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 חותמת חתימת מציע +

 מערכת אינוונטרלמתן שירותי לשירותי  202226/ מכרז פומבי מס'
 למועצה האזורית מטה יהודה

 כללי  .1

"( מזמינה בזה הצעות המזמינה"  או "המועצההמועצה האזורית מטה יהודה )להלן: " .1.1
)להלן: למועצה האזורית מטה יהודה מערכת אינוונטר למתן שירותי לשירותי מחיר 

 (.  "שירותים"ה

 

 עיקרי ההתקשרות .2

המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הפרטים  .2.1
הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 
המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת 

 והמפורטת.

והכל כמפורט בהסכם המצורף  ר לעיל כאמו לספק את השירותיםבמכרז יידרש  הזוכה .2.2
  הסכם.' לה ובנספח

 .במועדים ובזמנים שיידרשו על ידי המועצה שירותים יסופקוה .2.3

, להוסיף או להפחית, בכל עת, כפי שירותיםשמורה הזכות לשנות את היקף ה למועצה .2.4
שימצא לנכון וללא כל הגבלה שהיא, בהתאם לצרכיה, והתמורה בגין השינויים כאמור 

שב בהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות. לזוכה  לא תהיה כל תחו
 תביעה ו/או טענה  כלשהיא בגין שינוים הנ"ל. 

לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה הזוכה זכאי לתמורה, בהתאם  בתמורה .2.5
 להצעתו, כאמור במסמכי המכרז.

 תיחשב ככוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות התמורה .2.6
המימון של קידום ברשתות החברתיות וכל מדיה פרסומית נדרשת על פי מפרט  לרבות

. התמורה לא השירותים כאמור ייעשה על חשבון נותן השירותים וכלול בתוך התמורה
תפים יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי תשתנה מכל סיבה שהיא. למחירים שבהצעת המשת

 שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין. 

להשתתפות במכרז סף תנאי .3

 
 שלהלן: רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים

 

ניהול ספרים וניכוי "מ, עם אישור בע חברההינו ספק בעל אישור עוסק מורשה/  המציע .3.1
ת"ז.צילום , על המציע לצרף אישור עו"ד/רו"ח על זהות מורשי החתימה ובתוקף מס



( רשויות 5) חמשל מערכת אינוונטרשירותי  1.1.2017בעצמו סיפק החל מתאריך  המציע .3.2
לפחות.  ( מועצות אזוריות2מתוכם שתי ) מקומיות

 
 ערבות בנקאית .3.3

 
צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה, בסך  המציע
למסמכי המכרז.  סכום זה ישמש כערבות לחתימת  ב' נספחש"ח, בנוסח המפורט  5,000

 החוזה ע"י הנותן השירות.
 

שמגיש את  המציעבלבד. לא תתקבלנה ערבויות ע"ש מי שאינו  המציעהערבות תהיה ע"ש  .3.4
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 ההצעה למכרז.
 

אם המועצה תחליט להאריך את תוקף  כולל 1.3.2023עד לתאריך הערבות תהיה בתוקף  .3.5
 מתחייב להאריך את ערבות המכרז בהתאם. המציעההצעות למכרז, כאמור להלן, 

 
אחר הצעתו  המציעסכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה שלא יעמוד  .3.6

בכל שלב שהוא מהצעתו, או במקרה במכרז, או במקרה שיחזור בו בכל צורה שהיא ו
לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה עפ"י תנאי המכרז, או  המציעשיסרב 

הזוכה מהמצאת כל המסמכים הנדרשים, כתנאי מוקדם -המציעבמקרה בו ימנע 
ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, או במקרה בו הצעת  10להשתכללות ההתקשרות, תוך 

 י ועדת המכרזים, והוועדה החליטה על חילוט ערבותו בנסיבות אלה. נפסלה ע" המציע
 

 צירוף מסמכים נדרשים: .4
 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המהווים הוכחה לעמידתו בתנאים לעיל, לרבות:

 קורות חיים/ פרופיל משרד ופרוט ניסיון קודם רלוונטי. .4.1

להוכחת הניסיון  –איש קשר ממליץ פירוט ניסיון נדרש כולל פרטי רשות מקומית ופרטי .4.2
 .לעיל 3.2הנדרש בסעיף 

 לצורך ניקוד איכות –המלצות  .4.3

 תעודת עוסק מורשה. .4.4

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) אכיפת  .4.5
 , תקף על שם המציע, 1976-ניהול חשבונות( התשל"ו

 קף ועל שם המציע.אישור ניכוי במקור מרשות המיסים, ת .4.6

 הצהרת המשתתף – נספח א' .4.7

 נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה – 'נספח ג .4.8

 הסכם חתום על נספחיו - נספח ד' .4.9

 יתר מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע בתחתית העמוד .4.10

כל אישור ו/או מסמך נוסף הנדרש להוכחת עמידתו בתנאים ובדרישות ו/או לבחינת  .4.11
 עמידתו באמות המידה לבחינת נסיון המציע / נותן השרותים מטעמו.

על המציע למלא את פרטיו בנוסח ההסכם במקום המיועד לצד נותן השרותים לחתום  .4.12
קום המיועד לכך בדף עליו ככזה וזאת בחתימה וחותמת של מורשי החתימה מטעמו במ

 האחרון. 

 :אופן הגשת ההצעות .5

אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לרכוש את  ₪ 250את המכרז יש לרכוש תמורה סך של  .5.1
 מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.

סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י על המציע להגיש  .5.2
חו(, כשהם חתומים ע"י המציע. את ההצעה יש למסור באופן המועצה בכתב )ככל שנשל

 שיפורט להלן. 
לא יתקבלו מעטפות הצעה מעבר  ,12:00 בשעה 29.11.2022תאריך לעד  ווגשי ותצעהה .5.3

 למועד זה.
לתיבת תוכנס נספחיה תימסר בשני העתקים במעטפה סגורה אשר כל ההצעה על  .5.4

 בניין המועצה האזורית מטה יהודה.בקומה ב' בהמכרזים הנמצאת בלשכה המשפטית, 
כל סימן  המכרזאין לציין על מעטפת ", וכן, 26/2022מכרז מס' על המעטפה יש לציין " .5.5
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 אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או כל כיתוב אחר.
הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך  .5.6

לא יהא רשאי המציע  ,וכן ,או כל שינוי שהוא ,שינוי למחיר ההצעהו/או מעטפה ו/או 
 לחזור בו מן הצעתו. 

הטפסים והנספחים המצורפים, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בכתב יד קריא וברור בעט  .5.7
 .בצבע כחול/שחור דיו

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף"  .5.8
"המציע"(, בשני עותקים, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז יהיו על או 

 שם המשתתף במכרז בלבד.
מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות  .5.9

ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי 
כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, התקשרות  : תשלום לקידום ממומן,המכרז, לרבות

עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ, 
 בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב  .5.10
שינויים בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה  וכן

 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.
על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף,  .5.11

 הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.
 

 הסתייגויות המציע מההצעה .6
להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג מן  ,ההצעהציע אינו רשאי לשנות את מסמכי מ .6.1

 האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 
למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה  .6.2

או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, תהא המועצה  ההצעההמציע במסמכי 
 לראות: להלן המנויותרשאית להפעיל שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים 

הצעת המציע; לראות בהסתייגויות  תליפס כדיבהסתייגויות כשינוי מהותי המביא ל
בתום לב ולדרוש בלבד ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ו טכניכאילו הן מהוות פגם 

מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה 
 או פרט מהותי בה. 

המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי  .6.3
  החוזה, וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב.

 

שאלות והבהרות  .7

עד אילן אמויאל, מנהל הרכש של ב למר והבהרות בעניין הצעת המחיר יוגשו בכתשאלות  .7.1
 yehuda.org.il-ilana@m באמצעות מייל:  15.11.2022לתאריך 

  .22.11.2022 תשובה בכתב תישלח לכל המשתתפים עד תאריך .7.2
למועד האחרון להגשת הצעות, לבצע שינויים ו/או המועצה תהא רשאית בכל עת, עובר  .7.3

תיקונים במסמכי ההצעה לרבות תנאיה ונספחיה הן ביוזמתה והן כמענה לשאלות 
 המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הליך ההצעות.

תי נפרד מהווים חלק בל ,מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות המועצה עליהן .7.4
ממסמכי ההצעה.  על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו גם את מסמכי התשובות 
והבהרות המועצה, כשהם חתומים בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע, כחלק 

אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע להצעתו . בלתי נפרד ממנה. תנאי זה הינו מהותי
 ה כנדרש, אשר עלולה להביא לפסילת הצעת המציע. בצירוף חתימתו, דינה כאי הגשת הצע

, כי הסתמך בהכנת הצעתו המכרזמודגש, כי לא תתקבלנה כל טענה מצד מציע כלשהו  .7.5
והגשתה למועצה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו במועצה. מובהר בזאת, 

לכך שתשובות  , וזאת בכפוףמר עמרי מנשה כי מלבד תשובות אשר ניתנות בכתב על ידי
אלה צורפו להצעה על ידי המשתתף כחלק בלתי נפרד ממנה, לא יהיה בתשובות בעל פה 

mailto:ilana@m-yehuda.org.il
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 כאמור, כדי לחייב את המועצה כלל וכלל.

המציעהצעת  בחינת .8

מרכיב ל 30% –למחיר ו  70%תעניק המועצה משקל של  זהעל פי הליך  ספקבבחירת ה .8.1
 וכדלהלן: של המציע איכותה

הצעת המחיר הזולה תקבל את הציון  - מהניקוד 60%עד לסך של   -בחינת מרכיב המחיר   .8.2
הגבוה ביותר במדד זה וההצעות הבאות אחריה יקבלו את הציון באופן יחסי. יובהר כי 

 המועצה איננה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

הפרמטרים ו עפ"י המלצותנוקד י - קודמהני 40%עד לסך של   -  איכותבחינת מרכיב ה .8.3
 להלן:ש

לביצוע עבודות נשוא המכרז מקומית הרשות השל חתומה על ידי נציג חיובית המלצה  .8.3.1
 כמפורט להלן: %30 עד -שנים האחרונות  5-מהלך הב

 3% –המלצה חיובית של מועצה מקומית  .8.3.1.1

 6% –המלצה חיובית של עירייה  .8.3.1.2

 10%המלצה חיובית של מועצה אזורית  .8.3.1.3

ברשות מקומית שעובדת עם  EPRעבודה בתוכנת בניסיון המלמדת על המלצה  .8.3.2
 .10% יקבל ניקוד של -שנים האחרונות    5-מערכת זו לביצוע עבודות נשוא המכרז ב

גם שהיא של רשות מקומית  המלצה –ניתן שיהיו כפילויות בין ההמלצות. )לדוג'  .8.3.3

 .(EPRעובדת על מערכת 

 נקד אותן ככל שההצעות עונות על דרישות המועצה.המועצה תבחן את ההמלצות ות .8.3.4

מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה להזמין  .8.4
 העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

יובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו  .8.5
נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לצורך קביעת ציון האיכות של ו/או פרטים 

 המציע ואף להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

אם יסרב מציע למסור פרטים נוספים ו/או הבהרות ו/או מסמכים ו/או הסבר או ניתוח  .8.6
כלשהו כאמור, רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.

ל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר למועצה ניסיון רע עמו בגין התקשרות קודמת ככ .8.7
 או נודע למועצה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר

שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, לרבות מעורבותו בהליכים 
בשל  ,ההתקשרות עמו מצד מזמינים אחרים המשפטיים אשר ננקטו נגדו ו/או הופסק

תהא המועצה רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע , חוסר שביעות רצון
כי קיים חשש לניסיון  הסבורהמועצה מזו של המציע אשר  זולהאחר, אף אם הצעתו תהא 

רע עמו, וזאת מנימוקים שיירשמו ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע בעל ההצעה 
 . /בעלת הניקוד הגבוה ביותרזולהה

 

להצעה כלליים תנאים .9

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין בפרסום  .9.1
 בקשה לקבלת הצעת מחיר משום התחייבות של המועצה להזמין 

 .את השירותים המבוקשים כולם או חלקם
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מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה להזמין  .9.2
את השירותים נשוא נוהל הצעות זה בהיקף כלשהו ובכלל. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה 
במפורש את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה,  הצעות של מציעים בהתאם לכישוריהם 

 .ו יכולתם  הכספיתו/או מהימנותם  ו/א  ניסיונםו/או  

 לפי צרכיה ו/או לפצל את העבודה בין מספר מציעים.עבודה המועצה רשאית להזמין  .9.3

בהגשת הצעה מצהיר המציע כי קרא ובדק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים  .9.4
 הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את טיב השירותים הדרושים.  

ה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההצע .9.5
ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת 

 .   לפסילת הצעתודיון על ההצעה, ואף עלול לגרום 

 

והתקשרות זכיה על ודעהה .10

 

 תימסר לו על כך הודעה בכתב. במכרז  הזוכהעם קביעת  .10.1
 

( ימים את אישור 7תוך שבעה ) מועצהמתחייב להעביר לבמכרז המציע שייקבע כזוכה  .10.2
 קיום ביטוחים בהתאם להוראות ההסכם. 

 
לעיל, תוך התקופה האמורה  10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3

ו/או  שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו
וזאת מבלי  מכרזלבטל את זכייתו של הזוכה ב מועצהחזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה

לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא 
במקרה זה להזמין את ביצוע השירותים מכל מציע אחר, והכל מבלי  מועצהרשאית ה

 פי כל דין.-ו/או עלהמכרז פי -על מועצהם להם זכאית הלגרוע מכל סעד או תרופה אחרי
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה  .10.4
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא מועצהכאמור וה

)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל  ₪ 1,000זכאית לסך של מועצה ה
דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה  9.2יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 

 או מועד המצאת כל האישורים. 
 

 .  המועצהידי -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .10.5
 

ממכרז , על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד נספח ד' ך פנייה זהההסכם המצורף למסמ .10.6
זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים מכרז זה. יש לראות את 

על  יעשה מאמץזה לבין נוסח ההסכם, יהמכרז זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח 
 .הנוסחים ליישב בין שני ידי המועצה

 

מכרזהיטול ב .11

או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת המכרז רשאית לצמצם את היקף  מועצהה .11.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, למכרז 

או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות 
 תקציב וכיוצא באלה. 

 
אך לא  -תהא רשאית מועצה ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי הבנוסף לאמור לעיל  .11.2

 גם בכל אחד מהמקרים האלה: המכרז לבטל את  -חייבת 
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ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מאומדן  .11.2.1
כמחיר הוגן וסביר,  מועצהו/או מהמחיר שנראה ל מועצהמקצועי שנערך/נבחן ע"י ה

לשלם עבור ביצוע השירותים נשוא  מועצהסתמך על המחיר אותו נוהגת הוזאת בה
 זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לביצוע השירותים.מכרז 

 
ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר המכרז , לאחר פרסום מסמכי למועצההתברר  .11.2.2

פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 
נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים,  שהושמטו

 או בלתי שלמים.
 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .11.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 
, לא תהא למי מהמציעים בהליך כל תביעה ו/או דרישה המכרזעל ביטול  מועצההחליטה ה .11.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. מועצהו טענה כלפי הו/א
 



 

אישור תקציבי  .12

כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים במכרז מובהר בזאת כי קביעת זוכה  .12.1
 במועצה.

 
למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא  .12.2

 אלו.כלפי המועצה בשל שימוש המועצה בזכויותיה 

 
 

      
 בכבוד רב,

 
המועצה האזורית מטה 

 יהודה
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 נספח א' 
 הצהרת המשתתף

 
 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 אני הח"מ

 תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא עוסק מורשה:
 __________________שם פרטי________________ שם משפחה: _____________  ת.ז 

 

 תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא תאגיד )חברה / עמותה / שותפות רשומה(:
 שם התאגיד: _______________________  ח.צ./ח.פ./ע.ר  ________________________ 
 מורשה חתימה: ____________________ )שם + שם משפחה(  ת.ז ___________________

 ______________ )שם + שם משפחה(  ת.ז___________________מורשה חתימה: ______
 *חתימה בשם תאגיד תעשה ע"י מספר מורשי החתימה המינימאלי הדרוש לחיוב התאגיד 

 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההוראות  .1
התנאים והדרישות הנדרשים למשתתפים, נוסח ההסכם וטופס הצעת המשתתף, הבנתי את כל 

 מאת המשתתפים במכרז זה, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2
כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי  .2.1

 שרות.אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית המועצה לבטל את ההתק
כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו הינה הצעה  .2.2

 סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 
הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז  .2.3

למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון וההסכם שצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, 
שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד 

 חודשים נוספים, וזאת בהתאם לדרישת המועצה. 3הנדחה( או למשך תקופה נוספת בת 
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים  .2.4

 כי המכרז. במסמ
ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי  10אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .2.5

ההסכם ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים 
ואישור קיום ביטוחים בהתאם לנוסח אשר צורף למכרז נקי מהסתייגויות והערות. עד 

לחוזה ויתר המסמכים הנדרשים תשמש הערבות המצאת הערבות הבנקאית בהתאם 
 שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל התחייבויותינו על פי המכרז.

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית,  .2.6
שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד 

 בדבר גובה סכום הפיצוי המוסכם והפחתתו. לנו כל טענה 
אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .2.7

בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה 
 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

כים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו אנו מצרפים להצעתנו את המסמ .2.8
 כי ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגוייים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

 
 ולראיה באתי/נו על החתום:

 
 ___________________ ___________________        _____________________ 

 כתובת המשתתף                          מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.           שם המשתתף     
 

 ___________________ _____________    _____________________________ 
 שם/ות מורשה/י החתימה של המשתתף              חתימה/ות   מס' טלפון
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 במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן:

 
 

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח התאגיד __________________ מאשר בזאת כי 
חתימות ה"ה _______________, _________________, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף 

חותמת התאגיד מחייבים, עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד והחלטות הגוף המנהל שלו, את 
 התאגיד, לכל דבר ועניין.

 
 
 

___________________ 
 עו"ד/רו"ח
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 ב'  נספח
 

 נוסח כתב ערבות מכרז
 

 לכבוד
 המועצה האזורית מטה יהודה

 

 ____________ 'מס ערבות :הנדון

 לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, "המבקש" –להלן ______ )________________ לבקשת
מערכת למתן שירותי  26/2022 'מס מכרז פומבי עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או המגיע

 "(. המכרז" –למועצה אזורית מטה יהודה )להלן  אינוונטר

דרישות המפורטים התנאים וי כל התחייבויות המבקש על פי המילוקיום ות חלהבטערבותנו זו הינה 
 (. ₪חמשת אלפים  במלים:) ₪ 5,000 לסכום של עד מכרזהבמסמכי 

ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב  3נה ותוך לפי דרישתכם הראשו
בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 1.3.2023תישאר בתוקף עד תאריך וערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 
, על פי כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל  כולל.

 פרטי הבנק כדלהלן:

 שם הסניף: _________________

 כתובת הסניף: _______________

 מספר טל': ______________ מס' פקס: _________________

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת ננהאי זו ערבות

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
         

  



 26/2022מכרז פומבי 
  מערכת אינוונטרלמתן שירותי 

 למועצה האזורית מטה יהודה
 

11 
 ________________ 

 חותמת חתימת מציע +

 נספח ג'
 

 תנאי להעסקה עם גוף ציבורי -נוסח תצהיר  בדבר קיום דיני עבודה 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________  .1

המועצה של  03/2022מכרז מס'  שלבמסגרת ש הצעה "( שהוא הגוף המבקש להגיהגוף" –)להלן 
 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.האזורית מטה יהודה

 
מועד "-" והרשעה"; "עבירה" ; "בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2" הינו כהגדרתם בסעיף ההתקשרות
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן

 כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 
 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו .3

הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד  אוהורשעו ביותר משתי עבירות  לא 
 לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. חלפוההתקשרות, 

 

הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד  
 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. 

 
 :2אליו עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה .4

 

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים  לא 
 שקדמו למועד ההתקשרות.

 

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו  
 למועד ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(.

 
 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן  .5
 

                                                                                               ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                                

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 
משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר 

יעשה כן, שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
  אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

__________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד

 

                                                 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2
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 נספח ד'
 

 התקשרות הסכם
 

 2022טוב ביום  ____ לחודש ____  שנת  -הרשנערך ונחתם ב
 

 יהודה מטה אזורית מועצה   :בין
                   99700, שמשון.נ. ד טוב הר אזורי מרכז:  כתובת   
 ;אחד מצד     "(המועצה)להלן: "   

 
 

 _________________ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ :לבין
 ___________________ 
   (ו/או "נותן השירות" "החברה)להלן: "  

 
 ;שני מצד          

 

למועצה  אינוונטרמערכת למתן שירותי  26/2022מס'  פרסמה מכרז פומבי והמועצה ;הואיל
, הכול כמפורט בהסכם זה ובהצעת המחיר של )להלן: "המכרז"( האזורית מטה יהודה

 ;)להלן: "השירותים"(ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  'ו נספחכ"ב המצהחברה 

 ;והחברה נבחרה לזוכה במכרז   ;הואיל
 השירותים לאופי בהתאם הנדרשיםהכישורים ו האדם כוחידע, ה מצוי החברה ובידי  ;והואיל

 ;זה הסכם נשוא
 את ליתן מעוניינת והחברה החברה מאת השירותים את לקבל המועצה וברצון ;והואיל

 ;זה בהסכם לאמור בהתאם  השירותים

 למתן הנוגע בכל והתחייבויותיהם זכויותיהם את ולהסדיר לקבוע הצדדים וברצון :והואיל
 ;זה הסכם נשוא השירותים

 
 :לאמור הצדדים בין והותנה הוסכם לכך אי

 
 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווים זה להסכם והנספחים המבוא

 ותיאור השירותים ההתקשרות נושא .1

וכמפורט להלן, ובהתאם  למועצה מערכת אינוונטרמטרת ההתקשרות הינה קבלת שירותי  .1.1
 'ה בנספחלמפורט 

מנהל הרכש של  אילן אמויאלמר השירותים יינתנו על פי האמור בהסכם זה ובפיקוח של  .1.2
 והיקף. המועצה תהיה רשאית לשנות ו/או להתאים את נושא ההתקשרות המועצה

ככל שיוחלט ע"י השירותים בהתאם לצרכים משתנים בתיאום עם החברה ועל פי הצורך. 
 המועצה לצמצם את היקף השירותים תופחת תמורת החברה בהתאם.

 והתחייבויות החברה  הצהרות .2

מצהירה כי היא בעלת הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון הדרוש ליתן את  החברה .2.1
 , באיכות גבוהה ובאופן מקצועי, בהתאם להוראות ההסכם. השירותים

 טובה פרזנטציה, נאותה ייצוגיות על שירותה תקופת כל במהלך לשמור מתחייבת החברה .2.2
 כלפי, פשרות ללא ומקצועיות, גבוה אישית ואחריות אמינות לגלות וכן, מכובדת ושפה

 .המועצה
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, יצירתיים ופתרונות, השירות בתחום אחרת לחשיבה יכולת לגלות מתחייבת החברה .2.3
 .זה הסכם נשוא השירותים במתן

שייתן למועצה יהיה ברמה מקצועית גבוהה, על פי  השירותמצהירה ומתחייבת כי  החברה .2.4
הוראות החוק, התקנות וההוראות מטעם גורמי השלטון  ובהתאם להוראות המועצה ו/או 

 מי מטעמה. 

 תסתייע היא מטעמה מקצוע מאנשי לסיוע תידרש בו מקרה בכל כי מתחייבת החברה .2.5
 למתן הדרושים והכישורים הידע להם יש אשר מטעמה ומיומנים מקצועיים בעובדים

 רק יינתנו למועצה השירותים וכי ההסכם להוראות ובהתאם גבוהה באיכות השירותים
 . האמורה ברמה עובדים י"ע

 בעלת הינה וכי המוזמנים השירותים מהות את מכירה היא כי בזאת מצהירה החברה .2.6
 תפעל וכי, זה בהסכם כמפורט התחייבויותיה לביצוע המקצועית וההכשרה, הניסיון, הידע

 .זה הסכם"י עפ השירותים במתן ומרצה כושרה במלוא

 מתחייבת לעמוד לרשות המועצה באופן נגיש וזמין.  החברה .2.7

לחברה ומוסכם עליה כי ככל שלא תהיה המועצה שבעת רצון ממתן שירותיה כאמור,  ידוע .2.8
הרי שהמועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, ולקבוע את היקף 

 קשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ההת

 מטעמה מי/או ו לחברה יתגלו אשר שהוא סוג מכל מידע/או ו הנתונים כל כי לחברה ידוע .2.9
 מלא חיסיון על לשמור מתחייבת והחברה, חסויים הינם,  השירות שירותי מתן במסגרת

 .בתוכנה המצוי המועצה של פנימי למידע הקשור בכל

מתחייבת להתחיל את שירותיה מיד עם מועד החתימה על ההסכם זה, ובתיאום  החברה .2.10
 עם המועצה.  

מצהירה כי פרטי ההסכם והנספחים, וכן השירותים שעליה לבצע עבור המועצה  החברה .2.11
ברורים וידועים לה וכי היא מסכימה להם וכי ברורים וידועים לה כל הפרטים הנוגעים 

הנסיבות והתנאים הדרושים ו/או המוקדמים לביצוע  למתן השירות וכי בדקה את כל
השירות. וכי אין כל מניעה למתן השירות בהתאם להוראות הסכם זה. ולא תהיה לה כל 
טענה בעניין מתן השירות ו/או טענה לפיה אינו יכול ליתן את השירות בהתאם להוראות 

 ההסכם. 
 

 ההתקשרות תקופת .3

חודשים החל מיום ________ ועד ליום  12חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של  .3.1
 "(. התקשרותתקופת ה_________ )להלן: "

 
המועצה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, מעת לעת על פי שיקול דעתה  .3.2

אחת בכל פעם. משך זמן כל תקופת ההתקשרות, כולל ה תקופות של שנ ארבעהבלעדי, ל
. הארכת ההתקשרות תעשה ובלבד שנים חמשתקופות ההארכה, לא יעלה בכל אופן על 

שתודיע על כך המועצה בכתב, בחתימתם של המורשים להתחייב מטעמה ובכפוף לצרכי 
 המועצה ומגבלות התקציב. 

תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ללא כל צורך  המועצה .3.3
עם מסירת  מיד בנימוק כלשהו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. ההתקשרות תגיע לסיומה

על כך ע"י המועצה ולאחר שישולם לחברה השכר עבור השלב שבו הופסקה  הודעה
 העבודה. 

 כל את מיד המועצה לידי החברה תעביר, שהיא סיבה מכל סיום לידי זה הסכם הגיע .3.4
 אחר נכס וכל, זה הסכם"י עפ  שהפיקה תוצר וכל"חות הדו, המסמכים כל וכן המידע
 ונוגע בה הקשור או מטעמה מי או עובדיה ברשות או ברשותה מצוי אשר למועצה השייך
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 הופסקה בו השלב עבור השכר ששולם ובתנאי זה הסכם"י עפ השירותים למתן או למועצה
 .העבודה

 אחר חומר וכל ,במסמכים עיכבון זכות מקרה בשום תהיה לא מעובדיה למי/או ו לחברה .3.5
  החברה. בעקיפין או ישירות המועצה מאת אליו שהגיע כזה בין, למועצה השייך הקשור

 סיום עם מיד, זה בסעיף המפורט כל את, לה שיורו למי או למועצה להשיב חייבת תהיה
 .כלשהי מסיבה עמה ההתקשרות

 

 עובד מעביד יחסיקיום  העדר .4

ו/או  הבינ היהי ולאעסק עצמאי וכי אין  תבעל ה, כי הינהחברה ההסר ספק, מצהיר למען .4.1
 הו/או עובדי ידהלבין המועצה יחסי עובד ומעביד וכי העבודות שתבוצענה על  העובדי

/או לקבל ו לתבועלא יהיו זכאים  הו/או עובדי החברהכקבלן עצמאי וכי  התבוצענה על יד
תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל  כלמהמועצה שכר עבודה ו/או 

 דין ו/או נוהג.

לא יהיו זכאים  ה/או עובדיו החברה כיות האמור דלעיל מוסכם בזאת לפגוע בכללי מבלי .4.2
מהמועצה תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או  ולקבללתבוע 

פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או  פיצויידמי חופשה, 
 נוהג.

 הועל חשבונ הבעצמ תישאבלבד  החברהגש בזאת כי לפגוע באמור לעיל, מוד מבליו בנוסף .4.3
/או לכל רשות אחרת ולמוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה  הבכל התשלומים שיגיעו ממנ

 בגין ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

בכל התשלומים  תישאבלבד  החברהומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  בנוסף .4.4
 תשלומיםכמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה,  ההמוטלים עלי

לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר אם וככל שיהיו לה עובדים אשר יועסקו במתן 
 השירותים על פי הסכם זה.

 שירותיה הגישה  החברה כי אחר מוסמך גורם או לעבודה הדין בית"י ע יקבע אם, לפיכך .4.5
 הצדדים  של ההפוכה המודעת הסכמתם ולמרות זה בהסכם האמור למרות כעובד למועצה

 אז כי למיניהם סוציאליות זכויות/או ו תנאים לחברה מגיעים לכן וכי, ומתמיד מאז
כעובד/ת הינו שכר מינימום הקבוע על פי  לחברה מגיע שהיה השכר כי הצדדים מסכימים

 חוק בעת ביצוע העבודה בפועל )להלן: "השכר המוסכם כעובד"(

 זה הסכם הסותרת תביעה/או ו דרישה תוגש בו ביום למועצה להשיב חייבת תהיה החברה .4.6
 שקיבלה העודפים התשלומים כל את, המועצה של שכיר/ת עובד הינה כי ייטען בהן

)להלן: "הסכום העודף"( וזאת   לעיל כהגדרתו/ת, כעובד המוסכם לשכרה מעל מהמועצה
 למפרע בגין כל תקופת העסקתה. 

 והפרשי, פסוקה ריבית יישא לעיל כאמור, בהשבתו חייבת תהיה שהחברה עודף סכום כל .4.7
 ביום הידוע המדד לעומת לחברה התשלום שביום המחיה יוקר של הידוע למדד הצמדה
 .למועצה הסכום השבת

 פי על למנהלת שיגיע הסכום כל כנגד כאמור עודפים סכומים לקזז זכאית תהיה עצההמו .4.8
 מזכויות לגרוע מבלי וזאת. המוסמך הגורם או הדין בית החלטת פי על או זה הסכם

 .לה המגיעים הסכומים יתרת את  החברה מן לקבל המועצה

 

 החוזה הסבת איסור .5

של המועמדים  האישיים םכישוריה פי ועל בלבד החברה עם נערך זה והסכם מאחר .5.1
 לא וכן אחר לאדם מקצתו או כולו להסב/או ו להעבירו רשאית תהיה לא היא, מטעמה

 .אחר לאדם זה הסכם פי על חובה או זכות כל למסור רשאית תהיה
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את זכותה לקבלת תשלום כלשהו מהמועצה לפי הסכם  להמחותלא תהא רשאית  החברה .5.2
 .המועצה גזברמ בכתבמראש וזה, לאחר, אלא אם קיבלה לכך הסכמה 

 פשיטת הליכי נגדה ננקטו או משפטית כאישיות מלהתקיים החברה חדלה וחלילה חס אם .5.3
 .בוטל כאילו הזה ההסכם וייחשב רגל

"י ע ארכה מתן/או ו כלשהי זכות מהפעלת/או ו כלשהי מפעולה הימנעות או תגובה אי .5.4
מצדה ו/או כעובדות היוצרות כנגד  כוויתור פנים בשום יתפרשו ולא יחשבו לא, המועצה

המועצה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה, ושום זכות ו/או יתרון שיש למועצה לא 
 יגרעו מחמת כך.

 זה להסכם דיםהצד את כדין ולהחתים בכתב לערכם יש זה להסכם תוספת/או ו שינוי כל .5.5
 .מחייב תוקף וכל ערך כל להם יהיה לא בכתב ייעשו שלא תוספת/או ו שינוי וכל

 

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים .6

החברה מתחייבת כי היא ו/או מי מטעמה ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או מידע  .6.1
בכל דרך העלולה שיועבר אליה ו/או מי מטעמה בקשר לביצוע הסכם זה וכן לא תפעל 

 לסכל  מטרת הסכם זה הן במישרין והן בעקיפין.

לא תהיה רשאית למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים  החברה .6.2
, המועצהלמועצה ו/או שהגיע לידיעתה במסגרת מתן השירותים למועצה, לכל אדם שאינו 

תפנה החברה למועצה על  – ללא אישור מפורש ובכתב מאת המועצה. בכל מקרה של ספק
 מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות המידע.

 את גורמים אותם עבור לבצע שלא החברה מתחייבת, כאמור אישור ליתן המועצה סירבה .6.3
 .עימם קשר כל ולהפסיק העבודות

לעיל יחול אף לאחר תום תקופת ההסכם, לצמיתות.  6.1-ו 6.1בסעיפים קטנים  האמור .6.4
קופה של שנתיים בכל הנוגע לניגוד עניינים כאמור בכל הנוגע לשמירה על הסודיות ולת

 להלן.  6.5בסעיף 

 ואין אחרים ללקוחותם דומים שירותי לספק רשאית תהיה החברה ההסכם בתקופת .6.5
 למועצה שירותים אספקת עבור כלשהי בלעדיות להוות כדי זה בהסכם בהתקשרותה

 משום בהם שיש מקצועיים שירותים לספק רשאית תהיה לא החברה זאת עם יחד. בלבד
 מפאת אשר נוספים שירותים/או ו המועצה"י ע המוזמנים השירותים עם עניינים ניגוד

 קיומו בדבר ספק שקיים ככל.  זה הסכם לפי החברה בהתחייבויות לפגוע עלולים היקפם
 התחייבויות במילוי לפגוע עלול היקפו אשר אחר פרטי שירות/או ו עניינים ניגוד של

  תספק ולא למועצה המשפטית לחברה כך על להודיע החברה חייבת, זה הסכם לפי החברה
 המשפטית החברה ידי על חתום מוקדם אישור תקבל אם אלא אחרים לגורמים שירותים

 .באישור הנקובים לתנאים ובכפוף המועצה של

 .מטעמה מי/או ו החברה על הן יחולו זה סעיף הוראות כל .6.6

 

 הפרות וסעדים .7

הוראות סעיף זה הינם תנאים יסודיים והפרה של ולו אחת מהן תיחשב כהפרה יסודית  כל .7.1
 של הסכם זה. 

 האלישפנתה  מועדהמ ימים 3 תוך ההפרה את נהתיקהפרה יסודית ולא  החברה ההפר .7.2
 שייראו ככל משפטית ותרופה סעד כל ולקבל לתבוע המועצה רשאית תהיה, המועצה
 .לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את החוזה לאלתר, את מבלי המקרה בנסיבות
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 הרוחני הקניין זכויות .8

 המועצה קניין הינם זה חוזה פי על החברה ידי על  למועצה הניתנים השירותים תוצרי כל .8.1
למטרותיה לפי שיקול דעתה, ואף בכל תוספת  םבה להשתמש זכאית תהיה והיא ורכושה

שהחברה תוסיף לעבודה כלשהי לא יהיו לחברה שום זכות יוצרים ו/או כל זכות משפטית 
 אחרת הראויה לתמורה כלשהי מעבר לתמורה על פי הסכם זה.

מוותרת בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש בכל חומר שהוכן  החברה .8.2
עילה שהיא לרבות  ומכלעל ידה או ע"י מי מטעמה, מכל סוג ומין שהוא, בהתאם לחוזה זה 

 זכויות יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני אחר.
 

 יושיפו אחריות .9

 מין מכל נזק לכל אחרת או/ו נזיקית, חוזית שהיא עילה בכל אחראית תהיה לא המועצה .9.1
 שיסופקו השירותים עקב שיגרם נוחות אי, הכנסה אובדן, הוצאה כל לרבות שהוא וסוג

 .  זה הסכם עם בקשר מטעמו מי או/ו השירותים נותן ידי על

 או/ו פגיעה או/ו נזק לכל מוחלטת באחריות מועצהה כלפי אחראי יהיה השירותים נותן .9.2
 לצד או/ו מטעמה למי או/ו מועצהל ייגרמו אשר, שהוא סוג מכל, תוצאה או/ו הוצאה
 השירותים נותן מהתחייבויות איזו הפרת או/ו זה הסכם מביצוע כתוצאה כלשהו שלישי

 .זה הסכם לפי

 נותן של אחריותו או/ו מהתחייבויותיו לגרוע כדי להלן כמפורט ביטוחים בעשיית אין .9.3
 .  זה הסכם פי על השירותים

 בשווי מועצהה את לשפות השירותים נותן מתחייב, השירותים נותן רשלנות של במקרה .9.4
 מכל למעט מבלי וזאת, אבד או שניזוק זה תחת חדש דבר לקנות, האפשר במידת או הנזק
 .השירותים נותן כנגד מועצהל שיעמדו אחרים תרופה או סעד

 להתפשר או/ו לשלם תיאלץ או/ו תתבע בו מקרה בכל מועצהה את ישפה השירותים נותן .9.5
 נזק כל או/ו השירותים נותן של באחריותו היה אשר מחדל או/ו מעשה או/ו אירוע כל בגין

 . זה הסכם פי שעל התחייבויותיו אחר השירותים נותן ימלא ולא במידה ייגרם אשר
 

 אופן תשלום התמורה .10

מהסכום הכולל        20%ישולם לספק  שבנספח ה'עם סיום שלב א' בשלבי העבודה  .10.1
 .)נספח ו'(בהצעת המחיר  1שבסעיף 

מהסכום הכולל        50%ישולם לספק  שבנספח ה' עם סיום שלבים ב'+ג' בשלבי העבודה .10.2
 .)נספח ו'(בהצעת המחיר  1שבסעיף 

מהסכום הכולל        30%ישולם לספק  שבנספח ה'עם סיום שלבים ד'+ה' בשלבי העבודה  .10.3
 .)נספח ו'(בהצעת המחיר  1שבסעיף 

 ,)נספח ו'( )תמיכה שוטפת( שבהצעת המחיר 2ככל שהמועצה תחליט לממש את סעיף  .10.4
( 50%וחצי שני )( בתחילת תקופת השירות 50%חלק זה ישולם בשני שלבים, חצי ראשון )
 לאחר חצי שנה מתחילת תקופת השירות.

 

 וביטוח נזיקין .11

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב נותן השירותים  .11.1
, ביחד מועצהלטובתו ולטובת הלבטח על חשבונו הוא אצל חברת ביטוח מוכרת בישראל, 

ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ההתקשרות נשוא החוזה זה, 
 '. זבנספח כל ביטוח לכיסוי אחריותו על פי הסכם זה, לרבות את הביטוחים המנויים 
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 על זכויות  ויתור .12

ות שהוקנו לה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכוי השתמשה .12.1
ביצועו, כולו  את ה המועצההפסיקבהסכם זה לרבות ביטול ההסכם, כולו או מקצתו, או 

ו/או או מקצתו, לא תהיה לחברה עילת תביעה כלשהי נגד המועצה בגלל ביטול ההסכם, 
 ,ובלבד שהדבר נעשה בהתאם להוראות הסכם זה ,אחרת סיבהכל  אוו/בביצועו  הפסקה

 אוו/תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין  אוו/והחברה לא תהיה זכאית לתבוע פיצוי 
 .האחרת סיבהמ אוו/הפסד העלולים להיגרם כתוצאה מסיבת הביטול, ההפסקה 

 מהמקרים אחד בכל, המועצה רשאית תהיה זה הסכם לפי המועצה מזכויות לגרוע מבלי .12.2
 ללא ולהשתמש לאחר השירותים המשך ביצוע את למסור לעיל כאמור ההסכם ביטול של

 מהווה זה הסכם על החברה של חתימתה ועצם, החברה ידי על שנעשו בשירותים הגבלה
 .לכך הסכמה

 שונות .13

ההסכם  יעפ" לההנתונות  מהזכויות כלשהי באיחור, זכות פה, או אכהמועצה פהאכ לא .13.1
האמורה  על הזכות ויתוראו בסדרת מקרים, לא יראו בכך  מסוים דין, במקרה יו/או עפ"

ו/או על זכויות אחרות כלשהן.  מבלי לגרוע מזכותה של המועצה כאמור בסעיף זה  מובהר 
ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני תוקף,  זכויותכי ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על 

 הצדדים. י"עאלא אם יינתנו מראש ובכתב 

ן הצדדים בקשר עם הסכם זה תהיה לבתי בכל המחלוקות שיתגלו בי המקומיתסמכות ה .13.2
 ירושלים בלבד, על פי סמכותם העניינית. מחוזהמשפט  המוסמכים ב

 .זה להסכם במבוא כמפורט הן הצדדים כתובות .13.3

הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה  כל .13.4
שעות מעת המסירה ואם נשלחה  72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  –ביד 

 תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה. –בפקסימיליה 

 

 
 

 לפיכך  באנו  על  החתום: 
 

_____________________      ____________________ 
 המועצה                                                                                        החברה     
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 נספח ה'
 לשירות מערכת אינוונטר דרישות טכניות ותכולת עבודה 

 

לרבות  מועצהבכל מוסדות המצאי   –מערכת אינוונטר מנהלת  מועצה אזורית מטה יהודה .1

לטובת עדכון מערכת האינוונטר ותחזוקה השוטפת שלה נדרשת המועצה לספק , מוסדות חינוך

 לביצוע העבודות לפי מסמך דרישות זה.

 תכולת העבודה:

 : כוללת תכולת העבודה .2

 .שיפור הליך הרכש וניהול האינוונטר .2.1

 ותכנית עבודה להסדרת המצב הקיים.מצב קיים וגיבוש המלצות  אבחון .2.2

  המועצה.ספירת מוסדות  .2.3

 .קליפות ביציים עם ברקוד –טחון וניל מתכלה ין במדבקות בסימו .2.4

 .EPRהזנת ממצאי הספירה לתוכנת  .2.5

 ים הקיימים והקמת קטלוגים חדשים ככל שידרש.טיוב הקטלוג .2.6

 .טיוב קובץ המחסנים .2.7

 .הפקת דוחות מפורטים ומרוכזים לרבות יצוא באקסל .2.8

 במועצה. כתיבת נהלים והדרכת רפרנטים .2.9

 

 שלבי העבודה:

 :הכנות מקדימות – שלב א .3

 .במועצהפגישות עם מספר בעלי תפקידים רלוונטיים  .3.1

 זיהוי מצב קיים מבחינת תהליכים, דוחות וטפסים.  .3.2

 .קטלוג פריטים הקייםמבנה בחינת  .3.3

 .בחינת קובץ מחסנים הקיים .3.4

 הקמת אתרי המועצה לפי מבנים ויחידות ארגוניות. .3.5

 ובהתאם לצורך ביצוע התאמות. EPR פגישות עם נציגי חברת התוכנה .3.6

 אישור מדבקת הסימון לרבות הכיתוב עליה.  .3.7

תכנון העבודה וטפסים, קביעת נהלי עבודה, הגדרת שיטת עבודת  -בניית תכנית עבודה  .3.8

 הסופרים, הרישום ותפוקות העבודה.

 .בפרויקטעדכון כלל דרג המנהלים הרלוונטיים במועצה  .3.9

 היכנס ליחידות המועצה.הפקת מכתב עדכון שיאפשר לסופרים ל .3.10

 קבלת הדרכת בטיחות לסופרים.  .3.11

 

 ספירה: –שלב ב  .4

 .מול יחידות המועצה תיאום מועדי הספירה .4.1

 ספירת הפריטים ע"פ אתרים ורישום הממצאים. .4.2
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הספירה של ציוד אינוונטר תקיף טובין כמו ריהוט )כסאות, שולחנות, ארונות  .4.3

וכדומה(, מחשוב )מחשבים, מסכים, וכדומה( תקשורת ומשק )טלפונים, מזגנים, 

 וכדומה(. DVDוכדומה(, אור קולי )טלוויזיות, מקרנים,  

 ספרות( או מספרי מדבקות של המכשירים 6ירשמו המספרים המוטבעים )לפחות  .4.4

 החשמליים. 

 הסופרים יספרו שיטתית ויסמנו ע"פ מסלול הליכה את כל החדרים באתר.  .4.5

 .הסופרים יבדקו התאמה בין בעלי התפקידים היושבים במשרד לבין השם בקטלוג .4.6

 הסופרים יתבקשו להחתים את מנהלי/נציגי המוסדות על דפי הספירה.  .4.7

 דיווח יומי/שבועי ללקוח על התקדמות העבודה וחריגים.  .4.8

 

 :סימון –שלב ג  .5

 .כלל הפריטים הדרושים לכךבמהלך הספירה יבוצע סימון  .5.1

הכוללת לוגו המועצה,  –הסימון יבוצע במדבקה בטחון במתכונת )קליפות ביצים( .5.2

 " + מספר רץ + ברקוד של המספר הרץ מועצה אזורית מטה יהודהכיתוב "רכוש 

 . ותיכלל במחיר ההצעה עלות המדבקות חלה על המציע .5.3

 

 :הקלדה –ד  שלב .6

 . EPRלהקלדת ממצאי הספירה  .6.1

 טים חדשים. "פתיחת מק .6.2

 הצורך.לפי  –הפקת דוחות הפרשים  .6.3

 

 הטמעה והדרכה: –שלב ה  .7

 חוברות מודפסות של כלל הציוד. 3הפקת דו"חות ספירה מפורטים לרבות  .7.1

 העברת מדיה מגנטית. .7.2

 בעלי התפקידים לשיטת עבודה נכונה. הדרכה .7.3

 לשמירה על רמת ניהול אינוונטר תקין. כתיבת נהלי עבודה .7.4

 

 )אופציונאלי(שלב ו'  תמיכה שוטפת:

שלבי העבודה המועצה תבחן אפשרות להמשיך התקשרות מול הספק הזוכה לצורך בתום  .8

 תמיכה שוטפת במהלך שנת העבודה בתחום האינוונטר בנושאים הבאים:

 ייעוץ שוטף להתנהלות וניהול נכון של האינוונטר. .8.1

 במערכת האינוונטר.   ועדכונם לאחר הספירהבקרת הרכישות שבוצעו בפועל  .8.2

 סימון הרכישות החדשות לרבות הגעה פיזית לאתרי המועצה.  .8.3

 .ספירה וסימון מוסדות ויחידות חדשות .8.4

תוכנת האינוונטר  עדכון, חדשים טים"פתיחת וסגירת אתרים/מחסנים, פתיחת מק .8.5

 והרכש. 

ציוד בגין בלאי  /גריטותטיפול בבלאי לרבות גריעותריכוז חומרים לועדת בלאי ו .8.6

 . ובהתאם להחלטות ועדת בלאי וגניבות
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 מטלות שונות שהמועצה תמצא לנכון הנוגעות לנושא אינוונטר. .8.7

התמיכה תכלול הגעה פיזית של עובד מטעם הספק הזוכה למשרדי המועצה לפחות  .8.8

 שלעיל. פעם אחת בשבוע בתאום מול נציג המועצה לטיפול בנושאים 

כאשר למועצה שמורה  חודשים 12לתקופה של התמיכה השוטפת תחל מתום הספירה  .8.9

ההתקשרות בארבע תקופות נוספות כל אחת בת שנה או חלק  האופציה להאריך את

 ממנה.

ופריטים קיימים רשימת האתרים/יחידות ארגוניות  תכולת העבודה להלן אומדן טובתל .9

לשינוי מעת לעת בהתאם  אלו ניתנים נתוניםה, צלספירה וסימון בהתאם למוסדות המוע

 לצרכים. 

 מצ"ב כנספח למסמכי המכרז  :רשימת האתרים הקיימים נכון למועד פרסום המכרז

xlsx.רשימת אתרים

 
 כמו כן להלן אומדן הפריטים הקיימים במוסדות המועצה:

 רפריטי אינוונט 70,000 -כ. 

 פריטי ספרים ומשחקים. 120,000 -כ 

 

. המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לעיל 9בהתאם לאומדן בסעיף היקף העבודה הוא  .10

מההיקף  10%לצמצם/להגדיל את ההיקף הכספי הכולל של עבודות הספירה בשיעור של עד 

יכול להתבטא לדוגמא  , הדבראת הצמצום/הגדלה לספקהכולל וזאת מבלי לנמק 

 ימים מראש.  7שינוי זה יימסר בכתב לפחות  בגריעתם/הוספתם של אתרים מסוימים.

 

ביצוע העבודה תתבצע עפ"י החוק/תקנות/צווים המחייבים בתחום זה את המועצות האזוריות  .11

 תקין המחויב בתחום זה עפ"י כל דין.ניהול כל בכדי להביא את המועצה למצב הו

 

ועל המציע חלה החובה לפעול ולוודא שממצאי  EPRמובהר בזאת כי המועצה עובדת בתוכנת  .12

 . EPRהבתוכנת  ומעודכנים על ידו הנדרשים נמצאים העדכוניםהספירה וכל 

 

לכל עד שלושה חודשים  - (תמיכה שוטפת – לעיל 8)לא כולל סעיף  לו"ז לסיום הפרוייקט .13

 . ע"י המועצה ממועד קבלת הזמנת עבודההמאוחר 

 

 בהתקשרות זו הפעלת ספקי משנה. תאשרהמציע מתחייב כי הינו הספק המבצע ואין המועצה   .14

 

הזוכה בעל ניסיון וכישורים מתאימים  ספקיהיה עובד של ה הספקנציג לעיל,  8בהתאם לסעיף  .15

 . תוועליו להתנהל באופן שיאפשר בקרה לנציגי המועצה על מהלך עבודלביצוע העבודה 
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נדרש בתום עבודתו להפיק דוחות שונים ע"פ דרישת המועצה  הזוכה הספקבתום העבודה,  .16

לרבות עמידה בדרישות המועצה לקבלת הסברים או הבהרות בקשר לממצאי הספירה ו/או 

 לבצע שינויים בקבצים וזאת למשך שלושה חודשים מתום סיום העבודה והגשת דוחות סופיים. 
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 נספח ו'

 הצעת המחיר

 

מערכת אינוונטר והם בהירים ומקובלים  עדכוןלהמכרז הננו מצהירים בזאת כי קראנו את מסמכי 

 עלינו. 

 

אך כוללים את יתר כלל הוצאותינו  לא כוללים מע"מהסכומים המצוינים בהצעת מחיר זאת 

 בפרוייקט. 

 

כלל ההוצאות הנלוות החלות על מציע ההצעה לרבות נסיעות, אשל,  משוכללותבעלות המבוקשת 

 . כל מה שנדרש לפי מסמך זהספירה, סימון, הקלדה ו

 

היא רשאית או כל הצעה שהיא, ביותר נמוכה את ההצעה ה בחוראין המועצה מתחייבת לידוע לי כי 

 .לפי שיקול דעתהבמכרז בין כמה ספקים או לקבל חלק ממפרט ההצעה והכל  הלפצל את הזכיי

 

 התעריף לעבודה הוא סופי בהחלט ואין בכוונת המועצה לשלם סכום נוסף. 

 

 : לפי נושאיםטכני במפרט הדרישות הרט ומפללהלן הצעתנו בכפוף 

 

 

 סה"כ עלות המבוקשת:

___ש"ח _________________ 1-7מערכת אינוונטר במועצה סעיפים  לעדכון .1

 )לא כולל מע"מ(

____ש"ח ________________ 8עלות שנתית לתמיכה שוטפת כמפורט בסעיף  .2

יכלל בתחשיב בחינת ההצעות במרכיב המחיר אך אין המועצה  –)אופציונאלי  )לא כולל מע"מ(

 מתחייבת לממש סעיף זה(

 פרטי מגיש ההצעה: 

 

 

 _____________ _______ איש קשר: ______________________ שם המציע/חברה:

 ____________________ מס' טלפון: _______ _______________ כתובת:

 ____________________ :נייד ______________________ מייל:אי

 ____________________ תאריך: ______________________ חתימת המציע:

 ____________________ מס עוסק מורשה: ______________________ חותמת המציע:
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  'ז נספח 

 אישור עריכת ביטוח
 לכבוד

       : "המזמין"(.להלן.א מטה יהודה )מ

                                                              )להלן: "המבוטח"(                                                 חברת לבין יהודה מטה בין הסכם: הנדון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


