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מסמך א' :הזמנה להציע הצעות
.1

כללי
 .1.1החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת מציעים
העומדים בתנאי הסף ,להשתתף בהליך המכרז הפומבי לאספקת מוצרי מזון ,בהתאם למפורט
במסמכי המכרז ונספחיו.
 .1.2המסמכים המהווים את מסמכי המכרז (להלן" :מסמכי המכרז") ,הנם כדלקמן:
 .1.2.1מסמך א':

הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן ,על כל צרופותיה ונספחיה.

 .1.2.2מסמך ב':

הסכם התקשרות בין החברה לבין המציע שהצעתו תזכה במכרז ,לרבות צרופותיו
ונספחיו.

 .1.2.3מסמך ג':

כתב כמויות.

 .1.3מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז ,התנאים להגשת ההצעה ,את אופן הגשת ההצעה ואת אופן
בחירת ההצעה הזוכה .על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי המכרז
ולהשיבם לחברה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו ,לרבות ערבות בנקאית בתוקף
כמפורט להלן.
 .1.4החברה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ותהיה רשאית לבטל את
ההליך בכל שלב ככל שלא הוכרז זוכה.
 .1.5החברה תהיה רשאית לבחור זוכה אחד ,או לפצל את הזכייה בין כמה זוכים.
.2

תקופת ההתקשרות
 .2.1תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים ,ולמשך  12חודשים .לחברה תהיה
אופציה להאריך את ההתקשרות ב 4-תקופות נוספות ,כל אחת בת  12חודשים.
 .2.2מובהר כי יהיה על הזוכה לספק את המוצרים בעצמו ,והוא לא יהיה רשאי להעביר את האספקה
לקבלן משנה ,אלא אם קיבל את אישור החברה בכתב ומראש.
 .2.3יובהר כי כתב הכמויות מהווה הערכה בלבד .החברה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את מלוא
המוצרים כמפורט בהצעתו והיא רשאית להזמין מוצרים אחרים ובכמויות אחרות ,בהתאם לצרכיה.
זאת ,בהתאם למחירים שיתקיימו אצל הספק כלפי כלל הצרכנים באותה עת ,שעליהם תבוא הנחה
בשיעור שהוצע ע"י הזוכה.

.3

תנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין החברה לבין המציע הזוכה:
 .3.1בתוך  7ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע ,ימסור הזוכה למזכירות החברה את המסמכים
הבאים:
 .3.1.1אישור קיום ביטוחים כמוגדר במסמכי המכרז.
 .3.2לא הגיש הזוכה את המסמכים המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובה ,תהא החברה רשאית אך לא
חייבת לבטל את זכיית המציע ולמסור על פי שיקול דעתה בלבד ,את מתן השירות לכל מציע אחר,
ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

.4

לוחות זמנים
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לוחות הזמנים המתוכננים להליך הינם כדלקמן:
 .4.1מכירת מסמכי המכרז
 .4.1.1רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע היא תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתו .כל מציע יצרף להצעתו
אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור.
 .4.1.2רכישת מסמכי המכרז תתקיים החל מיום  21.2.2021במשרדי החברה ,ברחוב יהדות ספרד 13
אשקלון ,בשעות  8:30-15:30תמורת  ₪ 1,000שלא יוחזרו בכל מקרה.
 .4.2שאלות הבהרה
 .4.2.1הגשת שאלות הבהרה תתאפשר עד לתאריך  28.2.2021בשעה  13:00באמצעות דוא"ל
 .mazkirut@ironitash.org,ilיש לוודא את הגעת השאלות בטלפון .08-6775409
 .4.2.2החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתייחס או שלא להתייחס לשאלות
ההבהרה.
 .4.2.3כאמור לעיל ,חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות החברה לשאלות
ההבהרה ,כשהן חתומות על-ידו.
 .4.2.4למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה אלא אם ניתנה בהודעה
בכתב כאמור.
 .4.3הגשת ההצעות למכרז
 .4.3.1הגשת ההצעות תיעשה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,לא יאוחר
מיום  8.3.2021בשעה .13:00
 .4.3.2הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות ,לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.
 .4.3.3החברה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
ובלבד ששלחה על-כך הודעה בכתב לכל-אחד מן המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז.
הוארך המועד לפני חלוף המועד להגשת ההצעות ,יראו את כל המשתתפים כמסכימים להארכת
המועד.
.5

הוראות כלליות
 .5.1מסמכי המכרז
 .5.1.1רכישת מסמכי המכרז תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה .רכישת מסמכי המכרז הנה תנאי
להשתתפות במכרז ,ועל כל מציע לצרף להצעתו אסמכתא בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור
לעיל.
 .5.1.2מסמכי המכרז הם רכושה של החברה והם נמסרים למציע לשם השתתפותו במכרז בלבד .אין
לעשות במסמכי המכרז כל שימוש אלא למטרה זו.
 .5.1.3למען הסר כל ספק ,החברה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי המכרז ,חלקם או
כולם ,בין בשלמות ובין לשיעורין ,אלא למטרות ההשתתפות במכרז זה.
 .5.2הבנת תנאים
 .5.2.1המציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל
ביצוע הפרויקט.
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 .5.2.2בעצם הגשת הצעתו מאשר המציע כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קראם והבינם ,וכי הוא
מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הגלומות בהם.
 .5.2.3לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו
מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה .חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא תהיה
החברה זכאית לכל סעד העומד לה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  -חילוט הערבות
הבנקאית (כהגדרתה להלן).
 .5.3שינוי תנאי המכרז
 .5.3.1כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים ,החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ,לשנות,
לעדכן ,או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז ,במידה שהיא סבורה כי שינוי ,עדכון או סייג כאמור
נדרשים לצרכי החברה.
 .5.3.2שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים .הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך
בהודעה בכתב מטעם החברה .המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור
ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו.
 .5.3.3המציעים יאשרו בחוזר קבלת ההודעה מהחברה.
.6

הגשת ההצעות:
 .6.1התאמה לתנאי המכרז
 .6.1.1ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז .על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים
הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים .חובה על המציע למלא את כל
הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.
 .6.1.2ההצעה תמולא בטופס ההצעה ,מסמך ד' למסמכי המכרז .המציע יצרף תדפיס קופה הכולל את
כל המוצרים המפורטים בכתב הכמויות ,וימלא בטופס את המחיר הכולל האמור בתדפיס
הקופה ,ואת אחוז ההנחה המוצע ביחס למחירי המוצרים של המציע.
 .6.1.3ככל שמציע יציג תדפיס קופה שאינו כולל איזה מהמוצרים שבכתב הכמויות ,הרי שלצורך
בחינת הצעתו יראו את המציע כאילו המחיר שהוצע על ידו לגבי אותו מוצר הינו בסך ממוצע
שאר הצעות המציעים לגבי אותו מוצר ,בתוספת ( 20%לדוגמא :אם מציע א' הציע  ,₪ 9ומציע
ב' הציע  ,₪ 11יראו את מציע ג' שלא כלל את אותו מוצר כאילו עלותו  .)₪ 12יובהר כי חישוב
זה ייעשה לצורך בחינת ההצעה בלבד ,ומחיר זה לא יחול במסגרת ההסכם שייחתם עם
הזוכים במכרז.
 .6.1.4יובהר כי הצעת מחיר שאיננה תואמת את ההגדרה האמורה בכתב הכמויות ,לרבות ,בין היתר,
הכללת פריט מסוג או מתוצרת שונה ממה שהוגדר ,תיחשב כאילו לא נכלל בהצעה המוצר
האמור ,ויחול עליה האמור בסעיף  6.1.3לעיל.
 .6.1.5המציע מסכים ,כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר ,תהא החברה
רשאית לתקן הטעויות ,תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא ,וההצעה תכלול את תיקון
הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים.
 .6.2סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
 .6.2.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות טרם הגשת הצעתו ,את פרטי
הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום
תכסיסנות בהליך המכרז.
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 .6.2.2אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין בדבר חובת הגילוי של פרטי ההצעות
המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין גילוי
תוכן מסמכי ההצעה שלו.
 .6.3הצעה חתומה
 .6.3.1ההצעה על כל נספחיה ,תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי החתימה של
המציע (כאשר המציע הנו תאגיד) ,והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו להציע הצעות (בעט
בלבד בצבע כחול).
 .6.3.2המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי ההצעה וכל יתר
מסמכי המכרז נחתמו על-ידי מורשי החתימה כאמור (טופס מס' .)1
 .6.4אופן הגשת מסמכי ההצעה
 .6.4.1על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:
.6.4.1.1

כל הנספחים והצרופות להצעתו ,לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי
שבוצע במסמכי המכרז על-ידי החברה כאמור במסמך זה ,והכל ,כשאלו חתומים
ומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה לא מזוהה.

.6.4.1.2

ערבות בנקאית תקפה בהתאם להוראות מסמך זה.

.6.4.1.3

כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף.

 .6.4.2המציע יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו.
 .6.4.3מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם
התאגיד בלבד .מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו.
 .6.5תוקף ההצעה
 .6.5.1ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך תשעים ( )90ימים מן המועד האחרון להגשת
ההצעות.
 .6.5.2החליטה החברה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל ,תעמוד ההצעה בתוקפה
למשך תשעים ( )90ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות.
 .6.5.3החברה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז ,וזאת עד לאחר חתימת חוזה
עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.
 .6.6בדיקת ההצעות ודירוגן
 .6.6.1החברה תבדוק את ההצעות שהוגשו.
 .6.6.2החברה תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים
ומומחים כפי שתמצא לנכון.
 .6.6.3החברה תהיה רשאית לבצע בדיקות בכל מועד שתראה לנכון ביחס למחירי המוצרים אצל
המציע ,הן ביחס למוצרים שנכללו בכתב הכמויות או חלקם ,והם ביחס למוצרים אחרים,
ולהתחשב בממצאים אלה בדירוג גובה ההצעה.
 .6.6.4ככל שתתגלה סתירה בין גובה ההצעה הכוללת לבין סיכום מחירי היחידה ,מחירי היחידה
יגברו.

6

______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
 .6.7בקשת הבהרות להצעות שהוגשו
 .6.7.1לאחר פתיחת מעטפות המכרז ,תהא החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לפנות למציעים (או
מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים,
לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
 .6.7.2החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים
לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
.7

תנאי הסף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז רק מציעים ,יחידים או תאגידים ,העונים על כל התנאים הבאים:
 .7.1ניסיון מוכח
 .7.1.1המציע מפעיל סופרמרקט הפתוח לקהל הרחב ,וממוקם בעיר אשקלון .לעניין סעיף זה
"סופרמרקט" הינו חנות לממכר מוצרי מזון ומוצרי צריכה נוספים בגודל של  500מ"ר לפחות,
אשר ממוקמות בה לפחות  3קופות רושמות.
על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר עמידתו בתנאי הסף האמור בהתאם לנוסח המצורף
למסמכי המכרז (טופס מס' .)4
 .7.1.2מובהר כי החברה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאמת את הנתונים שהוצגו על-ידי
המציע כאמור (בין באופן מלא ובין באופן מדגמי).
 .7.2ערבות ההצעה
 .7.2.1המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מאת בנק מסחרי ישראלי (לעיל ולהלן:
"הערבות הבנקאית") ,בסך  ,₪ 5,000וזאת להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז;
הערבות הבנקאית תהא ערוכה בנוסח המצורף למסמכי המכרז (טופס מס' .)2
 .7.2.2הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום  . 31/5/2021ככל שהחברה תחליט על שינוי לוחות
הזמנים הנוגעים למכרז זה ,היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות
הבנקאית ,זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.
 .7.2.3למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח שצורף
למסמכי המכרז ,או בסטייה מהוראות סעיף זה (לרבות ,לעניין סכום הערבות או מועד
תוקפה) ,תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.
 .7.2.4על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל מציע הארכת
הערבות בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלושה ( )3חודשים ,ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל
המציעים.
 .7.2.5החברה תחזיר לידי המציע את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או בסמוך
לאחר שנחתם חוזה עם המציע שנבחר לספק את המוצרים והמציע הנ"ל המציא לחברה ערבות
ביצוע.
 .7.2.6החברה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל
חלק ממנו) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים
את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו
במכרז ,לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם
להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.
 .7.2.7מובהר ,כי אין בזכויות החברה כמפורט בסעיף זה ,בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשות
החברה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
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 .7.2.8החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ,מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה
או לפנות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.
 .7.2.9מציע אשר ערבותו הוחזרה לו ,לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז (לרבות בפני בית
המשפט) ,אלא אם כן המציא לחברה ,במצורף לבקשתו לערער את ערבות הצעתו.
 .7.3תנאי סף נוספים
 .7.3.1על המציע להיות בעל אישור בתוקף מרשויות המס על ניכוי מס הכנסה במקור – יש לצרף
העתק מאישור זה.
 .7.3.2על המציע להיות בעל אישור בתוקף מרשויות המס בדבר ניהול ספרים כדין  -יש לצרף העתק
מאישור זה.
 .7.3.3על המציע לחתום על תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר עמידתו בתנאי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו  ,1976בהתאם לנוסח המצורף כטופס מס' .3
 .7.3.4על המציע לרכוש את מסמכי המכרז .יש לצרף אישור בדבר רכישתם.
.8

מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו
 .8.1מבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את המסמכים ו/או האישורים המפורטים במסמך זה ,עליו לצרף
להצעתו את כל הטפסים המצורפים להזמנה זו ,כשהם מלאים וחתומים ,וכן ,קבלה המעידה על
רכישת מסמכי המכרז.
 .8.2בנוסף על כל מציע שהוא תאגיד רשום על-פי דין ,לצרף להצעתו העתק של תעודת האגד של התאגיד
(העתק מאומת על-ידי עו"ד או רו"ח) ,וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד (ככל ששונה),
וכן ,תדפיס מעודכן של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי (קרי ,על חברה לצרף להצעתה ,תדפיס של
התאגיד מרשם החברות).
 .8.3החברה שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתה לצורך הבהרת
ההצעה ,וכן ,לפסול הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.
 .8.4כלל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי ההליך.

.9

השלמת מסמכים:
 .9.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים  -לאחר הגשת ההצעות למכרז  -להשלים מידע חסר לצורך בחינת עמידתו
של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתנאי סף שפורטו לעיל.
 .9.2החברה תקצוב מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת המסמכים.

.10

ההצעות למכרז:
.10.1

ההצעה למכרז תמולא בטופס ההצעה ,מסמך ד' ,ותתייחס למוצרים המפורטים בכתב הכמויות ,וכן
לאחוז הנחה על מחירי המציע.

.10.2

תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.
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.10.3
.11

למען הסר כל ספק מובהר ,כי עלות המוצרים בכל הזמנה תכלול את עלויות ההובלה .החברה לא
תשלם כל תשלום נפרד עבור הובלת המוצרים.

הבחירה בין ההצעות:
.11.1

שיקול הדעת של ועדת המכרזים
 .11.1.1ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה שעמדה בתנאי הסף והיא הזולה ביותר .כן רשאית
ועדת המכרזים לפצל את הזכייה בין כמה מציעים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .עם זאת ,אין
באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד החברה להתקשר עם המציע או המציעים בעל
ההצעה הזולה ביותר ,והוועדה תהיה רשאית להמליץ על בעל ההצעה הטובה ביותר
שתעניק לחברה את מירב היתרונות .בכל מקרה ,ועדת המכרזים שומרת על שיקול דעתה
הבלעדי שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו.
 .11.1.2ועדת המכרזים רשאית לקבוע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי פריטים מסוימים מתוך
כתב הכמויות לא יובאו בשקלול המחיר של ההצעה ,במידה ויתברר כי ההצעות השונות
מתייחסות לפריטים שאינם ברי השוואה.
 .11.1.3במסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ובבחירת ההצעה הזוכה ,רשאית החברה להביא
בחשבון ,בין היתר ,את השיקולים שיפורטו להלן ,ולדרוש מן המציע ראיות לשביעות רצונה
להוכחתם ,וזאת ,גם לאחר פתיחת ההצעות:
 .11.1.3.1ניסיונו של המציע באספקת מוצרי מזון בעבר ,אמינותו וכן המלצות אודות
המציע ,הן לחיוב והן לשלילה.
 .11.1.3.2איכות השירותים לרבות ,ניסיון עבר בעבודה עם המציע (לחיוב או לשלילה) וכן
התנהלות המציע בשירותים שנתן לחברה בעבר.
 .11.1.3.3בחינת מידת יכולתו של המציע לספק את השירות.
 .11.1.3.4כל שיקול אחר או אמת מידה שוועדת המכרזים תראה לנכון לשקול.

.11.2

תיקון טעויות
 .11.2.1ועדת המכרזים רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות
שהוגשו לה.
 .11.2.2תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הוועדה (או מי מטעמה) ויירשם
בפרוטוקול.
 .11.2.3ההודעה על התיקון תימסר למציע.

.11.3

פסילת הצעות
 .11.3.1ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות חסרות,
מוטעות ,או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז.
 .11.3.2אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום
לב.
 .11.3.3אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת החברה על-פי כל דין.
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.11.4

סייגים
 .11.4.1על אף האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין ,ועדת המכרזים רשאית שלא
להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.

.11.5

 .11.4.2במקרה כזה ,המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת החברה ,לרבות בגין
רכישת מסמכי המכרז.
ההסכם
למען הסר ספק מובהר ,כי עד לחתימת ההסכם ע"י החברה ומסירת ההסכם החתום לזוכה ,לא יהא
קיים הסכם בר-תוקף בין הצדדים.

.12

זכות עיון בהצעה הזוכה
 .12.1כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים ,בנימוקיה ובהצעת הזוכה
במכרז ,זאת בתוך  30יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז.
 .12.2משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת המכרזים ,או בחלקים של ההצעה
הזוכה ,אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי ,או סוד מקצועי ,או לפגוע בביטחון
המדינה ,ביחסי החוץ שלה ,בכלכלתה או בביטחון הציבור.
 .12.3ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי החברה בלבד ,בכפוף לתיאום מראש של מועד העיון עם
נציג החברה.

.13

הוצאות ההשתתפות בהליך
 .13.1כל מציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,לרבות ,רכישת מסמכי המכרז וביצוע בדיקות נשוא
המכרז.
.13.2

.14

ביטול על ידי החברה
.14.1

.15

המציע לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה בגין הוצאות אלה.

החברה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את המכרז.

קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים
 .15.1היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה (להלן" :הזוכה המקורי") ,והוא יחל באספקת המוצרים,
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו
מוכרז זוכה אחר (להלן" :הזוכה האחר") ו/או ככל שיינתן צו מניעה ,הזוכה המקורי לא יהיה זכאי לשום
פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור ,אלא לתשלום עבור המוצרים שסופק על-ידיו בפועל ,עד למועד הפסקת
ההתקשרות.

 .16היעדר בלעדיות
 .16.1הזכייה במכרז איננה מעניקה לזוכה בלעדיות על אספקת המוצרים המשרדי לחברה ,והחברה תהיה
רשאית בכל עת לפרסם מכרז אחר ו/או לרכוש מוצרי מזון ממי שאינו הזוכה במכרז ,בכפוף להוראות כל
דין.

רונית מצליח
מנכ"לית החברה
10

______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
טופס מס' 1

אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד
תאריך________ :
לכבוד:
_____________
א.ג.נ.

הנדון :אישור זכויות חתימה בשם תאגיד

הנני ,עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת ,כי ____________________,
החתום/ים על מסמכי ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ (להלן" :המציע")
במסגרת מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון (להלן" :המכרז") מוסמך/ים לחייב את
המציע בחתימתו/ם ,והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.

בכבוד רב,
_______________
מ.ר____________ .
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______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
טופס מס' 2
ערבות בנקאית (ערבות הצעה)
תאריך ________/_____/
לכבוד,
החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
א.ג.נ.
הנדון :ערבות בנקאית מס'__________:
.1

על פי בקשת המציע במכרז ( ________ ,10/2021להלן" :המבקש") ,אנו _______________________
מרחוב __________________________ (להלן" :הערבים") ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
לפי דרישתכם ,עד לסכום של ( ₪ 5,000חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,בקשר
לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת
מוצרי מזון
.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן מידי
ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי הכתובת המופיעה
בראשית כתב ערבות זה.

.3

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על
סכום הערבות.

.4

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,לנמק ,לפרט ,לבסס
או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

.5

כתב ערבות זה אינו ניתן לביטול ,להעברה או להסבה.

.6

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו מיום הוצאתו ,ויעמוד בתוקפו עד ליום .5.2021.31

.7

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות עפ"י דרישת החברה ,ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 6
דלעיל ,במידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות ,תשמר לחברה הזכות לדרוש את חילוט
הערבות -ובלבד שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף  6לעיל.

בכבוד רב,
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______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
טופס מס' 3
לכבוד,
החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ , ____________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים") .למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים.
 .2אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע __________ ומוסמך להצהיר מטעמו /אני
המציע [מחק את המיותר].
 .3עד למועד הגשת ההצעה למכרז מס'  10/2021המציע ובעלי זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר
מינימום") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – 1991
(להלן" :חוק עובדים זרים").
 .4לחילופין ,אם המציע ובעלי זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים
זרים  -במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .5כמו כן ,המציע איננו מעסיק יותר מ 25-עובדים.
 .6לחילופין ,ככל שהמציע מעסיק יותר מ 25-עובדים אך פחות מ 100-עובדים ,הוא מקיים את הוראות סעיף
 9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,תשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות").
 .7לחילופין ,אם המציע מעסיק  100עובדים ומעלה ,הוא פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן .אם קיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן; ככל שלא פנה ,מתחייב המציע לבצע פנייה כאמור; כן מתחייב המציע להעביר העתק
מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות.
 .8הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
חתימת המצהיר

____________________
תאריך
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______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.
מס'_________ ,ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
טופס מס' 4
תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
אני הח"מ _____________ ,בעל/ת ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
.1

אני משמש בתפקיד ______________ אצל חברת _________________ בע"מ ח.פ______________ .
(להלן" :המציע") ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז פומבי מס'
 10/2021שפורסם על-ידי החברה (להלן" :המכרז").

.2

הנני מצהיר ,כי המציע מפעיל סופרמרקט הפתוח לקהל הרחב ,וממוקם בעיר אשקלון .בסופרמרקט שמפעיל
המציע נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה נוספים ,גודל הסופרמרקט עולה על  500מ"ר ,וממוקמות בו לפחות
 3קופות רושמות.

.3

כתובת הסופרמרקט_______________________ :

.4

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _______ מ.ר  ,____ .מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר
זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה
וחתם/ה עליו בפניי.

____________________
עו"ד (חתימה +חותמת)

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
טופס מס' 5
לכבוד:
החברה העירונית אשקלון
שד' דוד בן גוריון 37
אשקלון
(להלן" :החברה")
אישור על קיום ביטוחים
לשימוש החברה העירונית אשקלון בלבד

אישור על קיום ביטוחים – מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון ומוצרי מדף

תאריך הנפקת
האישור:

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

ממבקש האישור
שם :
החברה העירונית אשקלון

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען:
שד דוד בן גוריון  37אשקלון

מען

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ממעמד מבקש האישור
מזמין שירותים

אופי העסקה
☒שירותים
☒ אספקת מוצרים
☒אחר:
אספקת מוצרי מזון
ומוצרי מדף

תאריך
סיום

תאריך
תחילה

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

3,000,000
למקרה
ובמצטבר
לתקופת
הביטוח

צד ג'

מטבע

₪

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח __

 307קבלנים וקבלני משנה
 315כיסוי לתביעות המל"ל
 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ו/או מחדלי המבוטח,
מבקש האישור
 327עיכוב שיהוי
 302אחריות צולבת
 304הרחבת שיפוי
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______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
כיסויים
 308חברות ו/או עמותות
בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם
ו/או עובדיהם ומנהליהם
 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור
 328ראשוניות
 322מבקש האישור יחשב
כצד ג' בפרק זה
 320מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי המבוטח
 גורם אחר חברות ו/אועמותות בנות ו/או גופי
סמך רשותיים ו/או
נבחריהם ו/או עובדיהם
ומנהליהם
 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי המבוטח
 מבקש האישור 329רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'

אחריות
מעבידים

20,000,000
למקרה
ולמצטבר
לתקופת
ביטוח

אחריות
מקצועית

4,000,000

 304הרחבת שיפוי
 308ויתור על תחלוף לטובת
גורם אחר
319
מבוטח נוסף היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח מבקש
האישור
309
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
₪

 328ראשוניות
301
אבדן מסמכים
302
אחריות צולבת
303
הוצאת לשון הרע במסגרת
כיסוי אחריות מקצועית
 304הרחבת שיפוי
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______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
כיסויים
 308ויתור על תחלוף לטובת
גורם אחר חברות ו/או
עמותות בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם
ו/או עובדיהם ומנהליהם
 320חברות ו/או עמותות
בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם
ו/או עובדיהם ומנהליהם (
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח
321
מבוטח נוסף בגין מעשי
ו/או מחדלי המבוטח,
מבקש האישור
309
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
325
מרמה ואי יושר עובדים
326
פגיעה בפרטיות
328
ראשוניות
327
עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח
332
תקופת גילוי  6חודשים
מתום תקופת הביטוח
חבות המוצר
משולב עם
אחריות
מקצועית

4,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 304הביטוח מורחב
לשפות את העיריה,
החברה הכלכלית והחברה
העירונית ויחידות סמך
לגבי אחריותם בגין נזק
עקב פגם במוצרים אשר
סופקו עבורם על ידי
הספק וכל הפועלים
מטעמם לרבות הרכבה.
 301אבדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 303הוצאת לשון הרע
במסגרת כיסוי אחריות
מקצועית
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______________
חתימה וחותמת המציע

החברה העירונית לתרבות ,נוער ,ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
כיסויים
 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ו/או מחדלי המבוטח,
מבקש האישור

 328ראשוניות

2,000,000

ביטוח רכוש-
מבנה ותכולה

₪

 332תקופת גילוי )12
חודשים(
 313נזקי טבע
 314גניבה ,פריצה ושוד
 316רעידת אדמה

פירוט השירותים
 -033מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
 -038מכירה /רכישת/השכרת ציוד
 -061קמעונות

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

פירוט הנכסים המבוטחים (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')
תיאור הנכס (לדוגמא :מספר רישוי/כתובת)
סוג הנכס (לדוגמא :רכב/נדל"ן)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול .סעיף ההתחייבות להודעה לביטול יחול אך ורק ביחס למבוטח הראשי.
חתימת האישור
המבטח:
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מסמך ב'

הסכם
שנערך ונחתם באשקלון ביום ___ חודש ____ שנת 2021
בין

:

החברה העירונית
לתרבות ,נוער ספורט ונופש אשקלון בע"מ
מרח' שד' בן גוריון ( 37בהיכל הספורט) אשקלון
(להלן" :החברה ")

לבין

:

________________________
כתובת__________________ :
(להלן "הספק")

מצד אחד

מצד שני
הואיל :והחברה העירונית מעוניינת ברכישת מוצרי מזון (להלן" :המוצרים") ,בהתאם למפורט במפרט ,בכתב
הכמויות ,ובשאר מסמכי מכרז ( 10/2021להלן" :המכרז") שפרסמה החברה לצורך רכישת המוצרים;
והואיל :וועדת המכרזים של החברה הכריזה על הצעת הספק כזוכה במכרז;
והואיל :וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא

.1
1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו ,לרבות כל מסמכי המכרז ,מהווים חלק בלתי נפרד
הימנו.

1.2

החברה מוסרת בזאת לספק את אספקת המוצרים והספק מקבל בזאת מאת החברה את אספקת
המוצרים.
מהות ההסכם ותקופתו

.2
2.1
.3

הסכם זה הינו לאספקת מוצרי מזון כמפורט בכתב הכמויות .ההתקשרות הינה למשך  12חודשים.
לחברה תהיה אופציה להאריך את ההסכם ב 4-תקופות נוספות ,כל אחת בת  12חודשים.
הצהרת והתחייבות הספק

3.1

הספק מצהיר ומתחייב לספק לחברה את כל המוצרים נשוא הסכם זה ולעמוד בכל הדרישות והתנאים
המפורטים בהסכם זה להלן.

3.2

הספק מצהיר ומתחייב להישמע להוראות המנהל מטעם החברה ולפעול על פיהן .לצורכי הסכם זה
המנהל הינו.______________ :

3.3

הספק מצהיר ומתחייב לדאוג לאספקת המוצרים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם
להתחייבויותיו בהסכם וכי חלה עליו חובת הניהול ,הפיקוח והאחריות לאיכות ,כמות ולוח הזמנים.

3.4

ה ספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר ,על
חשבונו ,לצורך קיום הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,או מי מטעמו וזאת בכפוף לכל
דין .עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר על פי כל דין ,חייב הספק להעסיק רק מי
שרשום כבעל רישיון כאמור.
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הזמנת המוצרים

.4

 4.1החברה תהיה רשאית להזמין בכל עת מוצרים.
 4.2מחירי המוצרים יהיו המחירים המוצעים לכלל הצרכנים בסופרמרקט שמפעיל הספק ,כולל כל
המבצעים המוצעים לצרכנים ,כאשר על מחירים אלה תבוא ההנחה שהוצעה ע"י הספק במסגרת
המכרז .למען הסר ספק יובהר כי מבצעים המוצעים לחברי מועדון של צרכני הספק יחולו אף הם
על החברה ,והספק ימסור לחברה כרטיס חברות במועדון ללא עלות נוספת .ככל שמבצעים
מסוימים ניתנים רק לצרכנים בעלי כרטיס אשראי מסוג כלשהו ,יינתנו מבצעים אלה לחברה
מבלי שהחברה תידרש להחזיק בכרטיס אשראי כאמור.
 4.3ההזמנה תיעשה בכתב ,באמצעות פקס או דוא"ל.
 4.4ההזמנה תסופק לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מועד ביצוע ההזמנה.
 4.5היקף מינימאלי של הזמנה( 500 :חמש מאות) .₪
 4.6הובלת והפצת המוצרים תיעשה ללא עלות נוספת.
 4.7הפצת המוצרים תהיה בפרישה של עד ( 10עשר) כתובות בעיר אשקלון.
 4.8ככל שמדובר בהזמנה בהיקף העולה על ( 5,000חמשת אלפים)  ,₪הפצת המוצרים תהיה בפרישה
של עד ( 200מאתיים) כתובות בעיר אשקלון.
 4.9החברה תהיה רשאית בכל עת להגיע לסופרמרקט המופעל ע"י הספק ולרכוש מוצרים ישירות ,בכל
היקף שהוא .במקרה זה ,וככל שהרכישה לא תעלה על  ,₪ 500הספק לא יהא מחויב להוביל ולהפיץ את
המוצרים ,אך שאר תנאי ההסכם ,לרבות היקף ההנחה הניתן לחברה ,יחולו.
 4.10יובהר כי החברה איננה מחויבת להזמין מוצרים בהיקף כלשהו ,והיקף ההזמנה יהיה נתון לשיקול
דעתה הבלעדי.
התמורה

.5
5.1

עבור אספקת המוצרים תשלם החברה לספק תמורה בהתאם לאמור בסעיף  4.2לעיל.

5.2

הספק ימסור בסוף כל חודש קלנדרי ,חשבונית מס ולצדה חשבון שיפרט את כל המוצרים שסופקו
באותו חודש.

5.3

מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצירוף החשבון המפורט לעיל ,וכן
אישור המנהל כי המוצרים סופק באותו חודש כנדרש ולשביעות רצונו.

5.4

התשלום יבוצע שוטף  45 +יום.
יחסי הצדדים

.6
6.1

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד ,לכל
עניין וצורך ,יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או
מי מטעמו ,לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו ואין הספק ,זכאי לכל תשלום ו/או
זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו ,מאת החברה.

6.2

הספק יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו ,כולל משכורת,
תשלומים וניכויי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות ,תשלום קרנות סוציאליות וכל תשלום אחר
על פי חוק ,וכן לביצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק
לעניין ביטוח עובדים ע"י מעבידים.

6.3

היה ותחויב החברה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד
ממעבידו יפצה וישפה הספק את החברה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת
עו"ד.

6.4

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות
חוק שכר מינימום.
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אחריות פיצוי ושיפוי

.7
7.1

הספק יהיה אחראי כלפי החברה לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן
שייגרמו לחברה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו ,כתוצאה ממעשה או
מחדל במסגרת אספקת המוצרים או בקשר אליה על ידי הספק או על ידי מי שנתון למרותו.

7.2

הספק יהא אחראי בגין כל נזק או קלקול שייגרמו .הספק מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או
קלקול כאמור וזאת באופן מידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של החברה.

7.3

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את החברה ו/או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק
ו/או אובדן ו/או מחדל כאמור בפסקה  7.1לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבו כלשהי של הספק
שבהסכם זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מהסכם זה וביצועו ,ובכל מקרה שהחברה תאלץ לשלם
פיצויים ,קנסות וכול תשלום אחר ,בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה לחברה עצמה
או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מיד עם דרישה ראשונה ,כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או
ריבית והוצאות שהחברה עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא החברה
רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי ההסכם ו/או
להשתמש בערבות הבנקאית שהספק מסר בידי החברה לפי הסכם.

7.4

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו
של הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב אספקת המוצרים .הספק מתחייב לפצות
ולשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שיהא על החברה לשלם עקב כל חיוב שיוטל
עליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה החברה כתוצאה מתביעה כאמור.

7.5

הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם ביטוחים כמפורט באישור הביטוחים המצורף למסמכי
המכרז כטופס מס' .5
חובות הספק:

.8
8.1

הספק מתחייב לספק מוצרים איכותיים ולתת את שירות האספקה על הצד הטוב ביותר.

8.2

הספק מתחייב לספק את מלוא המוצרים שנכללו בהזמנה .ככל שהספק החסיר חלק מן המוצרים ,עליו
להשלים אותם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 2-ימים ממועד אספקת ההזמנה המקורית.

8.3

ככל שיסופקו לחברה מוצרים פגומים ,לקויים ,לא בהתאם להזמנה ,או לא באיכות טובה ,מתחייב
הספק ,ללא תוספת תשלום ,לאסוף את המוצרים הנ"ל ולהחליפם במוצרים מתאימים ,בתוך  3ימים
ממועד אספקת ההזמנה המקורית .קביעת מנכ"לית החברה לעניין איכות והתאמת המוצרים כאמור
תהיה מחייבת.

8.4

למען הסר ספק ,כל החובות האמורות בסעיף זה ,וכל חובה אחרת של הספק לפי הוראות ההסכם ,כלולות
במחיר התמורה.
הסבת ההסכם ,המחאת זכות והעסקת ספקים אחרים

.9
9.1

הספק אינו רשאי להסב ו /או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את ההסכם ,כולו או חלקו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ללא אישור החברה בכתב ומראש.

9.2

הספק לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהחברה לפי הסכם זה לאחר ,אלא אם כן
קיבל הסכמה של החברה לכך בכתב .החברה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך
בתנאים שתמצא לנכון.

9.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מוסכם ומוצהר כי אין הספק רשאי להעסיק קבלן משנה שלא בהסכמת
המנהל בכתב מראש .אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של הספק בכל האמור בהסכם זה.

.10

הפרה ובטלות ההסכם הפר הספק כל תנאי מתנאי הסכם זה ,או התחייבות מהתחייבויותיו
עפ"י הסכם זה ,יפצה הספק את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין
בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות החברה לכל סעד משפטי אחר ,לרבות ביטול ההסכם
והתקשרות עם ספק אחר לאספקת המוצרים נשואי הסכם זה או חלק מהם .מבלי לגרוע בכלליות
האמור לעיל החברה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
10.1.1

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהחברה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר אותן
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הוראות תוך תקופה שתיקבע לכך ע"י החברה ,והספק לא עשה כן ,זאת מבלי לגרוע מזכויות
החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,וכן לעכב כל תשלום המגיע לספק.
10.2

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת
בקרות אחד מן האירועים הבאים:
10.2.1

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן החברה והעיקול לא יוסר תוך  20יום
מיום הטלתו.

10.2.2

אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.

10.2.3

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן ,מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על
נכסי הספק.

10.3

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי
לתשלום עבור נזק כלשהו .במקרה זה ,הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד המוצרים שסופקו
על ידו בפועל.

10.4

אין באמור בס"ק  10.2לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.11

ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור ,הימנעות מפעולה או מחדל מצד החברה לא יחשבו כוויתור החברה על זכויותיה ,אלא אם כן
ויתרה החברה על זכויותיה בכתב ומראש.

.12

שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים ,ולא תשמע כל טענה
על שינוי בעל פה או מכללא.

.13

שונות

13.1

מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו ,וכי
החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב
או בעל פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה
או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים,
והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

13.2

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית ,או בדוא"ל ,או
בפקס ,או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום
תיחשב ככזו שנתקבלה  72שעות לאחר שהנמען קיבל מסניף הדואר הודעה בדבר קבלת דואר
רשום; אם נמסרה ביד ,מעת מסירתה; ואם נמסרה בדוא"ל או בפקס ,מעת הגעתה בפועל לידי
הנמען ,ובלבד שהשולח וידא את הגעתה.

13.3

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור להסכם זה ו/או הנובע
ממנו תהא אך ורק לבית משפט השלום באשקלון ,או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (ככל
שמדובר בסמכות בית משפט מחוזי).
ולראיה באו הצדדים על החתום :

החברה העירונית לתרבות
נוער נופש וספורט אשקלון בע"מ

הספק
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מסמך ג'
כתב כמויות

סוג האריזה

כמות אריזות
שנתי מוערך

קפה שחור עלית עם הל  100גר'

שקית

5000

קפה שחור עלית  100גר'

שקית

7200

סוכר סוגת  1ק"ג

שקית

2700

קפה נמס עלית  200גר'

קופסא

1500

קפה נמס טסטרצ'ויס  200גר'

צנצנת

450

קפה נמס עלית בטעם וניל  200גר'

קופסא

300

תמציות תה ויסוצקי  1גר' ( 100שקיות)

קופסא

800

חלב לשתייה  3%בקרטון תנובה  1ליטר

יחידה

12200

חלב לשתייה  1%בקרטון תנובה  1ליטר

יחידה

12200

חלב לשתייה בטעם בננה בקבוק תנובה
 1ליטר

יחידה

600

שישיית מים מינרליים "מי-עדן" ( 1.5ליטר) כולל
פיקדון

מארז

1500

מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

שם הפריט

שישיית מים מינרליים "מי-עדן" ( 0.5ליטר) כולל
פיקדון

מארז

2,000

פחית זירו קולה –  330מ"ל

יחידה

1000

פריגת תפוזים /אשכוליות קטן 500 -מ"ל

יחידה

1500

קרטון ביצים  30יחידות גודל L

קרטון

50

ממרח שוקולד "השחר"  500גר'

יחידה

100

בפלות  1ק"ג "עלית"

יחידה

50

קורנפלקס תלמה  750גרם

יחידה

50
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

 1ק"ג

תפוח עץ

500

 1ק"ג

גמבה

280
 1ק"ג

גזר

280
 1ק"ג

עגבניות

280
 1ק"ג

מלפפון

280

טחינה גולמית משומשום מלא ,אחווה,
 500גר'

יחידה

100

לחם קל פרוס ,מאפיית אנג'ל

יחידה

1000

יחידה

לחם אחיד פרוס ,מאפיית אנג'ל

יחידה

גבינה תנובה 5%

חבילה

עוגיות עבדי  500 – 350גר'

יחידה

סלט חומוס צבר 1 -ק"ג

יחידה

טונה בשמן פוסידון 108 ,גר'

יחידה

קוטג' תנובה  250 ,5%גר'

יחידה

תירס גרעינים ,יכין 550 ,גר'
מלפפון בחומץ בית השיטה  560גר' גודל 18-24

יחידה
יחידה

זיתים שחורים בית השיטה  560גר'
גבינת סימפוניה חריף (פלפל שיפקה)  200 ,5%גר'

יחידה
אריזה

גבינה צהובה  250גר' (ארוז)

יחידה

אורז בסמטי סוגת  1ק"ג

בקבוק

שמן קנולה מזוכך  1ליטר

בקבוק

שמן זית יד מרדכי  750מל'
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40
41

בקבוק

ויטמינצ'יק פטל  1ליטר

חבילה

פירכיות פיטנס דקות  3דגנים  120גר'

50
50

סה"כ עלות המוצרים כולל מע"מ

הנחה כללית ב %-לכל מוצרי המדף בחנות כולל הטבלה הנ"ל (מינימום  5%הנחה)

סה"כ עלות המוצרים לאחר הנחה כולל מע"מ

החברה מעריכה את היקף ההתקשרות השנתי בסך של כ ₪ 1,500,000-כולל מע"מ.
יובהר ,כי העיריה אינה מתחייבת לרכוש פריטים בהיקף זה ,אשר ניתן לצורך הערכה.
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מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
מסמך ד'
לכבוד
ועדת המכרזים
א.ג.נ

הנדון :טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס' 10/2021
אני הח״מ:

____________________________ (להלן" :המציע"):

 .1מאשר בזה שקראתי והבנתי את האמור בכל מסמכי מכרז פומבי מס'  10/2021לאספקת מוצרי מזון
(להלן" :המכרז") ,ובכלל זה בחוזה ובנספחיו.
 .2הנני לאשר כי צורפו על ידי המציע כל המסמכים והאישורים הנדרשים עפ״י תנאי המכרז.
 .3מצ"ב תדפיס קופה שהונפק בקופת הסופרמרקט המופעל ע"י המציע ,ומתייחס לכל המוצרים
המפורטים בכתב הכמויות.
 .4תדפיס הקופה מסתכם בסכום של ____________  ₪כולל מע"מ.
 .5אנו מציעים לספק לחברה את מוצרי הסופרמרקט בשיעור הנחה של _________ אחוזי הנחה .הנחה
זו תינתן ביחס למחירים המוצעים על ידינו לכלל הצרכנים בסופרמרקט שמפעיל המציע.
 .6טופס זה יהווה את נספח התמורה של החוזה ואופן התשלום יהא בהתאם למוגדר בפרק התמורה
בחוזה.
 .7ידוע למציע ,כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

______________________ _____________________ ______________________
שם המציע

תאריך
תפקיד

______________________ _____________________ ______________________
מספר עוסק מורשה
חתימה וחותמת
נציג/ה המציע המוסמך/ת
______________ ______________ ____________________________________
כתובת ,מיקוד
פקס
טלפון
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