק 

 )מכשיר+מטהר, ריח לימון( )עם כפתור ידני(
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ס"מ( 60מגב אלומניום ) 10563 83 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה סופר מגבת מבד פרימיום קלאסיק -גליל  10602 84 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ללא מקל -ס"מ עם תופסן  40מגב מילניום  10762 85 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ללא מקל -ס"מ עם תופסן  60מגב מילניום  10769 86 

 87 10819 
( , AIRWICK -ספריי טיהור ורענון )מיועד למכשיר אוטומטי 

 )ריח לימון או וניל(
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ללא מקל -סחבה  ס"מ עם פטנט לנעילת 40מגב מילניום  10872 88 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ללא מקל -ס"מ עם תופסן  50מגב מילניום  10888 89 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ריח לימון -מטהר אוויר  10897 90 

 91 11093 
ולנשאיה , שחור עם השרוך לסגירה  52/65גליל אשפתון 

 יחידה בגליל( 40מיועד לפחים קטנים )
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה מבריק עלים, להברקה וטיפוח צמחי בית )אקוגן מבריק עלים( 11094 92 

   מוצרי חומרי ניקוי חבילה יחידות קלין בחבילה( 3חבילת סבון אסלה מרוכז ) 11355 93 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה סמ"ק( 750קלין ) -אקדח  -מבשם כביסה  11384 94 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה בניחוח פרח שדה -ליטר קלין  4נוזל לניקוי רצפות  11385 95 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ליטר סנו זאוול 4אקונומיקה ריחנית  11386 96 
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 97 11424 
רגיל )ריח  - AIRWICKמיועד למכשיר -מטהר אויר 

 לבנדר/יאסמין(
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ל”מ 300קוטל זבובים ויתושים  11505 98 

 99 12000 
 AIRWICK -מכשיר ספריי אוטומטי הדרים מילוי אירוויק 

 )מכשיר+מטהר, ריח לבנדר/יאסמין( )עם כפתור ידני(
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה לטר( 4קלין ) -אקונומיקה ריחנית בניחוח לימון  12043 100 

   מוצרי חומרי ניקוי חבילה יח בחבילה( 100כפפות לטקס חד פעמיות )  12044 101 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה מגבוני אף מולט 12333 102 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה קלין -סנו מסיר אבנית  12334 103 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה מ"ל( 500תרסיס לניקוי משטחי נירוסטה סנו ) 12335 104 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה ס"מ( 80*50שטיחון לכניסה לבית ) 12341 105 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה מלח לימון 12416 106 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה צבע וורוד -רב שימושי  -דיטול ריחני  12566 107 

 108 12592 
שחור עם השרוך לסגירה  L 52/65מידה  -גליל אשפתון ניקול 

 יחידה בגליל( 60ולנשאיה , מיועד לפחים קטנים )
   מוצרי חומרי ניקוי חבילה

 109 12663 
גלילים בחבילה, כל  6חבילת נייר ניגוב ידיים , דגם קונטרול )

 מטר( 100גליל 
   מוצרי חומרי ניקוי יחידה

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה מתקן לסבון נוזלי 12679 110 

   מוצרי חומרי ניקוי יחידה A23 12VALKALINEסוללה  13453 111 

       

       

   סה"כ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב' נספח

  1953-א לחוק עבודת הנוער, תשי"ג33-ו 33העתק הוראות סעיפים 
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 )תיקון: תשנ"ח, תש"ע( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "העבדה מסכנת" 33סעיף  .1

 –עביד נער באחד מאלה המ )א( 

או בניגוד להוראות  4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2ניגוד להוראות סעיפים ב (1)
 היתר שניתן מכוחן; 

, כי 5הרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף ו ששר העבודה מקוםב (2)
 עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 

עבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה ב (3)
 ; 6אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 ו; אין להעבידו בה בגיל 7עבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף ב (4)

 , 14ניגוד להוראות סעיף ב (5)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –נו יד
 חוק העונשין(. –להלן ) 1977-העונשין, תשל"ז

שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות  18המעביד צעיר או מי שמלאו לו  )ב(
מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –(, דינו 1)ב2סעיף 

 ( לחוק העונשין.2)א()61

 

 )תיקון: תשנ"ח, תש"ע(  א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "העבדה אסורה אחרת"33סעיף  .2

 

 -ד מאלה חעביד נער באהמ

או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11ניגוד להוראות סעיפים ב (1)
 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11

, או בניגוד להוראות היתר שניתן 24-א ו22, 22, 21, 20ניגוד להוראות סעיפים ב (2)
 , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25לפי סעיף 

, לרבות 4א, או 2, 2שלא לפי סעיפים י חוק זה ופת היתר שניתן לאוניגוד להורב (3)
הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות 

 בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –נו יד

 העתק הוראות סעיפים רלוונטיים:  .3

 )תיקון: תשל"ג, תשנ"ח( רושים"לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "פי 1סעיף  3.1

 –חוק זה ב ()א

 שנה; 16מי שעדיין לא מלאו לו  –לד" פירושו "י 

 שנה; 18אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  –עיר" פירושו "צ 

 ילד או צעיר; –ער" פירושו "נ 

הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, ל ורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס ש"ה
 או בהשגחתו;בפיקוחו, 

מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  –פקח עבודה" פירושו "מ 
 ;1954-תשי"ד

מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות  –פקח עבודה אזורי" פירושו "מ
 מפקח עבודה אזורי;

 ;28פי סעיף ל פנקס שהוצא ע –נקס עבודה" פירושו "פ 

מכירה או הצעת מכירה, וכן  –וכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו "ר
 בית.שירות או הצעת שירות, ברשות הרבים, במקום ציבורי או מבית ל



  36 
 

   
         

                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

ענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם ל ()ב
 –הנער עובד 

בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא  –צל הוריו א (1)
 עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים;

ומעביד ובין צל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד א (2)
 לרבות רוכלות; –אם לאו; לענין זה, "עבודה" 

כל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם ב (3)
עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה 

ועד להקנות מקצוע אגב עבודה מיכמרכז להכשרה מקצועית לנערים ה
 מעשית.

ראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, ענין חוק זה יל ()ג
, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו 4או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 

פעמית, וזאת בין אם -בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה חד
לרבות  –ילד"  ורה ובין שלא בתמורה; לענין זה, "העסקתתמההעסקה היתה ב

 שיתופו. 

)תיקון: תשכ"ט, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח,  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "גיל עבודה" 2סעיף  3.2

 תש"ע(

 שנה. 15א יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו ל ()א

 1949-חובה, תש"ט דשנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימו 15לד שמלאו לו י ()ב
 אם נתקיים אחד מאלה: לא יועבד אלא, לימוד חובה( –)בסעיף זה 

 ;1953 –לד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"גיה (1)

 בוטלה(;) (2)

חוק לימוד חובה, ( לII()1)ב()5יתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף נ (3)
 ;1949-תש"ט

פקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך מ (4)
 מתאימה לגילו.חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד ה

שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו בשעות  18צעיר ומי שמלאו לו  (1ב)
( שבסעיף קטן 4( או )3(, )1הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות )

 )ב(.

שנה וניתן לגביו פטור לפי  14ודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו עבר הש ()ג
היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות ; 1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5סעיף 

 כללי או מיוחד.

 בוטל(. ) ()ד

)תיקון: תשל"ב, תשנ"ה,  א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "עבודה בחופשת לימודים"2סעיף  3.3

 תש"ע(

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף  14לד שמלאו לו י )א(
שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, , בעבודות קלות 2האמור בסעיף 

הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר 
ם גלהעביד ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו ר השעות שמות

 )ג(.2על העבדת ילד לפי סעיף 

אמור בסעיף קטן כ לא יחולו על העבדה, 1953-וראות חוק החניכות, תשי"גה ()ב
 )א(.

 )תיקון: תשנ"ח, תש"ע( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הופעות וצילומים" 4סעיף  3.4

שנים,  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2בלי לגרוע מהוראות סעיף מ ()א
 ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. ה בהופע
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, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, 2ן )א( וסעיף ל אף הוראות סעיף קטע 1()ב
לתקופה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, 
בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(, ובלבד שלא יינתן היתר להעבדה 

  כאמור בשעות הלימודים של הילד.

ולרבות חזרות, לימוד או אימון  לרבות הופעה מוקלטת –הופעה" ה, "סעיף זב ()ג
 לצורך ההופעה. 

 

)תיקון: תשנ"ה, לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "איסור עבודה במקומות מסוימים" 5סעיף  3.5

 תשנ"ח(

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך  15ד, אף אם מלאו לו יל
עלולה לסכן את התפתחותו  כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד באותו מקום,

 בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. ת הגופנית, הנפשית או החינוכי

 לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "עבודות אסורות" 6סעיף  3.6

העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי  שר
עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או ייצור או במקומות עבודה שהעבודה בהם 

 ודמים.הקבהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים 

 לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "גיל מיוחד לעבודות מסויימות" 7סעיף  3.7

העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה  שר
לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית,  דעתו עלולה העבודהפלונית, אם ל

החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים 
 הקודמים.

 )תיקון: תשנ"ח( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "אישור רפואי להעבדה" 11סעיף  3.8

רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו א יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה ל (א)
 נתן אישור רפואי להעבדתו. 

עבודה ששר העבודה  –קות התאמה" דיב פרק זה, "עבודה המחייבתב (1) ()ב
והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית על התאמתו 
הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות 

 לאותה עבודה; לענין התאמתו הבריאותית 

א יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם ל (2)
שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור  שהרובידי רופא מ

 רפואי על כך; 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה 2ישור לפי פסקה )א (3)
הבריאות והמאמץ הגופני או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון 

הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם 
 שם בפנקס העבודה של הנער. ירי ניסיון; האישור

 )תיקון: תשל"ג, תשנ"ח( א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "עבודה זמנית"11סעיף  3.9

שלא תעלה על קופה ת, לעבוד 2ר העבודה רשאי להתיר לנער, בכפוף להוראות סעיף ש
שלושה חדשים בעבודה שקבע בהיתר, שאינה מסכנת את הבריאות ואינה כרוכה במאמץ 

יתן מאת רופא המשפחה אישור רפואי להעבדתו של הנער באותה עבודה; נ גופני קשה, אם
 היתר לפי סעיף זה יכול שיהיה כללי או מיוחד.

 )תיקון: תשנ"ח( "לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "בדיקה רפואית חוזרת 12סעיף  3.10

                                                           
י"פ תשס"ח השר הועברו למנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה: סמכויות   1

 .3309עמ'  5.6.2008מיום  5815מס' 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf
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אמה ייבדק בידי רופא מורשה, תער העובד בעבודה המחייבת בדיקות הנ ()א
במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת 

 יקה רפואית חוזרת(. בד –לשנה )להלן 

 ל סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיףע ()ב
זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה 
בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, 

-עותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"טשמהמעביד, לשכת העבודה לנוער כמ
ק וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחו, 1959

 .1953-החניכות, תשי"ג

 )תיקון: תשנ"ח( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הודעה על תוצאות בדיקה רפואית" 13סעיף  3.11

 –כי  12-)ב( ו11עלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים ה ()א

 נמחקה(;) (1)

 ועבד; מ נער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הואה (2)

 –ריאותו ב לרעה על מצבה בה מועבד הנער משפיעה ודעבה (3)

 סור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.ימ

פקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר מ ()ב
בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו 

 מועבד.עבודה הכללית שבאזורה הוא ה של הנער וללשכת

  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "איסור העבדה לאחר קבלת הודעה" 14סעיף  3.12

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים 13בל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף קי
מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה 

ץ אמומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המשאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הד
 הנדרש מהנער. הגופני

 )תיקון: תשנ"ח, תש"ע( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "יום עבודה ושבוע עבודה" 20סעיף  3.13

 א יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.ל ()א

שעות  8-בו לעבוד יותר מ ל אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותרע (1)א
ל כוי, 1951-)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א5עבודה ליום, לפי סעיף 

 40שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 
 שעות עבודה. 

המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי  יום שלפניב ()ב
 על פי הסכם או נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. חוק ובין

עבודה לרבות הפסקות ה הזמן שבו עומד הנער לרשות –שעות עבודה" פירושו " ()ג
קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ולרבות הפסקות לפי סעיף 

 .22א, חוץ מהפסקות על פי סעיף 22

  תרתו "שעות המנוחה השבועית"לחוק עבודת הנוער, שכו 21סעיף  3.14

 א יועבד נער במנוחה השבועית.ל ()א

ת שלושים ושש שעות רצופות חומנוחה השבועית של הנער היא לפה (1) ()ב .4
  את יום השבת; –לגבי נער יהודי  –ותכלול 

את יום השבת או את היום הראשון או את  –גבי נער שאיננו יהודי ל (2) .5
 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.היום הששי בשבוע, הכל לפי 

  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הפסקות" 22סעיף  5.1

מנוחה ל ועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתוה ()א
ה עשעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי ש¾ ולסעודה, 

חג, ההפסקה היא של חצי לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני 
 שעה לפחות.

 הפסקה לא תעלה על שלוש שעות.ה ()ב
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שעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו ב ()ג
ד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או ובהוא ע

ום ד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקולהפעלת הצי
 העבודה; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

  )תיקון: תש"ע(א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים" 22סעיף  5.2

נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים,  (א)
 בהתאם לצרכיו.

ירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, המעביד יוודא כי יש חדר ש (1) )ב(
 במקום העבודה או בקרבתו;

( לחוק 2א)ב()20, הוראות שנקבעו לפי סעיף 44על אף הוראות סעיף  (2)
, יחולו גם לגבי תחולת 1951-ומנוחה, התשי"א שעות עבודה 

 (.1הוראות פסקה )

לעניין חדרי  אין בהוראות סעיף קטן )ב( כדי לגרוע מחובות המוטלות לפי כל דין )ג(
 שירותים, אלא להוסיף עליהן.

הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של  )ד(
קבלן כוח אדם במועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן 
שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד שלעניין תחולת הוראות סעיף קטן 

(, העובד מועסק בחצרים שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין 1)ב()
 –השירות, לפי העניין; בסעיף זה 

מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות, במסגרת עסקו, משלח  –"מזמין שירות" 
 ידו או פעילותו הציבורית;

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי  –"מעסיק בפועל", "קבלן כוח אדם" 
 ;1996-קבלני כוח אדם, התשנ"ו

 מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו. –"קבלן שירות"  

א לחוק 5על הליכים בשל הפרת הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף  )ה(
 .2007-הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז

 )תיקון: תשנ"ה( תרתו "איסור עבודת לילה"לחוק עבודת הנוער, שכו 24סעיף  5.3

 ער לא יועבד ולא ירכול בלילה.נ ()א

ל עליהם , ח1949-סעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, תש"טב ()ב
ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה,  08:00ובין  20:00שעות שבין  12פרק זמן של  –

 .06:00ובין  22:00שעות שבין  10אינו חל עליו, פרק זמן של , 1949-תש"ט

)ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד 1ל אף האמור בסעיף ע ()ג
 מקצועי. רבבית ספ

)תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח,  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "היתר עבודת לילה" 252סעיף  5.4
 תשס"ז, תשס"ח(

 במקום שבו עובדים  23.00שעה  העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עדשר  ()א 
 במשמרות.

 יתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקהנ (1) ()ב
, במקום שבו עובדים 23:00להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה 

כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד  במשמרות או
 ורווחתו של הצעיר.שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו 

( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של 1וקפו של היתר לפי פסקה )ת (2)
החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או במועד אחר 

 שנקבע בהיתר.

 כל אחת מאלה: –בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום"  (3)

                                                           
סמכויות השר, למעט הסמכות ליתן היתר כללי, הועברו למנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה   2

 .3309עמ'  5.6.2008מיום  5815י"פ תשס"ח מס' המסחר והתעסוקה: 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf


  40 
 

   
         

                                                                                                                  ________________ 
 וחותמת המציעחתימה 

 

ג לחוק ההתגוננות 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף  )א(
 ;1951-האזרחית, התשי"א

הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים  )ב(
 ;2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8סעיף לפי 

ב לפקודת 90הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף  )ג(
 .1971-המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א

יר, רשאי הוא בור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעס (ג)
 להתיר, התרת שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

ת רבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התס ()ד
 חואם לדעתו הובט 24.00שנים עד שעה  10שעה, העבדתו של נער שמלאו לו 

 הנער.התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של 

חקלאות או במפעל ב 24.00ר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה ש ()ה
תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר 

בעבודה חקלאית עונתית שבה  05.00העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 
 מים להתחיל בעבודה.דימק
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 נספח ג'
 

 לכבוד
 טייבהעירית 
 טייבה

 

 א.ג.נ.,

 

 חוזה מספר _________ בקשר עםהנדון: פוליסות ביטוח 

 ___________)הספק( מיום _________ביניכם לבין                 

 

מבוטח על ידינו ______________הספק אנו החתומים מטה, __________)להלן המבטח( מאשרים כי 
 בפוליסות הבאות:

     

 :פוליסה לביטוח צד שלישי .1

 פוליסה מס'_____________ 

 __.____ועד__________בתוקף מיום ______ 

 $ 100,000 תקופה ול מקרהגבול אחריות ל 

 

הפוליסה מבטחת את אחריות הספק כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ואיננה כוללת 
 ות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצ

 פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין נזקי 

סעיף גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ו
שירים של המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב הקובע כי למען מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הי

לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי 
 .הפוליסה

 

 :    . פוליסה לביטוח חבות מעבידים2

 .פוליסה מס'_____________ 

 ____.____ועד________בתוקף מיום ______ 
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 ___.___תקופה _____ל__ ו_________ מקרהגבול אחריות ל 

 

הפוליסה מכסה את החבות החוקית של המבוטחים מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( תשכ"ח 
במישרין או בעקיפין  והמועסקים על יד ספקבגין כל עובדי ה, 1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968

 .תאונה או נזק שיגרםמפני כל  ,נשוא חוזה זהבביצוע העבודה 

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, העסקת נוער, קבלני משנה ועובדיהם, חבות 
 בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.

 

 יל לו.המקבאו אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח ביט 

 בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:

יה והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או יהביטוחים הנ"ל, קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י העיר .א
 ה.ידרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירי

אך  הו/או הבאים מטעמ הה ו/או עובדיי)תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי העירי מבוטלת זכות השיבוב .ב
 הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  היהעיריהורחבה לשפות את  הפוליסות לביטוח חבות כלפי צד שלישי .ג
צולבת לפיו יראו כל אחד עליה למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות 

ה בבחינת מבוטח לכל יחשב העיריתמהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה 
 צד ועניין.

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי היא נושאת  היהעיריביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את  .ד
 ספק.הבחבות מעביד כלפי מי מעובדי 

 העירייה נחשב כרכוש צד ג' כלפי הספק, עובדיו והבאים מטעמו.רכוש  .ה

 ספק בלבד.ההאחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק, תחול בכל מקרה על ו.

אר והודעה בד הילעירייום מיום שנמסרה  60הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  .ז
 ל כאמור.רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטו

 

 תאריך:___________      שם החותם ותפקידו__________     חתימת המבטח: __________   
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 פח ד'נס
 טייבהעיריית 

 36/2018מכרז פומבי מס' 

 לגני ילדים לאספקת חומרי ניקוי

 להסכם ערבות בנקאית

 לכבוד

 טייבהעיריית 

 א.נ.,

 ..............................כתב ערבות מס'   הנדון:   

"( בקשר להסכם בין המבקש" :)להלן ת.ז/ח.פ ______________ על פי בקשת _________________ .1

ולהבטחת התחייבויות  ,אספקת חומרי ניקויבדבר  לביניכם____________ ת.ז/ח.פ ______________ 

  ₪ 16,000של לשלם לכם כל סכום עד לסך  כלפיכםההסכם, הננו ערבים בזאת ל פי המבקש כלפי העירייה ע

, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן (בלבדשקלים חדשים  אלף )ובמילים: שש עשר

נכון למועד "( בין המדד שהיה ידוע המדד" :כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן

"( סכום הערבות" :המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן לבין (14.12.18)האחרון להגשת ההצעות 

 ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.

)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

ובה להוכיח בלי להטיל עליכם כל ח, וזאת ללא כל תנאי ואו מי מטעמםע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה ו/

 בלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.או לנמק את דרישתכם ו

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

מהמועד הנ"ל. מסר לנו לא יאוחר יוכל דרישה על פיה צריכה לה 31.1.2020תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  .4

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
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