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 03/2020במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 נפרד מההצעה ויהווה חלק בלתי  

 

 

 הוראות ותנאים כלליים –מסמך א' 

 

יצאו  ____ )השם שמור באשכול( אחוז מ 80בתקופה זאת אנחנו עובדים במתוכנת חירום, מעל  .1

 לאחר שאנשים יחזרו מחל"ת.אנו מבקשים לאור המצב לדחות את הגשת המכרז הנ"ל  לחל"ת.

 הבקשה נדחית.

 

 ? האם יש בכוונתכם לקיים מפגש מציעים לפני הגשת ההצעות .2

 הבהרה:

 לא יתקיים מפגש מציעים.

 

₪, להלן  1,000,000צוין כי היקף ההתקשרות לא יעלה על  –למסמכי המכרז  4, עמוד 3.2סעיף  .3

כי מוציא המכרז ו/או  5.4+  5.1סכום ההתקשרות המירבי. יחד עם זאת, ציינתם בסעיפים 

רשויות השייכות לאיגוד הנ"ל )כולן או חלקן( יכולות לבצע התקשרות עם הספק הזוכה אך ורק 

על פי שיקול דעתן בלבד. קרי, יוצא מזה כי באופן תאורתי היקף ההתקשרות השנתי עשוי לנוע 

 . תשובתכם והבהרה לעניין זה חשובה לנו בכל הקשור לתמחור המכרז.1,000,000לבין  0בין 

 הבהרה:

לחוק  ()א2ד17סעיף קף ההתקשרות הכללי של כלל רשויות האשכול הינו בהתאם להוראות הי

 לא ניתן לחרוג.אשר ממנו , 1955-איגודי ערים, תשט"ו

 . כי רשויות האשכול יתקשרו עם הספק הזוכהאין התחייבות יחד עם זאת, 

 

 30למציע יש מחסן או מרכז לוגיסטי במרחק של לא יותר מ  –למסמכי המכרז  6, עמוד 7.5סעיף  .4

, כמו כן עפ"י ___ )המיקום שמור באשכול(קיים מרלוג ב ____ )השם שמור באשכול(ל –ק"מ 

 ___ )השם שמור באשכול(יחד עם זאת ל .סעיף זה להיות חלק מתנאי סף חובת המכרז לא ניתן

 ?לבטל סעיף זה כך אנו מבקשים רלאו .בכל הארץישנה פריסה רחבה של חנויות 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מציע אשר " למסמכי המכרז, יבוא:  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד    7.5במקום האמור בסעיף  

ק"מ ממשרדי האשכול )מרחק אווירי(.   30-יש לו מחסן או מרכז לוגיסטי במרחק של לא יותר מ

מחזיקה מלאי של ציוד משרדי המאפשר עמידת גם חנות אשר  –לעניין תנאי סף זה "מחסן" 

 אספקת הציוד כמפורט במסמכי המכרז."הספק בתנאי 

שימוש   ויעשהמציעים  .  1כנספח    הצעת הספקלמסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח  

 למסמכי המכרז.  22-19בעמודים    1-אכנספח    הצעת הספק שצורפהבמקום נוסח    1בנוסח נספח  

 



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
  , מוצרי נייר ומתכליםלאספקת ציוד משרדי 03/2020מכרז מס' 

 

 3 חתימת המציע _________________          
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 האם ניתן להגיש פריטים תחליפיים? -פריטים תחליפיים –למסמכי המכרז  9, עמוד 11.2סעיף  .5

 הבקשה נדחית.

 

)להלן שיעור ההנחה הממוצע(  Bקיימת תחת הגדרה  -למסמכי המכרז  12, עמוד 14.2.1סעיף  .6

בנוסחה קטגורית "עטים, נייר הדפסה וציוד יצירה" אולם במפרט של כלל הציוד לא קיימת 

הפריטים( של נייר הדפסה. הסעיפים הכי קרובים ברשימה הם "נייר צילום   643קטגורה )מתוך כל  

 מיוחד" או "בלוקי נייר". נודה להבהרת כוונתכם.

 הבהרה:

שיעור  - B"יבוא:  הגדרות, 12להוראות ותנאים כלליים, עמוד  14.2.1סעיף בהאמור במקום 

 "ההנחה הממוצע עבור הקטגוריות עטים, נייר מיוחד, מדבקות ושקפים וציוד יצירה.

         

 

 נוסח הזמנה – 2-מסמך ב

 

 .₪ + מע"מ 300מינימום הזמנה בחברתנו הינו  -למסמכי המכרז  60-59עמודים  .7

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

. בהזמנות מהמציע הזוכה 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הזמנה כנספח 

למסמכי   60-59בעמודים    2-במקום נוסח ההזמנה שצורף כנספח ב  2יעשה שימוש בנוסח נספח 

 המכרז.

 

 

 מפרט ציוד משרדי – 3-מסמך ב

 

 .באריזות שלמותנם פריטים שמגיעים יש – אריזות שלמות .8

 הבהרה:

 המחירים המוצעים יהיו לפי היחידות המצוינות במסמכי המכרז.
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 05.202001.למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1ספח נ

 1-מסמך א

 03/2020פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 ספקהצעת ה

 

 : ________________________ספקשם ה

 ____________תאריך: 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 א.ג.נ.,

 03/2020מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

 לאספקת ציוד משרדי לרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

נספחיה, מסמכיה והצעות, על כל  להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1

נספחיה מסמכיה ו", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על ההצעהמסמכי " –הנקראים ביחד 

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

, עיינו במסמכים יםהמפרטו יםהחוז מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2

 הסכמהות את הוהעתידים כולם יחד להו להציע הצעותהאחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה 

רשויות האשכול, הדרכים בהן, האזורים השונים אנו מכירים את . כמו כן לאספקת ציוד משרדי

 ברשויות, את מבני הציבור וכל נתון אחר אשר יש בו כדי להשפיע על הצעתנו.

על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים  ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3

. ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנואספקת הציוד המשרדי על הוצאות 

ידיעה -הבנה או אי-הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

 זה מראש על טענות כאלו.ואנו מוותרים ב כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהכשלהי של תנאי 

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם יחד, ספק את הציוד המשרדי  הננו מתחייבים ל .4

לשביעות ספק את הציוד המשרדי  והננו מקבלים על עצמנו ל  המחיר  בהצעתלפי המחירים שהצענו  

 .ההצעהבמסמכי  רשויות האשכול כאמורהגמור של  ןרצונ

אינן חייבות להתקשר איתנו, אולם ידוע לנו כי רשויות האשכול נו שהננו מצהירים כי ידוע ל .5

הצעתנו הינה כלפי כל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד, לרבות רשויות שיצטרפו לאשכול 

 .בעתיד

הינה לכל היותר לשנה מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול, כאשר בתקופה הצעתנו זו  .6

 .מרשויות האשכול להתקשר עימנו בהתאם להצעתנו זוזו תוכלנה כל אחת 

הננו מתחייבים להפקיד בידי האשכול ערבות בנקאית להבטחת עמידתנו אם הצעתנו תתקבל,  .7

 בתנאי המכרז.
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לספק ציוד משרדי למי מרשויות האשכול אשר יזמינו את ציוד משרדי מאיתנו הננו מתחייבים  כן   .8

. בכל מקרה שעות ממועד ההזמנה 48מקרים דחופים עד ול ימים,5בתוך פרק זמן של לכל היותר 

 יתאם הספק הזוכה את ימי האספקה עם הרשות.

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז  .9

 .הזמינה מי מרשויות האשכול ציוד משרדי מאיתנווזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא  

באספקת ציוד משרדי לרשויות האשכול מיד עם חתימת הסכם עם אנו מצהירים בזאת כי נתחיל   .10

 .איזו מרשויות האשכול שתבחר בכך

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  .11

כנגד חתימת הסכם אתנו הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או  

ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם 

 ה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.ובכל מקר מתן השירותיםהתחלנו ב

, כולן או כלפינו הן והתחייבויותיהןלהסב את זכויותילהמחות ו/או  ותרשאירשויות האשכול  .12

"( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד עירוני תאגיד)להלן: " רשויות האשכול תאגיד בשליטת, למקצתן

אין באמור כדי  .שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות

מן בכתב על עצ ולא קיבלשרשויות האשכול להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי 

 כאמור.

לרשויות  אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותןתאגיד עירוני 

 .האשכול

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך 

ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך  מסגרת מכרז זהשהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור ב

ממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי כל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת אחר שהוצאו לטובת ה

הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור 

יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות   14בתוך  

 הבנקאית.

זרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו הצעתנו זו היא בלתי חו .13

 .ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין לתקופה הנקובה

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת  .14

אם  ים הכללים.בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בתנאלפקודתכם ערבות בנקאית ערוכה 

תקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו לא ת

להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, יום מהמועד האחרון  120הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 

, לאחר שנמציא לכם ערבות אמנת השירותמועד חתימת סמוך לאתם תשחררו את הערבות ב

 מתאימה.בנקאית 

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו.  .15

 כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים

וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז   ם שירותיםאחרים המגישים הצעות לביצוע אות

 בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.או לא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה ו
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רשויות האשכול לא ביקשו מהאשכול לצאת למכרז זה, כי  אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .16

, ולא יהיו לנו כל טענות ו/או לאספקת ציוד משרדיורשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עימנו  

חלקן, ות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם רשויות האשכול, כולן או  דרישות ו/אות תביע

 .נשוא מכרז זה יזמינו מאיתנו ציוד משרדילא 

שיעור של השווה לסכום  וביצועופיקוח על לאשכול עבור ניהול מכרז זה במידה ונזכה אנו נשלם  .17

אשר תשולם בתוך   מכרז זהשנקבל ממי מרשויות האשכול שתתקשר איתנו לפי  תמורה  כל  מ  2.5%

 .יום מיום קבלת כל תמורה מכל רשות מרשויות האשכול 30

 אנו מצהירים: .18

עות בתזכיר החברה ובתקנונה או וכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב .18.1

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל  ושלאחתום בשם הגופים הנ"ל אנו זכאים לכי  .18.2

 ההצעה.מסמכי המונעות בעדנו לחתום על 

ההזמנה להציע נשוא  מתן השירותיםיש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לכי  .18.3

 .הצעות

 " לצורכי מע"מ.עוסק מורשהנמצא ברשותנו אישור של "כי  .18.4

 ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.נמצא ברשותנו אישור על כי  .18.5

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .18.6

 בעלי רישיונות מתאימים למתן השירותים,כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו כי  .18.7

 לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא אישור זה. הרשויות וכיומחייבים קבלת אישור 

ק"מ ממשרדי האשכול   30-מציע אשר יש לו מחסן או מרכז לוגיסטי במרחק של לא יותר מ .18.8

גם חנות אשר מחזיקה מלאי של ציוד  –)מרחק אווירי(. לעניין תנאי סף זה "מחסן" 

 מצורף  –אספקת הציוד כמפורט במסמכי המכרז משרדי המאפשר עמידת הספק בתנאי  

 ה כתובת המחסן ו/או מרכז לוגיסטי ו/או חנות העונה על דרישה זו.בז

 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.אנ .19

כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור  ידוע לנו .20

 תשלום וישולם במועד התשלום.הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף ל

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי  .21

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי -או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 יע הוא פרט."הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומצ .22

מהיום האחרון להגשת  חודשים 6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .23

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו. ההצעות

 

 

________________                    __________________ 

 המציע                                 תאריך         

 (מציע)מורשי החתימה וחותמות ה                                                                                           
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

  

 

 _____________________    :מציעשם ה 

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

 

 מציעיש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ה   הערה:*  

 . [5-א]נספח  בחתימתם
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
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 10.05.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2ספח נ

 2-במסמך 

 נוסח הזמנה

 

 לכבוד

______________ 

 _מ____________

 

 נ.,ג.א.

 הזמנה

 

של איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי לאספקת ציוד  03/2020בהתאם לזכייתכם במכרז פומבי 

אספקת משרדי, ולאחר ש____________ חתמה על אישור תנאי אמנת השירות במכרז זה, אנו מזמינים  

 ציוד משרדי שיותקנו לפי הפירוט להלן:

 

 רשימת הציוד מצורפת בנספח _____________________________

 

 מיקום האספקה ____________________________________

 

 הערות מיוחדות

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 את מועד האספקה יש לתאם עם:

 

 _________________________________ איש קשר

 תפקיד ___________________________________

 טלפון ____________________________________

 

  שעות ממועד הזמנה זו. 48-עליכם לתאם את מועד האספקה לא יאוחר מ

 

ל מסמכיו ונספחיו, כ, על אמנת השירות במכרז זהכפוף לכל תנאי ב ויהי וזהזמנה לפי  הציוד ואספקה

 וחוקים של הרשות המקומית. חוקים ארציים

 

 ת + מע"מ.לפחו₪  300ה יהיה הזמני המינימלי כספי שווידוע לנו כי ה
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 9 חתימת המציע _________________          
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
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ת השלמם שיסופקו בפועל. הפריטיי שווא ולם המוזמנים הפריטיי לשוום בהתאן ייבחה ההזמני שוו

 ח.משלוי בדמב תחויא לם לקויים פריטיה של החלפו אה, נדחד במועה, בהזמנם חסריו שהים פריטי

 

 ובלבד,  עלות  תוספת  ללאהזמנה זו    במסגרתתחום השיפוט שלנו  ב  הפצה/פיזור  נקודות  מספראנו זכאים ל

 היקף  ₪ + מע"מ.  300ל  ששווי כל ההזמנות המסופקות באותו זמן יהיה לכל הפחות בסכום    ,קודהנ  שלכל

 ₪ + מע"מ. 35ך בסה הובלי בדמב יחוי₪ + מע"מ  300-ך מהנמושווי אספקה 

 

הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות 

אחרים ו/או בהתאם  וצוויםו/או בהתאם לתקנות, הוראות  1970-תש"ל [,נוסח חדש]הבטיחות בעבודה 

 בין הצדדים. אמנת השירותלהוראות 

 

 בכבוד רב,

 

 

___________________ 

 הרשות המקומית

 

 

 


