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 מירב כהן/  כהן מעייןשם איש הקשר:  

 08-8612777 טלפון: 

 shafir@matnasim.org.ilדוא"ל :  

 

להלן, במסמך זה ובתוכנו, כולו או חלקו, על נספחיו, כולם או חלקם,  נהפורטתהוראות שהמבלי לגרוע מ

הנ"ל בלבד. מסמך זה הינו רכושה הבלעדי  להצעהלא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה 

 (."המזמינה"או  המתנ"ס"")להלן:  מתנ"ס שפיר –של מזמינת השירות 

 

מנת שזה יוכל לקבל מידע אודותיו. אין להשתמש ו/או ניתנים למציע בלבד, על כלל המסמכים דלהלן 

והמידע הקשור בהם, בין בכתב, בין באמצעי אלקטרוני ובין בכל אמצעי  מסמך ו/או חלקי מסמךלהעביר 

 הנ"ל בלבד. להזמנהאחר שלא למטרת הגשת הצעה 
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 בשפיר הצטיידות למעון יוםשירותי  למתןהזמנה להציע הצעות 

הצטיידות שירותי למתן בזה להזמין הצעות  ת( מתכבד"המזמינה" :)להלן ע"ר() שפירמתנ"ס  .1

  .("השירותים"למעון יום בשפיר )להלן: 

גב' כהן מעיין לידי  ,13:00בשעה  22.7.2019 תוגשנה, עד ליוםמתן השירותים הצעות ל .2

 (7941100שפיר )ד.נ. שקמים מיקוד  מתנ"ס שפיר, מרכז שפירא, מועצה איזוריתבכתובת: 

 נספח ג'רשימת הפרמטרים המצורפת כלפי  השירותיםנבקשכם להגיש הצעות מחיר עבור  .3

 השירותים כוללים עיצוב והעמדת הריהוט בכל הכיתות.להזמנה זו. 

 ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך תשעים ימים ממועד הגשתן.  .4

( על גבי טופס ההצעה המצורף ידי שליח-במסירה אישית או על) קורבמההצעות תוגשנה  .5

. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם למתן שירותים נספח א'למסמך הזמנה זה כ

 .נספח ב'בנוסח המצורף למסמך הזמנה זה, ומסומן כ

 עם כל מציע ועם כל ומתן-משאהבלעדי, לנהל  ה, על פי שיקול דעתהעל זכות תשומרהמזמינה  .6

המזמינה כן, אין -גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים. כמו

לקבל הצעה כלשהיא, גם אם היא מייצגת את המחיר הנמוך  , בשום מקרה ונסיבותתמתחייב

 .לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים ביותר מבין ההצעות שהוגשו ו/או

ומבלי המזמינה הבלעדי של  הולה שתינקט כאמור )אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתכל פע .7

 . החובה לנמק את החלטותי השתחול עלי

 הלהציע הצעות, הכל לפי שיקול דעת המהזמנת האת הזכות לחזור ב הלעצמ תשומרהמזמינה  .8

 המזמינההבלעדי וללא כל הגבלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה במפורש כי 

להאריך את המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד  תהא רשאית

כל חובת הנמקה בדבר  ההבלעדי ומבלי שתחול עלי ההמציעים, והכול לפי שיקול דעת

 .החלטה אחרת בקשר עם הזמנה זו החלטתה זו ו/או בדבר כל

להבטחת מילוי השתתפותו במכרז והתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא  .9

הספק למזמין עם הגשת הצעתו למכרז זה ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, הצמודה 

הסכם )שלושים אלף ש"ח( ולפי הנוסח המצורף ל₪  30,000למדד המחירים לצרכן בגובה של 

 .לשם הבטחת התחייבויותיו במכרז וכמפורט בהסכם זה, שתשמש נספח ד'זה והמסומן כ

. המזמין יהא רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את סכום 31.10.2019תוקף הערבות יהיה עד יום  .10

הערבות עד למילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע 

 למזמין על פיו.

 המזמינה, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל על ידי המזמינהחשב כזו שנתקבלה על ידי יהצעה ת .11

כדין. המציעים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו  הידי מוסדותי-ויאושר על

לכל תנאי הזמנה זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 בכל הקשור והכרוך בשירותים נשוא הזמנה זו.  הי מטעמו/או מ המזמינהכלפי 

, לגב' מעיין כהן 12:00עד השעה  18.7.2019עד לתאריך שאלות ניתן להפנות בכתב  .12

 meiravofer@gmail.comאו  maayan@matnasim.org.il: כתובת הדוא"לבאמצעות 

 

 בברכה

 )ע"ר(מתנ"ס שפיר 

mailto:maayan@matnasim.org.il
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 בשפיר למעון יוםהצטיידות שירותי למתן טופס הצעה  –' אנספח 

 תאריך: ________________

 לכבוד

 מתנ"ס שפיר )ע"ר(

 א.נ.,ג.

 הנדון: הצעה למתן שירותי הצטיידות למעון יום בשפיר

 בשפירלמעון יום הצטיידות  הננו מתכבדים להגיש הצעתנו למתן שירותי .1

 :פרטי המציע .2
 

 ________________________________________שם:  

  

 ת.ז. / מס' תאגיד: ______________________________ 

 

 כתובת: ______________________________________ 

 

 מס' טלפון: ___________________________________ 

 

 מס' פקסימיליה: _______________________________ 

 

 ________________________________ מס' טלפון נייד: 

  

 כולל מע"מ. נספח ג'בהננו מציעים ליתן את השירות המתואר לעיל תמורת הסכום המפורט  .3

 נספח ב'והמצורף כ השירותים יינתנו על פי תנאי הסכם השירותים שהומצא לנו על ידכם

 .להזמנה זו

אשר פורסמה על ידכם ואנו הננו מאשרים בזה כי קראנו בעיון את ההזמנה להציע הצעות  .4

 מסכימים לתוכנה ללא סייג.

ידינו של הסכם השירותים אשר נמסר -אנו מצרפים להצעתנו זו שלושה עותקים חתומים על .5

לנו על ידכם. אנו מאשרים כי הסכם זה ייכנס לתוקף רק אם תתווסף אליו חתימה של 

 ו המוסמכים., ולאחר שיינתן לכך אישור מוסדותיבמזמינההגורמים המוסמכים 

ו/או בהתאם להוראות  יום 90 -הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ל .6
 .ההזמנה

 

______________                               ______________                 ___________________ 

 חותמת                                                חתימה  שם                                                                  
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 הסכם למתן שירותים –' בנספח 

 

 הסכם
 2019בחודש ______ בשנת  ____ום בי בשפירשנערך ונחתם  

 (580454684מתנ"ס שפיר )ע"ר  :בין

 794100מרכז שפירא, מועצה איזורית שפיר, ד.נ. שקמים                  

 ("המזמינה")להלן:   

 מצד אחד 

 ________________ :ביןל

   ח.פ. ____________     

 מרח' ____________

  ________________ 

  ("נותנת השירותים" :להלן)  

 מצד שני 

 המועצה האיזוריתוהמזמינה מעניקה שירותים שונים ומגוונים לצרכי כלל תושבי  :הואיל

 והינה בעלת מלוא ההיתרים הנחוצים לשם פעילותה האמורה; האיזורית שפיר במועצהבמספר נקודות                   

ונותנת השירותים מצהירה כי היא בעלת האמצעים, הן הטכניים והן האנושיים ובעלת היכולת המאפשרת  והואיל:

 ;"השירותים"(למזמינה )להלן:  בחולון למעון יוםהצטיידות  מתן שירותי

הצדדים, כי השירותים הנ"ל יבוצעו לא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד,  וסוכם בין שני והואיל:

אלא שנותנת השירותים פועלת כבעלת מקצוע עצמאית המעניקה את שירותיה למזמינה על בסיס קבלני 

 ;ומקבלת את תמורת שירותיה כמתחייב ממעמד זה

ינה תיעשה על בסיס קבלני ושלא במסגרת יחסי עובד ונותנת השירותים מבקשת כי ההתקשרות עם המזמ :והואיל

פי הסכם זה -ומעביד, על כל המתחייב והמשתמע מכך וזאת בהתחשב באופי השירותים שיש לתיתם על

 ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים;

רך שיתוף ההוראות שיחייבו אותם וד התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל

 . ןללה עם ביצוע הוראות הסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים המבוא, .1

   מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו.להסכם זה ונספחיו המבוא  .1.1

  זה.כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם  .1.2

 נותנת השירותיםהצהרות והתחייבויות  .2

להזמנה להציע הצעות ומהווה חלק המצורף  ג'נספח לביצוע השירותים ייעשה בהתאם  .2.1

 .בלתי נפרד מהסכם זה
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בקשר עם  הודרישותי התנאי ,את צרכי המזמינה נהכי הבי המצהיר נותנת השירותים .2.2

 המשאבים הכספיים,המיומנות,  היכולת, הוכי ברשות לפי הסכם זה,השירותים 

)ככל ונדרשים( האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין  הרישיונות, הכישורים,

וכל מתן השירותים או דרישת כל רשות מוסמכת לשם /או הנחות ו/ובהתאם להוראות ו

 הבהתאם לדרישות המזמינה ולשביעות רצונלמתן השירותים האמצעים מכל סוג שהוא 

באופן שיבטיח  הכל במשך כל תקופת ההסכם, ,הלהיות ברשותוהם ימשיכו  המלא,

 ,מתן השירותיםכל האמצעים הדרושים לשם  בכל עת, ,נותנת השירותיםשיהיו בידי 

   על פי הסכם זה. הבהתאם להתחייבויותי

נותנת השירותים מתחייבת לבצע את השירותים במקצועיות הטובה ביותר והיא  .2.3

 רוך במתן השירותים.אחראית לטיב השירותים ולכל הכ

בהסכם זה את כל הבדיקות  הטרם התקשרות הכי בדק המצהירנותנת השירותים  .2.4

 תא מוותריעל פי הסכם זה וה הבכל התחייבויותיעמידה והבירורים הנחוצים לצורך 

 או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמינה בקשר עם כך. /או דרישה ו/בזאת על כל טענה ו

על פי  הלצורך ביצוע כל התחייבויותי הלמנות אחראי מטעמ תמתחייבנותנת השירותים  .2.5

    .הסכם זה

נותנת השירותים מתחייבת להשלים את אספקת הציוד המפורט להלן לא יאוחר מחלוף  .2.6

 יום ממועד חתימת הסכם זה. 45

 לפי הסכם זה על כל תנאיו והוראותיו,נותנת השירותים של  המבלי לגרוע מהתחייבויותי .2.7

או /או הנוגעת ו/או הכרוכה ו/כי כל פעולה הקשורה ו ,נותנת השירותיםבזאת  תמתחייב

, על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון שירותיםאו הדרושה ל/הצריכה ו

או מילוי כל תנאי אחר על פי כל דין לא תבוצע אלא רק לאחר /או אישור ו/או היתר ו/ו

 או מילוי אותו תנאי.   /ור ואו איש/או היתר ו/קבלת אותו רישיון ו

לא הורשעו בעבר על ידי בית משפט  המנהליו/או מי מא יכי ה המצהירנותנת השירותים  .2.8

סוג כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה מ הו/או נגד מנהל ממנהלי הו/או לא הוגש נגד

 בגין עבירה שיש עמה קלון. של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או

לא הורשעו בעבר על ידי בית משפט ו/או לא  המנהלימי מכי  המצהירנותנת השירותים  .2.9

 הוגש נגדם כתב אישום לבית משפט, בגין ביצוע עבירת מין.    

מלוא הוראות חוק עבודת כי העסקת נוער בניגוד ל הכי ידוע ל המצהירנותנת השירותים  .2.10

של הסכם הווה הפרה א לחוק זה ת33-ו 33 סעיפים, לרבות ובעיקר 1952-הנוער, התשי"ג

         התקשרות זה.

נותנת השירותים אינה ולא תהא רשאית להעביר את ביצוע השירותים ו/או את יתר  .2.11

פי הסכם זה לאדם אחר ו/או גוף אחר, אלא בהסכמה -זכויותיה והתחייבויותיה על

 מראש ובכתב מטעם המזמינה.

בהסכם תים נותנת השירומובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות המזמינה עם  .2.12

כאמור לעיל. כל ניסיון מצד נותנת השירותים של  הצהרותיזה נעשית אך ורק על סמך ה

או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב ו/ הלחזור בנותנת השירותים 
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הסכם זה לאלתר  לבטלהזכות למזמינה תהא כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה 

 תומושתק הא מנועילכל תמורה ו/או פיצוי וה תזכאיתהא לא ונותנת השירותים 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 התמורה .3

 תמורת ביצוע השירותים, תשלם המזמינה לנותנת השירותים סך כמפורט בנספח ג'. .3.1

ס )שישים( יום כנגד המצאת חשבונית מ 60התמורה דלעיל תשולם בתנאי תשלום שוטף +  .3.2

מטעם נותנת השירותים ובניכוי מס במקור כדין, אלא אם תמציא נותנת השירותים 

 למזמינה אישור ניכוי מס במקור. 

מובהר כי התמורה לפי סעיף זה לעיל, הינה התמורה הסופית והמקסימאלית ושום  .3.3

ידי המזמינה, לא במהלך מתן השירותים ולא -תשלום אחר ו/או נוסף לא ישולם על

 תקופת ההסכם, לא עבור השירותים ולא בקשר איתם ו/או הנובע מהם.לאחר תום 

 מעביד-כח אדם והיעדר יחסי עובד .4

נותנת השירותים מתחייבת להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים במספר הדרוש לשם  .4.1

פי דין -ביצוע השירותים, ברמה גבוהה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום כל שהוא על

תר לפי כל דין, מתחייבת נותנת השירותים לדאוג לכך כי יועסק רק ו/או ברישיון או בהי

 מי שיש לו רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותנת השירותים מתחייבת לקיים את כל הוראות החוק  .4.2

בקשר עם העסקת עובדיה ולשלם לעובדיה שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי 

 עת. שייקבע מעת ל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה  .4.3

בלבד, ולא להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרות לאספקת כוח אדם ו/או 

 הסכם עם קבלן כוח אדם.

 קבלן - כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, .4.4

לבין המזמינה ואין באמור בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם בין  עצמאי,

  .האו הפועל עבור/ו הכל אדם אחר מטעמעובדיה ו/או או /ונותנת השירותים 

או /של עובדי ו עסיקתםמהמזמינה לא תהא כי  מען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת,ל .4.5

  .בלבדנותנת השירותים של ה והם יהיו עובדינותנת השירותים מועסקי 

או /ו הכלפי עובדי תוהבלעדי ההיחיד תהאחראינותנת השירותים תהא  כמו כן, .4.6

 - חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו , בגין כל אחריות המועסקי

ניכויי מס  בתשלומים לביטוח לאומי, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת  ם או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,הכנסה או מיסי

, 1963-ג"תשכ צויי פיטורים,יפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פ, 1958-ח"תשי השכר,

, 1951-א"תשי חוק שעות עבודה ומנוחה,פי -עלתשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או 

וכל תשלומים והטבות  הן,תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלש
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 .הסדר קיבוצי וצו הרחבה הסכם, על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,

מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין ולא יהיו לנותנת השירותים ולכל מי מטעמה, לרבות  .4.7

ידה, כל זכות של עובד המזמינה בכל דרך וצורה שהיא וכי -עובדיה ו/או המועסקים על

או עובדיה ו/או מי מטעמה כאמור, לא יהיו זכאים לתשלום של נותנת השירותים ו/

משכורת, דמי חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה מאת המזמינה וכן 

לא תהא המזמינה חייבת בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים 

מעמד של קבלן עצמאי לכל ביחסים שבין מעביד לעובד, וזאת בהיות נותנת השירותים ב

 ענין ודבר.

נותנת השירותים מתחייבת להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או  .4.8

 פי הסכם זה.-ידה לצורך ביצוע התחייבויותיה על-מי שיועסק על

פי הסכם זה גם -במידה ונותנת השירותים תהא רשאית לספק את השירותים על .4.9

משנה, בהתאם להוראות ההסכם דלעיל ולהלן, יובהר כי  באמצעות קבלני ו/או ספקי

בכל מקרה, נותנת השירותים לבדה תהא אחראית לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה 

 זכאי קבלן או ספק המשנה כאמור, על כל המשתמע מכך.

 יטול ההסכםבתקופת ההסכם ו .5

המתנ"ס תקופה קצובה ובהתאם ותפוג עם השלמת הצטיידות תקופת הסכם זה תהא ל .5.1

 בהתאם להוראות המתנ"ס בלבד. 

פי כל דין, -פי הסכם זה ועל-המזמינה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על .5.2

ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים זה לקיצו  הסכםלהביא 

  הבאים:

 לנותנת השירותים.  במקרה של מינוי מפרק (א)

  בפלילים. והורשע נותנת השירותים ו/או מי ממנהליה (ב)

 נותנת השירותים הפרה תנאי מתנאי הסכם זה. (ג)

מען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .5.3

 פי כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה. -פי הסכם זה ו/או על-למזמינה על

פי הוראות הסכם -ההסכם על למביטול נזק שייגרם למזמינה ו/או לצד שלישי כתוצאה כ .5.4

זה, לא יזכה את נותנת השירותים בתביעה כנגד המזמינה, ולא תישמע כל טענה, דרישה 

 הסכם, נזקים שנגרמו לה, החזר השקעה, וכל פיצוי אחר.   האו תביעה ביחס לביטול 

   חריות וביטוחא .6

לנזק רכוש, ולכל נזק לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין  תהא אחראית נותנת השירותים .6.1

ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לכל עובד, המזמינה לרכוש למזמינה ו/או אחר שייגרם 

 כתוצאה ממעשה או מחדל מצד נותנת השירותים, הנובע בין במישרין ובין בעקיפין

ו/או כל  הו/או שלוחי ה, בין אם נגרם על ידי עובדיה, בין אם נגרם על ידממתן השירותים

    .ידה-ידי ציוד שסופק על-ובין אם נגרם על הו/או מי מטעמ ההנתון למרות
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מכל סוג  ,כל נזק העל חשבונלתקן המזמינה כלפי  תהא אחראית נותנת השירותים .6.2

   .כתוצאה ממתן השירותיםבמהלך מתן השירותים ו/או  שייגרם ,שהוא

לאחר מתן הודעה בכתב  הנזקלתקן את המזמינה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות 

בתשלום  הה כך, ולחייבתלא עש , לאחר שנותנת השירותיםלנותנת השירותים בעניין זה

   . ההוצאותי

שייגרם על כל נזק המזמינה בזאת לפצות ולשפות את  תמתחייב נותנת השירותים .6.3

ל או דרישה, בכו/בגין כל תביעה ידי מחדל או מעשה ו/או -כתוצאה ממתן השירותים על

בקשר עם הסכם זה, ה שלוחיה ו/או או נגד כל מי מעובדיה ו/עילה שהיא שתוגש נגד

עקב מזמינה לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם ל

ובלבד כי המזמינה נתנה לנותנת השירותים הודעה בכתב על תביעה ו/או דרישה  כך

 כאמור. 

תהא א י, הבקשר עם מתן השירותים עצמאיקבלן כ תמשמשונותנת השירותים הואיל  .6.4

לגבי טיב השירותים המסופקים על ידה במסגרת הסכם  , באופן מוחלט ובלעדיתאחראי

 זה.

תהא א י, הבקשר עם השירותים עצמאי קבלןכ תמשמשונותנת השירותים הואיל  .6.5

ים במתן השירות העוסק מטעמהוכל מי  העובדי , באופן מוחלט ובלעדי, כלפיתאחראי

נזק רכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, ו , מוםבגין מוות, נזק גופנילרבות 

   כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה או בדרך לעבודה וממנה.

, מכל הרותיו/או כל אדם הנמצא בש הו/או עובדימזמינה את ה תפוטר נותנת השירותים .6.6

 ף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. נותנת השירותיםאחריות לכל אובדן ו/או נזק לגו

, בגין נזק או אובדן להם מהחויב לשלם, או ששילתמזמינה על כל סכום שהשפה את ת

כאמור לעיל ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות  נותנת השירותים תאחראי

שפה ת בנוסף, נותנת השירותים ישא בהן בקשר לחיוב כאמור.תהמשפטיות השונות ש

מקצועית של ו/או רשלנות עקב שגיאה  וגין כל נזק שיגרם לבמזמינה הפצה את תו/או 

 האחריות המקצועית. הו/או הזנחה במילוי חובתו/או של מי מעובדיה  נותנת השירותים

כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת  תחול גם לגבי של נותנת השירותים

                         .על תביעה ו/או על דרישה כאמורנת השירותים לנות בכתב ודיעת המזמינהההסכם. 

נותנת  תעל פי כל דין ו/או על פי ההזמנה מתחייבנותנת השירותים מבלי לגרוע מאחריות  .6.7

 לם המתאים לשירותים נשוא הסכם זה. הו לערוך ולקיים ביטוחהשירותים 

 ערבויות  .7

והתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא להבטחת מילוי השתתפותו במכרז  .7.1

הספק למזמין עם הגשת הצעתו למכרז זה ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, 

)שלושים אלף ש"ח( ולפי הנוסח ₪  30,000הצמודה למדד המחירים לצרכן בגובה של 

רז לשם הבטחת התחייבויותיו במכ, שתשמש נספח ד'המצורף להסכם זה והמסומן כ

 .וכמפורט בהסכם זה

, המזמין יהא רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את 30.10.2019תוקף הערבות יהיה עד יום  .7.2

סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או לחלט ממנה כל 
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 סכום המגיע למזמין על פיו.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:   .7.3

 חזרה של זוכה במכרז לספק את השירותים ו/או חלקם. .7.3.1

כל נזק או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של  .7.3.2

 תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הספק ו/או על ידי מי מעובדיו.    

אות והתשלומים הקשורים לספק שהמזמין עלול להוציא, או לשלם, או כל ההוצ .7.3.3

 להתחייב בהם, בקשר עם הסכם זה.    

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל  .7.4

 מקרה שהוא על פי הסכם זה.    

של ההסכם, כהגדרתה  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית  .7.5

 .1970  -בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם  ) תשל"א  6בסעיף 

    יללכ .8

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה סה .8.1

 לצד אחד לא יהוו תקדים למקרה אחר.  

זה, אין פי הסכם -השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם עלא ל .8.2

למוד מהתנהגות זו ל לראות בכך הקלה או ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .8.3

-, עלהפ ים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעלמבטל כל הסכם, מצג ו/או הסכמה קודמ

 דדים. הצידי מי מ

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד  לכ .8.4

 לא נעשה כן, לא יהיה לו כל תוקף.  

הצדדים מתחייבים לעמוד בהוראות כל דין, לרבות הוראות חוקי העבודה השונים,  .8.5

 וצווי הרחבה רלוונטיים.  הסכמים קיבוציים

-ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים עלכתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כ .8.6

יום מסירתה כדבר דואר רשום. משעות  72פי הכתובות דלעיל תיחשב כמתקבלת תוך 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות 

 ל הכתובות החדשות. סעיף זה יחולו ע

 לראייה באו הצדדים על החתום :ו

                                        ________________          __________________ 

   נותנת השירותים                         המזמינה                         

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של נותנת 

 .1השירותים וכי החתימות דלעיל בשם נותנת השירותים מחייבות את נותנת השירותים

___________________ 

                                                             
 .ידי תאגיד-במידה וההצעה מוגשת על 1
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 חתימה וחותמת
 

 הצעת מחיר עבור השירותים על פי פרמטרים–ג'  נספח

 הצעות מחיר עבור השירותים לפי רשימת הפרמטרים המצורפת.נבקשכם להגיש 

 כמו"כ נבקש צילומים או שרטוטים של המוצרים.

ההצעה כוללת -הערות: הספק יכין תוכנית עיצובית +הדמייה ושרטוט המוצרים  ללא חיוב נוסף

 הובלה והרכבה  בתאום  צוות המעון.

ורמיקה  צבעונית דו צדדית של חברת מזונית מ"מ  מצופה פ 18. כל ריהוט ייוצר מסנדויץ בירץ 1

ממ+פורמיקה צבעונית.   6או שווה ערך לבחירת צוות הפרויקט.  גב הארונות יבוצע מדיקט 

אחוז ברק . בכל המוצרי הנגרות יעוגלו   60קנטים הארונות והמוצרים גלויים בעיבוד לכה שקופה 

ומר מעקב בערה  ע"פי תקן  מסד הארונות על פי תקן  . כל החומרים  יחופו בח  0.8לפי  פאזה .

ס"מ. כל המוצרים יבוצעו לפי תקנים נדרשים.  הערה: לפני ביצוע   8מורמיקה גובה  + מלא מבירץ

על ידי המבצע  המוצרים  יש לקבל אישור  ממנהל הפרויקט  לביצוע  המוצר . המידות ילקחו

כל החיבורים והחיזוקים ניסתרים בלבד פירזול איכותי  הטיש -ובאחריותו בלבד.  צורת חיבור  

 או  בלום או שווה ערך.

. מיזרונים  ובדים למוצרים השונים  היו עמידים  בתקני  אש  וכל שאר  התקנים הרלוונטים 2

   ש אנטי בקטרילי..המזרונים   מספוג כחול וציפה   מבד בלתי חדיר חסין א

 .כולל מע"מ על המציעים למלא את עמודת המחיר, כאשר המחיר המוצע*
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מחיר  כמות מפרט מידות בס"מ שם מוצר
 ליח' 

         

עץ בוק מלא צבע -מתקפלת  90*60 מיטת תינוק
 טבעי לפי תקן תמ"ת

13  

 ס"מ, 4חסין אש, עובי  מיזרון 89*59 מיזרון למיטת תינוק
ציפה אנטי בקטיריאלית בלתי 

 חדירה

13  

מזרון כחול חסין אש מצופה  H8\60\120 מזרון ריצפה 
 ציפה בלתי חדירה מבד פיו

10  

מתכת מכופפת צבע לבן גובה  H130\65\120 עגלת מזרונים
פלטה תחתונה  120חלוקה  

עץ סנדויץ מצופה פורמיקה 
ס"מ)גלגלים  10 גלגלי אוקולון

סיבוב מלא +מעצור( +ידית 
 אחיזה

1  

 5\5שלד שולחן עץ בוק מלא  H46\90\70 שולחן  
מצופה לכה +כפתור מתכוונן 

ס"מ   7לכל רגל רוחב קושרת 
פלטה עץ בירץ מצופה 
פורמיקה דו צדדי צבע 

פורמיקה לפי בחירת מתכנן 
פינות מעוגלות +פזה מסביב 

 גימור לכה טבעי 

2  

עץ בירץ+ ידיות  כסא
 פורמיקה 

ממ+פורמיקה דו  18עץ בירץ  26
 צדדי גב מלא 

14  

 10ארון לחומרי יצירה+ H70\45\200 ארון סדנא
מיכל  6רשתות יבוש ציורים+

בחלק העליון מסגרת  10גודל 
 ס"מ 8היקפית בגובה 

1  

 2+  10גודל  מיכלים 12ארון + H70\70\160 ארון משחקים מחיצה
 דלתות בצד שמאל דו צדדי

2  

מגנט+מחיק מסגרת עץ  80\120 לוח מגנט
 מעוצבת 

1  

מחיר למטר מרובע מסגרת עץ  80\120 לוח תיעוד
ס"מ מעץ  7מעוצבת רוחב 

 בירץ או בוק צבעוני

4  

  1 מסגרת כמו ללוחות תיעוד 80\120 מראה 

  2 וו כפול+כיסוי לפי תקן חדש 120 מתלה מעילים
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ציפה בד גולף +אפליקציה  220\200 משטח זחילה
ס"מ כחול חסין אש  4ספוג 

 +רוכסן היקפי

2  

מחיר  כמות מפרט מידות בס"מ שם מוצר
 ליח' 

         

בד גולף ניתן להסרה וניקוי  60\60 כרית
 מילוי אקרילן

4  

צבעוני לבחירת המתכנן+ספוג  2\1.5 פי וי סי
 מחיר למטר

6  

 12שידת החתלה 
 מיכלים

70\110\H90  70לפי תקן ומכון תקנים עומק 
ס"מ +מתקן  10+גלגלי אוקולון 

 לגליל נייר מובנה רוחב שידה 

1  

  1     מזרון לשידת החתלה

  1     ספסל החתלה ארוך

  1 מותאם לאסלה שיש במבנה   כיסוי אסלה

  1     ארון חומרי ניקוי

+מגש  מיכלים 10ארון 
 שרות

    1  

  1     מתקן לגליל נייר 

  1     ארון מוצצים

  30 פלסאון בלבד   + ידית 10מיכל 

  2   30\120 מדף + מעצור

  1     ארון נעלים דו צדדי

 2פוף כרית עגול 
חלקים לתינוקות לחיזוק 

שרירי הצוואר 
 והכתפיים

    1  

  H60   1/100/30 ספריה

  2     בקבוקים 12מתקן ל 

כסא צוות נערם בוק 
 מלא מכופף

    4  

45עומק  42/75 מטבחון לקטנטנים ללא כליאת אצבעות  דלתות , 
כיורי  2מדפים  2כולל 

 נירוסטה, ברזים מדגל

1  

מגירות אישיות  15ארון 
עם מסילות טלסקופיות 

 ללא לכידת אצבעות

H70  1 ילדים 20 -ל  

         

  1   90\120 שולחן 

  2   90\90 שולחן 

מידות כסא לפי  כסא עץ נערם 
תקן  עולמי לגיל 

 הילדים

כסא עץ נערם עשוי עץ בוק 
מלא כולל מושב וגב רגלים 

מכופפות  חיבורי ברגים ללא 
 צפים  מידות לפי תקן

30  
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  1   70\45\160 ארון סדנא משופע

מחיר  כמות מפרט מידות בס"מ שם מוצר
 ליח' 

         

מסילות עץ +גלגלים עם מעצור  90\40\64 ארון יבוש+חומרים
 מ"מ 8גב ארון דיקט 

1  

  5   60\60 כרית

  30   7\5 שיום

  1 מותאמת לכיתת הפעוטות   ספריה

בד פולו מילוי קלקר ציפה    פוף 
 רוכסנים למילוי חוזר  2כפולה+

2  

ריפוד בד אימפלה רחיץ רגלי  H30\H75\60\120 ספה
 עץ בוק 

2  

  H46   1\80קוטר  שולחן בובה

  3     עגלת עץ לבובה

  4     כסא לפינת בובה

  H40   1\40\65 מיטת בובה

ללא כליאת אצבעות  דלתות , 200/45 מיטבח לפעוטות
כיורי  2מדפים  2כולל 

 נירוסטה, ברזים מדגל

1  

  1   100\120 מראה

  6   80\120 תיעודלוח 

  1   80\120 לוח מגנט  מחיק

  30   120\60 מיטות נערמות

  60     סדינים למיטות

  3     סלסלת בקבוקים

  1   30\120 ארון מוצצים

  2   30\120 מדף +מעצור

  50 פלסאון בלבד   +ידית10מיכל גודל 

  1     ארון שרות+חומרי ניקוי

גודל  מיכלים 32ארון 
10  

    1  

  1     ספסל החתלה

  1     ארון נעלים

  3 וו כפול+כיסוי לפי תקן חדש 120 מתלה מעילים

  1     מתקן לגליל נייר

  5   200\150 שטיח פי וי סי

כסא צוות נערם בוק 
 מלא מכופף

    3  

מגירות אישיות  15ארון 
עם מסילות טלסקופיות 

 ללא לכידת אצבעות

H70  2 ילדים 30 -ל  

         

  H48   1\120\90 שולחן
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מחיר  כמות מפרט מידות בס"מ שם מוצר
 ליח' 

         

     

  90H48   3\90 שולחן

כסא עץ נערם עשוי עץ בוק    כסא עץ בוק נערם
מלא כולל מושב וגב רגלים 

מכופפות  חיבורי ברגים ללא 
 צפים  מידות לפי תקן

33  

  H70   2\40\200 ארון משחקים

  H70   2\70\160 ארון מחיצה

  1 ילדים 33ל   ארון מוצצים

  1     ספריה

  8 80\120מ    לוח תיעוד

  5 200\150   שטיח פי וי סי

בד פולו מילוי קלקר ציפה    פוף 
 רוכסנים למילוי חוזר  2כפולה+

2  

ריפוד בד אימפלה רחיץ רגלי  H30\H75\60\120 ספה מרופדת
 עץ בוק 

1  

  1     מזרון למיטת בובה

  1     מיטת בובה 

כיורי נרוסטה מסד מלא ברזים  160\160 מיטבח פינתי
מדגל גב חרסינה+קולט 

 מדפי צד+תנור+מדיח 2אדים+

1  

 46גובה  80קוטר  עגלת בובה עץ
מצופה פורמיקה 
 רגלים בוק מכופף

  1  

  1     בובהשולחן פינת 

  4   מופה פורמיקה כסא לפינת בובה

  1     ארון יבוש ציורים

  1     שיום

  1 למקלחת ציוד אישי   מיכלים 33ארון 

  33     9מיכל גודל 

  20     10מיכל גודל 

  1     ארון חומרי ניקוי

  1     ספסל החתלה

  3 וו כפול+כיסוי לפי תקן חדש 120 מתלה מעילים

כסא צוות נערם בוק 
 מלא מכופף

    3  

  35   120\60 מיטות נערמות

  70     סדינים למיטות
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מגירות אישיות  15ארון 
עם מסילות טלסקופיות 

 ללא לכידת אצבעות

H70  1 ילדים 35-ל  

  1     הובלה

  1     הרכבה

  1     עיצוב
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 ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום ההצעה במכרז -' נספח ד
 

 תאריך:________                    לכבוד 

 ( 580454684מתנ"ס שפיר )ע"ר 

 מועצה אזורית שפיר -מרכז שפירא            

 ערבות בנקאית מס'______________________הנדון : 

 

 

"( אנו ערבים המציע)להלן: "   ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1

 ,הסכום הבסיסי"()להלן: "₪( )במילים: שלושים אלף ₪  30,000בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

שתדרשו מאת המציע בקשר עם  להלן, 1בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד,

( ולהבטחת "המכרז"השתתפותו בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי הצטיידות למעון יום בשפיר)להלן: 

  התחייבויות המציע כלפיכם במסגרת הצעתו למכרז.
 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד המחירים לצרכן,יהיה צמוד  לעיל, 1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה כאשר המדד הבסיסי לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד 

 .המדד הבסיסי"(שהינו המדד הידוע במתן ערבות זו )להלן: " 15.6.17, אשר פורסם ביום  2017חודש מאי 
 

יהיה גבוה  "המדד החדש"(על פי כתב ערבות זה )להלן:  פני יום ביצוע התשלום,שיפורסם ל אם המדד האחרון,

נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבותהחדש )להלן: "

 

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם תוך שבעה ימים  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3

מבלי שתהיו חייבים לדרוש  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,

את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את  .4

   ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5
 

  ועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.כל דרישה שתגיע במ 30.10.2019ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

          

 

 בכבוד רב,

 _____________בנק          

 


