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הזמנה להציע הצעות
המועצה האזורית מטה יהודה (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר לשירותי העתקות
צילומים ותווין ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
בחוברת המכרז ניתן לעיין באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.m-yehuda.org.il

את חוברת המכרז ,לשם הגשת הצעה ,ניתן לרכוש באתר המועצה ,בסך של ( ₪ 500שלא יוחזרו).
הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.m-yehuda.org.il

על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה
אודות הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס' ."12/2022
את מעטפת ההצעה יש למסור בלשכה המשפטית במועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר)
ולהכניסה ,לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי הלשכה המשפטית בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה,
וזאת לא יאוחר מיום ד'  20/1/2022בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של  ,₪ 2,500כמפורט בתנאי המכרז.
ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.

ניב ויזל
ראש המועצה
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .2רקע כללי
 .1.1המועצה האזורית מטה יהודה (להלן" :המזמין") מזמינה בזאת הצעות להתקשרות מסגרת עם ספק
לשירותי הפקת תוכניות ,העתקות אור ,צילום מסמכים ושרותי דפוס שונים (להלן" :השירותים"/
"העבודות") עבור מחלקות המועצה.
 .1.2תקופת ההתקשרות :עם הזוכה ייחתם הסכם התקשרות לתקופה של  12חודשים (להלן" :תקופת
ההתקשרות") .המועצה רשאית להאריך את ההסכם לתקופות נוספות (להלן "תקופת הארכה") ,ובלבד
שסך תקופת ההסכם ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  60חודשים .המועצה רשאית לבטל את ההסכם
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,בהודעה מוקדמת בכתב בת שלושים ימים.
 .1.3במהלך השנים  2021-2020הזמינה המועצה שירותי מכון העתקות בהיקף כספי כולל של כ.₪ 65,000 -
מובהר כי נתון זה הינו להתרשמות בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה.
 .1.4מובהר בזאת כי קבלת תשלום ,על עבודות שיבוצעו בפועל ,יהיה בהתאם לנקוב בהצעת המחיר שהגיש
המציע הזוכה ,במפרט ובהסכם ,ולספק לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.

 .1לוחות זמנים למכרז
מהות

פרטים נוספים

תקופה0יום0שעה

באתר האינטרנט של המועצה
עלות רכישה( ₪ 500 :שלא יוחזרו)

תקופה לעיון ורכישת מסמכי
המכרז

מיום ג'21/6/2022 ,

הגשת שאלות הבהרה

לא יתקיים

המועד האחרון להגשת
הצעות

עד יום ה' 30/6/2022

תוקף ההצעה

עד ליום ד'  1/0201/11עד
לשעה 21://

הגשה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים בלשכה
המשפטית בבית המועצה מרכז אזורי הר
טוב

משך תקופת ההתקשרות

 12חודשים

למועצה שמורה הזכות להאריך את
ההתקשרות לעוד תקופות ,בנות עד שנה
אחת כל אחת ,באותם התנאים ובלבד שמשך
כל ההתקשרות לא יעלה על  0/חודש.

בכתב בלבד (בקובץ )word
לדוא"ל noa@c-on.com
לאישור קבלה יש להתקשר04-6336070 :
שלוחה 1

הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין ,או
תפורסם באתר האינטרנט של המועצה -לפי שיקול דעת המזמין.
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 .3הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג
המזמין ,או תפורסם באתר האינטרנט של המועצה -לפי שיקול דעת המזמין .תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1זהות המציע -מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין
בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף
בנפרד ,וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .3.2ניסיון  -מציע שהינו בעל ניסיון מוכח בה ספקת שירותי העתקות ,צילום מסמכים ,תווין ושירותי דפוס
שונים ,דוגמת הנדרש למועצה עפ"י מכרז זה ,ובמהלך שלוש ( )3השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת
מכרז זה ,סיפק את השירותים כאמור לפחות לשתי ( )2רשויות מקומיות ו/או ועדות סטטוריות לתכנון
ובניה ו/או תאגידים עירוניים בהיקף כולל של ( ₪ 30,000לא כולל מע"מ) בשנה לפחות ,לכל התקשרות.
להוכחת עמידתו בתנאי הסף לעיל ,יצרף המציע להצעתו רשימת עבודות קודמות שביצע העונות על
הקריטריונים שבסעיף זה ,ע"ג הטבלה בנספח א.80
למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של המזמין עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת
חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציע.
 .3.3המציע צרף ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה כנספח א .10מובהר ,כי הגשת ערבות בנוסח שונה
מנספח א 2/יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.
 .3.4כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד.
 .3.5המציע רכש את מסמכי המכרז ( יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע).
 .3.6המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו0או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם ,רשאי
המזמין לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד
מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו0או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו
ויכולתו של המציע .המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם,
כישוריהם ,ניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו0או כל מידע נחוץ
אחר גם לאחר הגשת הצעות.
 .4מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן ,כאשר כל
המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
 .4.1תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1116ע"ג נספח א.30
 .4.2תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח א.40
 .4.3תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח א.50
 .4.4הצהרות חתומות של המציע ,בעלי השליטה במציע ומנהליו בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות
קודמות לפי התוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א ,1111-על גבי נספח א. 00
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למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו מהמרשם
הפלילי ,וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור.
הוראה זו תחול ,גם על תאגיד ו0או על מנהליו של תאגיד ו0או בעלי השליטה בו.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המזמין
יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.
 .4.5תעודת עוסק מורשה.
 .4.6אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
התשל"ו ,1116-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .4.1אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .4.1אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח א20
 .4.1מציע שהוא יחיד יצרף להצעתו העתק תעודת זהות.
 .4.10מציע שהוא תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 .4.10.1תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .4.10.2תדפיס רשם חברות /רשם השותפויות ,לפי העניין ,בתוקף לשנה הנוכחית.
 .4.11מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
 .5הגשת הצעות
 .5.1עיון במסמכי המכרז ורכישתם
 .5.1.1המציע המשתתף במכרז ,יוכל לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ("חוברת
המכרז")  ,לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים בקשר להגשת הצעות למכרז,
במשרדי המועצה לפני רכישתו בשעות העבודה המקובלות כמפורט בסעיף ( 1טבלת לוחות זמנים
לעריכת המכרז).
 .5.1.2בנוסף ,ניתן לעיין בתנאי הסף למכרז באתר האינטרנט של המועצה .הנוסח המחייב של המכרז
הוא הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שהתקבלו אצל המציע בקובץ .על
המציע חלה החובה להתעדכן באתר האינטרנט בדבר הבהרות בנוגע למכרז ,וכן בדבר כל הודעת
עדכון אחרת ביחס למכרז.
 .5.1.3כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  500ש"ח כולל מע"מ אשר ישולמו לפקודת
המזמין ,עבור מסמכי המכרז.
 .5.1.4על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.
 .5.1.5מובהר בזה ,כי מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל ,הצעתו תיפסל על הסף ולא
תידון בפני ועדת המכרזים.
 .5.1.6לאחר רכישת מסמכי המכרז יקבל המציע את חוברת המכרז במשרדי המועצה.
 .5.1.1מובהר בזה ,כי הסך הנ"ל עבור רכישת חוברת המכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
 .5.2דרישות לאופן הכנת ההצעה:
 .5.2.1על המציע להגיש הצעה לכל השרותים כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות
המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ,וכן לחתום (חתימה וחותמת) בכל המקומות
המיועדים.
 .5.2.2מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5.3תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .למזמין
שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב 120-יום נוספים.
 .5.4אופן ומועד הגשת הצעות:
 .5.4.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  ."12/2022את
מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים,
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר
מהמועד (להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בסעיף  1לעיל.
 .5.4.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .5.4.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .5.4.4המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
 .0מחירי ההצעה
 .6.1הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתב הצעת המחיר ,המופיע בנספח התמורה המצ"ב בנספח
ב.40
 .6.2מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העלויות ,הציוד ,החומרים ,חומרי
העזר ,כח האדם  ,המיסים (למעט מע"מ) ,האגרות ,ההיטלים וכל היתר הדרוש להספקת השירותים על-פי
כל מסמכי המכרז/ההסכם.
 .6.3ההצעה תהיה במחירים קבועים ,בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכם.
 .6.4המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקה של חשבון תתי הסעיף בהצעת המשתתף ,וכי
הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים יכול/ים לתקן את גובה ההצעה הסופית בשים לב לטעות דפוס,
טעות אנוש ,או טעות חישוב שנפלה בהצעת המחיר של המציע או של מציע אחר ,ולא ייחשב הדבר כשינוי
ההצעה .יחד עם זאת אם ישתכנע/ו הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים כי טעות כנ"ל בהצעה לא נעשתה
בתום לב ו/או נעשתה על מנת לעמעם את ההצעה או להטעות את המזמין ,הם רשאים לא לקבל את
ההצעה ו/או לפסול אותה ולו מטעם זה בלבד.
 .6.5כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין.
 .6.6המציע מתחייב לספק את כל השירותים ,בכל היקף ,כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי
המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
 .2הודעות המועצה ,שאלות מציעים והבהרות
 .1.1עד ליום ה' ה 3/0001/11 -בשעה  21://יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה ,שאלות הבהרה
בכתב על גבי קובץ  WORDבלבד  ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה .את שאלות ההבהרה יש להגיש
באמצעות דוא"ל( noa@c-on.com :ולוודא קבלה בטלפון  04-6336010שלוחה .)1
 .1.2להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

 .1.3המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים
(להלן" :הודעות המועצה").
 .1.4הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה .על המשתתפים חלה
האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות
הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
 .1.5אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .1.6הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה
להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
 .1.1למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה .בכל
מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
במסמכי הודעות המועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור
בהודעה המאוחרת יותר.
.8

ערבויות נדרשות במסגרת המכרז
 .1.1פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז:
סוג ערבות
ערבות השתתפות

שיעור ערבות (ש''ח)
₪ 2,500

תוקף הערבות
עד ליום 20/11/2022

ערבות ביצוע
הבהרה :אין לצרף ערבות ביצוע להצעה
למכרז ,זו תומצא ע"י הזוכה בלבד

₪5,000

 60יום מתום תקופת
ההתקשרות

 .1.2על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית (מקור בלבד) על שמו ,חתומה ,של בנק ישראלי בנוסח
דוגמת המופיע בנספח א 10במכרז זה (להלן'' :ערבות השתתפות'') ,בסך ובתוקף לפחות לתקופה כמפורט
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המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
בהתאמה בסעיף  1.1לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות .הערבות תהא בלתי מותנית ,לפקודת
המזמין ,והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 .1.3המציע מתחייב ,כי הערבות תוארך לבקשת המועצה ,אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך  10יום ,וכי הוא
יפעל בהתאם לדרישות המועצה.
 .1.4ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז ,כולה או
חלקה ,לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים ,אם התקיים אחד מאלה:
 .1.4.1המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .1.4.2המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
.1.4.3המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
.1.4.4לאחר שנמסרה למציע הודעה בדבר זכייתו במכרז ,לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי
המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון :חתימה על חוזה ההתקשרות;
המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון :ערבות להבטחת ביצוע החוזה ,אישור
קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו').
 .1.5חילוט הערבות בהתאם לסעיף  1.4לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל
דרישה או טענה בקשר לכך.
 .1.6מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן:
 .1.6.1המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות ,לאחר מתן הודעה של
המועצה כאמור;
 .1.6.2ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה
והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה ,לרבות המצאת ערבות
ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז ,בסך ובתנאים כמפורט בסעיף  1.1לעיל.

.9

הסתייגויות בהצעת המציע
 .1.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
 .1.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .1.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .1.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .1.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .1.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  1.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את
ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
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מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
 .2/אופן קביעת הזוכה במכרז
 .10.1ההצעות למכרז של מציעים אשר הם והצעותיהם יעמדו בדרישות הסף ,לרבות עמידה בהמצאת המידע או
המסמכים הדרושים ,יבחנו על פי אחוז ההנחה אותו ציינו בנספח התמורה (נספח ב.)40
 .10.2במקרה בו יתקבל אחוז הנחה זהה ב 2 -הצעות (או יותר) ,רשאי המזמין לערוך התמחרות בינהם כפי
שימצא לנכון ,עד לקבלת אחוז ההנחה הגבוהה ביותר.
 .10.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי,
וכי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה
שויתור כזה לא יגרום נזק למועצה ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.
 .22שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא
יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.
 .11.2המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה
הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו ,אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ,הכל בהתאם לכללים
והדינים החלים על ההליך.
 .11.3בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים ,את נסיונו
הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.
 .11.4למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר
שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
 .11.5המועצה אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.
 .11.6יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או
פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.
 .11.1ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל
דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.
 .11.1עסק בשליטת אשה:
 .11.1.1למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא
התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה
כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
 .11.1.2מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
 .11.1.3לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
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"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף
אחד מאלה:
( )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה,
צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
( )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או
בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי
תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
 .21הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
 .12.1המועצה תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2מובהר ,כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין
המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים,
המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .12.3תוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים:
 .12.3.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם ,חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.
 .12.3.2ערבות ביצוע ,בנוסח נספח ב.10
 .12.3.3אישור קיום ביטוחים (נספח ב )30חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .12.3.4כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.
 .12.4המועצה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם
חתימת ההסכם.
 .12.5לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו בזמן
שנקבע– רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.
 .12.6המועצה תודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-
זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 .23כשיר שני
 .13.1במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא ,וועדת המכרזים המליצה
על כשיר שני וראש המועצה אישר את החלטתה ,תהא המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,להתקשר עם
הכשיר השני באופן המתואר להלן.
 .13.2המועצה תפנה אל הכשיר השני ,ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז ,ועל בסיס הצעתו למכרז.
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 .13.3בתוך  5ימי עבודה ידרש הכשיר השני להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה ,והתחייבותו לקיים את כל
הדרוש להתקשרות עם זוכה במכרז ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים.
 .24ביטוח
 .14.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה
את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .
 .14.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם חברת
ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד
לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.
 .14.3הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה.
 .14.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .14.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת
ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח
שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .14.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה ,שמורה למועצה
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק
אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים
שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .14.5מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה
המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה
כנד רש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה  /הסכם,
חילוט ערבות ההצעה  /ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
 .14.6מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח
על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת ,ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות
המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות
נספח הביטוח.
 .25עיון בהצעת הזוכה
 .15.1מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף
לסודות מסחריים  /מקצועיים .באפשרות המציעים לציין מהם המסמכים  /נתונים המהווים סודות
מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים וינמק את
טענתו בנושא זה.
 .15.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי
או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין
והפסיקה .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
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בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.
 .20הצהרות המציע
 .16.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל
פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת
עבור כל מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב
ממרכיבי העבודה.
 .16.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו  ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי
הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.
 .16.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמין ו/או מי מטעמו
לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .16.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .22שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
_____________________
מועצה אזורית מטה יהודה
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נספח א – 20הצהרת המציע
 .1אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע
_____________________ (להלן" :המציע") מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז
ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם ,ואני מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש
במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז חתום בחותמת וחתימת מורשי החתימה אצל המציע ,כהוכחה לכך
שהמציע מבין ומסכים לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי המציע הוא ספק מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל
יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.
 .3המציע מציע לספק את השירותים על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה
ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
 .4הצעה זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 120 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות.
 .5אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי למציע ל א תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,ו/או
ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.
 .6למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה
ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם
לנמק את החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה
ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו,
לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה על המציע בלבד במלואן ,ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .1אני מצהיר ,כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז .המציע מתחייב לשתף פעולה עם
המועצה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .1ידוע לי ,כי הספקת השירותים ,על פי מסמכי המכרז ,מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות
והמציע מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית
על הוראות כל דין.
 .1מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות ,הציוד ,חומרי העזר ,כח אדם וכל
יתר הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .10ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי ,ולא תהינה למציע כל טענה בדבר הפסד.
 .11אם הצעת המציע תתקבל ,המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )5ימי
עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:
 .11.1לחתום על ההסכם מסמך ב' ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום.
 .11.2להמציא למועצה ערבות בנקאית בסך ( ₪5,000חמשת אלפים שקלים חדשים) ,להבטחת קיום תנאי
ההסכם ,בנוסח נספח ב 10למסמכי המכרז ,ועל פי מסמכי המכרז.
 .11.3להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ב 30למסמכי המכרז.
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© כל הזכויות שמורות למועצה אזורית מטה יהודה
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
 .12אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  11לעיל כולן או מקצתן יאבד
המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת
להצעה זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.
 .13כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא י הא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז..

לראיה באתי על החתום:
שם המצהיר ______________________:תפקיד במציע___________________________:
שם המציע _________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
תאריך _____________________
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חתימה וחותמת _______________________,עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה אזורית מטה יהודה
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א -10ערבות השתתפות
לכבוד:
המועצה האזורית מטה יהודה
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש ") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
2,500ש"ח (הסכום במילים :אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים ) ,להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם
השתתפותו במכרז מס'  12/2022לשירותי העתקות ,צילומים ותווין ומילוי תנאיו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו תוך 3
ימים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל.

ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  20/11/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  20/11/2022לא תענה.
לאחר יום  20/11/2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה אזורית מטה יהודה
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א - 30תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע_______________________ (להלן" :המציע").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1116
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1111 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .4למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  3לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה__________________:
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
חתימה וחותמת____________:
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א -40תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים נשוא מכרז לשירותי העתקות צילומים ותווין ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי
לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של
ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין.
המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,
והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד
עניינים.
 .1מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:
_______________________
שם

______________________
חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאח ר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך
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_________________
חתימה וחותמת
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א – 50תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ__________________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם
______________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף 1
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1115-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז 1111-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1161-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
שם המצהיר וחתימה ____________________________
תאריך____________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע
בפניי ה"ה_________________ מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את
תוכנו ואמיתתו.
__________________
_________________
חתימה
תאריך
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א - 00תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע ") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז
לשירותי העתקות צילומים ותווין ( להלן" :המכרז").

.2

הרייני מצהיר כדלקמן:
.2.1

המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1152-פקודת
מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1115-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח-
 ;1111סעיפים  210עד  313 ,211עד  313ו 414-עד  431לחוק העונשין ,התשל"ז ,1111-למעט הרשעות
שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1111-
או (מחק את המיותר)

.2.2

המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות_____________________________________ :
____________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

.3

הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1111-

.4

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

חתימת המצהיר____________________ :
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

_____________________
תאריך
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_________________
עו"ד
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א -20אישור בדבר מורשי חתימה

אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של המציע_____________ ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
שם _______________________________________:ת.ז____________________:.
שם ______________________________________:ת.ז_____________________:.
שם______________________________________:ת.ז______________________:

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 

אצל המציע________________________________________________:
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:

 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת המציע
מחייבת את המציע.

תאריך____________________:

רו"ח/עו"ד_______________________:

**ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א – 80פירוט ניסיון קודם
בטבלאות להלן יפרט המציע את עמידתו בתנאי הסף:
 3.1ניסיון :מציע שהינו בעל ניסיון מוכח בהספקת שירותי העתקות ,צילום מסמכים ,תווין ושירותי דפוס שונים,
דוגמת הנדרש למועצה עפ"י מכרז זה ,ובמהלך שלוש ( )3השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת מכרז זה ,סיפק
את השירותים כאמור לפחות לשתי ( )2רשויות מקומיות ו/או ועדות סטטוריות לתכנון ובניה ו/או תאגידים
עירוניים בהיקף כולל של ( ₪ 30,000לא כולל מע"מ) בשנה לפחות ,לכל התקשרות.
ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים .מומלץ לצרף המלצות.
שם הלקוח

תחילת
ההתקשרות
(מחודש ושנה)
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תום תקופת
ההתקשרות
(עד חודש ושנה)

היקף כספי שנתי ממוצע
של ההתקשרות
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פרטי איש קשר אצל
הלקוח

חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח א -90טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים
המפורטים להלן:
על פי נספח
אסמכתא
יש/
בחוברת

.1

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,חתומים לאישור בחתימה
וחותמת  +קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז

.2

הצהרת המציע

נספח א1/

.3

ערבות השתתפות

נספח א2/

.4

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח א3/

.5

תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח א4/

.6

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

נספח א5/

.1

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

נספח א6/

.1

אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה נספח א1/

לא נדרש

הנוכחית.
.1

פירוט ניסיון קודם

.10

תעודת עוסק מורשה

.11

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1116-תקף לשנה
הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.

.12

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית

.13

תאגיד -תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים
מסוגו.

.14

תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות,
בתוקף לשנה הנוכחית.

נספח א1/

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע
מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין
אם לא.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

מסמך ב' – הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב__________ ביום _________ לחודש _______ שנת _______

המועצה האזורית מטה יהודה
מרכז אזורי הר טוב ד.נ.שמשון ( 1110000להלן "המועצה" או "המזמין")

בין:

מצד אחד;
לבין  :שם ___________________ :
מס' תאגיד/מס' ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
פקס __________________ :
(להלן " הספק")
מצד שני;
הואיל
והואיל
והואיל
והואיל

והמועצה פרסמה מכרז  12/2022לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין (להלן "השירות0השירותים");
והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה;
והספק מצהיר בזאת שלצורך מתן השירותים הינו מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם
המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .2מבוא וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת המכרז,
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .1.4על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז.
 .1.5במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
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המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
 .1הגדרות
 .2.1הסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה .בהסכם
ובמסמכיו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
המועצה האזורית מטה יהודה ,לרבות הוועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה.
"המזמין0המועצה"
מנכ"ל המועצה או בא כוחו שהוסמך על ידו לעניין מכרז  /הסכם זה או חלק ממנו או
"הממונה0המפקח"
ממלא מקומו ,או מי שימונה על ידי גזבר ומזכיר המועצה.
מכרז  12/2022לשירותי העתקות ,צילומים ותווין.
"המכרז"
מי שהגיש הצעה למכרז זה.
"המציע"
המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה .לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו,
"הספק"
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המועצה) ,יורשיו וכל הבאים
בשמו או מטעמו.
קבלן אשר מספק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה.
"קבלן0ספק משנה"
"השירותים0העבודות" מכלול העבודות והשירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות
כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו.
המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע העבודה.
"התמורה"
מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.
"המדד"
הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.
"ההסכם0החוזה"
יום מנוחה ,כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף 11א .לפקודת סדרי השלטון
"חג"
והמשפט ,תש"ח.1141-
 .2.2הגדרות נוספות מפורטות במפרט השירותים המצ"ב בנספח ב.1/
 .3השירותים:
השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם הספקת שירותי העתקות ,צילומים ותווין כמצורף וכמפורט
במפרט המצ"ב כנספח ב , 1/ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,בפרט ,ובכל מסמכי המכרז
המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,בכלל.

 .4תקופת ההסכם
 .4.1תקופת ההסכם תהיה למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים.
 .4.2בתום תקופת ההסכם ,רשאית המועצה בהתאם לשיקול דעתה להאריך את ההסכם לתקופות נוספות עד
 12חודשים כל אחת ,ובלבד שסך תקופת ההסכם ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  60חודשים.
 .4.3הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול
דעתה הבלעדית של המועצה ,לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם ,או תום כל תקופה של
הארכת ההסכם ,לפי העניין.
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המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
 .5התמורה
 .5.1תמורת מתן השירות כנדרש על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של המועצה ,תשלם המועצה לספק
את הסכומים בהתאם להצעתו הנספחת להסכם בנספח ב ,40ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן
"התמורה").
 .5.2המחירים יהיו תקפים במשך כל תקופת ההתקשרות ,כמפורט להלן:
.5.2.1המחירים הנקובים בהצעה יוצמדו תקופתית למדד המחירים הכללי לצרכן ,המתפרסם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי (להלן" המדד") ,כמפורט במסמכי הצעה זו.
.5.2.2הצמדת המחירים תחל החל מהחודש ה –  11ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הקבלן.
.5.2.3ההצמדה למדד תהיה בתקופות בנות  12חודש כל אחת.
.5.2.4מדד הבסיס לתקופת ההצמדה הראשונה (מהחודש ה –  11להתקשרות ועד לחודש ה – 30
להתקשרות) יהיה המדד הידוע במועד תחילת השימוש במערכת כאמור בסעיף ד' שבהמשך.
.5.2.5ההצמדה למדד ,בכל תקופה לאחר תקופת ההצמדה הראשונה ,תהיה שווה להפרשי המדד בין המדד
הידוע בחודש העדכון לבין המדד הקודם לפיו עודכן המחיר( .כגון ,ההפרש בין המדד הידוע בחודש
ה –  30להחלת ההצמדה לבין זה שהיה ידוע בחודש ה –  11להחלתה ,וכן הלאה).
.5.2.6התעריף לאחר כל הצמדה יהיה תקף למשך כל תקופת ההצמדה (  12החודשים הבאים לאחר עדכון
המחיר).
 .5.3מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא ,למעט הצמדה כאמור,
לרבות בשל שינוים בשכר עבודה .כמו כן ,מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע
העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות הספק ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע העבודה,
לרבות הוצאות נסיעה ,אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של הספק ו/או מי מעובדיו,
לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו לספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה או
שייגרמו בקשר להסכם זה.
 .5.4המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי הספק.
 .5.5ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו
 .5.6התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים המפורטים להלן :
 .5.6.1החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם.
 .5.6.2לצורך קבלת התמורה יגיש הספק לממונה מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן
את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.
.5.6.3התמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו.
 .5.0.4התמורה תשולם לספק בתוך  45יום מתום חודש הגשת החשבון למועצה ,בתנאי שאושר כאמור
(ש.)45+
 .0אי קיום יחסי עובד מעביד
 .6.1נקבע בזאת ומוצהר במפורש ,כי עבודת הספק ,לפי הסכם זה ,מתבצעת על ידיו כספק עצמאי וזאת
מהיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק עצמאי והן מהכוונה המפורשת של הצדדים שלא תהיה משולבת
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המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
בעבודתה של המועצה ,וכי בשום נסיבות שהן לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין המועצה לספק ו/או
בין המועצה לבין מי מעובדי הספק .מטעם זה ,לא יהיה הספק ולא יהיו עובדיו זכאים לכל תשלום ו/או
תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על-פי כל דין ו/או נוהג.
 .6.2במקרה שהמועצה תתבע על ידי מי מעובדי הספק ו/א גורם כלשהו בגין אחריות נטענת של המועצה
כמעביד לעובדיו הנובעת מהסכם זה ,הספק יפצה ו/או ישפה את המועצה תוך  30יום בגין כל סכום
שאותו המועצה תחויב לשלם .האמור לעיל יחול גם לגבי כל תביעה בקשר לשכר ששולם בנגוד לחוק שכר
המינימום או השכר המקובל בענף אליו התובע משויך על פי הסכם קיבוצי כלשהו.
 .6.3הספק ישלם עבור עצמו ויפריש עבור עובדיו את כל התשלומים המחויבים על פי דין ,לרבות מס הכנסה,
מע"מ ,ביטוח לאומי ,וכל מס או תשלום החלים על ספק עצמאי ו/או מעביד עקב ביצוע הסכם זה ולא
פחות מהמגיע לעובד על פי חוק שכר המינימום ו/או השכר המגיע לו על פי הסכם קיבוצי החל עליו-
הגבוה מביניהם

 .2סודיות
 .1.1הספק מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר יגיעו לידיו
במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ובין על ידי גורם אחר
אגב ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.
 .1.2חובתו של הספק ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של הסכם זה.
הספק ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת
מיד עם דרישתה הראשונה.
 .8העדר ניגוד עניינים
 .1.1הספק מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא תעמיד את הספק
או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה
וביצועו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות כל דבר הנובע ממצבו של הספק ,מעמדו ,עיסוקיו ,לקוחותיו וכי אם
קיים חשש כאמור ,הצהיר עליו במפורש במסגרת ההצעה.
 .1.2הספק מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת קיומו של חשש
לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה ,וזאת באופן מיידי עם היוודע לספק דבר הנסיבות
אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.
 .1.3המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הספק בעת ביצוע עבודותיו
ומתן השירותים בהסכם זה ,לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.
 .1.4בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת
בא/ת כוח המועצה.
 .9אחריות הספק
 .1.1הספק מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות על פי
הסכם זה ,וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי עובדיו ,לרבות תשלום שכר מינימום
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המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין .המזמין מצידו ,לא יהא תשא באחריות כלשהי
כלפי עובדי הספק.
 .1.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אין הספק זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על פי כל
דין או נוהג.
 .1.3הספק מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם למזמין ,למועסקים על ידו או לכל
צד שלישי ,כפועל יוצא ,ישיר או עקיף מן השירות ו/או בגין הפרת דין כלשהו או תנאי הסכם זה ,בין
שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף ,ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו ,וישפה את המזמין בגין כל תביעה
שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.
 .1.4הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה
וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.
 .1.5היה ויחויב המזמין לשלם לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,תשלום כלשהו המשתלם כרגיל לעובד
ממעבידו ,או שתחויב בתשלום פיצויי נזיקין לצד שלישי או אחר ,יפצה הספק את המזמין בכול סכום בו
יחויב כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.
 .1.6למען הסר ספק ,למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק ,ו/או כלפי צד ג' כלשהו ,על פי חוק
השומרים ,התשכ"ז , 1161-ו/או על פי כל דין אחר ,למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק,
לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.
 .2/ביטוח
 .10.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון הספק,
למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת  ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב ,30והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק"
ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 .10.1.1חבות מעבידים -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק ,ניתן יהיה למחוק סעיף
ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח.
 .10.1.2נוסחי הפוליסות -על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק (אין באמור
כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
 .10.2ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה ,על הספק להמציא לידי המועצה ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום
בידי מבטח הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי המועצה אישור עריכת
ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם
זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1.1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע למועצה ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,
כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .10.3מובה ר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על
הספק ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר
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את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המועצה או מי
מטעם המועצה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .10.4למועצה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק כאמור
לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק
להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .10.5מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות על
המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על
פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת
הביטוח ובין אם לאו.
 .10.6הספק פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו,
המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי
רכב וצמ"ה) ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק
כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .10.1בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף
כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
 .10.1מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות
בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
 .10.1מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 .10.10סעיף זה ("ביטוח") הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת
המועצה מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
 .22ביטול ההסכם
 .11.1המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בכתב בת שלושים ()30
ימים .במקרה כאמור ,לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל סיום ההסכם האמור.
 .11.2בכל מקרה של ביטול ההסכם ,ישולם לספק ,החלק היחסי של התמורה בהתאם לשלב הפסקת העבודה.
 .21ערבות בנקאית
 .12.1תנאי לחתימת הסכם זה הינו כי הספק מסר למועצה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד ,בלתי
ניתנת לביטול בכל צורה שהיא ,בלתי מותנית ונתונה לפירעון מיידי ,עפ"י הנוסח המצורף להסכם כנספח
ב ,10בסך ובתוקף כמפורט בנספח א 10במסמכי המכרז.
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 .12.2בכל פעם שיוארך תוקפו של הסכם זה ,מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות בהתאמה ,קרי עד ל60-
יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות ,על חשבונו .הספק מתחייב להמציא את הארכת הערבות
כאמור למועצה ,בכל פעם ,לא יאוחר מ 10-ימים ממועד הודעת המועצה על הארכת ההתקשרות.
 .12.3לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת ,כאמור בסעיף קטן  10.2לעיל לתקופת ההתקשרות
המוארכת – תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא
סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 .23קיזוז ועיכבון
 .13.1המועצה רשאית לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע מהמועצה על פי
הסכם זה לספק ,כל חוב המגיע למועצה על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינה לבין הספק וכן כל
חוב קצוב אחר המגיע למועצה מהספק  .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את
החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ,ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד
לרשות המועצה כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.
 .13.2למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא.
 .13.3למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא.

 .24העברת זכויות
אין הספק רשאי להעביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ואף לא חלק מהם אלא בהסכמת
המועצה שתינתן לספק בכתב ומראש.
 .25שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בהסכמה בכתב ומראש.
 .20הפרות ופיצויים
 .16.1הספק מצהיר ,כי ידוע לו כי המבוא להסכם זה ,סעיפים  6 ,3על כל סעיפי המשנה שבו 1 ,על כל סעיפי
המשנה שבו 1 ,על כל סעיפי המשנה שבו 10 ,על כל סעיפי המשנה שבו ,12 ,הינם תנאים עיקריים ויסודיים
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של
 5,000ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים בע"מ) לכל מקרה הפרה ,זאת גם במקרה שהמועצה לא תבטל
את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד ותרופה
אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין ,ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול
ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.
 .16.2תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי
ההסכם.
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 .22ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד המועצה ,לא ייחשבו כויתור המועצה על זכויותיה ,אלא
אם כן ויתרה המועצה על כך בכתב ומראש.
 .28כתובות והודעות
 .11.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 .11.2הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך  12שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם יוחזר לשולחו מכל
סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום :
___________________
המועצה

___________________
הספק

אישור עו"ד-לספק שהוא תאגיד
אני הח"מ ________________ עו"ד ,מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה _________________ת.ז ,___________.וה"ה ______________ ת.ז________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ,___________________ :מספר
תאגיד ________________:ולחייב את התאגיד בחתימתם.
_____________
תאריך

_________________,עו"ד
חתימה וחותמת

אישור עו"ד-לספק שהוא יחיד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מ.ר _______ .מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ ת.ז______________ .
_________________
תאריך
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נספח ב – 20מפרט המכרז
 .2כללי
 .1.1המועצה האזורית מטה יהודה (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקת שרותי העתקות ,צילום
מסמכים תווין ושירותי דפוס שונים (להלן "השירותים" או "שירותי מכון העתקות").
 .1.2במסמך זה יפורט אופן העבודה בין המועצה לספק הזוכה.
 .1.3השירותים יסופקו לכל יחידות המועצה .בנוסף ,החברה הכלכלית תהייה זכאית להזמין מהספק שירותים
בתנאי ובתעריפי המכרז .ככל שיוזמן השירות ע"י החברה הכלכלית ,התשלום יבוצע על ידה ישירות
לספק ,ולא על ידי המועצה ,והספק יוציא חשבונית מס על שם החברה הכלכלית.
 .1השירותים הנדרשים למועצה:
 .2.1צילום שחור לבן/צבעוני של מפות ותשריטי תכניות בגדלים שונים ,כולל הגדלת והקטנת קנה מידה.
 .2.2הפקה והדפסת מפות ותשריטים מתוך קבצים ממוחשבים ,לרבות קבצי תמונה וקבצי תוכנות הנדסיות.
 .2.3סריקה ממוחשבת של תכניות וכיו"ב.
 .2.4שכפול חוברות/מסמכים/ספרים ,ע"י צילום (כולל פירוק המקור) ,או ע"י הדפסת קובץ ממוחשב.
 .2.5כריכות מסוגים שונים.
 .2.6יובהר כי הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה והינה להתרשמות מאופי השירותים הנדרשים.

 .3איש קשר מטעם הספק
 .3.1הספק ימנה מטעמו איש קשר שיהווה נציגו להספקת השרותים למזמין לפי מכרז זה (להלן "איש
הקשר").
 .3.2הספק יעדכן את הממונה אודות פרטי איש הקשר ואופן התקשורת עמו ,לרבות מספר טלפון ישיר ,מספר
פקס וכתובת דוא"ל ,תוך  5ימי עבודה מתחילת ההתקשרות עמו או מעת החלפתו (בין אם נעשתה ביוזמת
הספק ובין אם לפי בקשת המזמין כאמור להלן).
 .3.3כל הבקשות למידע ולכל הנדרש לספק מהמזמין לצורך הספקת השרותים נשוא מכרז זה וכל התפוקות
בתהליך הספקת השרותים ו/או בסיומם יועברו לממונה על ידי איש הקשר בלבד.
 .3.4איש הקשר יהיה אחראי מטעם הספק להספקת כלל השרותים הנדרשים למזמין לפי מכרז זה.
 .3.5איש הקשר יהיה מיומן ומוסמך לטפל בכל סוגי השרותים הכלולים במכרז זה.
 .3.6למזמין שמורה הזכות לבקש מהספק ,באמצעות הממונה ,להחליף את איש הקשר וזאת מבלי שידרש
לנמק את בקשתו ,בקשת המזמין להחלפת איש הקשר תעשה בכתב לממונים עליו.
 .3.1היה ויבקש המזמין מהספק להחליף את איש הקשר ,כאמור לעיל ,יודיע הספק לממונה בכתב מי הוא
איש הקשר החדש ומה הם פרטי הקשר עמו ,וזאת בתוך  10ימי עבודה.
 .3.1מוסכם בזאת כי היה ויסרב הספק להחליף את איש הקשר ו/או לא יענה לבקשת המזמין ,כמפורט לעיל,
שמורה למזמין הזכות הבלעדית להביא את ההתקשרות עמו לסיום החל מיום העבודה ה –  11ממועד
הבקשה להחלפת איש הקשר.

עמוד  32מתוך 41

© כל הזכויות שמורות למועצה אזורית מטה יהודה
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה 11:34 23/06/2022 1

חתימה וחותמת המציע

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין
 .4דרישות טכניות להספקת השירותים:
 .4.1הפקה והדפסה של מפות תשריטים יבוצעו על גבי נייר צילום  10גר' לפחות ,באמצעות מכונה ייעודית
ברוחב מינימלי של  10ס"מ.
 .4.2צילום ו/או הדפסות מסמכים (קרי הדפסת מסמכים שאינם מוגדרים "תכניות") ,על דפים בגודל  A3ועד
 , A5על גבי מסמכים בודדים ,חוברות או בכל צבורה אחרת ,תבוצענה בין אם יועברו לספק בעותק מקור
לשכפול והין אם יועברו בקובץ בפורמט של אחת בתוכנות חבילת  OFFICEאו פורמט גרפי כגון .PDF
התמורה לצילום או הדפסת מסמכים כאמור ,תהא המחיר הנקוב בכתב הצעת המחיר לשירות זה
(שורות  8-22 ,2-0בכתב הצעת המחיר) ללא קשר עם אופן ופורמט העברת החומר להדפסה0צילום
מהמזמין לספק (למען הסר ספק ,לא תשולם תמורה בגין "שירותי תווין" לצילום או הדפסת מסמכים
כאמור).
 .4.3העתקות מכל סוג תבוצענה ע"ג נייר לבן במשקל  15גר' לפחות ,או ע"ג נייר חצי שקוף או ע"י פלסטיק
שקוף ,לפי דרישת המועצה .העתקה תתבצע באמצעות מכונת העתקות ייעודית לאותו סוג העתקה
מבוקש ,באופן בו יתקבל העתק דומה או שווה למקור.
 .4.4חישוב אורך הדף שהופק לשם קביעת התמורה יהיה תמיד לפי הצד הקצר של הדף.
 .4.5הדפסה/צילום צבעוני יבוצע במכונה המצוידת במינימום  6גווני צבע.
 .4.6שירותי תווין (פלוטר) יופקו מקבצי  PLTבלבד .מכל קובץ יופק פלוט אחד בלבד ושאר העותקים יופקו ע"י
צילום ,וישולם בעדם תעריף של מחיר צילום.
 .4.1ציפוי ניילון ולימינציה יבוצעו באופן שלא פוגע בצבע של הצילום ולא משנה את הגוון שלו .למינציה
תבוצע בגוון מט.
 .4.1כר יכות יבוצעו ע"י תפירה של הדפים וכריכתם או באמצעות ספירלה .על הספק להיות מסוגל לבצע
כריכה של לפחות  250דפים בחוברת/ספר.
 .4.1סריקות של גיליונות במידות  ,A4-A0לקבצים בפורמט  TIF/JPGוכן  PDFבאיכות  , 300 DPIוצריבה על
 .CD/DVDלמרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו שמורה למועצה הזכות לקבוע כי סריקה תעשה
ברזולוצייה נמוכה מ – .300DPI

 .5אופן הזמנת השירות מהספק
 .5.1השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו על פי דרישה ובהתאם להזמנת הממונה ,כל הזמנת עבודה תעשה
בכתב.
 .5.2העברת החומר לספק תהיה באחת הדרכים הבאות:
.5.2.1מסירת חומר בעותק קשה  /ע"ג  CDוכיו"ב לבית העסק של הספק.
 .5.2.2מסירת חומר בעותק קשה /ע"ג  CDוכיו"ב ע"י שליח שישלח ע"י הספק ,במועד ומאתר לפי החלטת
המועצה ,שירות זה יסופק ללא תמורה נוספת.
.5.2.3העברת חומר בעותק רך ע"י העלאת קבצים להפקה בטופס הזמנה ממוחשב באתר הספק
.5.2.4העברת קבצים בעותק רך ע"י שליחת קבצים בדואר אלקטרוני לספק.
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 .0אופן ההספקה.
 .6.1הספקה של הזמנות עבודה להספקת כמות של יחידות בודדות (עד  10חוברות/סטים של תכניות וכיו"ב)
ליעד ההספקה ,תהיה עד יום העבודה העוקב ממועד קבלת חומר הגלם המאושר להפקה או ממועד קבלת
הזמנת העבודה המאוחר מבין השניים ,אלא אם כן בקשה המועצה במפורש אחרת.
 .6.2ההספקה תהיה ליעד או ליעדים שיפורטו ע"י המזמין בהזמנת העבודה.
 .6.3במקרה של הזמנה להפקת חומר בכמויו ת גדולות או של תפוקה המשלבת מספר הפקות תהיה ההספקה
בתוך  2ימי עבודה.
 .6.4משלוח דחוף:
.6.4.1במקרה של הזמנת עבודה למשלוח דחוף  ,אשר נשלחה לספק מהמועצה עד השעה  ,12:00יסופק
המוזמן עד לשעה  16:00באותו היום.
.6.4.2במקרה של העברת הוראת עבודה למשלוח דחוף לאחר השעה  ,12:00יסופק המוזמן עד לשעה 01:00
למחרת (.)NBD
 .6.5בכל מקרה מסירת התפוקה תתועד על גבי תעודת משלוח או מסמך שווה ערך ,שיחתם על ידי נציג
המועצה במועד המסירה.
 .6.6בתעודת המשלוח יפורטו הן התפוקות המסופקות והן מספר הוראת העבודה .הספקת המוזמן תהיה
בדלפק הספק או במשרדי המועצה או בכל יעד אחר כפי שיקבע בהזמנה.
 .6.1בכל מקרה מסירת התפוקה תתועד על גבי תעודת משלוח או מסמך שווה ערך ,שיחתם על ידי נציג
המועצה במועד המסירה.
 .6.1בתעודת המשלוח יפורטו הן התפוקות המסופקות והן מספר ההזמנה.
 .6.1הספקת פריט פגום:
 .6.1.1בכל מקרה של הספקת פריט פגום ו/או שלא עפ"י הזמנת העבודה או שהמועצה הגיעה למסקנה כי
הפריט אינו מתאים ,תודיע על כך לספק עם אי ההתאמה ו/או הפגם.
 .6.1.2יודגש כי במידה והמועצה תקבע כי יש להחליף את הפריט הפגום יאסוף הספק בחזרה את הפריט
ויחליפו בפריט תקין בתוך פרק הזמן שיקבע ע"י הממונה.
 .6.1.3במידה ולא ניתן יהיה להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין ,יאסוף הספק בחזרה את הפריט
הפגום ויפיק למועצה חשבונית זיכוי.
 .6.1.4יודגש כי ההחלטה בדבר החלפה או החזרת פריט פגום נתונה לשיקול דעתה של המועצה בלבד.
 .6.1.5חישוב התמורה לספק ,יבוצע בהתאם להצעתו בנספח ב -4/הצעת מחיר וכתב כמויות.

 .2דיווחים
 .1.1לפי דרישת המועצה יעביר הספק למועצה דו"ח אודות פירוט השירותים שסופקו על ידו .הדו"ח
יהיה בפורמט של טבלה בקובץ  ,EXCELופילוח לפי דרישת המועצה ,כגון :נתוני כמויות בחלוקה
לסוגי שירותים ,תאריכים וכיוצ"ב.
 .1.2הדו"ח יתייחס לתקופה שתוגדר על ידי המועצה.
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 .8התמורה
.1.1

תעריפי התמורה יהיו לפי הצעת הספק למכרז ,ובתנאי ההצמדה המפורטים בהסכם ההתקשרות.

.1.2

התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים המפורטים להלן :
 .1.2.1החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם.
 .1.2.2לצורך קבלת התמורה יגיש הספק לממונה מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן
את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.
 .1.2.3פירוט העבודות שבוצעו אשר יפורט בחשבון יהיה ברשימות נפרדות לכל מחלקה אליה שויכו
העבודות בעת הזמנתן ,בצירוף תעודת משלוח חתומה.
 .1.2.4התמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו ,על פי תנאי
התשלום כמפורט בהסכם.
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נספח ב – 10ערבות ביצוע
אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז .צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה
לכבוד
המועצה האזורית מטה יהודה (להלן" :המועצה")
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _______________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 5,000
ש"ח (הסכום במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") להבטחת התחייבויות המבקש
בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  12/2022לשירותי העתקות ותווין ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש ______ שהתפרסם ב –  15לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד
הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,תוך  2ימים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של ה סכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.
לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק____________________בע"מ
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נספח ב – 30אישור עריכת הביטוח
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את האישור חתום על ידו וחתימתו תהווה אישור כי בדק עם מבטחיו ,וכי אין
להם הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים .כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור
קיום ביטוחים יש לשאול במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד ,ואין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים
תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור
שם:

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ממעמד מבקש האישור

אופי העסקה
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר

ת.
תחילה

ת.
סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

השתתפות
עצמית
מטבע

סכום

₪

כיסויים נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

רכוש
צד ג'

2,///,///

אחריות
מעבידים
אחריות
המוצר
אחריות
מקצועית
אחר

1/,///,///

פירוט השירותים

,311 ,312 ,328
,3/2 ,3/1 ,318
325 ,319 , ,3/9
329 ,319 ,318

318, 3/1 ,3/2
 0( 331,חודשים)

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

,011 ,012
פירוט הנכסים המבוטחים
סוג הנכס (לדוגמא :רכב/נדל"ן)

(במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')

תיאור הנכס

(לדוגמא :מספר רישוי/כתובת)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  3/יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מספר 12/2022
מכרז לשירותי העתקות  ,צילומים ותווין

נספח ב – 40נספח התמורה כתב הצעת המחיר
 .1להלן רשימת מחירי מקסימום לשירותים לפי מכרז זה .המחירים הנקובים הינם בש"ח ,ללא מע"מ ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל.
 .2על המציע לנקוב בשיעור הנחה קבוע שיינתן על ידו ביחס לכל המחירים המפורטים להלן.
 .3חל איסור לנקוב בהנחה שלילית ,והדבר עלול להביא לפסילת ההצעה .הצעה להנחה בשיעור של  0%לא תביא
לפסילת ההצעה.
 .4מובהר בזאת כי המועצה אינה מתחייבת בדבר היקף העבודות שיוזמנו מהספק ,התשלום יבוצע על פי כמות
העבודות אשר בוצעה בפועל כפי שתוזמן על פי צרכי המועצה.
 .5המחירים המפורט ים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והם כוללים את כל העלויות הציוד,
לרבות עלויות משלוח ,כוח האדם ,החומרים ,המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע
העבודות.
פריט

מחיר מקסימום ₪
ללא מע"מ

יח'

1

צילום/הדפסה שחור לבן A0

יח'

1.2

2

צילום/הדפסה שחור לבן A1

יח'

1.2

3

צילום/הדפסה שחור לבן A2

יח'

0.7

4

צילום/הדפסה שחור לבן A3

יח'

0.1

5

צילום/הדפסה שחור לבן A4

יח'

0.1

6

צילום/הדפסה שחור לבן  -A4דו צדדי (מחיר לדף)

יח'

0.1

7

צילום/הדפסה תכניות על נייר לבן

מ"א

1.2

8

צילום על בריסטול A4

יח'

0.3

9

צילום על בריסטול A3

יח'

0.5

10

צילום על נייר צבעוני A4

יח'

0.5

11

צילום על נייר צבעוני A3

יח'

0.7

12

צילום על נייר צבעוני מ"א

מ"א

3.9

13

צילום שקף (צלולייד) A4

יח'

0.5

14

צילום שקף (צלולייד) A3

יח'

0.7

15

פלוט תצ"א צבע

מ"א

4.1

16

צילום/הדפסה צבעוני A0

יח'

17.7

17

צילום/הדפסה צבעוני A1

יח'

16.3
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פריט

מחיר מקסימום ₪
ללא מע"מ

יח'

18

צילום/הדפסה צבעוני A2

יח'

9.5

19

צילום/הדפסה צבעוני A3

יח'

1.1

20

צילום/הדפסה צבעוני A4

יח'

0.6

21

צילום/הדפסה צבעוני מעל A0

מ"א

16.3

22

שרותי תווין -שטחים צבעוניים A0

יח'

7.5

23

שרותי תווין -משטחים צבעוניים A1

יח'

2.7

24

שרותי תווין -משטחים צבעוניים A2

יח'

4.1

25

שרותי תווין -משטחים צבעוניים A3

יח'

2.7

26

שרותי תווין -משטחים צבעוניים A4

יח'

1.8

27

שרותי תווין -משטחים צבעוניים מעל A0

מ"א

5.7

28

שרותי תווין שחור לבן A0

יח'

1.9

29

שרותי תווין שחור לבן A1

יח'

1.5

30

שרותי תווין שחור לבן A2

יח'

1.1

31

שרותי תווין שחור לבן A3

יח'

0.7

32

שרותי תווין שחור לבן A4

יח'

0.5

33

שרותי תווין שחור לבן מעל A0

מ"א

1.6

34

שרותי תווין צבע קוי A0

יח'

4.1

35

שרותי תווין צבע קוי A1

יח'

3.1

36

שרותי תווין צבע קוי A2

יח'

2.7

37

שרותי תווין צבע קוי A3

יח'

1.9

38

שרותי תווין צבע קוי A4

יח'

1.4

39

שרותי תווין צבע קווי מעל A0

מ"א

3.3

40

סריקה שחור לבן/צבעונית A2

יח'

3.7

41

סריקה שחור לבן /צבעונית A3

יח'

0.7

42

סריקה שחור לבן /צבעונית A4

יח'

0.4

43

סריקה ש"ל /צבעונית מ"א

מ"א

6.1
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מחיר מקסימום ₪
ללא מע"מ

יח'

44

איסוף וכריכה בספירלה כולל קרטון תחתון ושקף עליון-
A4

חוברת

1.9

45

איסוף וכריכה בספירלה כולל קרטון תחתון ושקף עליון-
A3

חוברת

2.3

46

איסוף וכריכה בסרט כולל קרטון תחתון ושקף עליוןA4 -

חוברת

1.2

47

איסוף וכריכה בסרט כולל קרטון תחתון ושקף עליוןA3 -

חוברת

1.6

48

איסוף וכריכה בסרט כולל קרטון תחתון ושקף עליוןA2 -

חוברת

3.3

49

איסוף וכריכה בסרט כולל קרטון תחתון ושקף עליוןA1 -

חוברת

4.2

50

כריכת מתכת

חוברת

0.8

51

חוצץ בריסטול A4

יח'

0.3

52

חוצץ בריסטול A3

יח'

0.4

53

כיס ניילון

יח'

0.3

54

תיקיה צבעונית חזית שקופה

יח'

1.2

55

צריבה CD

יח'

3.0

56

צריבה DVD

יח'

3.3

57

מדבקות  CD/DVDכולל הדפסה

יח'

2.0

58

למינציה (חד צדדי) A0

יח'

10.9

59

למינציה (חד צדדי)A1

יח'

9.5

60

למינציה (חד צדדי) A2

יח'

5.4

61

למינציה (חד צדדי) A3

יח'

3.4

62

למינציה (חד צדדי) A4

יח'

2.7

63

למינציה (חד צדדי) מעל A0

מ"א

10.9

64

קאפה A0

יח'

12.2

65

קאפה A1

יח'

9.8

66

קאפה A2

יח'

7.5

67

קאפה A3

יח'

6.1

68

קאפה A4

יח'

4.9
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מחיר מקסימום ₪
ללא מע"מ

יח'

69

קאפה מעל A0

מ"ר

15.0

70

למינציה  +קאפה A0

יח'

16.3

71

למינציה  +קאפה A1

יח'

12.2

72

למינציה  +קאפה A2

יח'

9.8

73

למינציה  +קאפה A3

יח'

8.6

74

למינציה  +קאפה A4

יח'

6.1

75

למינציה  +קאפה מעל A0

מ"ר

21.8

76

שעת עבודה של גרפיקאי(באישור מפקח מטעם המועצה
בלבד)

ש"ע

40.8

שיעור ההנחה המוצע למחירים המפורטים בטבלה לעיל הינו_______% :
ובמילים____________:אחוזים.
באתי על החתום:
שם המציע ______________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
כתובת ___________________________________:טלפון________________________________
פקס _________________________:דוא"ל__________________________________________ :
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
תאריך _____________________
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