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 נספח א'

 חבל מודיעין המועצה האזורית 
 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה 

 9722816-03; פקס: 9722888-03טל:             
 

 8/2020פומבי מס' מסגרת מכרז 

 משרדי וטונרים                         ציודאספקת ורכש בעניין פניה לקבלת הצעות 
 -   נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 
 12:00עד השעה  ראשון 23/2/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 
לא יאוחר  רביעי 4/3/2020 הגשת הצעות

 15:00מהשעה 
 16:00 רביעי 4/3/2020 פתיחת מעטפות

 

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים( 

 נשוא המכרז .1

רכש להצעות (, מזמינה המזמיןו/או המועצה  - )להלן חבל מודיעיןהמועצה האזורית  .1.1
 (.המכרז)להלן:   וטונרים משרדי ציודאספקת ו

המועצה בשעות העבודה  מנהלת לשכת מנכ"ל ניתן לרכוש במשרדיאת מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת  אשר לא יוחזרו.₪  500 הרגילות, בתמורה לתשלום של

מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, 
 כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף.  לא יהיה

 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של המועצה .1.3
יש להתעדכן בשינויים/הבהרות בנוגע   /region.muni.il-https://www.modiinבכתובת 

 . ן להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז מאתר האינטרנטלמכרז, באתר. אי

כלול בכתב ה, בהיקף (הציוד -)להלן וטונרים משרדיציוד אספקת רכש והשירותים כוללים  .1.4
הכמויות הינו  ב)היקף הציוד הכלול בכת .הכמויות או כל היקף אחר שיתבקש ע"י המועצה

 . ן בו כדי לחייב את המועצה להיקף כלשהו(יכהערכה בלבד וא

 עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם מסגרת לתקופה בנוסח המצורף.  .1.5

 לשני הפרקים אויתן להגיש הצעה לפרק אחד נ -פרקים  שניכתב הכמויות כולל  .1.6
הכלולים בכתב הכמויות. כל כתב כמויות ייבחן בנפרד וההצעה הזולה ביותר באותו פרק 

 תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז. 

 תן להגיש אחוזי הנחה שונים ביחס לכל פרק.למען הסר ספק, ני .1.7

 בכתב הכלול הציוד לאספקת עבודה הזמנות לזוכה יוצאו ההסכם תקופת במהלך .1.8
  .עבודה הזמנת הוצאת ממועד עבודה ימי 3מתוך  יאוחר לא, שיסופק, הכמויות

מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להורות לספק על פיצול מיקום אספקת הסחורה 
 שונים בתחום שיפוט המועצה.   למיקומים

https://www.modiin-region.muni.il/
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בתחום  העבודה לאתר הובלה, אספקה, רכש כוללים השירותים כי מובהר, ספק הסר למען .1.9
 (. השירותים - להלן) כך לשם הנדרשת הוצאה וכל המזמין למחסן שיפוט המועצה או

המציעים  -השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה  .1.10
 לעיין בהסכם. מופנים

להוצאת הזמנת עבודה לספק, החתומה ע"י בכפוף  - השירותים יבוצעו עבור המועצה .1.11
  מורשי החתימה הרלבנטיים במועצה. 

₪  80,000א תעלה על סך של ל -במהלך השנה ע"י המועצה מסגרת תקציבית לרכישת ציוד  .1.12
לא כולל מע"מ  ₪  60,000ך של ס  -לא כולל מע"מ עבור השירותים נשוא כתב כמויות א', ו

האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי  עבור השירותים נשוא כתב כמויות ב'.
 לחייב את המועצה לרכישת ציוד בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.

  -מכרז זה מתפרסם ע"י המועצה עבור המועצה וכן הגופים העירוניים הבאים  .1.13

 (.לכליתהחברה הכ -ע"מ )להלןב חבל מודיעיןהחברה הכלכלית לפיתוח  .1.13.1

 (.מעגלים -תאגיד מעגלים )להלן .1.13.2

 אגיד היכל התרבות(.ת -תאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ )להלן .1.13.3

 הגופים הנלווים(. -להלן יחדיו)

לעניין גופים הנלווים החלטת ועדת המכרזים של המועצה לעניין מכרז זה, תחייב את ה .1.14
מכרז זה ולהתקשר עם זוכה ביבקשו לעשות שימוש ווים גופים הנלככל שה -מכרז זה 

 במכרז לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם עם הזוכה במכרז  םיהיו רשאיגופים הנלווים ה .1.15
 גופים הנלווים  ו/או מי מהם בהתאמה. חולו כל הוראות ההסכם על הי -זה ובמקרה כזה 

 
לבצע רכישות  יםיהיו רשאיגופים הנלווים ו/או מי מהם ה – מועצהלחלופין, באישור ה

  –לעניין זה יחולו אחת מהאפשרויות הבאות באמצעות הסכם המועצה, כאשר 
כנגד חשבון שיופק ישירות הגופים הנלווים התשלום יעשה ע"י באחריות המועצה ע"י  -

 לגופים אלו.  
 . ם הנלוויםירות בין המועצה לגופישא בעלויות והתחשבנות נפרדת תעשה ישיהמועצה ת -

 ימסרו לזוכה זהות המורשים הרלבנטיים. בכל מקרה,  -

י ילדים ציבוריים בתי ספר וגנ -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מוסדות חינוך  .1.16
בתחום שיפוט המועצה יהיו רשאים לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם ישירות עם 

 במסמכי המכרז.  הזוכה, הכל כמפורט להלן

 ותאגיד מעגלים החברה הכלכלית ,מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי משרדי המועצה .1.17
ספר מחלקות ומבנים. משרדי תאגיד ומשרדי המועצה כוללים ממצויים בישוב שוהם 

 היכל התרבות נמצא בקריית שדה התעופה.

 .ר על יסודייםבתי ספ 2 -בתי ספר יסודיים ו 5גני ילדים,  49בתחום שיפוט המועצה 
 רשימת יישובי המועצה מצויה באתר האינטרנט של המועצה.  

המכרז מיועד בעיקרו להסדרת רכישת הציוד עבור משרדי המועצה )על מחלקותיה  .1.18
 ימת אופציה למוסדות החינוך )גני ילדים / בתי ספר ( לבצעוהגופים הנלווים. קי השונות(

חת הספק הזוכה(, הכל כמפורט להלן רכישות מהספק הזוכה ע"פ מחירי המכרז )והנ
 במסמכי המכרז. 

 

 



 

 4 נוסח סופי -לרכש ואספקת ציוד משרדי  - 8-2020ז מכר

  –בתי ספר / גני ילדים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה  .1.19

המועצה תביא מנהלי בתי הספר / גננות בגנים ציבוריים שבתחום שיפוט המועצה  .1.19.1
 את זהות הזוכה במכרז וכן מחירון הזוכה ע"פ תוצאות המכרז.

יו רשאים לפנות לזוכה במכרז ולהתקשר איתו יה -בתי הספר וגני הילדים כאמור  .1.19.2
בהסכם לאספקת ציוד ע"פ הוראות הסכם המכרז ו/או הוצאת הזמנת עבודה 
לאספקת ציוד במחירי המכרז ובמקרה כזה מחויב הספק למחיר המכרז לגופים 

 -גנ"י הרשאים לפנות לספק הזוכה  / בתי הספרבאלו. רשימת גורמים רלבנטיים 
 תימסר לזוכה.

ל הספק להסדיר את חתימת ע -ה של פניה לספק ע"י גן ילדים / בית ספר במקר .1.19.3
 .הפונה ישירות הזמנת העבודה / הסכם מול

מודגש כי בתי הספר/ גני הילדים בעלי תקציב / מסגרת חשבונאית עצמאית  .1.19.4
 ונפרדת מהמועצה ואין במכרז כדי לחייב אותם להתקשר עם הזוכה. 

החינוך )בתי ספר / גני ילדים( תהיה ישירות כמו כן, כל התקשרות מול מוסדות 
 -ו תתבצע רכישה מרוכזת של המועצה עבורם בזולת במקרה  -מול הספק 

 בהזמנת עבודה של המועצה.

אף אחד מהגורמים עבורם מיועד למען הסר ספק, אין במכרז זה התחייבות כלשהי של  .1.20
 מהספק. לרכישת ציוד בהיקף כלשהוגורמים כאמור כדי לחייב את ההמכרז 

  - במכרז תנאי סף להשתתפות .2

  -רשאי להשתתף במכרז מציעים העונים על דרישות הסף המצטברות במועד הגשת הצעתם במכרז 

ף לרשות מקומית ו/או גו משרדיציוד באספקת  בעל ניסיוןהמציע  - עבור פרק א' בלבד .2.1
 ם האחרונות.השני 3באופן שוטף תקופה של שנה לפחות במהלך  –ציבורי ו/או גוף גדול 

כולל פרטי הגוף,  -להוכחת האמור יצרף הספק להצעה המלצות או רשימת ממליצים 
 תקופת השירות, סוג הציוד שסופק, היקף כספי , זהות איש קשר )שם תפקיד( וטלפון.

יבורי לרשות מקומית ו/או גוף צ טונריםבאספקת  בעל ניסיוןהמציע   - בלבד ב'עבור פרק  .2.2
 השנים האחרונות. 3ופן שוטף תקופה של שנה לפחות במהלך בא –ו/או גוף גדול 

גוף, כולל פרטי ה -להוכחת האמור יצרף הספק להצעה המלצות או רשימת ממליצים 
 תקופת השירות, סוג הציוד שסופק, היקף כספי , זהות איש קשר )שם תפקיד( וטלפון.

 תנאי סף עבור שני הפרקים 

 כמפורט להלן.  ישיק בנקאי או אישהמציע צירף להצעה  .2.3

ר יצרף המציע הצהרה להוכחת האמו - נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצההמציע  .2.4
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 המציע הינו בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על .2.5
מתנהלת עיקר , וזאת בהתייחס למקום אשר בו 1968 –ח "פי חוק רישוי עסקים, תשכ

בעל אישור מאת  מציעאו שה ,ממכר ציוד/טונרים  הפעילות העסקית של המשתתף בתחום
( אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון מציעהרשות המקומית, לפיו הוא )ה

התייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית ב, וזאת 1968 -ח"עסקים, תשכ
  נרים. ממכר ציוד/טו שלו בתחום

בנוסח  תצהירלצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו 
וכן  באשר למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור למסמכי המכרז 4כנספח ד' ב"המצ

לחלופין, וככל שהעסק  .העתק של רישיון עסק תקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז
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בו יציין המציע כי אין  4הצעתו תצהיר בנוסח נספח ד'אינו טעון רישיון, על המציע לצרף ל
חובה לרשיון עסק וכן אישור מהרשות המקומית בה מצוי מקום עיקר הפעילות העסקית 

   למסמכי המכרז.  5בנוסח המצורף כנספח ד' בדבר היעדר צורך ברישיון עסק

 ש לצרף להצעה קבלה. י -המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .2.6

  עבור שני הפרקים מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 סמכים/המובנוסף להם את כל  חתומים, - את כל מסמכי המכרזלצרף להצעתו ל המציע ע .3.1
 האישורים הבאים:

קרי לא , הגשת ההצעהיום לא יאוחר מ –שיק אישי )מועד פרעון  אושיק בנקאי  .3.1.1
שמש כערבון / ש"ח לפקודת המועצה שי 10,000על סך של  4/3/2020יאוחר מיום 

פקדון בידי המועצה להבטחת התחייבויות המציע לפי הצעתו במכרז )להלן: 
 "(. הערבון"
 

 תפסל על הסף ולא תובא לדיון! -מובהר כי הצעה שלא יצורף לה הערבון כאמור 
 

 -ימים ממועד דרישת המועצה  7מציע שהצעתו תזכה במכרז ולא יחתום על הסכם תוך 
 ט את הערבון וכן למסור את העבודה למציע אחר.  תהיה המועצה רשאית לחל

 
. מציעים שלא יזכו בתום תקופת ההסכםמציע שיזכה במכרז, הערבון יוחזר לו 

הערבון יוחזר להם במקביל למשלוח הודעת המועצה בדבר תוצאות  -במכרז 
 המכרז. 

 

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .3.1.2

-ים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ועסקאות גופים ציבורי פי חוק-אישור תקף על .3.1.3
1976. 

 .או פטור מכך אישור ניכוי מס במקור .3.1.4

 1ד'תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל במסגרת נספח  .3.1.5
 למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד. 

מך כלשהו נדרש אישור עו"ד כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ולמס .3.1.6
 רש.  יאושר המסמך כנד -רו"ח  /

 לעיל.  2כל האישורים / מסמכים הנדרשים בסעיף  .3.1.7

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .3.1.8

 התאגיד.תעודת התאגדות של  .3.1.8.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .3.1.8.2

 שמות המנהלים של התאגיד. (א)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ב)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .3.1.9

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .3.1.9.1

 השותפות. ים שלחוז .3.1.9.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .3.1.9.3

אישור רו"ח כמפורט להלן וכן  יצרף להצעתו -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .3.1.10
 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה  
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עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד  -"עסק בשליטת אישה" 
או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות 

 הגדרה אישור; ה( של 2)-( ו1פסקאות )
אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  –"אישור" 

 לא התקיים אף אחד מאלה: 
וב )בן זוג, אח, הוא אינו קר -כהן בעסק נושא משרה שאינו אישה (       אם מ1)

 הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
ים של המחזיקה אין הם קרוב -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

 בשליטה;
שים ושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם ננ –"מחזיקה בשליטה" 

מכל סוג של אמצעי השליטה  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
 בעסק;

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים  –"נושא משרה" 
 ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

א ברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולח –"עסק" 
 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 כלל נספחי המכרז המצורפים למכרז, כשהם חתומים ומאומתים כדין  .3.1.11

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .3.1.12

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .3.1.13

 !לפסלהדת המכרזים רשאית היה ועת -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס 
 לבחינת עמידת  המציע בתנאי הסף.

 

 הצעת המציע .4

סמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו בחותמו על מ -המציע  .4.1
 ם במכרז. כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטי

ההצעה תתייחס לכתב הכמויות ותוגש על גבי טופס הצעת המחיר המצורף כחלק בלתי  .4.2
 נפרד מפניה זו.  

כתב כמויות הנוגע לרכש ציוד משרדי, פרק ב'  –פרק א'  –פרקים  שניכתב הכמויות כולל  .4.3
הפרקים  לשניניתן להגיש הצעה לפרק אחד או כתב כמויות הנוגע לרכש טונרים  –

ובלבד שהמציע עומד בדרישות הסף בהתייחס לפרק לגביו  – בכתב הכמויות הכלולים
 . מוגשת ההצעה

 

 ההנחה  באחוזיםנקוב בהצעתו בשיעור על המציע ל –ככל שמוגשת הצעה לפרק כלשהו  .4.4
אשר תחול על כל רכיבי כתב הכמויות באותו , הניתנת על ידו ביחס למחירי כתב הכמויות

 אין מניעה להציע הנחה שונה לפרק א' ולפרק ב'.    –פרקים  ככל שמוגשת הצעה לשניפרק. 

. ניתן לנקוב בהנחה ביחס לכל פרק בכתב הכמויות שיעור ההנחהעל המציע למלא את  .4.5
 ובמקרה כזה, יש לציין זאת במפורש כי מחירי ההצעה יהיו מחירי כתב הכמויות.  0ל ש

 הסף.   סל עלהצעה כזו תפ - בתוספת על כתב הכמויותאין לנקוב 

לרבות הנספחים המצורפים למסמכי  לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל,על המציע  .4.1
וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה  המכרז,

 המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

פחתת ההנחה המוצעת על ידי )בה מחיר המוסכם, הכלול בכתב הכמויות / הצעת המחירה .4.2
, במכרז והכרוכות בהשתתפותאלו ל את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, ויכל -  המציע(

פריקתו, ב"אתר הובלתו, מסירתו, , )לוגו + כתובית( סימונו, ציודבביצוע אספקת ה
  .תנאי המכרזכלל לצורך קיום  - וכיו"ב , הלקוח" )בהתאם לדרישת המועצה(
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. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו הניס את כל מסמכי המכרז למעטפעל המציע להכ .4.3
 של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל. .4.4

המצורף כחלק בלתי הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .4.5
 נפרד ממסמכי המכרז.

 

 אופן הגשת ההצעה .5

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה. .5.1

 בי עותק המקור של מסמכי המכרז. ג-ההצעה תוגש על .5.2

 .המועד להגשת הצעותיום מ 60לתקופה של  ,תוקפהההצעה תעמוד ב .5.3

 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .5.4

לא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת על המשתתף למ .5.5
לחתום חתימה מלאה  המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי 
 ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה. המכרז

ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז,  כל מסמכי המכרזאת הצעתו לצרף לעל המציע  .5.6
לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר 

 בא: הידי המועצה, באופן -נדרש על

 .ומענו המלאתוך ציון שמו המלא באופן אישי, יחתום הוא יחיד, המציע היה  .5.6.1

שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את המציע יה ה .5.6.2
 השותפות 

 . תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת השותפות. 

או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי המציע תאגיד רשום היה  .5.6.3
 הדרוש 

חותמת  רוףבציתוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם  ,כדי לחייב את התאגיד
 התאגיד. 

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.           

ידי -)שתסופק על יש להגיש ב"מעטפת הצעות"המלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .5.7
בשני עותקים זהים, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות  ,המועצה( סגורה

במקרה  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.זאת  -המועצה, במסירה ידנית בלבד 
י עותקי ההצעה, תהא המועצה רשאית לבחור את העותק הנראה לה התאמה בין שנ-של אי

  והמיטיב עמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע לא תהא כל טענה בעניין זה.
 

ו/או שהתקבלו  לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית
 .שנקבעלאחר המועד 

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"  .5.8
מזכירות המועצה. על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן  מאת

 .וזיהוי אחר של

 

 

 חלקית הצעה הגשתת ואיסור יוהסתייגו .6

ם או ואין הוא רשאי לחלקמרכיבי המכרז ע כל על המציע למסור הצעה מלאה לביצו .6.1
 .לפצלם
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או כל שינוי או תוספת  ,השלמת מקום הטעון מילוי-או איסטייה מהוראות המכרז  .6.2
תוספת בגוף או ידי שינוי -שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

לגרום לפסילת  יםעלול -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת מסגרת ובין ב המכרז מסמכי
 ההצעה.

ממנה ולראות יגות או להתעלם לדון בהסתי תרשאיועדת המכרזים  אף האמור לעיל,-על .6.3
  הסתייגות.הללא אילו הוגשה כ ההצעהאת 

הסכם סרב לחתום על הוא מההסתייגות והיא בחרה להתעלם כי ה המועצה למציע, הודיע
את לחלט  תרשאיוהמועצה ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז , ההתקשרות

בכל מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב  הערבות הבנקאית.
גם אם המציע ערך בו )ידי המועצה  -את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על

 שינויים או תיקונים כלשהם(. 

 הסכם וחובות מציע זוכה .7

לחתום על הסכם עם המועצה בנוסח  ו/יידרש מכרז,ב ים/כזוכה ו/שייקבע ים/מציע .7.1
 המצורף למסמכי המכרז. 

תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי  .7.2
 . המכרז

 7מובהר בזאת כי מציע שייקבע כזוכה  ולא יחתום על הסכם עם המועצה לא יאוחר מתוך  .7.3
הא המועצה רשאית לחלט את הערבון ימים ממועד ההודעה בדבר קביעת המציע כזוכה, ת

 להצעה. 

 שאלות ובירורים .8

לקבל הבהרות לגבי לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או מציעים יוכלו  .8.1
יועברו לידי מנהלת מחלקת שאלות ובקשות להבהרות הנספחים למסמכי המכרז. והמכרז 

ת הבהרה הקבוע עד למועד האחרון לשאלו,  עו"ד עינב אבוחצירה, במועצהמכרזים 
לא בלבד.  region.muni.il-einava@modiinבדוא"ל  בעמוד הראשון למסמכי המכרז.

-03מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו  יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות.
מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע  ו/או באמצעות דוא"ל חוזר. 03-9722805ו/או  9728979

 אי סבירות או שגיאות או אי התאמות כלשהן וכיו"ב.מלטעון בדבר 

כדלקמן:  שם ומספר המכרזלמחלקת מכרזים תישא בכותרתה את  כל פנייהיובהר כי,  .8.2

 ולאחר מכן נושא הפנייה., קבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד משרדיל 8/2020מכרז מס' 

 לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. 

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו ענוילא ייל פניות שיגיעו אחרי המועד לע .8.3
רט כלשהו הבנה בקשר לפ-לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איאת מסמכי המכרז. 

המועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהבמסמכי המכרז ו/או ב
 ת.והצע

 שונות .9

, אשר הצעת המחיר שלהם היתה מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר .9.1
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי  - שווה

 שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין ההצעות.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר  .9.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק   תוצאה הטובה ביותר,שקיבלו תוצאה זהה שהיא ה

בשליטת אישה, תנתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת מהזכייניות, ובלבד שצורף לה, 
  בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או  .9.3
 צא לנכון.חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמ

 המועצה תהיה רשאית לפצל את העבודות בין מציעים שונים.  .9.4
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 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .9.5

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או  .9.6
 חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 חולנה על המציע.ת -ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  הוצאות הגשת .9.7

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או  .9.8
לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים 

רוך בדיקות. לא ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לע
שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול 

 את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או  .9.9
מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, 

 פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.לרבות 

 בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .9.10
מונע  המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

  .כנדרש ההצעה הערכת

 יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו יחזורהזוכה,  במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .9.11
 יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת

 פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי
כלשהו,  'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול

 לטובתה, כפיצויים הערבון את לחלט רשאית המועצה  תהא לנכון. כן ככל שתמצא
המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על

 תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה השיק וסכום 
 בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין ענהט או/ו דרישה או/ו תביעה כל

 זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין
 דין. כל פי על או/ו

בהצעה  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .9.12
 קצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהםהזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מ

 המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו  מבלי לגרוע מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים.

ר מובהוכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין  בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה

. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה והפסיקה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על 

 .האחרים העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים תזכו

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או  .9.13
 לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .9.14

 

 מסמכי המכרז .10
 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה

 נספח "א". -סמך זה( מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מ .10.1
 '";ב"נספח  -חוזה המכרז  .10.2

 בוטל; –נספח ג'  .10.3
 ". 1נספח "ד' –נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .10.4

 ";2נספח "ד' –הצהרה על העדר זיקה  .10.5

 ".3נספח "ד' –נוסח תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .10.6

 .4נספח ד' –הצהרה בדבר רשיון עסק  .10.7

 .   5נספח ד' –רך ברשיון עסק אישור רשות בדבר העדר צו .10.8
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נספח  –ימסר לזוכה  –רשימת מורשים מטעם המועצה להוצאת הזמנת עבודה לספק  .10.9
 ". 1"ה'

 ".2נספח "ה' –דוגמת הזמנת עבודה  .10.10

 ". 3נספח "ה' –אישור קבלת ציוד  .10.11
 ו'.נספח  -כתב הצעה והתחייבות  .10.12

 
 בברכה,

   שמעון סוסן                                   
   חבל מודיעיןראש המועצה האזורית                         
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 נספח ב' 
 מסגרתהסכם 

 
  חבל מודיעיןנערך ונחתם במועצה האזורית ש

 2020שנת יום _________ לחודש _____________ ב
 

 -ב  י  ן      -
 
 

 חבל מודיעין המועצה האזורית 
 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה 

 03-9722816; פקס: 03-9722888טל:             
 ("המזמין" ו/אוהמועצה" " )להלן: 

 
  -לבין-

   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(קספה)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(ספקה)להלן: "       
 

 
 וטונרים משרדיציוד לאספקת  8/2020מסגרת פומבי מס' והמועצה פרסמה מכרז  והואיל:

 ( המכרז - הלן)ל
 

אחת הזוכות במכרז בפרק נקבעה כ ספקוהצעת הספק הגיש הצעה מטעמו במכרז וה והואיל:
-  

  ;פרק א': ציוד משרדי 

  ;פרק ב': טונרים 
 

 
 
 

 והואיל:

 _________המכרזים של המועצה בישיבתה מיום _ בהתאם להחלטת ועדת וזאת
 ; אושרה ע"י ראש המועצה אשר

 
ביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחוזה זה שקבלן עצמאי  -והספק  

 יבויותיו כלפי המועצה, הכל כמפורט בחוזה זה;ולמלא את כל התחי
 

והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים  והואיל:
והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים 

 המפורטים בחוזה זה;
 

יים, הכל כמפורט בתנאי וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפט והואיל:
 חוזה זה לעיל ולהלן;

 
 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 
 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 -במועצה )להלןמנהל הרכש קבל הספק הנחיות מבביצוע השירותים נשוא הסכם זה י .1.2
 (.המנהל
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 התחייבויות הספק .2

 ו/או טונרים )בהתאם לכתב ההצעה במכרז( משרדיציוד פק מתחייב לספק  למועצה הס .2.1
ידו  ובמחיר שהוצע על , במסגרת הזמנת עבודה, ( בהיקף שיתבקש ע"י המועצהציודה - )להלן

 .במכרז ליחידה

, ו/או כל אתר אחר בתחום שיפוט המועצה למשרדי המועצהציוד הספק מתחייב לספק את ה .2.2
 . ימי עבודה 3ולא יאוחר מתוך  – ד הנקוב בהזמנת העבודההמועלא יאוחר מ

מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות, התעודות, הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון    ספקה .2.3
 ת השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.אוהמקצועיות הדרושים ליתן 

  וד. אספקת הציהספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים ל .2.4

הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם, הכלול בכתב הכמויות,  אשר יכלול  שימוש בכל  .2.5
אמצעי עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי עבודה , חומרים , וכיוצ"ב, 

 מבלי שתידרש כל תמורה נוספת מאת המועצה.

שגורם ו/או שעלול לגרום הספק מתחייב להודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר  .2.6
 לשיבוש מהלך העבודה ובכל מקרה מתחייב הספק  לסיים את  העבודה בשלמות.

הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות  .2.7
 המועצה, בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.

להם הידע והכישורים הספק מצהיר כי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים, שיש  .2.8
 הדרושים לביצוע העבודות באיכות גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.

ערבות / ערבון ההצעה ישארו בתוקף לכל תקופת ההסכם והמועצה תהיה רשאית  -ערבון  .2.9
לעשות שימוש בערבון זה בכל מקרה בו הפר הספק את התחייבויותיו. מובהר בזאת כי 

מתשלומים שיגיעו ₪  10,000לפת הערבון בעיכבון של המועצה תהיה רשאית להסכים להח
 לספק ע"פ ההסכם. 

 הזמנת עבודה  .3

 

מעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה, תפנה המועצה לספק בהזמנת עבודה ספציפית בהתאם  .3.1
 ציוד לנוסח הנכלל כנספח להסכם )ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים( לקבלת 

 "(. הזמנת העבודהלהלן: "בהיקף ספציפי  כמפורט בהסכם זה )

 הנדרש.  ציודבהזמנת העבודה ייקבעו, היקף וכמות ה .3.2

 עבודה ימי 3מתוך  יאוחר לא שיוצאו לספק יסופקו באחריות הספק  עבודה הזמנות .3.3
 עבודה, אלא אם כן יוסכם אחרת עם המועצה.  הזמנת הוצאת ממועד

יא הזמנת עבודה שלה, הרשאים להוצם הנלווים רשימה של גורמים במועצה ובגופי
לרכישת ציוד ו/או לפנות ישירות לספק לרכישת ציוד במחסני הספק וזאת בפילוח 

להסכם זה  1גזבר המועצה תצורף כנספח ד' שתאושר ע"י  -למחלקות / גופים שונים 
 (.  המורשים מטעם המועצה -)להלן

סחורה מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להורות לספק על פיצול מיקום אספקת ה
ות שיוצאו בהתאם להזמנ -למיקומים שונים בתחום שיפוט המועצה ובמשרדי המועצה 

 לספק ע"י המורשים מטעם המועצה.

 למען הסר ספק, הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד.  .3.4

  – גופים נלווים למועצה בתי ספר / גני ילדים /  .4

  -י הספק מצהיר בזאת כי ידוע לנו ומוסכם עליו כ
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חברה ה -בע"מ )להלן חבל מודיעיןהמועצה תביא לידיעת החברה הכלכלית לפתוח  .4.1
( ותאגיד לניהול היכל התרבות חבל תאגיד מעגלים -תאגיד מעגלים )להלן( הכלכלית

מנהלי בתי   הגופים הנלווים(, -להלן יחדיותאגיד היכל התרבות( ) -מודיעין בע"מ )להלן
בתחום שיפוט המועצה את זהות הספק וכן מחירון הספק הספר / גננות בגנים ציבוריים ש

 ע"פ תוצאות המכרז.

כל אחד מהגופים כאמור יהיה רשאי להחליט אם להתקשר עם הספק בהתאם למחירי  .4.2
 הסכם זה. 

  – גופים הנלווים בכל הנוגע ל .4.3

לחתום הסכם עם הזוכה במכרז זה  םיהיו רשאיגופים הנלווים ו/או מי מהם ה .4.3.1
  בהתאמה. - לבנטי גוף הרולו כל הוראות ההסכם על היח -ובמקרה כזה 

לבצע  םיהיו רשאיגופים הנלווים ו/או מי מהם ה – לחלופין, באישור המועצה .4.3.2
רכישות באמצעות הסכם המועצה, כאשר לעניין זה יחולו אחת מהאפשרויות 

  –הבאות 
  כנגד הגוף הנלווה הרלבנטי התשלום יעשה ע"י באחריות המועצה ע"י

 יופק ע"י הספק ישירות לגופים אלו.  חשבון ש
  המועצה תישא בעלויות והתחשבנות נפרדת תעשה ישירות בין המועצה

 . ם הנלוויםלגופי

  .בכל מקרה, ימסרו לזוכה זהות המורשים הרלבנטיים 

  –בנוגע למוסדות חינוך )גני ילדים / בתי ספר(  .4.4

התקשר איתו יהיו רשאים לפנות לספק ול -בתי הספר וגני הילדים כאמור  .4.4.1
בהסכם לאספקת ציוד ע"פ הוראות הסכם זה ו/או הוצאת הזמנת עבודה 
לאספקת ציוד במחירי המכרז ובמקרה כזה מחויב הספק למחיר ההסכם לגופים 

תימסר  -אלו. רשימת גורמים רלבנטיים בבתי הספר / גנ"י הרשאים לפנות לספק 
 לספק.

ל הספק להסדיר את חתימת ע -במקרה של פניה לספק ע"י גן ילדים / בית ספר  .4.4.2
 הזמנת העבודה / הסכם מול הפונה ישירות.

מודגש כי בתי הספר/ גני הילדים בעלי תקציב / מסגרת חשבונאית עצמאית  .4.4.3
 . ספקכדי לחייב אותם להתקשר עם ההסכם ונפרדת מהמועצה ואין ב

 כמו כן, כל התקשרות מול מוסדות החינוך )בתי ספר / גני ילדים( תהיה ישירות
 -ו תתבצע רכישה מרוכזת של המועצה עבורם בזולת במקרה  -מול הספק 

 בהזמנת עבודה של המועצה.

גופים הנלווים ו/או למען הסר ספק, אין בהסכם זה התחייבות כלשהי של המועצה ו/או ה .4.5
בתי הספר / גני הילדים לפנות לספק ו/או כדי לחייב את המועצה ו/או מי מהם ו/או 

או בתי הספר ו/או גני הילדים ו/או כל גורם אחר לרכישת ציוד בהיקף ו/גופים הנלווים ה
 כלשהו מהספק.

 תמורה .5

הספק  הצעת/הכמויות בכתב שנקוב כפי) המוסכם המחיר את לספק המועצה תשלם .5.1
במכפלת מספר ( "פ הצעת הספק במכרזע -חיר כתב הכמויות לאחר הנחה מ -במכרז 

 מועצה, בצירוף מע"מ כחוק.יחידות הציוד שיסופקו בפועל ע"י הספק ל

מקרה בו ימצא מובהר בזאת כי המועצה לא מתחייבת לרכוש מהספק ציוד בהיקף כלשהו. ב .5.2
המועצה תהיה רשאית  -ממחירי הספק  10% -מחיר הזול בלמעלה מפריט מרכיבי הציוד ב
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לרכוש מוצר זה מספק אחר. טרם ביצוע האמור תינתן אפשרות לספק להשוות את המחיר 
  כאמור.

מובהר בזאת כי ככל שיוזמן מהספק ציוד אשר אינו כלול בכתב הכמויות, תשולם תמורה  .5.3
ע"פ המחיר בחנות, בהפחתת הנחה של הספק כאמור לעיל, בגין ציוד שלא נכלל בכתב 

דע מראש את המועצה ביחס למחיר בחנות ויחולו ההוראות בסעיף על הספק ליי -הכמויות 
 זה, ככל שיוזמן מאת הספק. 

 ציודפק יעביר למועצה חשבונית מס, אליה תצורף הרשימה מפורטת של  מספר יחידות ההס .5.4
 כשהיא חתומה ע"י המנהל.  לרבות פרוט כמויות, שסופקו על ידו למועצה,

יום ממסירת החשבונית המאושרת ע"י המנהל לגזברות  45 עד התשלום לספק יתבצע תוך .5.5
 המועצה.

ובהצעת  ירים המפורטים בכתב הכמויות הרצ"ביובהר כי המועצה תשלם לספק עפ"י המח .5.6
 . הספק במכרז

תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה. למען הסר ספק, מובהר כי  וידוע לספק כי לא תשולם ל .5.7
התמורה לספק כוללת את כלל ההוצאות בגין ביצוע השירותים, לרבות אספקה, הובלה 

ולם לספק תמורה נוספת ולא תש ו/או אתרים בתחום שיפוט המועצה  למשרדי המועצה
 כלשהי, לרבות התייקרויות וכיו"ב. 

אחת לשנה,  הצמדה תבוצע -למרות האמור לעיל, ככל שיוחלט על הארכת תקופת ההסכם  .5.8
ביחס לשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע 

יה מדד חודש חתימת הצמדה כלשהי. הצמדה תעשה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס יה
 ההסכם. 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .6

 ביחסיו עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי. .6.1

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד  .6.2
מעובדיו ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה, 

עביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע יחסי עובד מ
התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה 

 יחסי עובד מעביד, מכל מן וסוג שהוא.

 כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, .6.3
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 

על ידו במלואם ובמועדם, והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל יחולו על הספק וישולמו 
 אופן או צורה.

 תקופת ההסכם  .7

הסכם זה הינו לתקופה של שנה ממועד חתימתו, קרי מיום _________ ועד ליום  .7.1
 .__________ 

למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת ותוך מתן הודעה  .7.2
 לספק.  יום מראש 30מוקדמת של 

 12עד של תקופות נוספות  4עד המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם ל .7.3
 יום מראש לספק.  30, בכפוף למתן הודעה של כל אחת חודשים
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ות הארכה ההוראות יחולו בתקופ -מימשה המועצה את זכותה להארכת תקופת ההסכם  .7.4
 הסכם זה.  

כלשהו ו/או בכלל והיא ציוד יקף למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת להזמין ה .7.5
הנדרש.  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי אין ציוד תהיה רשאית להקטין את היקף ה

 בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות לבלעדיות כלשהי. 

  - במהלך השנהציוד מסגרת תקציבית לרכישת  .7.6

לשנה לא  ₪ 80,000א תעלה על סך של ל -עבור השירותים נשוא כתב כמויות א'  .7.6.1
 . לרכישת מוצרים עבור משרדי המועצהכולל מע"מ 

לשנה לא ₪  60,000א תעלה על סך של ל -עבור השירותים נשוא כתב כמויות ב' 
 כולל מע"מ לרכישת מוצרים עבור משרדי המועצה. 

 תקבע מסגרת תקציבית נפרדת על ידי גופים אלו.גופים הנלווים עבור ה .7.6.2

ככל שיבקשו להתקשר בנפרד עם הספק ע"פ תוצאות  גני ילדים /במוסדות חינוך  .7.6.3
 תקבע מסגרת על ידם בנפרד. –מכרז זה 

האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכישת  .7.6.4
 ציוד בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל.

 ביטול הסכם .8

  ספקם ההמזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עלעיל,  7מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.1
 בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

לא עמד בהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו בחוזה, למרות  ספקבמידה וה .8.1.1
 התראה / דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור.

פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו   ספקבמידה וה .8.1.2
 בקשה לאחד מהנ"ל.

, אשר לא תוקנה למרות התראה / םהפר הפרה יסודית את ההסכ ספקכשה .8.1.3
 .דרישה

התברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה עקב טעות ו/או הסכם זה בוטל  .8.1.4
 במסגרת הליך משפטי. 

לא  ספקלעיל, המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה ול 1-3בקרות אחד מהמקרים שפורטו בס"ק  .8.2
 .תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות לפיצויים כלשהם בשל כך

ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד  .8.3
 לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך. ספק, ולספקאחר מלבד ה

רשימה סגורה  אינם בבחינת -מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם  .8.4
רוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה וכי אין במנייתם בכדי לג

 לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק. 

כמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של המועצה בכדי להתנות  .8.5
ולמנוע מהמועצה כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסד מכוח הסכם או מכח כל 

 ן.די
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בכל מקרה שבו המגיעה לספק  להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה  תהא רשאית המועצה  .8.6
זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא  הסכםנשוא  האת העבוד ספקלא ביצע ה

ותהא  זה הסכם התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי או יותר מ אחת  אחר  ספקמילא ה
 ה לספק חילופי.רשאית להעביר את יתרת העבוד

לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד המועצה כי  .8.7
 היא מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.

 שמירת דינים .9

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

 הגבלת המחאת זכויות וחובות .10

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן, לאחר או  .10.1
 לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.

יותר מהן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן או  25%לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת  .10.2
 במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים.

המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן, או מסר את ביצוע העבודה  .10.3
לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י החוזה על 

ך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכ
 הנימחה.

המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת  .10.4
 הספק.   

 המועצה כמפעל חיוני  .11
 

הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או 
יומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות "כמפעל למתן שירותים ק

  -אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .11.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-ק ההתגוננות האזרחית, תשי"אג לחו9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .11.2
1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .11.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .11.4
 

 . גם במהלך התקופה כאמור אזי, ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה

 ירה על סודיות והימנעות מניגוד ענייניםשמ .12

במהלך, אחרי ועקב  לידיעתו  וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד הספק מתחייב  .12.1
 .להבטחתם( ולנקוט בכל האמצעים המידע הסודי - )להלןרותים יתקופת הש

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק  .12.2
 בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה.
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 הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים .12.3
 לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק  האמור בפרק זה לחוזה יחול על הספק וכן .12.4
 מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השרותים.

 קיזוז, ויתור וביצוע שינויים  .13

 כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם תוקף מחייב. .13.1

 פי הסכם ובין-, בין עלהספקמהמזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו  .13.2
 לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון. לספק בדרך אחרת. 

לביצוע איזו לספק לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או הדין, או נתן אורכה  .13.3
 מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא  .13.4
הבנה, התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, לו היו, בין במפורש ובין במרומז, בין 

כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם לא יהיה   י חתימת הסכם זה.נבכתב ובין בע"פ לפ
 זה. כן נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים להסכם

של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או  כל ויתור או השהייה או הימנעות .13.5
ויתור והחוק ולא כ  ח ההסכם או מכחוויתור על זכות הנתונה לו מכומכוחו, לא יראוה כ

 על זכותו לממשן במועד מאוחר יותר.

 שונות .14

 של המועצה.מסמכות / חובה שלטונית/ציבורית כדי לגרוע  בחוזה,אמור באין  .14.1

 .1970-על הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .14.2

רים שנחתמו, ככל פי הסכמים אח-הספק מצהיר כי הסכם זה אינו בא לגרוע מחובתו על .14.3
 שנחתמו, בין הספק לבין המועצה והוא מתחייב למלאם כמתחייב מהוראותיהם.

 .חוזהלחוזה הן כמופיע במבוא הכתובות הצדדים לצורך  .14.4

שעות משעת  72שלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ יכל הודעה שת .14.5
, ואם שעות ממועד משולחה בפקס'/ דוא"ל + וידוא קבלה  24או מקץ  משלוחה בדואר רשום

 תחשב כאילו נתקבלה באופן מיידי. -נמסרה ביד 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
_______________________    ___________________ 

  המועצה       הספק
 

 תאגיד שהספק אישור עו"ד במקרה 
אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 

, וחתימתם, הספקורשי החתימה של מ -_______________________ת.ז __________________ 
 לכל דבר ועניין. ספקה, מחייב את ספקבצירוף חותמת ה

        _________________ 
 ד____________, עו"       

     
 נספח ג'
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 בוטל
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 1ד'נספח 
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 
אני משמש כ  ים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמןאהיה צפוי/ה לעונש

להלן: _______________________________ )מציע___________________________ אצל ה
ומוסמך ליתן מטעמו של המועצה האזורית חבל מודיעין.  8/2020מגיש הצעה במכרז מס' (,  אשר "מציע"ה

 תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 
 תצהיר זה:ב .1

 ם בעל  ג -א חבר בני אדם הו מציע. אם המציעמי שנשלט על ידי ה - "בעל זיקה"
 , או תאגיד  מציעהשליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל ה 
 , או מי מאחראי מציעהדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של ה 
  על תשלום שכר העבודה. מציעמטעם ה 

 .1981-גדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"אכה      -    "שליטה"
]יש : מציעזה,  אנוכי וכל בעל זיקה לגשת הצעה במכרז הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ה .2

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

ים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, , לפי חוק עובדים זר2002באוקטובר 
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

  לפי 2002 באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו לפי חוק ו/א 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

עד האחרון להגשת ההצעות בהליך, חלפה שנה אחת לפחות ,אך במו 1987-שכר מינימום, התשמ"ז
 ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  
      מציעלא חלות על ה 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף . 
      והוא  מציעחלות על ה 1998 -ון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חלחוק שווי 9הוראות סעיף

   מקיים אותן.
נדרש   מציעחלות על ה 9981 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 
     עובדים. 100-מעסיק פחות מ מציעה 

     או יותר.עובדים  100מעסיק  מציעה 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100מעסיק  מציע)במקרה שה
     מתחייב כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם מציעה 

 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –ך הצור ובמקרה ,1998

     התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  מציעה
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום לשם בחינת

התחייב בעבר   מציע)במקרה שה ישומןפעל ליהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  מציעה
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 מת.זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי א .3
 

 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 
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

____________________              ____________________         _____________ 
 חתימה                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 2ד'נספח 
 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי במכרז מציעה -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.  שפורסם ע"י המועצה ו 8/2020 מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

"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 

ה, בן או בת, בן זוג, הור -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אח או אחות״.

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  .2.2
 הקובע:

חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר ״
 בר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.ח  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

 וגו,ז-" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
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

כן י מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סובין חבר .3.1
 או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .3.2
  ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 ן לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.אי .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .4
 לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

ת ( לצו המועצות המקומיו3ב׳) 89וראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מה .6
רשאית להתיר  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

 )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 'א 89התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות.

 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אישור עו"ד
 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 אישור עו"ד : _________________
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 3'דנספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

______________ _מציע אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה ב
י (, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפומציעה - )שם המציע( )להלן

 מצהיר בזאת כי:לעונשים הקבועים בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
שפורסם ע"י מועצה   8/2020הירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מסגרת פומבי מס' תצ .3

 אזורית חבל מודיעין. 
באופן עצמאי, ללא מציע המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .4

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
י ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע המחירים ו/או אחוז .5

הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או 
 אדם הקשורים עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
 רום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.לא הייתי מעורב בניסיון לג .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם  .9

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
יב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד אני מתחי .10

 מועד הגשת ההצעות.
 .אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 __ חתימת המצהיר __________________שם המצהיר _____________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ 
והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' 

___ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' ______________
 תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 4נספח ד'
 רישיון עסק –תצהיר המשתתף 

 
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת,  ____ הנני הח"מ, ___________________________

 מצהיר בזאת כי:שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 

משרדי /  בעניין מכירת ואספקת ציודעיקר הפעילות העסקית של המשתתף כי  אני מצהיר בזאת .2
יש לציין * )_______________________________________ טונרים מתנהלת ב______

 . כתובת מלאה ושם הישוב(
 
 

 )יש לסמן את האפשרות המתאימה( –אני מצהיר, כי  .3
 
      המשתתף מחזיק ברישיון עסק תקף במקום עיקר הפעילות עסקית וביחס לתחום האמורים

 לעיל.  2בסעיף 
  .ניין המכרזשל המשתתף לעהתקף עסק המצ"ב העתק רישיון 

רישיון העסק אשר צורף על ידי תקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ולא 
 בוטל/הותנה/הוקפא ע"י הרשות הרלוונטית מכל סיבה שהיא לאחר מועד הנפקתו.

 
    ת עסקית וביחס המשתתף אינו נדרש להחזיק ברישיון עסק במקום עיקר הפעילו -לחילופין

 -. מצ"ב אישור הרשות המקומית בדבר היעדר צורך ברישיון עסקעילל 2לתחום האמורים בסעיף 
 למסמכי המכרז.  5בנוסח נספח ד'

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
_________ 

 חתימה         
 
 
 

 אישור

"ה ____________, ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר .ז.__________,ת

 .בפניי עליומה /וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפנייה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם, בחוק הקבועים
 
 

_______________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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 5נספח ד'
 

 ן לניהול עסקאישור הרשות המקומית על היעדר הצורך להחזיק ברישיו
 

 

 יוגש ע"י מי שהינו בעל פטור מרישיון עסק
 

 תאריך : __________________
 לכבוד

 חבל מודיעין מועצה אזורית 
 

 ג.א.נ,
 אישור על היעדר הצורך להחזיק ברישיון לניהול עסק : הנדון

 
)שם מלא של המשתתף( מספר  ________________אני החתום מטה, מאשר בזאת כי העסק של 

, המתנהל ברחוב ____________________ ________________ח.פ.  /יהוי  ז

_____ )יש להשלים כתובת מלאה( אינו מחויב להחזיק ברישיון עסק על פי ___________בישוב__

 . 1968 –חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

 

 

 __________________חתימה :     ________________שם מלא : 

 _________________חותמת :  ________________________________תפקיד ברשות : 

 _____________________________שם הרשות המקומית : ________________טלפון : 
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 נספח ה1'
 

 רשימת מורשים מטעם המועצה להוצאת הזמנת עבודה לספק – ימסר לזוכה 
 

 )המועצה תהיה רשאית לעדכן רשימה זו מעת לעת תוך מתן הודעה לספק הזוכה( 
 

פקס' או 
 דוא"ל 

 טלפון 
 

שם גורם מטעם   תפקיד
  המחלקה 

  מחלקה 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

הריני לאשר כי הגורמים לעיל מורשים להוציא הזמנות עבודה מטעם המועצה במסגרת מכרז רכש ציוד 
 ות שיופקו ע"י גורמים אחרים לא יחייבו את המועצה. הזמנ 8/2020משרדי שמספרו 

 ________________    תאריך ______________

 גזבר המועצה       
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 נספח ה'2

 דוגמת הזמנת עבודה 
 

 )הצדדים יהיו רשאים להסכים על נוסח אחר( 
 

 לכבוד
 

________________________ 
 

__________________________ 
 

_________________ 
 א.ג. נ;

 
לשנת  סגרת שנחתם ביום ________ע"פ הסכם מ -ציוד טונרים  /הנדון: הזמנת עבודה לציוד משרדי  

2020 
 

 __________________________ -מחלקה 
 

(, הנך סכם המסגרתה -לבינך )להלן   חבל מודיעיןבהתאם להסכם המסגרת שנחתם בין המועצה האזורית 
  -עבור מחלקה _______________________ לספק למועצה את הציוד הבא, מתבקש 

 
 כמות  סוג ציוד מס' סידורי

   
   
   

 על הזמנת עבודה זו חלות כל הוראות הסכם המסגרת.  .2

 התשלום יעשה ע"פ הוראות ההסכם.  .3

ם זמנה, או כל מועד מוסכימי עבודה מיום קבלת הה 3-מועד אספקה, לא יאוחר מיום מ  .4
 אחר. 

הזמנת עבודה זו תחייב את המועצה רק במידה ותהיה חתומה ע"י גורמים המורשים  .5
 כמפורט בהסכם.  -במועצה 

 
 

 שם החותם ________________________
 תפקיד ___________________________
 חתימה ___________________________
 תאריך ___________________________
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  3ה'נספח 

 
 אישור קבלת ציוד – ציוד משרדי / טונרים  )מכרז 8/2020(

 
אני הח"מ _________________________, ממחלקה ___________________________ במועצה 

, מאשר/ת כי ביום ________________________, קיבלתי מהספק ציוד שהוזמן חבל מודיעיןאזורית 
 ספר _______________________. על ידי במסגרת הזמנת עבודה מ

 
 במידה ויחולו אי התאמות / חסרים בהשוואה לציוד שהוזמן, תערך על ידי  פניה לספק.

 
 

 חתימה _________________   תאריך ______________
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 נספח ו'

 הצעת  הספק וכתב כמויות  
 לכבוד

  בל מודיעיןחהמועצה האזורית 
 

 ג.א.נ.
  -הנדון: הצעת מחיר 

    -/ טונרים  משרדי ציודבעניין אספקת לקבלת הצעות  8/2020מס' פומבי מכרז 
 כללי:

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _____________________________________ )שם  .1
, על פי דיעיןחבל מובור המועצה האזורית ע משרדי ציוד לאספקת המשתתף(, את הצעת המחיר 

המפורט במסמכי המכרז וההסכם ואנו מתחייבים  לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות 
 במפרט.

המחיר המוצע על ידי, עבור ביצוע העבודות נשוא ההסכם להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר סופי וכולל  .2
עם ומהווה כיסוי מלא את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצו

ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי  , ציוד להתחייבויותינו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים, אספקת
, הובלות, פריקה, הרכבה באתר הסכם זהאחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא 

 העבודה . הלקוח, שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה נשוא הסכם, על כל הכרוך בה, מעבר  .3
 למחיר נשוא הצעתי זו.

במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית המועצה לבצע ידוע לנו כי  .4
 התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר.

 ציוד משרדי  – פרק א' כתב כמויות

 

 / מארז מחיר ליח'  תאור מוצר מס"ד

 ₪23.38  ק"ג1אבני פסיפס מעורב צבעים )אבן(  1

 ₪22.67  אבני פסיפס זהב כסף מוזיקיה ) מארז ( 2

 ₪18.67  גרם ח 200אבני פסיפס מרובעים שקוף צבעוני  פלסטיק  3

 ₪4.95  יניאטבים עץ מלא טבעי שלם ) מארז ( לא מ 4

 DT  ₪4.42יח'(  100סט אטבים צבעוניים  מארז מהודר ) 5

 ₪4.15  (  מארז (-מ''''מ  45 -אטבי עץ מיני צבעוני 6

 80W  ₪15.87אקדח דבק חם איכותי  7

 ₪116.67  זיקו 80Wאקדח דבק חם מקצועי  8

 ₪99.12  13/8אקדח סיכות להובי 23 -אקדח רפיד 9

 ₪11.92  יח') 10  -(  100מטאליים "בלונים  צבעונים  10

 ₪11.67  יח' מעורב100בלונים צבעוניים איכותיים  11

 ₪2.42  גרם 180טלנס  1/4בלוק ציור 12

 ₪1.13  גרם180טלנס  1/8בלוק ציור 13

 ₪7.30  בצק בדלי זוהר 14

 ₪11.42  צבעים 8בצק 15

 ₪0.78  (  גרם*100*70)  170-בריסטול מנילה לבן 16

 ₪29.95  במארז ( 100גר ') 170גליון 1/4בריסטול לבן 17

 ₪133.33  (  יח') 125גר' 70*50- 250בריסטול לבן  18

 ₪44.17  יח 100גליון 1/4גרם לבן 240בריסטול 19
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 ₪22.67  לבן  -יח '( A4( 100גר 'גודל 240בריסטול 20

 ₪1.62  נייר גליון מעבר בקשת צבעים 21

 ₪4.00  יון בקשת צבעיםבריסטול מעבר גל 22

 ₪1.20  גרם מעורב צבעים בהירים 160בריסטול מנילה 23

 ₪8.35  מנילה צבעוני A4בריסטול  24

 A4  ₪11.92יח' שחור 100בריסטול נייר  25

 ₪41.67  יח ' 25מארז 100*70גרם*)()  170בריסטול מנילה שחור 26

 ₪15.50  יח ( A4( 100בריסטול נייר דמוי קלף 27

 ₪1.83  טבעי 70X100 -ג'  200בריסטול קלף 28

 ₪2.95  ק"ג 1-גבס בשקית  29

 ₪4.63  6*10גומיה לבנה לתחתונים 30

 ₪3.67  גר' 100חוט שפגט  31

 ₪75.00  מטר זהב* 15גליל טפט צבעוני  32

 ₪7.82  מ 25 -גליל צמדן סקוץ' זכר 33

 ₪4.00  גר 100גפרורים טבעי 34

 ₪5.73  גר')חבילה( 100ניםגפרורים צבעו 35

 ₪14.83  דבק טפטים 36

 ₪1.97  בשפופרת -דבק מגע  37

 ₪1.35  גרם 10דבק סטיק פליקן  38

 ₪2.53  גרם 20דבק סטיק פליקן  39

 ₪4.02  גרם 40דבק סטיק פליקן  40

 ₪24.18  ליטר ( 4גלון ) 1 -דבק פלסטי בבקבוק 41

 ₪7.12  גרם 900 -דבק פלסטי בבקבוק 42

 ₪4.65  גרם  500-דבק פלסטי בבקבוק  43

 3M -860  ₪5.52גר'  PUTTY 56דבק פלסטלינה 44

 ₪1.82  )  אינץ 3/4סרט דביק דו שכבתי ) דו צדדי  45

 ₪3.97  מ 0.3/0.4 100חוט דיג 46

 ₪4.80  יח' במארז (  12חוט ברזל ירוק לפרחים ) 47

 ₪11.67  1/27חוט ברזל מגלוון  48

 ₪18.00  קילו ירוק 1ל צבעוניחו 49

 ₪18.00  קילו אדום 1חול צבעוני  50

 ₪10.72  גרם150ממ 18חרוז חבית ענק  51

 ₪13.95  חרוז פלסטיק גדול חב 52

 ₪9.00  חרוז פלסטיק קטן חב 53

 ₪40.80  יח ( גיאוטו 96טוש דק בכוס על בסיס מים ) 54

 ₪39.67  ויח  גיאוט 48טוש עבה בכוס על בסיס מים  55

 ₪18.60  יחי 100ס:מ  4כדורי קלקר ביצה  56

 ₪18.60  יחי 50ס"מ  6כדורי קלקר ביצה  57

 ₪3.98  ס''מ 70*100לוח מפל 58

 ₪7.02  ס"מ 80*125לוח פוליגל  59

 100X200  ₪50.00מ''מ )) 10לוח קפה 60

 ₪10.70  (70X100מ"מ )10גיליון קאפה  61

 70X100  ₪5.47מ"מ ) )5גיליון קאפה  62

 ₪31.33  ס"מ 1לוח קלקר  63

 ₪8.53  דף( 10מדבקה כוכב מעורב ) מארז 64

 ₪8.50  מדבקות בדף ( 77דף ) 32ממ 13מדבקה כסף קוטר 65

 ₪7.07  מדבקות בדף ( 77דף ) 32ממ 13מדבקה זהב קוטר 66



 

 29 נוסח סופי -לרכש ואספקת ציוד משרדי  - 8-2020ז מכר

 ₪8.53  מדבקות מספרים 67

 ₪6.58  מדבקות סמיילי זוהר גדול מעורב 68

 ₪2.87  דף 32מדבקה עגולה לבנה  69

 ₪6.43  מדבקה עידוד עגול מעורב חב 70

 ₪8.43  מדבקה הנדסיות מעורב חב 71

 ₪6.37  יח') 10מדבקה שלום כיתה א'(  מארז  72

 GE20  ₪2.50-מחק פליקן  פחם  73

 ₪1.00  14מכחול עגול מס'  74

 ₪1.25  18מכחול עגול מס'  75

 ₪0.63  8מכחול עגול מס 76

 ₪0.92  14מכחול שטוח מס'  77

 ₪1.48  16מכחול שטוח מס'  78

 ₪0.63  8מכחול שטוח מס'  79

 ₪5.93  סמ30יח 100מנקה מקטרות מתכתי  80

 ₪6.30  יח 100מנקה מקטרות רגיל 81

 ₪0.58  אינץ 5.5-מספריים  82

 ₪1.53  אינץ )פופ( 8.5-מספריים  83

 ₪4.32  גר 200מקלות ארטיק טבעי 84

 ₪5.13  גר200מקלות ארטיק צבעוני  85

 ₪5.08  גר' )חבילה(200מקלות רופא טבעי  86

 ₪4.90  גר')חבילה(200מקלות רופא צבעוני  87

 ₪47.00  יח '( 70/100( 26נייר פופ חן מעורב 88

 ₪14.85  יח 20מעורב 70/50נייר מבריק 89

 ₪53.32  יח ( 250)סמ '' 50/35גליון 1/4גרם 120נייר ציור 90

 ₪113.33  יח( 50/70( 250גליון   1/2ג' 120נייר ציור  91

 ₪12.02  יח 5נייר קרפ זרחני צבעוני  92

 ₪0.60  כחול -מטר  1.5נייר קרפ צבעוני 93

 ₪6.00  יח' 3/4) 100מ''מ )'' 20 -נעצים מתפצלים 94

 ₪3.43  '  זהב-גר  100נצנצים 95

 ₪0.03  דדנמכר כבו -נר נשמה 96

 ₪8.17  (  יח '(50-נרות שבת פחית  97

 ₪7.33  כיתוב עבר 6046גר(  2יח באריזה 2גל 3Mדבק סופר גלו 98

 ₪5.85  י  10גר 'מעורב צבעים  50סיכות נעיצה פלסטיק לקלקר 99

 ₪7.77  ממ זהב 5סרט אריזה למתנות צר  100

 ₪17.28  מ''מ לבן 50סרט אריזה למתנה 101

 ₪8.85  מ 3מגנט סרט 102

 ₪2.33  יח 001ממ חבילה  10עיניים זזות גודל   103

 ₪3.27  1/100מ''מ 12עיניים זזות 104

 ₪3.75  1/100מ''מ 15עיניים זזות 105

 ₪5.50  יח 100ממ חבילה  20עיניים זזות גודל  106

 ₪1.33  1/100מ''מ 5עיניים זזות 107

 ₪1.95  1/100מ''מ 7עיניים זזות 108

 ₪81.65  02 460ח'י  - 12עפרון פחם בינוני  109

 ₪2.47  ארטי -עפרונות צבעוניים 12סט  110

 ₪4.02  ארטי-עפרונות צבעוניים 24סט  111

 ₪3.82  יח 'מעורב צבעים 50ס''מ( 1( 3פומפונים 112

 ₪1.50  יחידות מעורב צבעים 50אינץ 1/2פומפונים 113
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 ₪1.22  צבעיםרב יח 'מעו 1/4 50-פומפונים 114

 ₪2.88  יח'50ס"מ( 2) 4/3פומפונים  115

 ₪16.22  מ"מ  8-10פחם טבעי   116

 ₪14.80  אומגה -יח' 12פחם סינטטי שחור  117

 ₪5.40  גרם )חב( 100פייטים צבעוני זהב 118

 ₪5.48  ירוק טרופי 53גרם בסיס  56פימו סופט  119

 ₪4.70  גרם 400 -פלסטלינה צבעונית 120

 ₪63.20  ח' בקרטון(י  -(  12גר' 400פלסטלינה  מעורב צ 121

 ₪27.00  1/100ס"מ קשיח  10פתיל שעווה  122

 ₪0.73  פתיליות לאקדח דבק חם 123

 901162M  ₪82.70-מ"ל "טלנס" 12יח' גואש  24סט  124

 9011608M  ₪29.67-מ"ל "טלנס" 12יח' גואש  08סט  125

 ₪8.67  גרם PMP 250צבעי גואש זהב  126

 ₪9.20  גר 500ורוד -צבע גואש זוהר  127

 ₪7.48  20*7סט צבעי גואש אומגה נצנצים 128

 ₪7.50  20*7סט צבעי גואש אומגה מטאלי 129

 ₪3.65  23072ארטי ))  12סט צבעי מים* 130

 ₪5.20  23073ארטי ))  21סט צבעי מים* 131

 9010112M  ₪48.83-מ"ל "טלנס" 12יח' שמן  12סט  132

 9010124M  ₪59.85-מ"ל "טלנס" 12יח' שמן  24סט  133

 9010108M  ₪29.25-מ"ל "טלנס" 12יח' שמן  8סט  134

 ₪22.50  צבעי איפור פנים 8סט  135

 ₪8.20  צבעי פנדה אוריגינל 12סט 136

 ₪5.42  יח'12סט צבעי פסטל שמן עבה אומגה  137

 ₪10.83  יח'24פסטל שמן עבה אומגה  138

 ₪1.13  גליון (  1גליל צלופן שקוף ) 139

 ₪11.50  מעורב  ) -יח'  15נייר צלופן ארוז ) 140

 ₪54.00  יחA3 (100 )ס"מ  44*32שקית צלופן  141

 A4  ₪45.63יח' בגודל  250שקית צלופן  142

 15X15  ₪3.52בד מתוח על מסגרת 143

 20X20  ₪4.17בד מתוח על מסגרת  144

 30X30  ₪5.67בד מתוח על מסגרת 145

 ₪52.08  יח'( 25גליון ) 1/2קרטון ביצוע 146

 ₪25.00  יח'( 25גליון ) 1/4קרטון ביצוע 147

 ₪7.07  יחי 25ארוז 1/16קרטון ביצוע 148

 ₪13.33  יחי' 25ארוז   1/8קרטון ביצוע  149

 ₪13.33  יח'( 25ארוז ) A4קרטון ביצוע 150

 200X100  ₪76.67))קרטון כוורת  151

 ₪42.45  שבלונה אותיות ומספרים 152

 ₪17.50  ממ'' 50ב כתב-שבלונה אותיות א 153

 ₪14.17  מ"מ 50שבלונה מספרים  154

 ₪42.45  שבלונה אותיות ומספרים 155

 ₪41.67  צורות 8תבניות גבס עפיפונים  156

 ₪15.57  יח'( 2מטר ) 7.5סמ *  0.35רדיד אלומיניום  157

 ₪175.02  1/1000 -60/40נייר אפיה  158

 ₪17.50  מ' 150ס"מ אורך  30ניילון נצמד רוחב  159

 ₪29.07  מ''ל 500ספריי דבק )מג'יק( 160
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 ₪44.18  דף/ ברדלס 22אלפון טלפון פוליו חרמון 161

 ₪3.43  קופסת קרטון לאחסון וגניזה ללא מכסה 162

 ₪2.12  13312דף שורה *A4 50בלוק לבן  163

 ₪2.08  דף משובץ A4 50בלוק לבן  164

 ₪17.77  דף (  70/100(  50בלוק לפליפצ'ארט  165

 ₪2.07  עם לוגו קרביץ13244דף חשבון A4 50בלוק צהוב  166

 ₪2.10  13121דף שורה *A4 50בלוק צהוב  167

 ₪1.85  גר' בקופסא 24 100גומיות דקות מספר  168

 ₪1.63  גר' 18 100ספר גומיות רחבות מ 169

 ₪61.65  מ  1מטר* 75-גליל ניילון בועות פצפוצים 170

 ₪4.67  סטיק גדול -גרם  UHU 21דבק 171

 ₪0.57  ספוג -גרם  30דבק נוזלי  172

 SUPER GLUE  ₪1.20שניות  3דבק מהיר  173

 ₪1.35  גרם 10דבק סטיק פליקן  174

 ₪7.12  גרם 900 -דבק פלסטי בבקבוק 175

 ₪2.42  גרם 180טלנס  1/4בלוק ציור 176

 ₪1.13  גרם180טלנס  1/8בלוק ציור 177

 ₪3.97  מ 0.3/0.4 100חוט דיג 178

 F  ₪2.75ב בשרינק-חוצץ בריסטול מנילה א 179

 ₪8.35  מנילה צבעוני A4בריסטול  180

 ₪6.67  ב פוליו-חוצץ פלסטיק צבעוני א 181

 A4  ₪1.17ני צבעו 1/7חוצץ פלסטיק  182

 ₪2.68  ארטי 1/7חוצץ פלסטיק עבה איכותי פוליו  183

 A4  ₪2.10צבעוני  1/12חוצץ פלסטיק  184

 ₪4.47  ארטי 1/12חוצץ פלסטיק עבה איכותי פוליו  185

 ₪15.83  סיטקו TRODAT 4810-חותמת תאריכון  186

 ₪2.13  ראש שטוח( צבע שחור 100טוש  מרקר פרמננטי(  187

 N850-AO  ₪2.50שחור  70טוש סימון פרמננטי פנטל  188

 N860-AO  ₪2.50שחור * 90טוש סימון פרמננטי פנטל  189

 ₪2.90  טוש הדגשה ארטי 4סט  190

 ₪0.68  צהוב* -טוש הדגשה ארטי  191

 ₪1.60  טוש לבדיקת שטרות 192

 ₪0.70  שחור Fארטי   CDטוש סימון שקפים/ 193

 ₪3.28  איכותיים ארטי על בסיס מים טושים 12סט  194

 ₪0.80  נוזל מחיקה אקולוגי ארטי 195

 ₪4.82  מ"מ ) טיפקס רולר (5מתקן מחיקה פנטל רולפיקס  196

 ₪5.97  עט מחיקה פנטל מלבני ראש מתכת 197

 ₪15.43  2019-2020-חף ש-יומן יומי קווארטו כריכה קשה 198

 ₪16.58  (דף לכריכה דמוי עור אדום )חב' 199

 ₪15.20  מיקרון מבריק  150יח' 100לכריכה  A4שקף  200

 TRODAT  ₪9.50-(   979-11שחורה ) 4910כרית  201

 ₪1.12  יח 10להבים לסכין גדול  202

 ₪7.02  ס"מ 80*125לוח פוליגל  203

 ₪35.42  120*80לוח שעם  204

 ₪1.62  ס"מ 3מגנטים  6סט 205

 ₪37.50  איציק  C.I.Qשקוף ((  -רי מגשים מודול 3סט  206

 ₪2.87  דף 32מדבקה לבנה  207
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 ₪36.50  מדבקות בדף (21 ) -38*70דף 200מדבקה לייזר וצילום  208

 ₪8.50  מדבקות בדף ( 40דף ) 32ממ 19מדבקה זהב קוטר 209

 ₪5.33  ממ 19דף 32מדבקה זרחני מעורב 210

 ₪2.87  דף 32מדבקה לבנה  211

 ₪10.83  קה למקלדת גדולות  עברית אנגלית על רקע שחורמדב 212

 ₪2.87  דף 32מדבקה עגולה לבנה  213

 ₪36.97  )+(35*105 -דף 200מדבקות לייזר וצילום  214

 ₪0.53  יח' 100ניקל   2מהדקים מס' 215

 ₪1.18  יח' 100ניקל   5מהדקים מס' 216

 1.85 ₪ יח'(  50ג'מבו ענק מתכת)  8מהדקים מס' 217

 ₪4.00  קוביית ממו צבעוני עם מתקן 218

 ₪3.08  מתקן לקובית ממו ריק 219

 ₪22.20  76*76-יח'( 3M(  5זוהר  654-5PKמזכריות  220

 3M R330RP/YW  ₪5.38אפ צהוב-פופ 3Mמזכריות אקורדיון 221

 3M 660*  ₪11.67מזכריות שורה  222

 ₪6.18  צהוב 3M 635מזכריות שורה  223

 ROSH-ROSH  ₪3.10נושא #   A4 1מחברת ספירלה משובץ  224

 ROSH-ROSH  ₪3.00נושא =  A4 1מחברת ספירלה שורה  225

 ₪0.87  מחדדים מתכת 3סט  226

 ₪11.02  מחדד שולחני 227

 ₪2.37  מחזיק סלוטייפ שולחני קטן 228

 ₪1.27  איגל -חולץ סיכות  229

 ₪0.85  ארטי 1/5מחק לבן  230

 ₪1.53  מחק ספוג ללוח מחיק גדול 231

 ₪2.12  מחק ספוג ללוח מחיק מגנטי 232

 OF FX-82MS CASIO  ₪32.65מחשבון מדעי  233

 MS-8T CASIO  ₪19.00מחשבון  234

 ₪25.00  סט דפי הוספה לאלפון כיסים פוליו חרמון 235

 ₪2.00  22מכחול שטוח מס 236

 ₪0.97  גניזהמכסה קרטון לקופסאות אחסון ו 237

 ₪8.68  מכשיר ידני לאריזת קרטונים 238

 ₪3.67  חור לניקוב ידני של חור אחד 1מנקב  239

 RAION  ₪3.72-דף  480  15מנקב  240

 ₪5.88  דפים 25מנקב בינוני איכותי עד  241

 ₪40.38  דף 80מנקב משרדי עד  242

 ₪84.37  דף ארטי 100מנקב משרדי ענק עד  243

 ₪1.50  אינץ )פופ( 8.5-ספריים מ 244

 ₪2.37  אינץ 2מסקינטייפ " 245

 ₪13.83  300-64יח'(מק''ט 19*13( 100מעטפות חומות פס הדבקה 246

 ₪16.17  יח 100סמ  21*14מעטפות חומות פס הדבקה  247

 ₪15.67  יח'( 100ס''מ ) 24*16מעטפות חומות פס הדבקה 248

 ₪16.32  300-61יח'(  100ס"מ ) 25*18מעטפות חומות פס הדבקה  249

 ₪20.90  יח'(  100ס"מ ) 30*24מעטפות חומות פס הדבקה  250

 ₪24.67  יח'(100ס"מ ) 34*24מעטפות חומות פס הדבקה  251

 ₪32.88  יח'( 100ס''מ ) 40*30מעטפות חומות פס הדבקה 252

 ₪35.83  יח'(  100ס"מ ) 42*32מעטפות חומות פס הדבקה  253

 ₪10.50  יח (100ס''מ סיליק) 23*11מעטפות מאורכות+חלון לבן  254
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 ₪10.50  יח (100ס''מ סיליק) 23*11מעטפות מאורכות+חלון לבן  255

 ₪4.17  יח'( 25ס''מ ) 19*13מעטפות לבנות סיליקון 256

 ₪18.33  300-92יח'( 100ס''מ ) 25*18מעטפות לבנות פס הדבקה  257

 ₪7.72  יח'( 25ס''מ ) 30*20ליקוןמעטפות לבנות סי 258

 ₪26.67  יח'(  100ס"מ ) 30*24מעטפות לבנות פס הדבקה  259

 ₪25.50  300-55יח'( 100ס''מ ) 34*24מעטפות לבנות פס הדבקה 260

 ₪44.17  יח'( 100ס''מ ) 40*30מעטפות לבנות פס הדבקה 261

 ₪43.33  יח'( 100ס''מ ) 42*32מעטפות לבנות פס הדבקה 262

 ₪9.83  .12*12.5יח ( גודל  100עם חלון )CDמעטפות לדיסקים  263

 CD  ₪0.67סמ לתקליטורים )) 18X16מעטפות מרופדת 264

 ₪6.40  קופסת קטלוג אטום צהוב מפל 265

 ₪14.33  יח 2קופסא לקטלוגים מקרטון כתום 266

 ₪3.03  02/005-מעמד רשת לנייר ממו מתכת שחורה  267

 ₪1.98  161/02 261/02שת עגולה שחורה כוס ר 268

 ₪31.03  מיקרון 80דף  100מארז  A3-פילים ללמינציה  269

 ₪15.07  ף במארזד  100-מיקרון A4 80פילים ללמינציה  270

 ₪8.35  מנילה צבעוני A4בריסטול  271

 ₪13.33  חב( 1/9בריסטול נייר דמוי קלף(  272

 ₪1.33  דף פליק40 -משובץ A4דפדפת  273

 ₪1.32  דף פליק40שורה A4דפדפת  274

 ₪5.42  יח '( 5מ''מ ) 57/40גליל למכונת חישוב 275

 ₪15.45  (900238יח'() 5מ''מ ) 80/80גליל נייר טרמי 276

 A3  ₪31.00  -נייר צילום    277

 ₪10.20  גרם ) יבוא (A4 80נייר צילום  278

 ₪21.00  וני*צבע 23גרם צהוב  A4 80נייר צילום  279

 ₪15.50  יח ( A4( 100בריסטול נייר דמוי קלף 280

 ₪0.63  יח'  100נעצים ))  281

 ₪1.03  יח'(  100נעצים ראש סגור צבעוני ) 282

 ₪34.95  מחלקות 31סדרן מכורך למינציה  283

 ₪30.27  ב-סדרן מכורך למינציה א 284

 ₪5.10  יסטר(בבל  4דקות ) AAאלקליין  TOSHIBAסוללות  285

 ₪5.10  בבליסטר(  4דקות ) AAAאלקליין  TOSHIBAסוללות  286

 GP C4 1.2V 2700MAH  ₪58.35ניקל מטל  AA*4סוללה נטענת  287

 GP-C4 1.2V 1000MA 4XAAA NIMH  ₪36.67סוללות נטענות  288

 ₪8.50  מרובעת 9Vאלקליין  TOSHIBAסוללה  289

 ₪1.67  לשדכן 26/6סיכות  290

 T3-10MB  ₪4.08מ''''מ לאקדח קנגרו 10סיכות חיבור 291

 ₪24.58  13/8 -סיכות חיבור רפיד 292

 RAION  ₪1.73ס"מ  10שדכן גודל  293

 ₪5.35  26/6 -סיכות חיבור רפיד 294

 ₪0.73  דולג -סכין חיתוך "יפני" עם מעצור  295

 ₪0.47  ןקט -סכין חיתוך "יפני" עם מעצור  296

 ₪0.20  30*3/4לוטייפ ס 297

 KEYROAD  ₪1.07-מחק ספוג צבעוני ללוח מחיק  298

 ₪14.82  יחידות( 100חור )ש -דף 55מ"מ עד 10ספירלה קוטר  299

 ₪12.88  יחידות(  100חור )ש -דף 100מ"מ עד 14ספירלה קוטר  300

 ₪23.43  יחידות(  100בן )ל -מ"מ 20ספירלה קוטר  301
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 ₪19.03  יחידות(  50)שחור -מ"מ  25ספירלה קוטר  302

 ₪6.60  יחידות( 100חור )ש -דף 20מ"מ עד  6ספירלה קוטר  303

 ₪8.42  יחידות(  100חור )ש -דף 40מ"מ עד  8ספירלה קוטר  304

 EXPO SANFORD  ₪12.33ספריי ניקוי ללוח מחיק  305

 ₪11.62  מ"ל 500ספריי אוויר לניקוי מקלדות  306

 ₪0.85  סמ 30מתכת סרגל  307

 ₪0.38  ס"מ שקוף צבעוני 30סרגל פלסטיק  308

 ₪4.67  חום PVC'' 2סרט אריזה 309

 ₪3.83  סרט ש/א למכונת חישוב גדול 310

 ₪1.20  אינץ 1מסקינטייפ " 311

 ₪2.37  אינץ 2מסקינטייפ " 312

 ₪0.17  כחול -עט כדורי חד פעמי שקוף  313

 ₪17.13  1/10בסט 88טפוינ STABILOעט לבד 314

 ₪0.70  שחור Fארטי   CDטוש סימון שקפים/ 315

 ₪1.57  יח'(  12עפרון ללא מחק ) 316

 ₪1.68  יח' 12עפרון קרביץ + מחק  317

 ₪20.05  יופול-שורה לבן  21/240פנקס מכורך 318

 ₪6.32  ליופו -שורה לבן  21/96פנקס מכורך 319

 ₪15.85  דף A4 200 שורה IQמחברת כריכה קשה  320

 ₪6.32  ליופו -שורה לבן  21/96פנקס מכורך 321

 ₪5.17  מ"ל 500צבע גואש  322

 ₪8.70  יח'10 -פסטל שמן אומגה עבה מתכת 323

 ₪5.42  יח'12סט צבעי פסטל שמן עבה אומגה  324

 ₪5.45  נטלפ-עברית8קלסר קרטון משרדי אוקטב גב  325

 ₪5.45  עברית פוליו 3קלסר קרטון משרדי גב 326

 ₪5.45  נטלפ-עברית פוליו5קלסר קרטון משרדי גב  327

 ₪5.23  עברית פוליו קרביץ* 8קלסר קרטון גב 328

 ₪17.50  ממ'' 50ב כתב-שבלונה אותיות א 329

 RAION  ₪1.73ס"מ  10שדכן גודל  330

 RAION - 26/6 HS-45  ₪4.88שדכן  331

 ₪3.65  יח')  50-רז מיקרון )מא A4 50שמרדף  332

 ₪1.33  שקיות פוליטילן + ניטים 333

 ₪6.08  33*24מידה    100 )-שמרדף פוליו )מארז  334

 ₪14.62  יח( 25*18( 100שקיות פסגור 335

 ₪21.93  יח( 32*23( 100שקיות פסגור 336

 ₪13.40  יח'( A4( 100שקף לצילום  337

 ₪3.53  יח(10בעים )מארז תיק הגשה חצי שקוף פוליו מעורב צ 338

 ₪0.38  תיק הגשה חצי שקוף פוליו כחול 339

 ₪0.38  תיק הגשה חצי שקוף פוליו אדום 340

 ₪8.73  מעורב צבעים 103009תאים  A4 12הרמוניקה פלסטיק  341

 ₪2.90  תיק מהנדס פלסטי דגם בודד מעורב 342

 ₪4.58  תיק מהנדס פלסטי דגם כפול מעורב 343

 ₪1.08  יק מנילה פוליו עם ברזל כחולת 344

 ₪57.50  יח 25כחול  -ל סופרפיי-חלק 101-תיק תליה  345

 ₪9.48  מחיצה כחול 2.5תיק גומי בריק גב+  346

 ₪5.68  שחור 2.5תיק פוליגל עם גומי גב  347

 ₪6.03  שחור* 5-תיק פוליגל עם גומי גב  348
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 ₪6.42  שחור 8-תיק פוליגל עם גומי גב  349

 ₪57.50  יח'( 25ורוד ) -פרפייל סו-חלק 101-תיק תליה 350

 ₪81.65  -08שורות קופה/נתקבל/נפרע  3+  4750חותמת תאריכון  351

 ₪8.35  4910(  980-05חותמת ) 352

 COLOP PRINTER 20  ₪6.15(  980-12)  4911חותמת  353

 ₪12.50  שורות 3גומי לחותמות  354

 

  טונרים – ב' פרק כתב כמויות

 / מארז מחיר ליח'  תאור מוצר מס"ד

 ₪462.00  1160/1320למדפסת  HP-Q5949Aטונר לייזר  1

 ₪332.00  02שחור מקורי למדפסת  HP-CE285A HP-85Aטונר לייזר  2

 ₪405.00  דף בכיסוי ש 3000מקורי )עד   HP-CE505Aטונר לייזר  3

 P4515/  ₪810.00ייזרג'ט שחור למדפסת ל HP-CC364Aטונר לייזר  4

 RJET PRO M402/M426 26X -CF226X  ₪897.00 -טונר לייזר שחור  5

 ₪382.00  שחור למדפסתHP-Q2612Aטונר לייזר  6

 ₪485.00  (3000סת שחור מקורי למדפ HP-Q7553A 53Aטונר לייזר  7

 ₪876.00  15( 7000שחור מקורי למדפסת  HP- Q7553Xטונר לייזר  8

 2.7K  ₪472.00שחור מקורי  HP-CF280A 80Aנר לייזר טו 9

 M130/102  ₪294.00שחור למדפסת  HP-CF217Aטונר מקורי  10

 ₪342.00  -1525צבע  שחור למדפסת  HP-CE320A 128Aטונר לייזר  11

 ₪342.00  -1525צבע  כחול למדפסת  HP-CE321A 128Aטונר לייזר  12

 ₪342.00  -1525צבע  צהוב למדפסת  HP-CE322A 128Aטונר לייזר  13

 ₪342.00  -1525צבע  אדום למדפסת  HP-CE323A 128Aטונר לייזר  14

 ₪325.00  3,000מספיק לעד  BROTHER TN-3400טונר לייזר שחור  15

 TN-2310  BROTHER 1.2K 2700/2340/2300  ₪187.00טונר לייזר  16

 MFC-8370DN  ₪558.00למדפסת  TN-3280 BROTHERטונר לייזר  17

 ₪565.00  8,000מספיק לעד  BROTHER TN-3410טונר לייזר שחור  18

 HL-2240/2250/2270  ₪276.00 7060למדפסת  TN-2220טונר לייזר  19

 ₪185.00  עבור הדסה - BROTHER TN-2420טונר תואם  20

 ₪266.00  דף בכיסוי 2500שחור  TN-321BK BROTHERטונר לייזר  21

 ₪352.00  ף בכיסוי שד 1500כחול  TN-321C BROTHERטונר לייזר  22

 MFC-L  ₪352.00סת )אדום )למדפ TN-321M BROTHERטונר לייזר  23

 ₪352.00  ף בכיסוי שד 1500צהוב  TN-321Y BROTHERטונר לייזר  24

 ₪286.00  .2ורי למדפסת שחור מק TN-241BK BROTHERטונר לייזר  25

 1.4K  ₪282.00כחול  BROTHER 9140למדפסת  TN241Cזר טונר ליי 26

 1.4K  ₪282.00אדום  BROTHER 9140למדפסת  TN241Mטונר לייזר  27

 1.4K  ₪282.00צהוב  BROTHER 9140למדפסת  TN241Yטונר לייזר  28

 BP-2900  ₪310.00מקורי שחור למכשיר  703BK CANONטונר לייזר  29

 315.00 ₪ שחור CR045BKטונר  30

 ₪337.00  צהוב CR045Yטונר  31

 ₪337.00  אדום CR045Mטונר  32

 ₪337.00  כחול CR045Cטונר  33

 T-650/652/654  ₪695.00למדפסת  T650H11E LEXטונר לייזר  34

35 
 M3820-3370-3870-3320ל  MLT-D203L SAMSUNGטונר 

5K  ₪520.00 

 DJ3835  ₪69.00מדפסת  עבור F6V24AEצבעוני  HP-652ראש דיו  36
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 ₪79.00  מס DJ3835עבור מדפסת  F6V25AEשחור  HP-652ראש דיו  37

 MFC-J4420  ₪132.00פסת שחור למד BROTHER LC-223BKמילוי דיו  38

 MFC-J4420  ₪69.00 כחול למדפסת BROTHER LC-223Cמילוי דיו  39

 ₪62.00  דף550אדום עד  LC-223M BROTHERמילוי דיו  40

 MFC-J4420  ₪62.00פסת צהוב למד BROTHER LC -223Yמילוי דיו  41

 ₪392.00  דף 2.3Kשחור עד  410A HP-CF410Aטונר לייזר  42

 ₪488.00  דף 2.3Kכחול עד  410A HP-CF411Aטונר לייזר  43

 ₪510.00  דף 2.3Kאדום עד  410A HP-CF413Aטונר לייזר  44

 ₪488.00  דף 2.3Kצהוב עד  410A HP-CF412Aטונר לייזר  45

46 
 MFC-7360N/7460DN7860DW DR-2200תוף לייזר 

BROTHER  ₪332.00 

 ₪337.00  דף 12000-ל DR2400VI ELL-ISRתוף לסדרת  47

 ₪138.00  עבור הדסה BROTHER 5100/5750 DR-3400תוף חילופי  48

 ₪303.00  ספיק לעדמ M-127שחור למדפסת  HP-CF283Aטונר לייזר  49

 הצעת המחיר
הפרקים הכלולים בכתב  לשנייתן להגיש הצעה לפרק אחד או נ -פרקים  שניכתב הכמויות כולל  .5

הכמויות. כל כתב כמויות ייבחן בנפרד וההצעה הזולה ביותר באותו פרק תקבע כזוכה בכפוף 
 ליתר הוראות המכרז. 

 

 מוגשת בהתייחס לפרק /ים : הצעתנו זו לביצוע העבודות .6
 

  א': ציוד משרדי;פרק 

  ;פרק ב': טונרים 
 

לעיל    -פרק א  – הנחה של %________________ למחירי כתב הכמויותהצעתנו הינה למתן  .7
המצורף למסמכי המכרז וככל שנקבע כזוכים אנו מתחייבים לבצע את השירותים ע"פ מחירי כתב 

 .  בפרק א' הכמויותהכמויות בהפחתת ההנחה כאמור. ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי כתב 
 

לעיל    -פרק ב  –הצעתנו הינה למתן הנחה של %________________ למחירי כתב הכמויות 
המצורף למסמכי המכרז וככל שנקבע כזוכים אנו מתחייבים לבצע את השירותים ע"פ מחירי כתב 

 .  ' בפרק ב הכמויות בהפחתת ההנחה כאמור. ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי כתב הכמויות

 

הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל  העבודות,  .8
 שקבעה המועצה, כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה. 

 אנו מצרפים להצעה את כל המסמכים שהתבקשו במכרז. .9

שולם בגינם מחיר בחנות בהפחתת י -מוצרים שאינם כלולים לעיל, ככל שיידרשו מאת המציע  .10
 הנחה המציע לעיל.    

 למחיר לעיל יתווסף מע"מ.  .11

 אספקה במועדים הקבועים בהסכם. .12
 

 פרטי המציע 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

 מספר טלפון:_______________________
 מספר פקס':_______________________

 
 טי החותם מטעם הספק פר

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד ________________
 

 תאריך: _______________                 חתימה + חותמת : _______________


