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 ' בתמוז  תשפ"אוכ  
 2021 ביוני    6

  26/2021מכרז פומבי מס' 
 תווי קנייה לאספקת 

 לעיריית דימונה
 

להגיש  בדימונה רשתות לממכר מזון בדימונה או קמעונאים בתחום המזוןעיריית דימונה מזמינה בזאת  .1
בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד  לאספקת תווי קנייה לעירייה, הצעותיהם 

 ממנו. 
 

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת תמורת  .2
 1.8.2021 ועד ליום 09:00בשעה  11.7.2021מיום  זרו, וזאת החל)כולל מע"מ( אשר לא יוח   ₪ 500תשלום בסך 

 החל ממועד זה, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של עיריית דימונה. .  12:00בשעה 

 

בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי, מנהל מחלקת הרכש, באמצעות פנייה בכתב בלבד,   פרטים נוספים .3

בשעה:  7.202112.ועד ליום  11.7.2021 החל מיום  davidl@Dimona.muni.il בכתובת דואר אלקטרוני:
14:00 . 

 
 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו בסך של  .4

ז אשר תהיה בתוקף עד ליום מכרחוברת הנוסח המצורף לבהתאם ל(  ₪ חמשת אלפיםבמילים: )₪  15,000
 הליכי המכרז.לפי דרישת העירייה עד סיום במידת הצורך ו הערבות תוארך מובהר בזאת כי   01.11.2021

 
 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית להתחשב,  .5
 בין השאר, בניסיונה הקודם עם המציע.

 
 

של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות  מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות .6
משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא 

 משרה ו/או שותף של המציע.
 
 

 בשניההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש  .7
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת  עותקים

 ידי המציע.-וחתומה על
 

בבניין העירייה  303ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, מנהלת מכרזים וועדות ,קומה ג' חדר 
 הצעה אשר לא תוגש במועד לא תתקבל. ,12:00ד השעה ע .202181.ותשולשל לתיבת המכרזים עד ליום 

 
 

בלשכת היועמ"ש קומה ג' )או בסמוך לאחר מכן(  12:15בשעה   1.8.2021ביוםפתיחת תיבת המכרזים תתקיים  .8
 בבניין העירייה. 

 
חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא  .9

 ידי העירייה. -ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
 
 

 בכבוד רב,                       
 

 בני ביטון                       
 ראש עיריית דימונה              

 
 

 

 

 

mailto:davidl@Dimona.muni.il
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 מסמך א'

 26/2021מכרז פומבי מספר 

 קנייה לעיריית דימונהלאספקת תווי 

 
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז

 
 

 :הזמנה להציע הצעות
 

עיריית דימונה מזמינה בזאת רשתות לממכר מזון בדימונה או קמעונאים בתחום המזון  .1

ו/או  יהקנ"אספקת תווי  -לעירייה. )להלן לאספקת תווי קנייה  הגיש הצעתם בדימונה ל

 "(.ביצוע העבודה

 ₪, 400,000 -רכשה העירייה תווי קנייה בהיקף כספי של כ 2020בשנת 

ים וכי תווי קנייה בהיקף ו/או בסכום מסויובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לרכוש 

העירייה, על פי צורך ובהתאם לשיקול  היקף הרכישות נשוא מכרז זה תלויים בתקציב

 דעתה הבלעדי.

 
 :מסמכי המכרז

 

מסמכים המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ומהחוזה ויקראו מסמכי ה .2

 המכרז או מסמכי החוזה.

 
 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים. - מסמך א' 

 
 הצהרת והצעת המשתתף. – מסמך ב' 

 
 חוזה. - מסמך ג' 

 
 מפרט. - מסמך ד' 

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית. – מסמך ה' 

 
 שמירת זכויות עובדים. –תצהיר  - מסמך ו'                          

 
 הצהרת המציע בנושא העסקת עובדים זרים.  – מסמך ז'               

 
 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות. -מסמך ח'                   

 
 נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע. -  מסמך ט' 

 
 נתוני המציע.  – מסמך י' 

 
   אישור מורשי חתימה. – מסמך יא' 

 
 

העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל  .3

נשוא המכרז על פי  לבצע העבודה ולספק את תווי הקנייהוהוא קראם, הבין את תוכנם ומתחייב 

 תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.
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. במכרז ותיקונים שינויים להכניס, ההצעות להגשת האחרון למועד קודם, עת בכל, רשאית העירייה .4

 כל של לידיעתם, בכתב, ויובאו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהיו, כאמור, והתיקונים השינויים

 .ידם על שנמסרו הכתובות לפי בפקסימיליה או/ו רשום בדואר המשתתפים

לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על חוסר ידיעה, אי  .5

 הבנה, ספק במשמעות, כוונה שונה, טעות או ברירה כלשהי ביחס למסמכי המכרז.

הגשת ההצעות. לא נקבע יום מיום המועד האחרון ל 90ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך  .6

יום נוספים. אם תודיע העירייה  90הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה, תיחשב ההצעה כתקפה למשך 

 המציע עד לחתימת ההסכם עמו.למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את 

 

 לוח הזמנים למכרז:

 להלן לוחות הזמנים לעריכת המכרז: .7

  .א

 מועד פעילות

 14:00בשעה  21.7.2021 אחרון להגשת שאלות הבהרה מועד

 12:00בשעה    1.8.2021 מועד אחרון להגשת הצעות

 

 ובכלל, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .ב

 מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה

 בעת שמסרו  לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה. זה

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז רכישת

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז:

 :המפורטים להלןבמכרז זה רשאים להשתתף רק מציעים העומדים בתנאים המצטברים  .8

  הפועלות בעיר דימונה.מציע אשר עוסק באספקה מוצרי מזון ברשתות הקמעונאיות  .א

מציע אשר הינו בעל רשת קמעונאית לאספקה ומכירת מוצרי מזון בהיקף כספי של   .ב

 שלוש השנים האחרונות.מהלך שנה בלכל הפחות ב ₪  30,000,000

 .2021רישיון עסק בתוקף לשנת למציע  .ג

 .2021תעודת כשרות בתוקף לשנת  הינו בעל מציעה .ד

 כחות לעניין:המציע יצרף להצעתו אישורים והו .ה

 .ותק 

 .כושרו לבצע את העבודה 

 ואישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי הסף  מסמכים המעידים על ניסיון

 בדבר היקף כספי ו/או מחזורים כספיים בשלוש השנים האחרונות.

 .המלצות 

  .העתקי תעודת רישיון עסק עדכני ותעודת כשרות עדכנית ותקפה 
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 תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז:

אשר לא ₪  500עבור רכישת חוברת המכרז ו/או כתנאי להשתתפות בו ישלם המציע תשלום בסך  .9

 .יוחזרו

 

 מעטפת ההצעה:

 מעטפת ההצעה תכיל: .10

 

שני העתקים של ההצעה שיכללו בתוכם את טופס הצעת המחיר המצ"ב לחוברת המכרז  .א

חתומים בתחתית , וכל המסמכים הנלווים והנספחים המבוקשים למיניהם כמסמך ב'ומסומן 

 כל עמוד בחותמת וחתימה מקורית )לא צילום( ומאומתים על ידי עו"ד / רו"ח כנדרש.

ים ללא הצעת ע חסוי יצרף הוא עותק לעיון המתחרבמידה והמציע אינו מעוניין לחשוף מיד .ב

מחיר ובהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם, יש לסמן עותק זה כעותק לעיון 

 המתחרים.

 
 מחיר הצעת ללא יםרהמתח לעיון עותק הוא יצרף חסוי מידע לחשוף מעוניין אינו המציעו במידה .11

 .המתחרים לעיון כעותק זה עותק לסמן יש, יפורסם שלא מבקש שהמציע המידע ובהשמטת

 

 בנוסף למסמכי המכרז כמפורט לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .12

 מעמד המציע: .א

 המציע יצרף תעודה תקפה בדבר עוסק מורשה לצרכי מע"מ.   -יחיד 
  -תאגיד

המציע יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז בדבר  רישום התאגיד  -

 מרשם התאגידים לרבות רישום בעלי המניות.

לחתום על המציע לצרף אישור מעו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה המוסמכים  -

 בחתימתם על מסמכי המכרז. בשם המציע ולחייבו

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .ב

 .1976 -אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .ג

אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על  .ד

 ך מוסף כדין.פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ער

 אישור ניכוי מס במקור. .ה

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  .ו

המעיד כי המציע מנהל  1976מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

 .כי המכרזהעתק קבלה על רכישת מסמ .ז

ערבות מכרז חתומה על ידי מוסד בנקאי מוכר בנוסח  -ערבות בנקאית בלתי מותנית .ח

 כמסמך ח'.המצ"ב המסומן 

 ע"פ דין  ותעודת כשרות תקפה. רישיון עסק .ט

 קובץ שאלות ותשובות ההבהרה חתום על ידי המציע. .י
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 ד' כנספחתצהיר מאומת כדין  בדבר העדר הרשאות פליליות בנוסח המצ"ב ומסומן  .יא

 לחוברת המכרז.

תצהיר מאומת כדין בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין בנוסח המצ"ב ומסומן  .יב

 כמסמך ז'

תצהיר מאומת כדין בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה בנוסח המצ"ב  .יג

 כמסמך ה'.ומסומן 

 כמסמך י'.מסמך המפרט את נתוני המציע בנוסח המצ"ב ומסומן  .יד

 

 ההצעה:תקינות 

על המשתתף במכרז לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים, לרבות אישורי עו"ד ו/או  .13

רו"ח ולדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר מהדרישות, 

 עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

 כל או, ההסכם תנאיב לרבות, המכרז ממסמכי כלשהו במסמך שייעשו תוספת או שינוי כל .14

 לא, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגות

 .העירייה של הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, ההצעה לפסילת לגרום עלול והדבר העירייה את יחייבו

 

. במכרז למשתתפים  פה בעל שיינתנו ההסברים או/ו הפירושים לכל אחראית אינה העירייה .15

 את. העירייה את מחייבים אינם, במכרז למשתתפים פה בעל שיינתנו הסברים או/ו פירושים

 בכתב שתימסרנה ותשובות למשתתפים בכתב הודעות וכן המכרז מסמכי ורק אך יחייבו העירייה

 .המכרז הליכי במסגרת שיוגשו ההבהרה לשאלות

 

 רשאית, בלבד זה מטעם, המכרזים וועדת תהא, לעיל לאמור בהתאם הצעתו את המציע הגיש לא .16

 את יבהיר או ישלים, יתקן המציע כי לדרוש דעתה שיקול ולפי לחילופין, או ההצעה את לפסול

 הצעתו את ולראות המציע שצירף תיקון או שינוי, הסתייגות מכל להתעלם, לחילופין, או, הצעתו

 .דין כל לפי והכל, כאמור, הסתייגות ללא הוגשה כאילו

 
 

 :להשתתפות במכרז ערבות בנקאית

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת עיריית דימונה  .17

אשר ₪(,   אלף  ישה עשר)חמ₪   15,000 בסך   כמסמך ח'ומסומן   לחוברת המכרז בנוסח המצ"ב

בידי העירייה הרשות לדרוש הארכת תוקף הערבות כתנאי  .1.11.2021תהיה בתוקף עד ליום 

 ו/או ההליך המכרזי. להמשך ההתקשרות

 

הערבות הבנקאית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה במועד הנקוב להגשת ההצעות  .18

 למכרז.
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אם הצעתו של המציע למכרז תדחה או תפסל, תשחרר העירייה את שטר הערבות מיד עם  .19

יום לאחר פתיחת ההצעות. אם הצעתו תתקבל,  90יית הצעתו ולא יאוחר מאשר ההודעה על דח

לשביעות רצונה של   חתימת ההסכם ו/או ביצוע העבודהמיום ימים  7תשוחרר הערבות תוך 

 .העירייה

 
תווי הקנייה ולא יספק את   החוזה טפסי יתר על יחתום לא נתקבלה הצעתו אשר המציע אם .20

 לחלט רשות לעירייה תהיה, החוזה תנאי פי לשביעות רצונה של העירייה, עלבמועד שנקבע ו/או 

 תווי הקנייה  קבלת אי ידי על לה שייגרמו ההפסדים כל את ההצעה הערבות מסכום לנכות או/ו

 .מוסכם כפיצוי ו/או פנייה לספק אחר

 
ו/או יצרף  לעיל עד למועד האחרון להגשת ההצעות את הערבות האמורהמשתתף שלא יצרף  .21

לא תפסל הצעתו וערבות שנוסחה שונה מהנוסח המצ"ב אם כערבות מיטבה ואם כערבות מרעה 

 .ועדת המכרזיםתובא כלל לדיון ב

 
 

 בקשות ושאלות הבהרה:

באם ימצא משתתף שרכש את מסמכי המכרז סתירות, שגיאות או שיהיה לו ספק  בקשר למובן  .22

לקבל תשובות, יגיש שאלותיו בכתב ויוודא קבלן למנהל המדויק של סעיף או פרט ו/או המבקש 

באמצעות דוא"ל:   14:00שעה עד ה  21.7.2021מחלקת הרכש, מר דוד לוי  לא יאוחר  מיום 

davidl@Dimona.muni.il , במכרז. תשובה תשלח בכתב לכל המשתתפים 

 

יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי  ,שלא יפנה כאמור ציעמ .23

 ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל לא תשמענה.צ"התאמות וכיו

 , מבנה השאלות יהיה בפורמט הבא:wordת ההבהרה יועברו בדוא"ל כקובץ שאלו .24
 

 הערות פירוט השאלה עמוד סעיף מס"ד

     

 

 במסמכי ותיקונים שינויים להכניס, ההצעות להגשת האחרון למועד קודם עת בכל רשאית העירייה .25

 בלתי חלק יהיו, כאמור והתיקונים השינויים. המשתתפים לשאלת בתשובה או ביוזמתה, המכרז

 הכתובות לפי ל"בדוא  המכרז מסמכי רוכשי כל של לידיעתם בכתב ויובאו המכרז מתנאי נפרד

 המכרז. מסמכי רכישת בעת ידם על שנמסרו

 

 מסמכי המכרז ובין ההבהרות במסמכי האמור בין סתירה של מקרה בכל כי בזאת מובהר .26

, עצמם ובין ההבהרות מסמכי בין סתירה של במקרה. ההבהרות במסמכי האמור יגבר, המקוריים

 .יותר המאוחרת בהבהרה האמור יגבר

 
 בסטייה ממנו.ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה שתוגש שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .27

 

mailto:davidl@Dimona.muni.il
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 הנחיות למילוי הצעת המחיר:

 100  -תווי הקנייה  הנקוב של שווי ערך הההצעה למכרז זה הינה בדרך של מתן הנחה בלבד ממחיר  .28

 על המציע ליתן הנחה באחוזים., ₪

 

ולציין במקום  כמסמך ב'על המציע למלא את טופס הצעת המחיר המצ"ב לחוברת המכרז ומסומן  .29

 .המיועד את אחוז ההנחה המוצע על ידי ממחיר שווי ערך תווי הקנייה הנקוב

 
בהם  םמחיריהאת  כמסמך ב'המציע למלא בטבלה המצ"ב למסמך הצעות המחיר המסומן על  .30

  .נמכרים מצרכי היסוד המפורטים בטבלה

 

 עלולה להביא לפסילת ההצעה. לערך הנקובמובהר כי הצעה המהווה תוספת  .31

 
 הגשת ההצעה:

 1.8.2021ולא יאוחר מיום את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני,  .32
הנמצאת במשרדה של רכזת ועדות בתיבת המכרזים  במסירה ידנית בלבדולהניחה  12:00עד השעה 
 הגב' יפה עזריה בקומה ג' בבניין העירייה.המכרזים 

 
 .  "לאספקת תווי קנייה לעיריית דימונה 26/2021על המעטפה יצוין "מכרז פומבי מס'  .33

 
 ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם באופן שימנע את התפרקותה. .34

 
הנחתה בתיבת פחיהם חתומים, ההצעה תוגש על ידי המכרז וכל נסלהצעה יצורפו כל מסמכי  .35

 המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת. מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן האמור תיפסלנה.

 
 ותוחזר לשולחה.עד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במו .36

 
בחותמת המציע  ספחים הנלווים לו, ייחתמוכל עמוד בחוברת ההצעה, לרבות המסמכים והנ .37

 ובחתימת מקור של מורשה / מורשי חתימה מטעמו.

 
הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את האמור בהם  .38

 ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 
עתו את אחד המסמכים למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצ .39

המפורטים לעיל במכרז זה או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים 

ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויקים ו/או שאינו אמיתי/ים רשאית העירייה לפי שיקול 

אם תהיה זו דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי שתחול עליה חובת הנמקה, שלא לקבל את הצעתו, גם 

 ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.
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אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה בכל אחת משתי חוברות המכרז ו/או  .40

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות 

מכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המס

 עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 
 תוקף ההצעה:

 ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז. 90ההצעה תעמוד בתוקפה  למשך  .41

 
אלה רשאית למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא בנסיבות  .42

בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה 

 ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 
ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת תוקף ההצעה ,  .43

 ובלבד שהמציע נתן לכך הסכמתו.

 

 בחינת ההצעות ודירוגן:

 דירוג ההצעות: .44

 'ב מסמך כהמחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע  בנוסח המצ"ב ומסומן  .א

 למכרז.

 

ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ואשר עומדת בכלל תנאי הסף שנקבעו תזכה במכרז, אלא  .ב

אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה, על אף האמור העירייה רשאית שלא לקבל את 

ר ו/או כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת ה הזולה ביותההצע

הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע ולספק את השירות הנדרש ברמה מעולה, 

ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה, מבלי שתהיה למציע כל זכות 

 או רשות לערער עליה.

 על פי המשקולות הבאות:דיקת ההצעה תעשה ב .ג

  ( 100הנחה על מחיר המקסימום לשווי ערך התו הנקוב   )₪– 0%8-  

ושאר ההצעות  נק' 80 -המציע בעל אחוז ההנחה הגבוה ביותר יקבל את מלוא הניקוד

   : בהתאם לנוסחה הבאהתנוקדנה באופן יחסי 

A-   80 נקודות             

B-  המחיר המוצע הנמוך ביותר             

C-   המחיר  המוצע 

D- ניקוד משוקלל למציע 

              

X  A    =D   B 

C                          
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  המצ"ב למסמך הצעת והצהרות המציע שווי סל מוצרי היסוד המפורטים בטבלה

 -0%2 -המסומנת כמסמך ב'

במחיר הזול ביותר יקבל  המציע אשר סל מצרכי המזון הבסיס נמכר במרכולותיו

בהתאם לנוסחה  נק' ושאר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי 20 –את מלוא הניקוד 

 .מהחודשים האחרונים (סרט קופה)לצרף סל מוצרים יש  – המפורטת לעיל

הצעות זהות שהן אף ההצעות הגבוהות והיועמ"ש לעירייה  2התמחרות: במכרז שבו הוגשו  .ד

-הצעות אלו על אישר כי הן נחזות כהצעות כשירות, יוכל יו"ר ועדת המכרזים לפנות למציעי

מנת שיגישו הצעות מתוקנות למכרז. ההצעות תוגשנה בתוך פרק זמן שיקבע יו"ר ועדת 

 גבי טופס הצעות משתתף חדש.-המכרזים במעטפה סגורה, על

 

לעירייה ו/או לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר  .45

מקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו, הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו ה

ניסיונו, אפשרויות המימון, יכולות האשראי וכיו"ב, המציע יהיה חייב להמציא הפרטים 

וההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור רשאית העירייה 

 להסיק מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 וזאת, הצעות להציע הבקשה את ולבטל, שהוגשו מההצעות אחת אף לקבל שלא רשאית ייההעיר .46

 לביצוע כלשהו שלישי צד אם להתקשר או, הצעות להציע חדשה הזמנה לפרסם מזכותה לגרוע מבלי

 .לנכון שתמצא כפי זה מכרז

 
המציע לבצע את העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו, ניסיונו וכושרו של  .47

 התחייבויותיו ע"פ החוזה המוצע.

 
ת ההצעה מהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעוהעיריה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה ש .48

ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ) שווי הערך הנקוב(, שווי שוק וביחס להצעות אחרות 

 שיוגשו על ידי משתתפים במכרז.

 
מכל סיבה , רשאית לבטל את המכרז בכל עת, אף לאחר קביעת הזוכהמובהר כי העירייה תהא  .49

שהיא ועל פי שקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים ו/או לזוכה לא תהיה שום טענה בקשר לביטול 

 המכרז.

 
 .טוביןהעירייה תהא רשאית לקבוע מספר זוכים במכרז ולמסור לכל זוכה ביצוע חלק מה .50

 
 הודעה על הזכייה וחתימה על ההסכם:

 עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך העירייה לזוכה. .51

 

כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה יידרש הזוכה להמציא לעירייה בתוך המועד שייקבע  .52

לרבות  ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה, את כל המסמכים 7 -בהודעת הדרישה ולא פחות מ
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ההתחייבויות והאישורים המפורטים במסמכי , ומסומן כמסמך ג'החוזה המצ"ב לחוברת המכרז 

 המכרז.

 
אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה תהא  .53

והכרזה על זכייתו של מציע  רשאית ועדת המכרזים להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז

בגין כל נזק נוסף שיגרם , כל זאת מבלי לגרוע בסמכותה של העירייה להיפרע מהמציע אחר במכרז

ו/או כל דרך  חילוט הערבות הבנקאית שהגיש המציעדרך של  ב בין היתר ,לה כתוצאה מההפרה

  ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך. אחרת שתמצא העירייה לנכון

 
נשוא המכרז תווי הקנייה  ם, כי על אף האמור לעיל אספקת המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכי .54

הזמנת עבודה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של מותנית במתן אישור מהעירייה והנפקת 

במכרז לא  ו/או לזוכה למציעתבטל העירייה את המכרז  , היה ומכל סיבה שהיא העירייה וצרכיה

 אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה או לאו. תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין 

 
לשביעות  אחר התחייבויותיו לפי מכרז זה זוכה במכרז במידה והחליטה העירייה כי לא מילא ה .55

רצונה תהא רשאית להודיע לספק הזוכה על ביטול ההסכם, ולהתקשר בהסכם עם המציע שדורג 

 ביציאה למכרז חדש. ע"י ועדת המכרזים במקום השני לאחר המציע שזכה וזאת ללא צורך

 
חודשים, העירייה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה  12 -תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הינה ל .56

חודשים כל אחת , ובלבד  12ת נונוספת ב שתי תקופותבהבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות 

 דשים.חו 36לא תעלה על שסך כל תקופת ההתקשרות 

 
 

 :עיון במסמכי המכרז

)ה( 21ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין במסמכי המכרז בהתאם לקבוע בתקנה  .57

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1993 -לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג 

 
בטופס ההצעה כסודיים ולא  לעיל 10צרף להצעתו עותק לעיון המתחרים כאמור בסעיף מציע שלא  .58

שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז צירף עותק לעיון המתחרים יראוהו כמי 

 כזוכה במכרז.

 
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם  .59

של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

 
בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת יודגש כי שיקול הדעת  .60

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מנהלית.
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החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים,  .61

ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם תיתן על כך 

 את נסיבות העניין.

 
החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם  .62

 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 
 כללי:

תהא להם המשמעות שיש להם בחוק  המכרזבמסמכי מילים וביטויים, ככל שלא הוגדרו  - פרשנות .63

, בפקודת הפרשנות או 1993 -, בתקנות חובת המכרזים, תשנ״ג 1993 -חובת המכרזים, תשנ״ב 

 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981 -בחוק הפרשנות, התשמ״א 

 

לפגוע בתוקפו של המכרז ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי  .64

 או של תנאי אחר מתנאיו.

 
ההסכם המצורף לחוברת המכרז, על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מחוברת המכרז, יש לראות  .65

את המכרז וההסכם הנלווה לו כמסמך אחד משלים זה את זה, בכל מקרה של סתירה בין נוסח 

, בנסיבות בהן לא ניתן ליישב בין המכרז לנוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים

נוסח המכרז לנוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים ו/או 

 זוכים במכרז.

 
לשון נקבה במשמע,  -לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר  -כל האמור בלשון יחיד  .66

 ולהיפך.

 
 למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן  .67

 

 הצעה תכסיסנית:

לב או הצעה הפסדית שמניתוח שלה עולה כי אין לה בסיס כלכלי -הצעה תכסיסנית, חסרת תום  .68

 תיפסל. -ברור ומוצק שניתן להסבירו 

 

 הוצאות השתתפות במכרז:

וזאת ללא קשר לתוצאות כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע,   .69

המכרז. עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרה של המציע כי ידוע לו שכל ההוצאות הכרוכות 

בהשתתפותו במכרז הינן על חשבונו, וכי לא תהיה לו כל דרישה או טענה להחזר כספים או כל 

 פיצוי אחר מהעירייה בגין הוצאותיו כאמור.
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 ביטול ודחייה:

לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש ועדת המכרזים רשאית  .70

 את אכיפתו או לדרוש השבת כספים שהוצאו בקשר עם עריכת המכרז או כל פיצוי אחר.

 

 סמכות שיפוט:

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך   .71

 בדימונה או בבאר שבע לפי העניין.

 
 
 
 בכבוד רב,             
         
 בני ביטון          
         

 ראש עיריית דימונה        
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 מסמך ב'
 משתתףהטופס הצהרת והצעת 

 לכבוד
 עיריית דימונה

 
 

 לאספקת תווי קנייה לעיריית דימונה 26/2021:  מכרז פומבי הנדון
 

     :הצהרת המציע
 
, הבנתי אותם וכי תנאי על נספחיו קראתי בעיון את כל מסמכי המכרזאני הח"מ, מצהיר כי  .1

ידועים ומוכרים לי, וכי  ההתקשרות ואספקת הטוביןוכל הגורמים המשפיעים על  התקשרותה
 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 

כוללת את כל ההוצאות בהן אהיה חייב בקשר עם המכרז  הנני מצהיר כי הצעתי המפורטת מטה .2
וההסכם המהווה חלק ממסמכיו, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, ולקחה בחשבון כל 

 עפ"י ההסכם. יהתשלומים וההוצאות שתהיינה לי בקשר למילוי התחייבויותי
 

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כי: .3
 חיות הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז וההסכם.הנני בעל הידע, הניסיון והמומ א.
ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם הדרוש על מנת לבצע את אספקת הטובין נשוא  ב.

 המכרז וההסכם, במועדים המפורטים בהסכם.
הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי ההוראות  ג.

 סמכי המכרז.הקבועות במ
 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את ההתחייבות נשוא המכרז וההסכם בהתאם לכל תנאי  .4
 המכרז וההסכם לשביעות רצון העירייה, במחיר הצעתי כמפורט לעיל.

 
לחתום על ההסכם ולהמציא כל מסמך ו/או הבהרה שהתבקשתי אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב  .5

אריך ימים מת 7וזאת תוך  המכרזים ו/או מי מגורמי העירייה השונים להמציא על ידי ועדת
 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 

 

לעיל, כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6
אאבד את זכותי לזכות במכרז והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת 

 להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.
כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

  הנדרשים בחוברת המכרז ובין היתר: הריני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים .7

 לתנאי המכרז.  8אישורים והוכחות כמפורט בסעיף  7.1

לתנאי  12אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור לצורך ניכוי מס כמפורט בסעיף  7.2
 המכרז.

 לתנאי המכרז. 17ערבות בנקאית בהתאם לסעיף  7.3

במידה וההצעה  לתנאי המכרז, 12ל התאגיד ומסמכים נוספים לפי סעיף מסמכי ההתאגדות ש 7.4
 מוגשת ע"י תאגיד.

 מסמכים נוספים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז ואינם מפורטים לעיל. 7.5
 

 הצעת המחיר: .8
 
 (:0%8 )מחיר שווי ערך התו הנקוב מקסימום הנחה על  .א

 
 הצעתי למכרז )לרבות ביצוע כל העבודות/אספקת תווי הקנייה( הינה כדלקמן:

 
 ______________________אחוז הנחה לשווי נקוב של תווי/כרטיסי הקניה %__ 

 
 ___(. ____________________)במילים: _____________________________ 
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יחד עם זאת, ₪,  100בעלי ערך נקוב של כי תווי הקנייה שיסופקו על ידי לעירייה יהיו  מובהר בזאת  -
יובהר כי תהא רשאית העירייה לדרוש אספקתם של תווים בערכים שונים.    כן ברור לי כי שווי ערך 

, עוד יובהר כי רשאית העירייה לדרוש וה ערך לערך הנקוב על תוו הקנייהמימוש תוו הקניה יהא שו
בהתאם לדרישת  (כרטיסי מתנה)ל תווים מנייר ו/או תווים בכרטיס אספקה של תווים בצורה ש

 מחלקת הרכש.
 
 (:0%2 ) להלן הנמכרים במרכולתו של המציע י סל מוצרי היסוד המפורטיםשוו .ב

 

 מס"ד
 כמות יח' מידה שם הפריט

מחיר יח' לפני 
 מע"מ 

לאחר סה"כ 
 מע"מ

     1 יח' ק"ג "סוגת" 1סוכר  1
     1 יח' ליטר 1שמן קנולה  2
3 

 ראשון לציון -חבילות מצות 
 2.5יח' של 

     1 קילו
)כרמל  יין מיץ ענבים אדום -תירוש  4

     1  ליטר  1 מזרחי(
     1 יח' ק"ג  1מלח שולחן רגיל  5
 800גרם או סנפרוסט  550אפונה וגזר  6

     1 יח' גרם
     1 12חבילה של  מדיום -ביצים  7
     1 חבילה סוגת -ק"ג 1 בסמטי  אורז 8
     1 חבילה גרם  400אבקת מרק עוף "אסם"  9

     1 קופסה אחת גרם  580רסק עגבניות  "יכין"  10

קג' 1סולת סוגת  11      1  יח'  

גר' 100 קפה טורקי עלית  12  1   

מל' 750 מיץ לימון יכין 13  1   

גר' 960 טונה בשמן סטארקיסט 14  1   

ק"ג 1 קמח לבן 15  1   

גר'    נס קפה עלית 16 200  1   

17 
 תה ויסוצקי 

חבילה של 
שקיות 100  1   

מל' 750 חומץ יכין  18   1   

בקבוק שתייה קלה פריגת   19 ליטר  1.5   1   

גלון   -חלב תנובה  21 ליטר 2   1   
      סה"כ

 
     

      
מובהר בזאת כי המחירים אשר על המציע למלא הינם לצורך השוואת ההצעות בין המציעים ולצורך שיקלול  -

 ההצעות בהתאם לאמור בתנאי המכרז.

 
הנקובים באמצעות עיריית דימונה ו/או וועדת המכרזים רשאית לבצע בדיקות ולאמת את כל המחירים  -

 תדפיס קופה שיונפק בשבוע הדיון שיתקיים על ידי וועדת המכרזים במכרז דנן.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 ____________וחותמת המציעחתימת 

 פרטי המציע:
 
 

 ____________________________________________שם המציע: )נא לציין שם מלא( 
 

 _________________________אישיות משפטית )אדם, חברה, שותפות וכיוצ"ב( נא לפרט: 
 ____________________, כתובת: _____________________________ח.פ /מספר ת.ז.

 מס' טלפון:_______________________.
 

  :שמות ומספרי זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע  
 שם:__________________, ת.ז:________________________

 ת.ז:________________________שם:__________________, 

 
       

 ______________________                                                    _____________תאריך: 
    חתימת וחותמת המציע       
 
 

 חברה, שותפות וכיו"ב( -מורשי חתימה )כשהמציע הוא תאגיד משפטי בדבר שור יא
 

 עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי :_______________  אני הח"מ 
 
 ____________________ת.ז.  ___________________ה"ה  (1)

 ____________________ת.ז.  __________________ה"ה . (2)
   

, וכי הם חתמו על מסמך ו בחתימתםולחייב  אות המציע, __________________ מוסמכים לחתום בשם
 יי.זה בפנ

 
 

___________________ ____________________ 

 עו"ד/רו"ח              תאריך                                                                                             
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 מסמך ג' 
 

 ס כ ם  ה
 
 

 נערך ונחתם בדימונה ביום ________________ ש
 
 
 
 באמצעות מורשי החתימהיריית דימונה ע  :יןב

 שד' אריאל שרון, ת.ד , דימונה   
    
  )להלן: "העירייה"(   
 מצד אחד          

 
 
 _________________________  :ביןל

 באמצעות מורשי החתימה   
 ת.ז/ ח.פ___________________   
 כתובת: ___________________   
   _________________________ 

 
 להלן: "הספק"( )   
 מצד שני          

 
 

  
 תוויוהעירייה מעוניינת לרכוש תווי קנייה עבור אגפים ומחלקות שונות בעירייה ) להלן: " והואיל:

 ."(הטובין" ו/או "הקנייה
 

  לעיריית דימונהלאספקת תווי קנייה  26/2021 שמספרו העירייה פרסמה מכרז פומבי ו והואיל:
 ;"(מכרז"ה -)להלן 

 
 "ההצעה"( -)להלן הגיש הצעתו למכרז  יון ובחינה זהירה של מסמכי המכרזלאחר ע הספקו :הואילו

 יום _________ כהצעה הזוכה במכרז.על ידי וועדת המכרזים מ אושרה והוכרזהוהצעתו 
 
 

וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע  וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם  :והואיל
 ההתקשרות ואספקת תווי הקנייה.

  
 

 ותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:פיכך הוצהר, הל
 

 
 מבוא: .1

 
מהסכם זה ויש לקראם ובלתי נפרד  מהותי  חלק , מסמכי המכרז ונספחיו מהווים מבוא להסכם זהה .1.1

 יחד.
 לפרשנות ההסכם.כותרות ההסכם נועדו אך ורק לצרכי נוחות והן לא תשמשנה  .1.2

 

 הגדרות: .2

 
 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:

 
 עיריית דימונה באמצעות אגף הגזברות ו/או מחלקת הרכש. –: העירייה" ו/או "המזמינה" 

 לרבות כל מי שיבוא בשמו ומטעמו. -"גזבר העירייה"
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 שהוסמך על ידו לביצוע ההסכם.מנהל הרכש בעירייה ו/או מי  -"נציג העירייה ו/או "המנהל"
 

 עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שפועל בשמו.הזוכה במכרז לרבות  -"הספק"
 

 אספקת תווי קנייה ו/או טובין כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. -"העבודות" ו/או "השירותים"
 

 כל אתר ו/או מיקום שייקבע על ידי העירייה. -"אתרי אספקה"
 

המגיע לספק בעבור אספקת תווי הקנייה ובשל ביצוע התחייבויותיו במסגרת  התמורה -"התמורה"
 הסכם זה.

 
מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  -"המדד"

 לסטטיסטיקה.
 

 :מסמכי ההסכם .3

 
 כלל מסמכי המכרז על כל צרופותיו חלים על הסכם זה.  .3.1
יפנה מיד  הוראות ההסכם לרבות כל מסמך אחר הנוגע לו, גילה הספק אי בהירות או סתירה בין .3.2

לנציג העירייה  לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הכרעת נציג העירייה תהא סופית והספק יהא מחויב 
 לנהוג על פי הוראותיו.

 

 מהות ההתקשרות: .4

 
מה על הספק יספק לעירייה תווי קנייה בהתאם לדרישות העירייה וכנגד הנפקת הזמנת עבודה חתו

ידי הגורמים הרלוונטיים בעירייה כמפורט בחוברת המכרז על נספחיה לרבות מסמך הצעת המחיר 
 והנספח הטכני המצ"ב.

 
 תקופת ההתקשרות: .5

 
) להלן:" חודשים אשר תחל עם חתימת העיריה על ההסכם 12וקפו של הסכם זה הוא לתקופה של ת .5.1

 ."(תקופת ההסכם

 
 12שתי תקופות נוספות של הבלעדי להאריך ההתקשרות בהעירייה רשאית על פי שיקול דעתה  .5.2

, סך כל תקופת ההתקשרות לא "(התקשרות המוארכתתקופת ה" -חודשים כל אחת מהן )להלן 
 חודשים. 36על תעלה 

 
 הוארך הסכם זה כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים לפי העניין. .5.3

 
בלעדית של הל אף האמור בסעיף זה לעיל, רשאית העירייה, מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתם ע .5.4

 -ופסק ההסכם כאמור היום.  60מנכ"ל וגזבר העירייה, להפסיק ההסכם בהודעה מראש ובכתב של 
הסכם ו/או בגין כל הפסד או נזק הלא תהיינה לספק כל טענות, דרישות או תביעות בגין הפסקת 

 לו בשל כך. שייגרם
 

 הספק: והתחייבויות הצהרות .6

 
הספק מצהיר בזאת כי ביכולתו ליתן את השירותים נשוא מכרז זה ולספק את תווי הקנייה במועדים  .6.1

ובהיקפים שיקבעו על ידי נציגי העירייה השונים, ברשותו הידע, הכלים, האמצעים, וכח האדם לבצע 
 התחייבויותיו כנדרש וברמה גבוהה.

 
המצ"ב לחוברת המכרז  'ד מסמךב כמפורט תווי הקנייה ספק מתחייב בזה לספק עבור העירייה את ה .6.2

 לתי נפרד מהסכם זה.במהווה כחלק העל נספחיה 

 
בהיקף ו/או כמות ו/או  תווי קנייהכי אין העירייה מתחייבת להזמין מהספק  יובהרלמען הסר ספק,  .6.3

עדי , בהתאם לצורך ובהתאם לתקציבה ויכולתה וכי הדבר נתון לשיקול דעתה הבל סכום  כלשהו
 ובזמנים שתבחר. בכמותלפי שיקול דעתה הכלכלית 
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ימי עבודה מיום הוצאת  5 -ספק מתחייב לספק את תווי הקנייה  שהזמינה העירייה לא יאוחר מה .6.4
 ההזמנה אליו או תוך מועד אחר אם יקבע בהזמנה/ות שיקבל הספק מהעירייה. 

 
 

ספק מתחייב על חשבונו, להמציא הטובין ישירות אל המחלקה המזמינה ו/או לכל אתר אספקה ה .6.5
 בתחום דימונה כפי שיורה נציג העירייה.

 
לכך, לספק את הרכישות אשר יעשו אצלו לטובת עיריית דימונה, לכל  שהספק מתחייב, במידה ויידר .6.6

 .ע"מ למשלוחכולל מ₪  15מקום אשר יורה עליו נציג העירייה בעלות של 
 

 לכל תו קנייה.₪  100הספק מתחייב כי תווי הקנייה שיסופקו על ידו ינפקו בערך נקוב של  .6.7
 

 כי יעמוד בכל תקני והנחיות הבטיחות הקבועות בחוק, לצורך ביצוע העבודות מכוח ההסכם.  .6.8

 
ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור  עירייהינהג ביושר, בנאמנות ובהגינות כלפי הכי  .6.9

 השירותים נשוא מכרז זה.לעירייה מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע לביצוע 
 
אינם יכולים לשמש לקניית מוצרי הספק מתחייב לציין על גבי תווי הקנייה/כרטיסי הקנייה כי  .6.10

 בהתאם לבקשת העירייה. ול, סיגריות וסוגי טבק למיניהםוהאלכ
 

ו/או תווים  ים בצורה של תווים מניירויובהר כי רשאית העירייה לדרוש אספקה של תועוד   .6.11
 בהתאם לדרישת מחלקת הרכש. (כרטיס מתנה )כרטיס ב
 

ערכם בכל סניפי הרשת בהתאם להצעת מ 100% -יכובדו ב תווי הקנייה שיסופקו על ידי הספק  .6.12
 למכרז. הספק

 
 :וביצוע ההתקשרות התמורה .7

 
תשלם העיריה את הסכום הנקוב  במסמכי המכרז בסך של ₪  100מורת תו קנייה בערך נקוב של ת .7.1

 "(.התמורה" כולל מע"מ ) להלן:₪ ________
הינה תמורה מלאה וסופית עבור כל התחייבויות הספק על פי הסכם מובהר בזאת כי התמורה הנ"ל 

 זה ונספחיו.

 
אספקת תווי הקנייה תבוצע על פי הזמנת עבודה חתומה על ידי אגף הגזברות בעירייה, בהזמנה  .7.2

 סכומם ומועד אספקתם. סוג התווים, יפורטו כמות תווי הקנייה,
 

מכוח חוזה זה וכן היקפה מותנים בקיומו  ספקהעירייה עם המוסכם בזאת במפורש כי התקשרות  .7.3
 ה.קציב מאושר על ידי גזברות העיריישל ת

 
כן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע העבודה בפועל על פי הזמנות מאושרות כדין  .7.4

 וכן בקבלת אישור המנהל לעבודות אלו.
 

 הצמדה למדד, מכל מין וסוג שהוא.הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי  .7.5
 

 ספקעוד בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית להעביר לידי ה .7.6
בו זמנית במספר אתרים,  יםהשונ השירותיםיידרש לבצע ספק מספר הזמנות עבודה במקביל, וה

 .זה הסכםבלא שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת מעבר לתמורה הקבועה ב
 

מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהעירייה רשאית שלא לבצע באמצעותו את  ספקה .7.7
העבודות, במלואן או בחלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או 

מוותר בזאת במפורש ספק פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור. למען הסר ספק, ה
טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר נמסרו לביצועו.  על כל

לבצע העבודות בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה, בכל  ספקעוד מתחייב ה
למען הסר ספק, התמורה לפי חוזה זה  דרש, ובהתאם להוראות העיריה ובמחירי הצעתו.יהיקף שי

בפועל בהתאם להזמנות העירייה עפ״י  ו/או סופקו שבוצעו ו/או השירותים ע״פ העבודות תקבע רק
 חוזה זה.
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 אופן תשלום התמורה: .8

 
עם התגבשות זכאותו של הספק לקבלת תמורה, לאחר ביצוע העבודה ואספקת תווי הקנייה  ימציא  .8.1

מתן השירותים עפ"י אישור נציג הספק לנציג העירייה חשבונית מס' ביחס לתמורה  המגיעה לו בגין 
העירייה, וכן תחשיב מפורט של התמורה. לחשבונית  יצורפו העתק מתעודת המשלוח החתומה ע"י 

 שנמסרה לו מאת העירייה.עבודה נציג העירייה, אישור נציג העירייה וכן הזמנת ה

 
ל, ויעבירה נציג העירייה יבדוק את חשבונית המס, יאשרה כולה או מקצתה או שלא יאשרה כל .8.2

 ימים ממועד המצאתה ע"י הספק. 10בצירוף הזמנת הטובין ותעודות המשלוח לגזברות העירייה תוך 
 

כולה או מקצתה  יאשראגף הגזברות בעירייה יבדוק את חשבונית המס המאושרת ע"י נציג העירייה,  .8.3
 אשרה כלל.יאו שלא 

 
שיתחילו להימנות  ימים 10לתשלום תוך  אגף הגזברות ישלם לספק את הסכום המאושר על ידו .8.4

מהמועד בו נתקבלו בגזברות חשבונית המס המאושרת בצירוף הזמנת הטובין וחשבונית זיכוי )אם 
פק לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות ומהמועד בו נחוץ(  בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י הס

 לפי המאוחר. -סופקו תווי הקנייה בפועל
 

יבל קלמען הסר ספק יובהר בזאת כי מהות ההתקשרות בהסכם זה הינה אספקת תווי קנייה בלבד  .8.5
 ם.לא יספק - זה  הסכםבמפרט הטכני המצ"ב להספק הזמנה לספק פריטים שאינם כלולים 

 
סעיף במען הסר ספק, לא תשולם לספק תמורה כלשהי בגין טובין שסיפק, מעבר לתמורה הנקובה ל .8.6

 לעיל.  7
 

 קיזוז: .9
 

בהתאם להסכם זה  ספקה מאת הימוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירי
ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל 

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  ספקהעיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע״י צד ג׳ בגין מעשי ו/או מחדלי ה
 לספק.ואו מי מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל העיריה לשלם 

בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים  ספקכן מוסכם כי כל ערבות שניתנה על ידי ה
חזרת הכספים ששולמו על ידה בכל כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את ה

 דרך אחרת העומדת לרשותה עפ״י דין ו/או עפ״י הסכם זה.
 

 איסור הסבה: .10
 

הספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה לצד שלישי,  .10.1
ללא  אלא אם ניתן אישור העירייה מראש ובכתב. המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו

אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, יהוו הפרה יסודית של ההסכם והעירייה לא תכבדם ולא תשלם כל 
 תמורה בגין מוצרים שסופקו על פיהם.

 

, הספק אינו רשאי לשם קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה 10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.2
בכפוף לכך כי כל התחייבויות הספק להתקשר עם ספקי משנה ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב ו

 בהסכם ימולאו בהתאם לאמור במכרז ובהסכם.
 

 :אי קיום יחסי עובד מעביד .11
 

, ובשום מקרה לא ניתן לפרש הסכם ספק -סים ביניהם הינם יחסי מזמיןמסכימים כי היחהצדדים  .11.1
שתוגש נגד העירייה במקרה הספק או הפועלים מטעמו,  זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין העירייה ובין

תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד, ישפה הספק את העירייה בגין כל תשלום כספי, חיוב או חבות 
 אחרת, שיפסקו נגד העירייה, אם ייפסקו מיד עם דרישת העירייה והצגת הפסק המחייב.
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יות, חבות הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל אחר .11.2
או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר, ביטוח וזכויות סוציאליות מכל 

 מין וסוג.
כל שינוי שיחול בהסכם העבודה בין הספק ובין עובדיו אינו מעניינה של העירייה והוא לא ישמש  .11.3

 עילה לשינוי ההסכם, אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של העירייה.
 

 :עיכבון .12

 תווי הקנייהלספק או מי מטעמו לא תהיה זכות עיכבון כלפי המזמין או מי מטעמו, לרבות לגבי 
 ולגבי מסמכים או נכסים אחרים הקשורים לשירותי הספק או השייכים למזמין או למי מטעמו.

 
 :וסיום התקשרות הפרת ההסכם .13

 
 .1970הסכם(, תשל"א על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת  .13.1

 

 כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם: .13.2
 

המפורטת בסעיפים  הווה הפרה יסודיתאשר  הפרתן מאי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה,  .13.2.1
 להלן: 

6 ,7 ,10 ,11 ,12 
 

 קרות אחד מאלה: .13.2.2

 

מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על פירוקו  .א
כינוס נכסים זמני   או קבוע, צו הכרזת פשיטת רגל, או הוגשה נגדו או על ידיו בקשה להסדר נושים 

 ( ימים ממועד הינתנו.90או ניתן צו למינוי נאמן לספק, והצו לא הוסר בתוך תשעים )

 

י הספק או נכסים מהותיים שלו או הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת על רוב נכס .ב
 ( יום מהטלתו.90נכסים הדרושים לצורך ביצוע שירותי הספק, והעיקול לא  הוסר תוך תשעים )

 
 הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה. .ג

 

א ביצע הספק את השירותים  שהוזמנו על ידי העירייה, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא, רשאית ל .13.3
שלא סופקו, והספק יהיה אחראי לכל ההפסדים ו/או  עירייה, להזמין ממקור אחר את תווי הקנייהה
 נזקים שיגרמו כתוצאה מכך לעירייה.ה
 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע״פ הסכם זה ו/או ע״פ כל דין ובכלל זה חוק  .13.4

 הספק בגין זכות העיריה לתבוע את ובכלל זה 1970 -תשל״א  -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 
 ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. כל הנזק הממשי שנגרם לה

 
תווי הקנייה  את לספק מהספק ימנע שבו מקרה בכל גם לעירייה תעמוד ההסכם לביטול זו זכות .13.5

 הספק. בשליטת שאינן בנסיבות

 
 כל לעירייה ויחזיר, העירייה קניין המהווה דבר כל לעירייה הספק ימסור ההתקשרות סיום עם .13.6

 .עבורו תמורה קיבלה לא שהעירייה סכום
 

 כללי: .14

 

 הספק תיראה  של בהצעתו הכלולה התחייבות כל, זה בהסכם האמור מן לגרוע מבלי .14.1
 .במפורש זה בהסכם נכתבה כאילו הספק את מחייבת והיא, זה בהסכם ככלולה   
 
   עליה התקבל כן אם אלא, ההסכם של כהפרה תיחשב בהצעתו מהקבוע הספק של חריגה כל .14.2

 .ובכתב מראש העירייה אישור   
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   נעשה אם אלא דין כל פי-על או זה הסכם לפי לו המוקנית זכות על כמוותר יחשב לא להסכם צד .14.3

 בחתימת מורשי החתימה מטעם הצדדים.ו בכתב הדבר   
 
 .הישראלי הדין הוא ההסכם על החל הדין כי מוסכם .14.4
  והם, הצדדים זכויות של ומלא שלם ביטוי מהווים זה הסכם תנאי כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .14.5

 .לחתימתו שקדם נוהג או הבטחה, מצג, הסכם כל מבטלים   
 

 כתובות והודעות:  .15
 
כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם, מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר  

כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י רשום לפי 
 שעות מתאריך המשלוח. 72הנמען בתוך 

 

 סמכות השיפוט: .16
 

סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם זה הינה לבית המשפט המוסמך בדימונה 
 .ו/או בבאר שבע לפי העניין בלבד

 
 
 
 
 

 
 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 
 

   ____________________           ___________________ 
 ספק ה                העירייה  
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 מסמך ד' 
 

 26/2021מכרז מס'       
 לאספקת תווי קנייה לעיריית דימונה

 

 טכני מפרט

 

   

 -רכשה עיריית דימונה תווי קניה ומוצרי מזון בעלות משוערת של כ 2020 במהלך שנת .1
המציע רשאי להתחשב בנתון זה בשקלול הצעתו אולם יובהר כי אין ₪.  400,000

 העירייה מתחייבת לרכוש תווים בסכום כזה או אחר.   

עם בלבד לכל תוו קנייה. יחד ₪  100יספק לעירייה תווי קניה בערך נקוב של מכרז הזוכה ב .2

 זאת, תהא העירייה רשאית לדרוש תווי קניה בעלי ערך נקוב אחר. 

 כרטיסי)  בכרטיס תווים או/ו מנייר תווים של בצורה תווים של אספקה לדרוש העיריה .3
 .הרכש מחלקת לדרישת בהתאם(  מתנה

 ווי ערך מימוש תוו הקנייה יהא כשווי הערך הנקוב על תוו הקנייה.ש .4

 של הזוכה במכרז.מערכם בכל סניפי הרשת  100% -יכובדו בתווי הקנייה    .5

יות וסוגי טבק והול, סיגראלכעל גבי תווי הקנייה יצויין כי אינם יכולים לשמש לקניית מוצרי  .6
 וזאת בהתאם לבקשת העירייה. למיניהם
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 מסמך ה' 
        

 _________ תאריך:                                                

        לכבוד

 דימונהעיריית 

      
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבה/הצהרה בדבר קירבה

 
 כי עיריית דימונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת  .1
 

 סעיף)א( לפקודת העיריות בדבר איסור התקשרות בחוזה בו יש לחבר המועצה  בטובת הנאה. .1.1
 

א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  122סעיף  .1.2
האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד או תאגיד שיש לאחד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 אחות."

 
שויות  המקומיות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור בר12כלל  .1.3

חבר  -הקובע:  "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" 
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1
 

וסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או )א( לפקודת העיריות )נ 174סעיף  .1.4
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .2
 

 ת המיותר( למי מחברי מועצת העיר כל טובת הנאה מהתקשרות זויש/אין )מחק א .2.1
 לא בעצמו ולא ע"י קרובו או סוכנו לא במישרין ולא בעקיפין.

 
 בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, .2.2

 ואף לא סוכן או שותף.
 

קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, .2.3
 אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –. יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן 2.4

 
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה  .3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 
העיריות, ( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב 
 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 
 
 

 שם המשתתף: __________________   חתימת המשתתף: __________________
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 מסמך ו'       
 

 זכויות עובדיםשמירת –תצהיר 
 

 אנו הח"מ:   המציע: _________________________ח.פ/ת.ז. מס' ____________________

 שם    ______________________    נושא/ת  ת.ז. מס' ___________________________

 שם  _______________________ נושא/ת ת.ז. מס' ___________________________   

לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזאת   שהוזהרנו, כי עלינולאחר 

 _________________, וכבעלי  השליטה במציע, כדלקמן:-, בשם  המציע

 מורשה החתימה מטעם המציע במכרז הינם:_________________, ________________ .1

                    ה במציע הינם: _______________, _____________ והרינו עושים תצהירנו זה                                                         בעלי השליט               

 בהתאם לתקנות חובת המכרזים.    

דה, צווי אנו מצהירים כי  המציע  מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבו .2

 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עליו כמעסיק.

המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  הורשע בעבירה שעניינה הפרת דיני העבודה, בשנתיים  .3

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

עבירות לחוק ה 5המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף   .4

, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, בשנה  שקדמה למועד 1985 -המנהליות, התשמ"ו

 האחרון להגשת הצעות למכרז.

 להלן פירוט :  -במקרה של  קיום הרשעות/ קנסות .5

 הרינו לאשר כי אלו חתימותינו, וכי תוכן תצהירנו אמת. .6

 

 

__________________                        __________________              __________________ 

 חתימה + חותמת המציע                                      חתימה                                        חתימה       

               

 

 אישור

 

ברח'  במשרדי.  עורך/דין______________הופיעו בפני ,הריני מאשר /בזה, כי ביום ____________

__________________  

 , מר/גב':  שם ____________________________  ת.ז מס' _________________________

 , מר/גב':  שם ____________________________  ת.ז מס' _________________________

 , ת.ז מס' _________________________מר/ גב': שם ____________________________  

שמורשים לחתום מטעם המציע ,  שזיהו עצמם על ידי ת.ז. _____________________כאמור לעיל, ולאחר 

שהזהרתי אותם, כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות 

 , בשם המציע ובשמם.התצהיר דלעיל וחתמו עליו בפני

 

 

  __________________   ____________________ 

 "דעוחתימת                   חותמת                
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 אישור עו"ד / רו"ח
 

 

 

  אני הח"מ, ___________________________רו"ח, מרח' _____________________, מאשר          

  כי _________________ )שם התאגיד(, ח.פ. __________________ משלם לעובדיו, לכל הפועל         

  מטעמו, או לכל רשות או צד ג' כלשהו בקשר עם עובדיו או הפועלים מטעמו, כל תשלום מס או גמלה              

  ות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור            המחויבים על פי כל דין, או הנהוגים ביחסים שבין עובד ומעביד, לרב

                     לעיל, משכורת שאינה פחותה משכר המינימום לעובדים לרבות תנאי שכר עפ"י דין, דמי חופשה,             

      דמי מחלה, פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה, נסיעות, הפרשות לקופות פנסיה, מס בריאות וביטוח לאומי.     

 

 

 

 

 

 _________________               ______________  ___________________ 

 חותמת    תאריך                                       חתימה          
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 ____________וחותמת המציעחתימת 

 מסמך ז'                     
 
 
 

 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
      
 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו      

 
מציע ה__________ __אני הח"מ _____________ נושא ת.ז _____________, נושא במשרת ____

) להלן: "החברה"(  , ח.פ _______________ "תווי קנייה לעיריית דימונה"לאספקת   26/2021מס'  במכרז
יר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצה

 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ועבורו מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :
  
 החברות"(.)להלן: "חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268":  כמשמעו בסעיף בעל שליטה"
 
 ": כמשמעו בחוק החברות.בעל עניין"
  

 כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל עניין הנני מצהיר בזאת
 למציע )הקף את התוכן המתאים(

 
 31לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג      -

א לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים,( התשנ" 2002באוקטובר, 
 -1987ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז -1991

 
חוק  2002באוקטובר  - 31הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג     -

ו/או לפי חוק שכר  1991עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 
להגשת ההצעות במכרז , חלפה שנה אחת לפחות  אך במועד האחרון 1987 -מינימום , התשמ"ז,

 ממועד ההרשעה האחרונה;
 

המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים ע"פ חוק ו/או 
 הסכמים קיבוציים / צווי הרחבה החלים, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
 
               __________________ 

 
 חתימה + חותמת            

 
 

 אישור
 
 

מאשר בזה כי ביום____________ הופיע בפני  אני, עורך דין _____________
מר/גב'______________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה _____________ לאחר 

יהיה צפוי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 
 הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
 
 
 

__________________       ___________________ 
 חותמת         חתימה 

 
 
 
 



 

28 
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 מסמך ח'
 

                                                          
 בנקאיתערבות  כתב         

 הצעה( -)ערבות השתתפות                  
 לכבוד:

 עיריית דימונה
 )להלן: "העירייה"(

 
 הנדון: ערבות בנקאית מס' ______________

 
"( מס' ת.ז /ח.פ /ח.צ _______________ מרחוב הנערב) " -על פי בקשת __________ להלן    .1

__________________ ) כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 
תווי לאספקת  26/2021למילוי כל התחייבויותיו של הנערב  הנובעות מהשתתפותו במכרז פומבי מס' 

 ש"ח 15,000 , לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של לעיריית דימונה קנייה
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן ) כללי( (  ₪  חמישה עשר אלף )במילים: 

)תוספת של מדד חיובי בלבד(, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן: 
ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט "( בין המדד שהיה ידוע המדד"

 "(.סכום הערבותהערבות              )להלן: "

 

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף     .2
כם לא במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותי

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

( ימים 7לעיל תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף     .3
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על ידי מנכ"ל העירייה ו/או גזבר העירייה, 

ו וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו א
באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.    .4
 

 )כולל(. 1.11.2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום     .5
 

תוקף ערבות זו ניתנת להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת     .6
הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים עשר חודשים נוספים )כל אחת מהן( מהמועד הנקוב 

 דלעיל. 5בסעיף 
 

פה של הערבות כנקוב בסעיף כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תם תוק    .7
לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה(  5

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.    .8
 
 

 בכבוד רב,           
           ________________ 
 שם הבנק.                     

 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ___________ וחותמת הסניף.
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 ____________וחותמת המציעחתימת 

 מסמך ט'           

 

 נתוני הגורם המציע / פרופיל עסק

 

זה הינה ל"חברה", במידה והמציע אינו "חברה", יש למלא הפרטים במסמך זה בהתאם לסוג ההתייחסות במסמך 

 האישיות המשפטית של המציע )חברה / שותפות / עוסק / אחר( בשינויים המחויבים.

 

 :נתונים כלליים

 

        :סוג האישיות המשפטית

        :שם החברה מציע

        :מס' חברה/ת.ז.

        :מועד יסוד

        :כתובת

        :מס' טלפון

        :מס' פקס

        :כתובת דואר אלקטרוני

 

 :מנהלים ובעלי זכויות חתימה

 

 שם פרטי

 

 תפקיד  מס' תעודת זהות שם משפחה

    

    

    

    

 

 

 מספר עובדי החברה: ____________.

 

 

           ____________              ____________       ____________             ____________ 

 חתימה וחותמת            תאריך                             שם מלא                    תפקיד                 

 

 

 א י ש ו ר

 

 

  אני הח"מ עו"ד/רו"ח ____________________ אשר כתובתי היא ___________________,               

                  -שהנני עו"ד / רו"ח של המציע, מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו

  את המציע לכל דבר            ____________, אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת 

 ועניין ולאמור במסמך זה.

              ____________________________ 

 עו"ד / רו"ח    
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 ____________וחותמת המציעחתימת 

 י'מסמך 
 

 

 חתימה יאישור מורש

 

 

 

  אני, הח"מ, _____________________, עו"ד/רו"ח, מרח' ________________________,              

 מאשר כי חתימתם יחד / לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על ההצעה וההסכם המוגשים 

 

 ", מחייבת  את המציע:אספקת תווי קנייה לעיריית דימונהל" 26/2021במסגרת מכרז פומבי מס' 

 

 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 ז.: ____________________שם: ____________________, ת.

 

 

 

)שם התאגיד( לחתום על מסמכים      וכן, כי הינם מורשים מטעם חברת 

 אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

                 _________________                 _____________________________ 

 חתימה וחותמת   תאריך                                          שם

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


