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מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2019
למתן שירותי אספקת חומרי מחצבה ואספלט וכן אספקת והובלת חמרה
טבלת מועדים
תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

11/4/19

חמישי

13:00

מועד אחרון להגשת הצעות

17/4/19

רביעי

עד השעה
15:00

פתיחת מעטפות

17/4/19

רביעי

16:00

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים

 .1כללי
 .1.1המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") ,מכריזה בזאת על רצונה
לקבל הצעות מספקים בנושא המכרז.
.1.2המכרז מחולק לשתי קבוצות שירותים –
 .1.2.1קבוצה א' – חומרי מחצבה.
 .1.2.2קבוצה ב' – אספלט.
 .1.2.3קבוצה ג' – חמרה – המחיר כולל הובלה.
 .1.2.4ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או לשניהם ובתנאי שהמציע עומד בדרישות הסף לפרק
הרלבנטי.
 .1.3את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה בשעות העבודה
הרגילות ,בתמורה לתשלום של  ₪ 250אשר לא יוחזרו .תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי
המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז ,לא יהיה
כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף.
 .1.4ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של המועצה
בכתובת  /https://www.modiin-region.muni.ilיש להתעדכן בשינויים/הבהרות בנוגע
למכרז ,באתר .אין להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז מאתר האינטרנט.
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 .2השירותים
 .2.1השירותים כוללים אספקה של חומרי מחצבה שונים למועצה (קבוצה א' ) אספלט (קבוצה ב') ,
וחמרה (קבוצה ג') בהיקף כפי שידרש ,מעת לעת ע"י המועצה.
 .2.2בכל קבוצת שירות יקבעו עד שני זכיינים.
 .2.3רכישת חומרים מכל אחד הזכיינים ייעשה ע"פ שיקול דעת המועצה  -וזאת בין השאר בשים לב
לאיכות השירות ,אפשרות ביצוע הובלה ,זמינות .המועצה תהיה רשאית אך לא חייבת ,ע"פ
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לנקוט בהליך התמחרות בין הזכיינים.
 .2.4בנוסף ,עם תום הליכי המכרז תביא המועצה לידיעת הזכיינים בכל קבוצה את שיעור ההנחה
שניתן ע"י ההצעה הטובה/זולה ביותר ותינתן לזכיינים הנוספים באותה קבוצה אפשרות
להשוות הצעה להצעה הטובה ביותר .הסכימו הזכיינים האחרים להשוות את המחיר ,חלוקת
השירותים תעשה ע"פ השיקולים כמפורט לעיל .סירבו הזכיינים האחרים להשוות את המחיר,
תהיה המועצה רשאית להתחשב בכך במסגרת שיקוליה להזמנת עבודות לזכיין הרלבנטי.
 .2.5עם הזוכה ייחתם הסכם מסגרת לביצוע השירותים לתקופה של שנה ו 4 -תקופות אופציה של
עד שנה כל אחת ,במהלכה יוצאו לזוכה הזמנות עבודה לביצוע השירותים שיסופקו ,לא יאוחר
מתוך המועד שנקבע בהזמנת העבודה.
 .2.6למען הסר ספק ,מובהר כי השירותים כוללים אספקה של חומרי מחצבה/אספלט (ע"פ הפרק
הרלבנטי) – הובלה של חומרים לאתרי המועצה הינה אופציונאלית ,מציע שבאפשרותו לבצע
הובלות – יציין בהצעתו אפשרות זו והעלויות הכרוכות בכך (להלן  -השירותים) .למרות
האמור בסעיף זה – מובהר בזאת כי עבור קבוצה ג' – חמרה – המחיר והשירותים הנדרשים
כוללים הובלה.
 .2.7השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה  -המציעים מופנים
לעיין בהסכם.
 .2.8למען הסר ספק ,המועצה לא מתחייבת לרכוש חומרי מחצבה /אספלט בהיקף כספי כלשהו
ו/או בכלל.

 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים המצטברים
כדלקמן:
.3.1
 .1.1.1בקבוצה א' – חומרי מחצבה  -המציע הינו בעל ניסיון מוכח (באסמכתאות) של לפחות
שנתיים ברציפות במהלך  5השנים האחרונות במתן שירותי אספקה חומרי מחצבה בהיקף
של  200טון בשנה לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ו/או גופים אחרים .
 .1.1.2בקבוצה ב' – אספלט  -המציע הינו בעל ניסיון מוכח (באסמכתאות) של לפחות שנתיים
ברציפות במהלך  5השנים האחרונות במתן שירותי אספקה אספלט בהיקף של  200טון
בשנה לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ו/או גופים אחרים .
 .1.1.3בקבוצה ג' – חמרה  -המציע הינו בעל ניסיון מוכח (באסמכתאות) של לפחות שנתיים
ברציפות במהלך  5השנים האחרונות במתן שירותי אספקה והובלה של חמרה בהיקף של 50
טון בשנה לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ו/או גופים אחרים .

להוכחת האמור על המציע לפרט את פרטי ניסיונו בטבלת הנסיון המצורפת למסמכי המכרז.
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 .3.2עסקו של המציע  /המחצבה – לא יעלה על  30ק"מ מגבולות תחום שיפוט המועצה.
 .3.3חומרי המחצבה  /אספלט/חמרה של המציע הם תיקניים  -יש לצרף להצעה אישור מכון תקנים
בהתייחס לתיקונות החומרים השונים.
 .3.4מציע המגיש הצעה לקבוצה ג'  -חמרה -
.3.4.1

בבעלות ו/או ברשות המציע לפחות משאית אחת משאית דאבל  17קוב  -יש לצרף
העתק רשיונות של כלי הרכב כאמור  ,כולל תעודות ביטוח חובה .ככל שהרכב אינו
בבעלות המציע – יש לצרף את המסמכים המתייחסים לרכב וכן אישור של בעל הרכב
כי הרכב יועמד לרשות המציע במידת הצורך.

.3.4.2

המציע ו/או הגורם שהינו הבעלים של הרכב כמפורט לעיל  -בעל רישיון מוביל תקף
ממשרד התחבורה כנדרש על-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז 1997-והתקנות מכוחו– .
יש לצרף העתק של רשיון המוביל כאמור.

 .3.5המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  -כנדרש להלן במסמכי המכרז.
 .3.6המציע רכש את מסמכי המכרז – יש לצרף קבלה.
 .3.7המציע נעדר זיקה לחבר מליאת מועצה ו/או עובד המועצה – יש לצרף הצהרה בנוסח המצ"ב
למסמכי המכרז.

 .4מסמכים שיש לצרף להצעה
על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז  -חתומים ,ובנוסף להם את כל המסמכים /האישורים
הבאים:
 .4.1המסמכים הנכללים בסעיף  3לעיל.
 .4.2כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע ,לרבות כלל הנספחים המצריכים אימות ע"י עו"ד
ובהתאם לנוסח הנכלל במסמכי המכרז.
 .4.3בקבוצות א' וב'  -ככל שבאפשרות המציע לבצע הובלות של חומרי המחצבה /אספלט  -יש לצרף
רשיונות רכב לביצוע ההובלה .למען הסר ספק ,סעיף זה יחול רק בהתייחס למציעים שיציינו
בהצעתם שבאפשרותם לבצע הובלה.
 .4.4הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה ,ככל שיהיו ,כשאלו חתומים על כל
עמוד ועמוד.
 .4.5אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק ,מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.
 .4.6תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .4.7אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-
 .4.8אישור ניכוי מס במקור.
 .4.9קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
 .4.10במידה והמציע הינו תאגיד:
 .4.10.1תעודת התאגדות של התאגיד.
 .4.10.2אישור עו"ד או רו"ח:
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(א) שמות המנהלים של התאגיד.
(ב) שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
 .4.11במידה והמציע הינו שותפות:
(ג) תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.
(ד) חוזים של השותפות.
(ה) אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 .4.12בשים לב להוראות להלן ,מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט
להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין 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;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים
אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא,
()1
ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
()2

אם 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;
 .4.13תצהירים על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (בדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום
ובדבר העסקת עובדים זרים ,העסקת עובדים בעלי מוגבלויות)  -בנוסחים המצורפים לחוברת
המכרז.
 .4.14הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה המועצה רשאית לפסלה.
 .4.15המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים ,הן לענין בחינת עמידתם של
המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.
 .4.16כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  -יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין
המציע הזוכה ובין המזמין  -המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים
אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע ,ליכולת ,לאמצעים
ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.
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 .5בטחונות
ערבות הצעה
 .5.1כל משתתף יצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח דוגמת נספח ד' 1על סך
 ₪ 2,000לטובת מועצה אזורית חבל מודיעין שישמש כערבון בידי המועצה להבטחת
התחייבויות המציע לפי הצעתו במכרז (להלן" :הערבות") .מובהר כי המועצה תקבל גם ערבות
בנוסח אחר ובלבד שתופנה לטובת המועצה ותוקפה וסכומה יעמדו בדרישות סעיף זה .תוקף
הערבות יהיה עד ליום  30/7/2019והמועצה תהיה רשאית לדרוש להאריכה עד  90ימים
נוספים .לחלופין – ניתן לצרף להצעה שיק בנקאי (לא שיק של המציע) – לטובת המועצה – על
סכום  .₪ 2,000השיק יהיה לפריון מיידי ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .5.2מובהר כי הצעה שלא יצורף לה הערבות כאמור  -תפסל על הסף ולא תובא לדיון!
 .5.3מציע שהצעתו תזכה במכרז ולא יחתום על הסכם תוך  7ימים ממועד דרישת המועצה  -תהיה
המועצה רשאית לחלט את הערבות וכן למסור את העבודה למציע אחר.
 .5.4מציע שיזכה במכרז ,תוחזר לו הערבות בעת חתימת הסכם מציעים שלא יזכו במכרז – הערבות
תוחזר להם במקביל למשלוח הודעת המועצה בדבר תוצאות המכרז.

 .6הצעת המציע
 .6.1המועצה מבקשת לקבל הצעות לאספקת חומרי מחצבה/אספלט/חמרה למועצה ו/או כל אתר
שיידרש בהתאם להזמנות עבודה ברחבי המועצה .המועצה תהיה רשאית לפנות למציע הזוכה
לביצוע השירותים בכל היקף שיידרש לה ,מעת לעת .בקבוצות א' וב'  -ככל שבאפשרות המציע
לבצע הובלה של חומרי המחצבה /אספלט– יש לציין זאת בהצעה .למען הסר ספק ,מובהר כי
אין חובה לבצע הובלה ושירות זה הינו אופציונאלי .כמו כן ,המועצה לא חייבת לבצע את
ההובלה באמצעות המציעי/ים הזוכים והיא תהיה רשאית לבצע את ההובלות ע"י גורם אחר.
בקבוצה ג' – חמרה – השירותים כוללים הובלה .מודגש כי ככל שבוצעה הזמנת חומרים –
המציע הזוכה יהיה מחוייב לספק את החומרים הנדרשים בעצמו (ככל ששירות הובלה נדרש)
או באמצעות מובילים אחרים שפרטיהם ימסרו לזוכה/ים.
 .6.2המציע  -בחותמו על מסמכי המכרז ,מצהיר ,כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת
את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.
 .6.3כתב כמויות מצ"ב כנספח ב' – 1מובהר כי המועצה לא מתחייבת לביצוע הזמנות בהיקף
כלשהו והכל יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
 .6.4המחירים בכתבי הכמויות  /הצעת המחיר כוללים ייצור ,אספקה ,וכלל השירותים הנדרשים
למועצה  .בפרק ג'  -חמרה  -המחיר כולל הובלה.
 .6.5על המציעים להגיש הצעה כאחוז הנחה על כתב הכמויות לגביו מוגשת ההצעה לצורך ביצוע
כלל השירותים הנדרשים למועצה ובהתאם למפורט בתנאי המכרז.
 .6.6הצעת המציעים תהיה כללית על כל כתב הכמויות לגביו מוגשת ההצעה ותחול בנפרד על כל
פריט ופריט.
 .6.7עליו לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל ,לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז ,וכן
לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי
המכרז ,ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.
 .6.8המועצה לא מתחייבת להיקף הזמנות כלשהו ,התשלום יבוצע ע"פ ביצוע בפועל ועל בסיס
הזמנות עבודה חתומות ומאושרות על ידי מורשי החתימה של המועצה.
 .6.9הצעת המחיר בהצעת המציע תכלול את כלל הוצאות המציע ,ובין השאר ,אלו הכרוכות
בהשתתפותו במכרז , ,אספקה ,פריקה ,מסירה ,באתרי המועצה ו/או במחסן המועצה (בהתאם
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לדרישת המועצה) ,האחריות על המחצבים (הובלה בפרק ג' -חמרה) וכיו"ב  -לצורך קיום כלל
תנאי המכרז.

 .6.10על המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפה .אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של
המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.
 .6.11מובהר בזאת ,כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תפסל.
 .6.12מובהר בזאת ,כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך הצעת המציע ,המצורף כחלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.

 .7המועד להגשת הצעה ותוקפה
 .7.1את ההצעה ,על נלוותיה ,וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים ,חתומים
ומלאים כנדרש ,יש להגיש באופן ידני ,כשהיא סגורה ,מלאה ושלמה ,בשפה העברית ,בתוך
מעטפה סגורה היטב ולא מזוהה ,לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה בריישת מסמך זה( .להלן:
"המועד להגשת הצעות") ,במשרדי המועצה.
 .7.2אין לשלוח את ההצעה בדואר .יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת
לעיל ,כשעליה רשום מספר המכרז .הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא
תידון.
 .7.3ההצעה תעמוד בתוקפה ,לתקופה של  90יום מהמועד להגשת הצעות.
 .7.4המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי-קבלת הצעתו ותשיב למציע את
הערבון שנמסר על ידו במסגרת הצעתו .המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם
מהמועצה.

 .8הסכם וחובות מציע זוכה
 .8.1מציע שייקבע כזוכה במכרז ,יידרש לחתום על הסכם עם המועצה בנוסח המצורף למסמכי
המכרז.
 .8.2תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .8.3מובהר בזאת כי מציע שייקבע כזוכה ולא יחתום על הסכם עם המועצה לא יאוחר מתוך 7
ימים ממועד ההודעה בדבר קביעת המציע כזוכה ,תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות
להצעה.

 .9ביטוח
 .9.1על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת החוזה ותקופת
האופציה ,ככל שתהיה ,וכול עוד קיימת לו אחריות ע"פ דין פוליסות ביטוח כמפורט בחוזה.
 .9.2הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.
 .9.3במעמד חתימת החוזה ,ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח בהתאם לנוסח
המצוין בנספח אישור עריכת הביטוח (נספח ג') .המציע יחזור וימציא את אישור קיום
הביטוחים במשך כל תקופת החוזה ,לרבות תקופת האופציה ,כשהוא חתום ע"י מבטחיו ובלתי
מסויג.
 .9.4נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על החוזה במועד בו נדרש לחתום
עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ,אזי מבלי לפגוע בשאר זכויות המועצה
במקרה זה ,המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את
העבודות לביצועו של כל צד ג'.
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 .9.5מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
עריכת ביטוחים (נספח ג') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה .מובהר,
כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה
כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה
כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלולה לגרום לביטול זכיה
וחילוט ערבות הצעה.

.10שאלות ובירורים
 .10.1מציעים יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז
והנספחים למסמכי המכרז .שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי מנהלת מחלקת מכרזים
במועצה ,עו"ד עינב אבוחצירה ,עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון
למסמכי המכרז .בדוא"ל  einava@modiin-region.muni.ilבלבד .לא יתקבלו פניות טלפוניות
או אחרות .מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד ,הינו  03-9728979ו/או 03-9722805
ו/או באמצעות דוא"ל חוזר .מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או
שגיאות או אי התאמות כלשהן וכיו"ב.
 .10.2יובהר כי ,כל פנייה למחלקת מכרזים תישא בכותרתה את שם ומספר המכרז כדלקמן" :מכרז
מס' _ 10/2019למתן שירותי אספקת חומרי מחצבה ואספלט וכן לאספקת והובלת חמרה
ולאחר מכן נושא הפנייה.
 .10.3פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו .התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את
מסמכי המכרז .לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי
המכרז ו/או במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם ,לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
 .10.4המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור,
יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או
בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

.11שונות
 .11.1מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה
והינה הזולה ביותר – רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך
כפי שתמצא לנכון  ,עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות.
 .11.2למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות 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.
 .11.3הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק
ממנה ,גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 .11.4אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 .11.5המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון ,ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות
ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.
 .11.6בשיקולי המועצה ילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת הכספית
וטיב העבודה של המציע ,לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות
בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.
 .11.7המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים (הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו)
אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים ,או שנוכחה
לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.
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 .11.8בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל
חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה
עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה
כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
 .11.9עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע
ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות
פניה להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או
.11.10
בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת המועצה מונע
הערכת ההצעה כנדרש.
.11.11

המועצה תהיה רשאית לפצל את העבודות בין מציעים שונים.

.11.12

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.

מובהר בזאת כי הצעות מחיר שתהיינה גבוהות ב 25 % -מאומדן המחירים למכרז יכול
.11.13
שיגרמו לחריגה בתקציב המועצה לנושא ביצוע העבודות ,על כן רשאית המועצה ,אך לא
חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעות הגבוהות ב 25 % -מהאומדן למכרז ולא
להביאן כלל לדיון.
מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה
.11.14
הזוכה ,בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים /
נתונים המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף
בפני משתתפים אחרים .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים
ובכפוף להוראות הדין והפסיקה.
כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של המועצה ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או
.11.15
לעשות בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.

.12מסמכי המכרז
 .12.1מסמכי המכרז הינם ,כדלקמן:
 .12.2מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה)  -נספח א'.
 .12.3חוזה המכרז  -נספח ב'.
 .12.4כתב כמויות  -נספח ב'.1
 .12.5טופס הזמנת עבודה  -נספח ב'.2
 .12.6אישור קיום ביטוחים – נספח ג'.
 .12.7נוסח ערבות הצעה  -נספח ד'.1
 .12.8נוסח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין  -נספח ה'.1
 .12.9הצהרה על העדר זיקה – נספח ה'.2
.12.10

התחייבות להיעדר ניגוד עניינים – נספח ה'.3

.12.11

נוסח תצהיר בדבר העסקת עובדים בעלי מוגבלויות  -נספח ה'.4

.12.12

פרטי המציע והצהרותיו  -נספח ה'.5
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.12.13

פירוט ניסיון – נספח ה'.6

.12.14

התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום – נספח ה'.7

.12.15

כתב הצעה והתחייבות  -נספח ו'.

עמוד 10

בברכה,
שמעון סוסן
ראש מועצה אזורית חבל מודיעין
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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם ביום _______ לחודש ________ שנת _________

בין

מועצה אזורית חבל מודיעין
מרכז שהם ,ד.נ רמלה 73100
טל ;03-9722888 :פקס03-9722816 :
(להלן  -המועצה ו/או המזמין)

מצד אחד
לבין

_______________
ת.ז___________ .
מרחוב _____________
מ________________
(להלן -הספק)

והואיל:

והמועצה פרסמה מכרז מסגרת פומבי מס'  10/2019למתן שירותי אספקת חומרי
מחצבה ואספלט וכן לאספקת והובלת חמרה למועצה (להלן -המכרז) והספק נקבע
כאחד הזוכים במכרז בפרק –
 אספקת חומרי מחצבה.
 אספקת אספלט.
 אספקת והובלת חמרה.

והואיל:

והספק  -קבלן עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחוזה זה
ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המועצה ,הכל כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

והמועצה ,על סמך הצעת הספק והצהרותיו ,מסכימה לקבל מהספק את השירותים
והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות ,התניות והתנאים
המפורטים בחוזה זה;

והואיל:

וידוע לספק כי למועצה קיימים זכיינים נוספים ואין בחתימת הסכם זה כדי לחייב
את המועצה לרכוש ממנו חומרי מחצבה /אספלט בהיקף כלשהו ו/או בכלל.

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ,הכל כמפורט בתנאי
חוזה זה לעיל ולהלן;

__________________
ח.פ______________ .
מרח' ______________
על ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן -הספק)

מצד שני

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:

 .1כללי
.1.1המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.1.2בביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף הספק ,בין היתר ,למנהלת מחלקת תחזוקה במועצה
(להלן -המנהל ו/או המפקח).
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 .1.3רכישת חומרים מכל אחד הזכיינים ייעשה ע"פ שיקול דעת המועצה  -וזאת בין השאר בשים לב
לאיכות השירות ,אפשרות ביצוע הובלה ,זמינות .המועצה תהיה רשאית אך לא חייבת ,ע"פ
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לנקוט בהליך התמחרות בין הזכיינים.
 .1.4בנוסף ,עם תום הליכי המכרז תביא המועצה לידיעת הזכיינים בכל קבוצה את שיעור ההנחה
שניתן ע"י ההצעה הטובה/זולה ביותר ותינתן לזכיינים הנוספים באותה קבוצה אפשרות
להשוות הצעה להצעה הטובה ביותר .הסכימו הזכיינים האחרים להשוות את המחיר ,חלוקת
השירותים תעשה ע"פ השיקולים כמפורט לעיל .סירבו הזכיינים האחרים להשוות את המחיר,
תהיה המועצה רשאית להתחשב בכך במסגרת שיקוליה להזמנת עבודות לזכיין הרלבנטי.

 .2התחייבויות הספק
.2.1

הספק מצהיר כי הוא מחזיק בכל ההיתרים והרישיונות הנדרשים ע"פ דין לביצוע השירותים
נשוא הסכם זה וכי יספק למועצה  -אך ורק חומרי מחצבה /אספלט/חמרה באיכות גבוהה
ובהתאם לאישור המועצה.

.2.2

חומרי האספלט /מחצבה /חמרה – הם תיקניים – יש לספק אישור מכון התקנים לחומרים
שיסופקו.

.2.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא תאושר אספקת חומרים מחצבה/אספלט/חמרה באיכות
ירודה אשר לא עומדים בדרישות המועצה לעיל.

.2.4

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אספקת חומרי מחצבה/אספלט/חמרה העומדים בדרישות לעיל
הינה תנאי מהותי ויסודי בהסכם זה ואי אספקת חומרי מחצבה העומדים בדרישות תזכה את
המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  ₪ 1,000למקרה.

.2.5

המועצה רשאית לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל ,מכל תשלום המגיע
לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .ניכוי הפיצויים
המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק ,לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה
זה.

.2.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה לפי חוזה זה ו/או
לפי הדין ,מוסכם בין הצדדים כי במקרה בו יסופקו חומרי מחצבה שלא עומדים בדרישות –
יסלק הספק את חומרי המחצבה שלא אושרו על ידי המועצה על חשבונו ויספק חומרי מחצבה
חלופים תקינים לא יאוחר מתוך  48שעות ממועד דרישה.

.2.7

הובלת חומרי מחצבה /אספלט –

 .2.7.1ככל שבאפשרות הספק לבצע הובלה של חומרי המחצבה/אספלט – מתחייב הספק לספק
למועצה את חומרי המחצבה/אספלט  -לכל אתר שיידרש ברחבי המועצה ללא קשר למרחק
מעסקו של הספק לאתר בתחום שיפוט המועצה  -בהיקף שיתבקש ע"י המועצה ,במסגרת
הזמנת עבודה ,ו בהתאם למחיר המוסכם /שנקבע בהצעתו .מובהר כי אין חובה לבצע הובלה
ושירות זה הינו אופציונאלי .כמו כן ,המועצה לא חייבת לבצע את ההובלה באמצעות הספק
והיא תהיה רשאית לבצע את ההובלות ע"י גורם אחר.
.2.7.2
.2.8

ככל הובלה תבוצע ע"י גורם אחר – באחריות הספק לשתף פעולה עם המוביל הרלבנטי.

הובלת חומרי חמרה -

 .2.8.1השירותים בפרק זה כוללים הובלה של החמרה לכל אתר בתחום שיפוט המועצה – ללא
קשר למרחק מעסקו של הספק לאתר הנדרש בתחום שיפוט המועצה.
.2.9

הובלה כללי –

 .2.9.1הובלה כוללת את השירותים הבאים -
.2.9.1.1

העמסת מכולות החומר בעסק הרלבנטי.
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הובלת החומר לכל אתר בתחום המועצה.
פריקת החומר באתר המועצה.

 .2.9.2ההובלה תבוצע ע"י כלי רכב מתאימים לביצוע ההובלה.
 .2.9.3בכל עת יהיו בידי הספק כלל הרישיונות והמסמכים הנדרשים לטובת ביצוע שירותי
הובלה ובכלל זאת – רשונות רכב ,ביטוחי רכב ,רשיון מוביל – המתייחסים לרכבים בהם
מבוצעת ההובלה.
 .2.9.4במקרה של הובלה ע"י הספק ו/או מי מטעמו ,הספק יהיה האחראי הבלעדי לכך שהנהגים
יצטיידו בכל אחד מהמסמכים או הפריטים המפורטים להלן לפני ביצוע ההובלה:
.2.9.4.1

רשיון רכב;

.2.9.4.2
.2.9.4.3
.2.9.4.4
.2.9.4.5
.2.9.4.6
.2.9.4.7

תעודת ביטוח מקיף וחובה תקפים;
רישיון מוביל רלוונטי עבור אותו רכב ההובלה;
ציוד לכיבוי שריפות ,ציוד עזרה ראשונה וציוד מגן אישי לנהג כאמור בתקנות;
שטר מטען ממולא בהתאם לתקנות ההובלה .
הספק ידאג כי כל הרישיונות האמורים לעיל יהיו תקפים במועד ההובלה
הספק יספק למועצה מיד עם דרישתה עותק מכל אחד מההיתרים האישורים או
המסמכים האמורים

 .2.10הספק מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות ,התעודות ,הידע ,הכישורים ,המיומנות ,הניסיון
והמקצועיות הדרושים ליתן את השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.
 .2.11הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים לייצור  /אספקה של חומרי
המחצבה/אספלט/חמרה.
 .2.12הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם ,הכלול בכתב הכמויות ,אשר יכלול שימוש בכל
אמצעי עזר אשר יידרש לביצוע העבודה כגון  :כוח אדם ,כלי עבודה חומרים  ,וכיוצ"ב ,מבלי
שתידרש כל תמורה נוספת מאת המועצה.
 .2.13הספק מתחייב להודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום
לשיבוש מהלך העבודה ובכל מקרה מתחייב הספק לסיים את העבודה בשלמות.
 .2.14הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד ,לרבות הוראות
המועצה ,בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.
 .2.15הספק מצהיר כי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים ,שיש להם הידע והכישורים
הדרושים לביצוע העבודות באיכות גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.
 .2.16הספק מתחייב בחתימתו על נספח ג' שלא להעסיק עובדים ללא רישיונות עבודה תקפים
בישראל.

 .3רישיונות
.3.1

על הספק מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את כל ההיתרים הנדרשים
לניהול עסקו ולביצוע השירותים ,לרבות רישיון עסק ,רישיון מוביל ממשרד התחבורה והוא
מתחייב לפעול לקבלתם .בקבוצה ג' – חמרה – יש לוודא רשיונות רכב ,רשיונות נהגים ורשיון
מוביל.

.3.2

הספק מתחייב לקבל ולהמציא למנהל לפני תחילת ביצוע העבודות את כל הרישיונות
וההיתרים הדרושים על פי דין לביצוע השירותים ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם
במשך כל תקופת ההסכם.
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.3.3

הספק ימלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות בקשר לביצוע השירותים ,על חשבונו וללא
כל תמורה נוספת.

.3.4

אין המועצה ו/או מי מטעמה אחראים בכל צורה שהיא לקבלת היתרים לטובת ביצוע
השירותים ,והספק ,לבדו ,יהיה אחראי לכך.
מובהר ,כי כל העלויות הכרוכות בהשגת האישורים/ההיתרים כאמור מוטלות על הקבלן
בלבד.

 .4הזמנת עבודה  /הזמנת ספק
.4.1

מעת לעת ,בהתאם לצרכי המועצה ,תפנה המועצה לספק בהזמנה לספק בהתאם לנוסח הנכלל
כנספח ב' 2להסכם (ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים) לקבלת חומרי מחצבה
/אספלט/חמרה בהיקף ספציפי כמפורט בהסכם זה (להלן  -הזמנת העבודה ו/או ההזמנה
לספק).

.4.2

בהזמנת הספק ייקבעו ,היקף ,סוג וכמות חומרי המחצבה/אספלט/חמרה הנדרשים.

.4.3

ככל שהמועצה תהיה מעוניינת בהובלה – ירשם הדבר במפורש בהזמנת העבודה .למען הסר
ספק ,במקרה של הובלה – ההובלה תעשה לכל אתר שבתחום שיפוט המועצה ,ללא תלות
במרחק בין עסקו של הספק לאתר.

.4.4

מובהר בזאת כי הזמנת עבודה תחייב את המועצה אך ורק באם תהיה חתומה ע"י – מורשי
החתימה של המועצה.

.4.5

למען הסר ספק ,הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת ספק בנפרד.

.4.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המועצה לא מתחייבת לרכוש חומרי מחצבה בהיקף כספי
כלשהו ו/או בכלל.

.4.7

אספקת חומרי המחצבה /אספלט/חמרה תעשה בהתאם למפורט בהזמנת העבודה ולכל אתר
שיידרש על ידי המועצה ברחבי המועצה ו/או למחסן המועצה ,כפי שתורה המועצה לספק.
מועד אספקה יקבע ע"י המועצה במסגרת ההזמנה לספק ו/או בכל מסגרת אחר  -כולל הודעה
טלפונית וכיו"ב.

.4.8

באחריות הספק -
 .4.8.1לספק את חומרי המחצבה /אפסלט/חמרה בכמויות ובמועדים שייקבע המזמין.
 .4.8.2לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כמתחייב מאופי השירותים המתבקש לרבות
אופן ההובלה ,פריקה ומסירה .לעניין הובלה – מובהר כי ככל שהספק יבצע את
ההובלה – יחול האמור בסעיף זה על הספק .ככל שהובלה תבוצע ע"י גורם אחר –
חלה חובהב על הספק לשתף פעולה עם הנ"ל.
 .4.8.3למסור למועצה כל מסמך נוסף נדרש ,לרבות מסמכים כנדרש בסעיף  2לעיל.
 .4.8.4על הספק לספק את החומרים הנדרשים באמצעות משאיות מאושרות להובלה
ובהתאם להוראות החלות בעניין מטעם כל גורם רלוונטי ומוסמך בעניין

 .5תמורה
.5.1

המועצה תשלם לספק את המחיר המוסכם לחומרי מחצבה /אספלט (בהפחתת אחוז ההנחה
המוצע על ידי המציע) במכפלת מספר יחידות נדרש וסוג חומרי המחצבה  /אספלט שיסופקו
ככל שתדרש הובלה – ישולם ע"פ המחיר המוסכם ,כמפורט
בפועל ע"י הספק למועצה.
בהצעת הספק.

.5.2

הספק יעביר למועצה חשבונית מס ,אליה תצורף הרשימה מפורטת של סוגי חומרי המחצבה /
אספלט וכמויות שסופקו על ידו למועצה ,לרבות פרוט כמויות כשהיא חתומה ע"י המנהל.
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.5.3

התשלום לספק יתבצע בתנאי תשלום  -שוטף  +עד  45יום ממועד אישור החשבון על ידי גזבר
המועצה.

.5.4

יובהר כי המועצה תשלם לספק עפ"י המחירים המפורטים בכתב הכמויות הרצ"ב .

.5.5

ידוע לספק כי לא תשולם לא תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה .למען הסר ספק ,מובהר כי
התמורה לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים ,לרבות ייצור ,אספקה,
הובלה (ככל שהספק נדרש לכך) של חומרי המחצבה/אספלט לאתרי המועצה.

.5.6

מחירי התמורה צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום החתימה על ההסכם ,מחושב עד
ליום התשלום בפועל .בשנה הראשונה לא תבוצע כלל הצמדה ,בשנה השנייה תבוצע הצמדה
על השנה הראשונה וכן הלאה עד לתום תקופת ההתקשרות (ככל שתוארך) ,ובלבד שתקופת
ההתקשרות תהא רצופה.

 .6אי קיום יחסי עובד מעביד
.6.1

ביחסיו עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי.

.6.2

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין הספק ו/או עובד
מעובדיו ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה,
יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע
התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה
יחסי עובד מעביד ,מכל מן וסוג שהוא.

.6.3

כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו (לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור,
שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות
נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר) ,כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד
בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה
יחולו על הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם ,והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל אופן
או צורה.

 .7תקופת ההסכם
.7.1

הסכם זה יהיה בתוקף למשך  12חודשים החל מיום _______ ועד ליום ________ (להלן -
תקופת החוזה).

.7.2

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו
הבלעדי ב עד  4 -תקופות נוספות של עד  12חודשים כל תקופה (להלן  -תקופת האופציה),
וזאת בכפוף להודעה בכתב של המזמין  30יום לפני תום תקופת החוזה.
 .7.2.1במידה וניתנה הודעה כאמור ,הספק יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות
בהתאם לחוזה זה.
 .7.2.2למען הסר ספק ,המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה
החוזית.
 .7.2.3הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.

.7.3

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה ,כולו או חלקו ,בהודעה
מראש של  30ימים לספק ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור ,למעט
זכותו לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למועצה  -עד
לתאריך סיום החוזה ,בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות
ההסכם

.7.4

למען הסר ספק ,המועצה איננה מתחייבת להזמין היקף מסוים של חומרי מחצבה /אספלט
ו/או בכלל והיא תהיה רשאית לבצע הזמנות בהתאם לדרישותיה בפועל בלבד .מבלי לגרוע
מהאמור ,מובהר בזאת כי אין בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות לבלעדיות כלשהי.
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 .8ביטול הסכם
.8.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,למועצה תהא שמורה הזכות לבטל את החוזה מידית בהתרחשות
אירוע מהאירועים הבאים:
 .8.1.1הוצא צו פירוק או כינוס נכסים נגד הספק שלא בוטל בתוך  14ימים.
 .8.1.2נגד הספק ומי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום ,או שהם
הורשעו בנוגע למעשים או מחדלים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה
קלון.
 .8.1.3הוכח למועצה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה בנסיבות כספיות,
טכניות ,אדמניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת.
 .8.1.4המנהל התרה בספק כי הוא מפר את ההסכם והספק לא תקן הפרה זאת תוך שבעה ימים.

.8.2

מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל ,כעילות ביטול ההסכם  -אינם בבחינת רשימה סגורה
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל
זה לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק.

.8.3

כמו כן ,מובהר בזאת ,כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של המועצה בכדי
להתנות ולמנוע מהמועצה כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסד מכוח הסכם
או מכח כל דין.

.8.4

במקרה של הפרת ההסכם ,בהתאם לאמור לעיל ,תשלח הודעה בכתב לספק בדבר הפסקת
ההתקשרות עימו ,וזו תכנס לתוקף תוך  7ימים מיום שליחת מכתב זה ע"י המועצה.

.8.5

המועצה תהא רשאית להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה המגיעה לספק בכל מקרה שבו
לא ביצע הספק את העבודה נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא
מילא הספק אחר אחת או יותר מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ותהא
רשאית להעביר את יתרת העבודה לספק חילופי.

.8.6

לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד המועצה כי
היא מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.

 .9אחריות לנזיקין
.9.1

הספק אחראי לכל נזק שייגרם למועצה ,או למי מטעמה או לכל גוף מטעמם ו/או לכל צד
שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק ,הנובעים ,במישרין או בעקיפין,
מביצוע העבודות או בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע העבודות ,בין בתקופת הבדק והאחריות
ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על-ידו ובין אם נגרם על-ידי עובדיו ,שלוחיו או כל הנתון
למרותו.

.9.2

הספק אחראי לכל נזק שייגרם למועצה בגין הספקת כימיקל באיכות שאינה תואמת את
הנדרש.

.9.3

הספק יישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ובהשבת המצב לקדמותו.

.9.4

הספק יהיה חייב לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם כאמור ,מיד עם
דרישתה הראשונה של המועצה לכך  -וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין על-פי החוזה או על-
פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

.9.5

הוגשה תובענה בקשר להסכם כנגד המזמין והספק ,ביחד או לחוד ,הרי שהספק לא יהיה
רשאי להסדיר או להתפשר  -ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.
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כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המועצה או הספק בעניין זה יחולו על הספק והספק
מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בעניין זה .בנוסף ,הספק מתחייב לשאת
בכל תשלום שייפסק כנגד המועצה בגין תובענה כאמור.

.10ביטוח
 .10.1מבלי לגרוע מאחריות "הספק" עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין" ,הספק" מתחייב לבצע על
חשבונו את הביטוחים הבאים ,כמפורט ב"אישור עריכת הביטוח המצ"ב כנספח ג' ,ולקיימם
בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו.
 .10.2במעמד חתימת ההסכם" ,הספק" ימציא ל"מזמין" אישור עריכת ביטוח ,עפ"י הנוסח המצ"ב
כנספח ג' ,אשר יכלול בין השאר :
 .10.2.1אישור שקיים הסדר לתשלום הפרמיות.
 .10.2.2אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום/הביטול לא ייכנס
לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם
ל"מזמין".
"הספק" מתחייב להמציא ל"מזמין" אישור חדש ,לפחות  15יום לפני תום תוקפו של כל
אישור ,כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י הסכם זה.
 .10.3הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"הספק" רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
" .10.4הספק" מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה
ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מזמין" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.
" .10.5הספק" ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י הביטוחים הנ"ל.

.11שמירת דינים
הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם ,לרבות
ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים ,התש"ם  1980 -והתקנות שהותקנו על פיו.

.12הגבלת המחאת זכויות וחובות
 .12.1הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן ,לאחר או
לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.
 .12.2לעניין סעיף זה המחאה ,לרבות העברת  25%או יותר מהן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן
במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים.
 .12.3המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן ,או מסר את ביצוע העבודה
לאחר ,כולה או מקצתה ,יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י החוזה על
אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם
הנימחה.
 .12.4המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת
הספק.

.13שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 .13.1הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך ,אחרי ועקב
תקופת השרותים (להלן  -המידע הסודי) ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.
17
חתימה  +חותמת המציע_________________ :
מכרז  - 10-2019אספקת חומרי מחצבה ואספלט וכן האספקת והובלת חמרהdoc.

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

עמוד 18

 .13.2הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו,
בין במישרין ובין בעקיפין ,וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה.
 .13.3הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים
לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.
 .13.4האמור בפרק זה לחוזה יחול על הספק וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק מתחייב
להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השרותים.

.14שונות
 .14.1הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ ,הבנה,
התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים ,לו היו ,בין במפורש ובין במרומז ,בין בכתב ובין
בע"פ לפני חתימת הסכם זה .לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה ,אלא אם כן נעשה
בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים להסכם זה.
 .14.2כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו .כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי
הכתובת לאחד הצדדים ,תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך  72שעות ממועד המשלוח.
 .14.3כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או
מכוחו ,לא יראוה כויתור על זכות הנתונה לו מכוח ההסכם או מכח החוק ולא כויתור על
זכותו לממשן במועד מאוחר יותר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
מועצה אזורית חבל מודיעין

_______________________
הספק
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נספח ב'1
כתב כמויות – חומרי מחצבה
כמות משוערת

פריט

.1

1טון

מצא א'

מחיר בש"ח
– לא כולל
מע"מ
31

מס' סידורי

.2

1טון

מצא ב

29

.3

1טון

נברר

25

.4

1טון

מילוי גרוס-פסולת מחצבה

21

.5

1טון

חול מחצבה

50

.6

1טון

עדש/פוליה

51

.7

1טון

סומסום שטוף

51

.8

1טון

זיפזיף נקי(חצץ)

61

.9

1טון

חול מחפורות(חול ים)

51

.10

1טון

חול כורכרי

51

כתב כמויות – חומרי אספלט
כמות משוערת

פריט

.1

1טון

אספלט דומייט 3/8

מחיר בש"ח
– לא כולל
מע"מ
240

מס' סידורי

.2

1טון

אספלט דומייט 1/2

230

.3

1טון

אספלט דומייט 3/4

220

כתב כמויות – חמרה
מס' סידורי

כמות משוערת

.1

משאית דאבל
 17קוב

מחיר בש"ח
פריט
– לא כולל
מע"מ
חמרה – המחיר כולל אספקה והובלה 850
לכל אתר במועצה – ללא תלות
במרחק לאתר המועצה
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נספח ב'2

דוגמת הזמנת עבודה  /הזמנת ספק  -חומרי מחצבה
לכבוד________________________

הזמנה מס'___________ :
תאריך הזמנה __________ אספקה עד תאריך ______________
הערות ___________________________________________________________
מחיר יח'
(טון) ללא
מע"מ

אחוז הנחה
קבוע

הננו מזמינים
את
הטובין/עבודות
לפי הפירוט
הבא:שורה
.1

מצא א'

31

______ %

.2

מצא ב'

29

.3

נברר

25

.4

מילוי גרוס – פסולת
מחצבה

21

.5

חול מחצבה
עדש/פוליה

50
51

.7

סומסום שטוף

51

.8

זיפזיף נקי (חצץ)

61

.9

חול מחפורות(חול
ים)
חול כורכרי

51

.11

עלות הובלה לאתר
המועצה ללא תלות
במרחק – שירות
אופציונאלי

.6

.10

פירוט

כמות

סה"כ

51

סה"כ להזמנה:
סה"כ הנחה:
סה"כ לפני מע"מ:
סה"כ מע"מ:
סה"כ כולל מע"מ:

_________
_________
_________
_________
_________

 )1ההזמנה תקפה ל _________-יום .יש לצרף לחשבונית את ההזמנה ,ת.מ/חשבונית חתומה ע"י
מקבל/ת הטובין/עבודה ,שם מלא וחתימה.
 )2חשבונית חייבת להיות תואמת לשורות ההזמנה ,מספר הפריט בהזמנה והמחיר .מספר שורות/כמות
הפריטים/תמחור הפריטים.
 )3חשבונית שלא תתאים לסעיפים  1-2לא תשולם ותוחזר לספק ***.
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דוגמת הזמנת עבודה  /הזמנת ספק  -חומרי אספלט
לכבוד________________________

הזמנה מס'___________ :
תאריך הזמנה __________ אספקה עד תאריך ______________
הערות ___________________________________________________________
הננו מזמינים
את
הטובין/עבודות
לפי הפירוט
הבא:שורה

פירוט

מחיר יח'
(טון) ללא
מע"מ

כמות

.1

אספלט דומייט 3/8

240

.2

אספלט דומייט 1/2

230

.3

אספלט דומייט 3/4

.4

עלות הובלה לאתר
המועצה ללא תלות
במרחק – שירות
אופציונאלי

אחוז הנחה
קבוע

סה"כ

220

סה"כ להזמנה:
סה"כ הנחה:
סה"כ לפני מע"מ:
סה"כ מע"מ:
סה"כ כולל מע"מ:

_________
_________
_________
_________
_________

 )4ההזמנה תקפה ל _________-יום .יש לצרף לחשבונית את ההזמנה ,ת.מ/חשבונית חתומה ע"י
מקבל/ת הטובין/עבודה ,שם מלא וחתימה.
 )5חשבונית חייבת להיות תואמת לשורות ההזמנה ,מספר הפריט בהזמנה והמחיר .מספר שורות/כמות
הפריטים/תמחור הפריטים.
 )6חשבונית שלא תתאים לסעיפים  1-2לא תשולם ותוחזר לספק ***.
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דוגמת הזמנת עבודה  /הזמנת ספק – חמרה
לכבוד________________________

הזמנה מס'___________ :
תאריך הזמנה __________ אספקה עד תאריך ______________
הערות ___________________________________________________________
הננו מזמינים
את
הטובין/עבודות
לפי הפירוט
הבא:שורה
.1

פירוט

מחיר יח' –
משאית
דאבל 17
קוב –
ללא מע"מ

כמות

חמרה – המחיר
למשאית כאמור כולל
הובלה – ללא תלות
במרחק לאתר
המועצה

אחוז הנחה
קבוע

סה"כ

850

סה"כ להזמנה:
סה"כ הנחה:
סה"כ לפני מע"מ:
סה"כ מע"מ:
סה"כ כולל מע"מ:

_________
_________
_________
_________
_________

 )7ההזמנה תקפה ל _________-יום .יש לצרף לחשבונית את ההזמנה ,ת.מ/חשבונית חתומה ע"י
מקבל/ת הטובין/עבודה ,שם מלא וחתימה.
 )8חשבונית חייבת להיות תואמת לשורות ההזמנה ,מספר הפריט בהזמנה והמחיר .מספר שורות/כמות
הפריטים/תמחור הפריטים.
 )9חשבונית שלא תתאים לסעיפים  1-2לא תשולם ותוחזר לספק ***.
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נספח ג'

נספח אישור קיום ביטוחים
מכרז  10 \ 2019אספקת חומרי מחצבה ,אספלט וחמרה לאתרים בישובי המועצה
לכבוד
המועצה האזורית חבל מודיעין ואו ועדים מקומיים
ו/או גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה
(להלן "המועצה").

תאריך__________

הנדון :אישור קיום בטוחים בקשר אספקת חומרי מחצבה\ אספלט\ חמרה ,פריקה ,מסירה,
באתרי המועצה ו/או במחסן המועצה (בהתאם לדרישת המועצה),

החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות
עבור _________________(להלן "הספק") בקשר לאספקה ,הובלה של חומרי
מחצבה/אספלט/חמרה למועצה ו/או כל אתר שיידרש בהתאם להזמנות עבודה ברחבי המועצה.
המועצה תהיה רשאית לפנות למציע הזוכה לביצוע השירותים בכל היקף שיידרש לה ,מעת לעת.
האספקה ,הפריקה והמסירה תהיה באתרי המועצה ו/או במחסן המועצה (בהתאם לדרישת
המועצה)(,להלן "שירותים"):
א .ביטוח אחריות כלפי צד ג' :לבטוח אחריותו החוקית של הספק על פי דין עבור כל נזק לרכוש
ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או
עובדיהם ,המועצה ו/או עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד .המועצה
בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות צולבת" .הביטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או
בגובה ,משמוש בנשק ברישיון ,תביעות שבוב של המוסד לבטוח לאומי ,פעולה על רכוש קיים,
העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי .גבול האחריות כלפי
צד ג' יהיה סכום הביטוח ( 1,000,000מיליון שקל ) לתובע ולמקרה ולתקופת הביטוח.
ב.

במידה והספק אינו מעסיק עובדים ,ניתן למחוק את סעיף ב' ולרשום :אין עובדים ולחתום
ליד המחיקה

ביטוח חבות המעביד :לבי טוח אחריותו של הספק ,כלפי עובדי ו/או מועסקיו הספק עקב תאונה
ו/או מחלה שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו ,תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים .הכיסוי לא יוגבל
מעבודות בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים ,פרעות ,מהומות,
שימוש בנשק ברישיון .המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה כי היא חבה כמעסיק כלפי מי
מעובדי ו/או מועסקי הספק .גבול האחריות לתובע עומד על סך  6מיליון , ₪גבול האחריות
לתקופת בטוח שנתית נקבע לסך של  20מיליון .₪
ג.

תנאים כלליים :בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:
א .ותור תחלוף  :המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה ,מנהליה ו/או שלוחיה
השונים לרבות בפוליסה של הספק ,לבטוח רכושו ,לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי
המועצה .הויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
ב .הודעות :ה מבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או
הרעת תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות  60יום לפני מועד בטול או הרעה
כאמור לעיל .
ג .קדימות הבטוחים :מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים
לכל ביטוח שהמועצה ערכ ה ,ולפיכך כל תנאי ,סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
המועצה או כלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה ביטוחי הספק הם "ביטוח-ראשוני" המזכה
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אותו במלוא השיפוי המגיע לו עפ"י תנאיהם ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי
שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י דין כלשהו .למען הסר ספק אנו מוותרים
על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ו/או כלפי מבטחיה.
ד .הספק בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבור הביטוחים הנ"ל כאמור לעיל ובגין כל חיוב
אחר הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר
הנובע מהן.
ה .זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי
הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי הספק ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל
תופנה לספק בלבד.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל
ומבלי להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.
חתימת ואישור המבטח .............................תאריך .................................
נתוני הפוליסות:
א.
ב.

פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' ..............................בתוקף עד................
פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'...............................בתוקף עד.................
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נספח ד'1

ערבות בנקאית להצעה
לכבוד,
המועצה האזורית חבל מודיעין
ג.א.נ,.

בנק________________ :
סניף_______________ :

מיקוד______________ :
תאריך______________ :
הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________

 .1על-פי בקשת ______________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז מסגרת
פומבי מס'  – 10 /2019למתן שירותי אספקה חומרי מחצבה /אספלט עבור המועצה  -אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של .₪ 2,000
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,מיד ולא יאוחר מתוך  7ימים ממועד דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ,או
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 .3אתם 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 הכולל
הנ"ל.
 .4ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום  30/7/2019ועד בכלל.
 .5דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  30/7/2019לא תענה.
 .6לאחר יום 30/7/2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 .7ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ה'1

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמש כ _________________________________________-אצל המציע
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז מסגרת פומבי מס'
 10 / 2019אשר פרסמה המועצה האזורית חבל מודיעין ,לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן -
המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

.4

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע

[יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
.5

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ה'2

הצהרה על היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית חבל מודיעין (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי
.1
במכרז מסגרת פומבי מספר  10/2019שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי
במכרז.
הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2
סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע
.2.1
כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה,
בן או בת ,אח או אחות״.
 .2.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
 .2.3סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:

.3

.4
.5
.6

" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני
לו סוכן או שותף.

.3.2

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

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
.3.3
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים,
רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד
שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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התחייבות  /הצהרה על היעדר ניגוד עניינים

נספח ה'3

 .1אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותים למועצה.
 .2אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן
השירותים נשוא הפניה ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה .אני מתחייב להודיע באופן מיידי על
כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת בכל
שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.
 .3אני מתחייב להודיע למועצה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי ,או פעילותו
של כל צד שבו או עימו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד
עניינים בקשר למתן השירותים למועצה.
 .4בלי לגרוע מכלליות האמור ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של
ניגוד עניינים כלפי המועצה ,אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה ,תוך פירוט פרטי הייעוץ,
המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.
 .5בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים
נושא פנייה זו ,בכל שלב שהוא ,לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים
הנוגעים ,במישרין או בעקיפין ,לשירותים שבהם אלווה את המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של
ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור.
_________________
שם וחתימת המציע

__________
תאריך
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תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

נספח ה'4

אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך
התקשרות מספר  10/2019עבור מועצה אזורית חבל מודיעין .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.

(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע נדרש לסמן
 xבמשבצת המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -ובמקרה הצורך– לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון

_____________
חתימה
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פרטי המציע

נספח ה'5

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.
המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב קריא וברור:

שם המציע
מס' עוסק מורשה /
חברה  /תעודת זהות
כתובת מלאה כולל
מיקוד
ת.ד.
טלפון
טלפון נוסף  /נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני
 E.mailשם איש קשר
ותפקידו
טלפון נייד איש הקשר

נציג/ה המציע המוסמך/ת

חתימה וחותמת
זהות/חברה

עוסק מורשה/מס'
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נספח ה'6
פירוט ניסיון
תאריך_________
לכבוד
מועצה אזורית חבל מודיעין
אנו הח״מ ___________________ ,ת.ז ,____________.מורשי החתימה מטעם המציע
_______ _____________________________________ ,ח.פ_________________________ .
(להלן -המציע) במכרז מסגרת פומבי מספר  10/2019למתן שירותי אספקה חומרי מחצבה /אספלט /
חמרה למועצה מצהיר כדלקמן:

א.
שם הרשות  /גוף
ציבורי /גוף אחר

פירוט ניסיון המציע
מספר שנות
עבודה

כמות וסוגי חומרי מחצבה
/אספלט/חמרה בשנה

תחומי השירותים

פירוט איש קשר
ברשות  -זהות,
תפקיד  ,טלפון

אישור עו"ד
אני הח״מ ____________ עו״ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר _________ נושא
ת.ז __________.ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה .
תאריך _________ :

עורן דין  ,מספר רשיון חתימה וחותמת_____________________ :
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נספח ה'7
אל:
מועצה אזורית חבל מודיעין
ג .א.נ,.

הנדון :כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
הואיל :

ואנו מספקים לכם שירותי אספקת והובלת חומרי מחצבה לאתרים ברחבי המועצה
(להלן" :השירותים") בהתאם לחוזה מיום _________ עליו חתמנו איתכם (להלן:
"החוזה");

והואיל:

והשירותים נדרשים לכם גם ,ואף ביתר שאת ,בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;
לפיכך אנו ,הח"מ,
שם הספק/קבלן_____________________ :
מס' ת"ז/תאגיד_____________________:
כתובת___________________________ :
מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

.1

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות
שבהן יוכרז מצב חירום.

.2

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ,בתקופת תוקפו של החוזה אנו
מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו
שבחוזה ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום ,לרבות בימים ושעות חריגים
שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

.3

אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  2לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה ,ללא
תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

.4

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית
של החוזה ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם
בדין.
ולראיה באנו על החתום ,היום ________________
_________________
חתימה +חותמת
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נספח ו'

הצעת הספק
לכבוד
מועצה אזורית חבל מודיעין
ג.א.נ.
הנדון :הצעת מחיר -

מכרז מסגרת פומבי מס' _10/2019למתן שירותי אספקה והובלת חומרי מחצבה  /אספלט  /חמרה
למועצה
כללי:
 .1הריני מתכבד להגיש בזאת ,בשם _____________________________________ (שם המשתתף) ,את
הצעת המחיר למתן שירותי אספקה חומרי מחצבה /אספלט /חמרה למועצה ,על פי המפורט במסמכי המכרז
וההסכם ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרט.
 .2הצעתנו מוגשת לפרק –
 א'  -חומרי מחצבה.
 ב' – חומרי אספלט.
 ג' – חמרה – כולל הובלה.
 .3המחיר המוצע על ידי ,עבור ביצוע העבודות נשוא ההסכם (להלן" :התמורה") ,מהווה מחיר סופי וכולל את כל
ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא
ההסכם לרבות העסקת עובדים ,אספקת ציוד ייעודי ,ציוד ואמצעים ואחזקתם ,וכל אמצעי אחר שיידרש
לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא הסכם זה ,הובלות ,פריקה ,מסירה ופיזור חומרי מחצבה באתרים
שונים ברחבי המועצה ובהתאם לדרישות המועצה ,שימוש בכלי רכב ,ביטוחים ,מסים ,היטלים וכל דבר אחר
הדרוש לביצוע העבודה  .בפרק חמרה – השירות כולל הובלה.
 .4מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה נשוא הסכם ,על כל הכרוך בה ,מעבר למחיר
נשוא הצעתי זו.
 .5ידוע לנו כי במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה ,תהיה רשאית המועצה לבצע
התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר.
הצעת המחיר
 .6הצעתנו זו לביצוע העבודות הינה בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז ,אשר
מולא על ידנו וככל שנקבע כזוכים אנו מתחייבים לבצע את השירותים ע"פ מחירים אלו.
 .7הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל העבודות ,שקבעה
המועצה ,כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה.
 .8אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז.
 .9כתב כמויות:
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עמוד 34

כתב כמויות – מחצבה
כמות

פריט

.5

1טון

מצא א'

מחיר לטון
בש"ח – לא
כולל מע"מ
31

מס' סידורי

.6

1טון

מצא ב

29

.7

1טון

נברר

25

.8

1טון

מילוי גרוס-פסולת מחצבה

21

.9

1טון

חול מחצבה

50

.10

1טון

עדש/פוליה

51

.11

1טון

סומסום שטוף

51

.12

1טון

זיפזיף נקי(חצץ)

61

.13

1טון

חול מחפורות(חול ים)

51

.14

1טון

חול כורכרי

51

 .10הצעתנו הינה למתן  ____ %הנחה על המחירים הקבועים והמפורטים בכתב הכמויות הנ"ל.
 .11הובלה – שירות אופציונאלי – ימולא ע"י המציע ככל שרלבנטי
 באפשרותינו לבצע הובלה של חומרי המחצבה למועצה ו/או אתרים בתחום שיפוט
המועצה .ככל שיוזמנו הובלות עלות עבור הובלה הינה בסך של ________________ ₪
להובלה (הלוך חזור – לכל נקודה בתחום שיפוט המועצה) .ידוע לנו כי מדובר בשירות
אופציונאלי והמועצה לא חייבת לבצע את ההובלה באמצעות המציעי/ים הזוכים והיא
תהיה רשאית לבצע את ההובלות ע"י גורם אחר.
 ברשותינו כלי רכב לביצוע ההובלה ,ככל שנדרש ,מצורפים רשיונות כלי הרכב.
 .12מוסכם עלינו כי התשלום הינו ע"פ כמות שתסופק בפועל ,ע"פ מחיר ליחידה ובהורדת אחוז ההנחה המוצע.
 .13מוסכם עלינו כי המחיר כולל את כלל השירותים הנדרשים .
פרטי החותם מטעם הספק
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד ________________
תאריך_______________ :
שם הספק __________________________
ת.ז  /ח.פ___________________________ .
חתימה  +חותמת _______________ :
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עמוד 35

כתב כמויות – חומרי אספלט
כמות משוערת

פריט

.15

1טון

אספלט דומייט 3/8

מחיר בש"ח
– לא כולל
מע"מ
240

מס' סידורי

.16

1טון

אספלט דומייט 1/2

230

.17

1טון

אספלט דומייט 3/4

220

 .14הצעתנו הינה למתן  ____ %הנחה על המחירים הקבועים והמפורטים בכתב הכמויות הנ"ל.
 .15הובלה – שירות אופציונאלי – ימולא ע"י המציע ככל שרלבנטי
 באפשרותינו לבצע הובלה של חומרי המחצבה למועצה ו/או אתרים בתחום שיפוט
המועצה .ככל שיוזמנו הובלות עלות עבור הובלה הינה בסך של ________________ ₪
להובלה (הלוך חזור – לכל נקודה בתחום שיפוט המועצה) .ידוע לנו כי מדובר בשירות
אופציונאלי והמועצה לא חייבת לבצע את ההובלה באמצעות המציעי/ים הזוכים והיא
תהיה רשאית לבצע את ההובלות ע"י גורם אחר.
 ברשותינו כלי רכב לביצוע ההובלה ,ככל שנדרש ,מצורפים רשיונות כלי הרכב.
 .16מוסכם עלינו כי התשלום הינו ע"פ כמות שתסופק בפועל ,ע"פ מחיר ליחידה ובהורדת אחוז ההנחה המוצע.
 .17מוסכם עלינו כי המחיר כולל את כלל השירותים הנדרשים .

פרטי החותם מטעם הספק
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד ________________
תאריך_______________ :
שם הספק __________________________
ת.ז  /ח.פ___________________________ .
חתימה  +חותמת _______________ :
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עמוד 36

כתב כמויות – חמרה
מס' סידורי
.1

כמות משוערת

פריט

משאית דאבל – המחיר למשאית כולל הובלה
 17קוב

מחיר בש"ח
– לא כולל
מע"מ
₪ 850

 .18הצעתנו הינה למתן  ____ %הנחה על המחירים הקבועים והמפורטים בכתב הכמויות הנ"ל.
 .19ידוע לנו כי המחיר כולל את כל השירותים – כולל הובלה ללא תלות במרחק לאתר המועצה.
 .20מוסכם עלינו כי התשלום הינו ע"פ כמות שתסופק בפועל ,ע"פ מחיר ליחידה ובהורדת אחוז ההנחה המוצע.
 .21מוסכם עלינו כי המחיר כולל את כלל השירותים הנדרשים .

פרטי החותם מטעם הספק
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד ________________
תאריך_______________ :
שם הספק __________________________
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