המועצה האזורית אשכול
הזמנה לקבלת הצעות
לפרסום תכנים בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול
מכרז פומבי מס' 8102/6
המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות לפרסום תכנים מטעם המועצה,
לרבות תוכן פרסומי ,בעיתון המופץ דרך קבע וללא תשלום ,לפחות אחת לחודש ,בכל בתי האב בישובי
המועצה ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של  ₪ 055שבכל מקרה לא יוחזרו ,במשרדי המועצה בשעות
העבודה ( )50:55-00:55החל מיום .55.0.5500
אופן ביצוע העבודות ,התמורה ותנאי תשלומה ,ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה
במכרז ,מפורטים במסמכי המכרז.
בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז ,אולם בכל מקרה ,אין המועצה
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את העבודות נשוא המכרז.
ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום  50.0.5500באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה:
 mazkir@erc.org.ilלא ייענו תשובות לשאלות שישאלו בטלפון ו/או בכל דרך אחרת .כל
השאלות והתשובות יופצו לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
מובהר בזאת ,כי התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחתמו ע"י
המציע ויצורפו להצעתו.
את ההצעות ,בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז ,יש להגיש במסירה ידנית
(לא בדואר) במשרדי המועצה ,לא יאוחר ועד ליום חמישי ה 828202/6-בשעה  /0:32בתיבת המכרזים
בחדרו של סגן ראש המועצה.
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז ,יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו
כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז ,ומפרטי העבודות.
בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז ,יגברו
התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

בברכה,
גדי ירקוני
ראש המועצה האזורית
אשכול
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רשימת נספחים:
נספח א'

מפרט העבודות

נספח ב'

הצעת מחיר

נספח ג'

הסכם התקשרות

נספח ד'

ערבות בנקאית להצעה

נספח ה

נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע הסכם ההתקשרות

כל הנספחים למכרז הנם מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז
כל הנספחים ייחתמו ע"י המציע בשוליים חלק תחתון ובכל מקום אחר נדרש
במכרז ויצורפו להצעה
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מכרז פומבי מס' 8102/6
לפרסום תכנים בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול
הודעה ותנאי המכרז
.1

.1

כללי:
.1.1

המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה") מזמינה הצעות לפרסום תכנים מטעם המועצה
בעיתון המופץ בכל בתי האב ביישובי המועצה ,על פי הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,לתקופה של  53חודשים ,וכן לתקופת אופציה נוספת בת  05חודשים (להלן":תקופת
האופציה") ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

.1.1

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות.

המציעים נדרשים להגיש הצעותיהם כך שיכללו גם עיצוב ועריכה גרפית על ידם ,והכל בהתאם
לדרישות המפורטות בנספח א' למסמכי המכרז.

.3

תינתן עדיפות בשיעור של  5נק' למציעים שמקום עסקם הרשום הוא בתחום המועצה.

.4

הנחיות:
.4.1

על המציע למלא בכתב ההצעה (נספח ב' למכרז) את הצעת המחיר בהתאם לעבודות
הנדרשות .הסכום החודשי לתשלום המוצע ע"י המועצה בגין קבלת השירותים נשוא מכרז זה
הינו  0₪ /00222כאשר על המציע לציין בהצעתו את גובה ההנחה באחוזים ,המוצעת על ידו
על הסך של .₪ 05,555

.4.1

למרות האמור בכל מקום אחר ,כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע אינם כוללים
מע"מ ,אשר ישולם בהתאם לשיעורו ביום ביצוע כל תשלום בפועל ,כנגד חשבונית מס שתוצא
ע"י המציע למועצה כדין.

.4.3

על המציע לחתום (בתחתית כל עמוד) על כל מסמכי המכרז לרבות כל נספחי המכרז,
ולהחזיר למועצה את כל המסמכים החתומים כאמור לעיל במסגרת ההצעה .על החתימה
להיות תקפה ומחייבת על פי כל דין.

.4.4

פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל ,לא ישנה ,יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב
במסמכים.

.4.4

כל הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיינה כתובות המילים "מכרז
פומבי מס'  8102/6לפרסום תוכן בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול".

.4.4

על המציע לצרף להצעתו  5דוגמאות של עבודות קודמות לצורכי התרשמות הצוות המקצועי
מטעם המועצה.
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.4

להצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית בלתי מותנית או שיק בנקאי לפקודת המועצה בנוסח המצורף
למסמכי המכרז או בנוסח דומה לו שיהיה מקובל על המועצה בסך של ( 50222במילים :חמשת
אלפים) ש"ח 2על הערבות הבנקאית ו/או שיק בנקאי להיות בתוקף עד ליום  2520202/6הערבות
בנקאית ו/או השיק הבנקאי יוחזרו למציע אם הצעתו תידחה ותחולט ו/או תפרע ע"י המועצה אם
המציע לא יעמוד בתנאים ו/או בהתחייבויותיו ,הערבות הבנקאית תהיה צמודה למדד מחירים לצרכן
של חודש אפריל  5500שמפורסם ביום ה.00.0.5500-

.4

במידה ויזכה במכרז ,על המציע למסור למועצה ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה
לטובת המועצה ,לשם הבטחת ביצוע כלל התחייבויותיו לפי מכרז וחוזה אלו ,בסכום של /20222
(ובמילים :עשרת אלפים) ( ₪להלן" :ערבות הביצוע") בנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז.

.7

תנאי סף להשתתפות במכרז:
.7.1

המציע בעל יכולת מקצועית וטכנית לספק את העבודות הנדרשות למועצה ברמה גבוהה.

.7.1

המציע הוא בעל עיתון ,שהופץ בחינם ובאופן קבוע ,פעם בחודש לפחות ,במהלך  5השנים
האחרונות ,לבתי האב בכל יישובי המועצה האזורית אשכול.

.7.3

להצעה צורפו  5דוגמאות קודמות לצורך התרשמות הוועדה.

.7.4

להצעה צורפה ערבות בנקאית ו/או שיק בנקאי ,אוטונומית ,בלתי מותנית ,לפירעון מיידי
לפקודת המועצה ,כמפורט לעיל.

.8

על המציע לצרף להצעתו קבלה על רכישת מסמכי המכרז וכן את התשובות לשאלות ההבהרה.

.9

אופן הערכת ההצעות לצורך קביעת הזוכה במכרז:
.9.1

לצורך הערכת ההצעות ,המועצה תסתייע בקריטריונים הבאים:
מס'
0

קריטריון
גובה ההנחה המוצעת

משקל  1ניקוד
עד  70נקודות

חישוב הנקודות על פי קריטריון זה יתבצע כדלקמן:
ההצעה בעלת ההנחה הגבוהה ביותר תקבל  70נקודות
כאשר חישוב הנקודות שיקבלו יתר המציעים על פי
קריטריון זה ,יתבצע בהתאמה למציע שהציע את ההנחה
הגבוהה ביותר ,על פי הנוסחה הבאה :המחיר לחודש אחרי
הנחה של המציע שהציע את ההנחה הגבוהה ביותר חלקי
המחיר לחודש אחרי הנחה של המציע הנבחן כפול .70
5

מקום עסקו הרשום של המציע במועצה

4

שיקול דעת והתרשמות ,כפי שיקבע על ידי הצוות המקצועי
מטעם המועצה ,בין היתר ,בהתאם לעבודות קודמות
שיצורפו על ידי המציע וכן ניסיון קודם של גורמים שונים
עימם עבד

 0נקודות
עד  55נקודות

5
.9.1

שיקול הדעת בקביעת הניקוד שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה כאמור-
מסור באופן בלעדי לוועדת המכרזים מטעם המועצה.

.9.3

ועדת המכרזים תמליץ לבחור בהצעה שתזכה במירב הנקודות על פי הקריטריונים שפורטו
לעיל.

.11

להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן:
.11.1

במידה והמציע הינו תאגיד -תעודת רישום של התאגיד המציע.

.11.1

במידה והמציע הינו תאגיד -אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה
מטעם התאגיד.

.11

.11.3

אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

.11.4

אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

.11.4

אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע מס במקור.

המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על חוזה ההתקשרות הרצ"ב וזאת תוך ( 7שבעה) ימים מקבלת
הודעת המועצה כי הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה.

.11

מובהר כי המועצה רשאית בהודעה בכתב של  05יום מראש ,להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בתוך
תקופת ההתקשרות (לרבות בתקופת ההארכה) ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא
חובת הנמקה.

.13

חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה .כל האמור לעיל על תוקף חתימת
המציע ,יחול גם על חתימת החוזה .אם המציע לא יחתום על החוזה תהיה המועצה רשאית (בנוסף
לחילוט הערבות הבנקאית ו/או פירעון השיק) למסור את ביצוע העבודות ו/או אספקת הטובין ו/או
השירות למציע אחר אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה.

.14

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,ובמקרה שבו בוטל המכרז
כאמור ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ,לרבות המציע שהצעתו נתקבלה ,זכות לתביעה ,דרישה ו/או
טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,לרבות בגין השבת הוצאות ,פיצויים וכיוצ"ב.

.14

על המציע להגיש את ההצעה במסירה ידנית במשרדי המועצה בשעות העבודה עד ליום חמישי ה-
 828202/6בשעה  2/0:32הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל ,לא תתקבל.
בברכה,
גדי ירקוני
ראש המועצה האזורית
אשכול
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נספח א' -מפרט העבודות
מפרט העבודות
(הוראות נספח זה באות בנוסף ליתר הוראות החוזה ואין בו כדי
לגרוע מהן)2

.1

העבודות הנדרשות במכרז הן הקצאת לפחות  5עמודים בעיתון של המציע ,לצורך פרסום תכנים
של ו/או מטעם המועצה ,לרבות כתבות ,תוכן פרסומי וכיוצ"ב והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי
של המועצה וכן מתן שירותי הגרפיקה הנדרשת לצורך עיצוב התוכן שתבקש המועצה לפרסם
כאמור (להלן" :העבודות") .הפרסום כאמור ייעשה פעם בחודש.

.1

המועצה תהיה זכאית כי יוקצו לה ,בהתאם לצורך ,עד  0עמודים נוספים בכל פרסום 0מעבר ל5-
העמודים כאמור לעיל ,ללא תוספת תשלום.

.3

העמודים שיוקצו למועצה בעיתון ,יהיו ברצף או לא ברצף ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה ,מעת לעת.

.4

גודל כל עמוד בעיתון יהיה לפחות בגודל A4

.4

הדפסת העיתון תהיה צבעונית.

.4

העיתון יופץ אחת לחודש לפחות ,ע"י המציע ועל חשבונו ,למזכירות של כל אחד מיישובי המועצה
האזורית אשכול ,במספר עותקים שלא יפחת ממספר בתי האב בכל ישוב .מספר בתי האב בכל ישוב
יימסר למציע ע"י המועצה.

.7

מס' העמודים בעיתון לא יפחת מ 06-עמודים.

.8

על המציע לעמוד בקשר עם דובר המועצה לאחר עריכת התוכן בעמודים שהוקצו למועצה בעיתון ,לשם
קבלת אישור להדפסה והפצה.

.9

.11

למען הסר ספק ,למועצה יהיה שיקול הדעת הבלעדי באשר לתוכן הפרסום ועיצוב התוכן בעמודים
שהוקצו לה בעיתון.
על העיתון הערוך להישלח כקובץ  pdfבפורמט דפים בודדים בתוך הקובץ ,בדואר אלקטרוני לכתובת
דואר במועצה (שתועבר לזוכה עם החתימה על החוזה) ביום בו העיתון יורד לדפוס.

.11

בנוסף לכל האמור במכרז ובנספח זה ,הספק מתחייב לספק כל שירות ופעולה שמקובל לספקם
בהתקשרות מעין זו.
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נספח ב' -כתב הצעה

כתב הצעת מחיר
 .0אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז על נספחיו ,וכי תנאי העבודה וכל
הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ברורים לי ,ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .5ידוע לי כי המועצה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא.
 .5התמורה אותה אני מבקש בגין ביצוע השירותים המפורטים בנספח א' למכרז ,הינה סך של
( ₪ /00222לא כולל מע"מ) כאשר על סכום זה אני מציע הנחה של ______.%
הסכום לאחר הנחה _______  ₪לפני מע"מ.

חתימת המציע __________________________
תאריך _________________

1
נספח ג' -חוזה התקשרות
חוזה
שנערך ונחתם במועצה האזורית אשכול ביום _______
בין
המועצה האזורית אשכול
(להלן -המועצה)
מצד אחד-לבין
_________________
_________________
(להלן -הספק)
מצד שני-הואיל:

והמועצה מעוניינת בפרסום תכנים של המועצה ,בעיתון אשר רואה אור לפחות פעם בחודש,
והכל בהתאם למפרט העבודות האמור בנספח א' להודעת מכרז פומבי מס' 3/5500
(להלן" :העבודות");

והואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  3/5500לקבלת העבודות;

והואיל:

והצעת הספק זכתה במכרז;
לפיכך הוסכם 0הותנה והוצהר בין הצדדים 0כדלקמן:

 .0דין המבוא והנספחים
 0.0המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 0.5בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה שבאחד מהנספחים האחרים,
תגבר ההוראה שבנספח ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
.5

הגדרות
לצורך קריאת חוזה זה ייעשה שימוש בהגדרות הבאות:
המכרז  -מכרז פומבי מס'  3/5500לפרסום תכנים מטעם המועצה בעיתון
המופץ במועצה האזורית אשכול ;
החוזה  -חוזה זה על כל נספחיו ונספחי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד
הימנ ו;
ה עיתון  -עיתון ששמו _____________ המופץ ע"י הספק במועצה
האזורית אשכול

 . 5מטרת ההתקשרות ותקופתה
 5.0במסגרת התקשרות זו תרכוש המועצה מהספק שטח פרסום בן לפחות  0עמודים בעיתון ,והכל
בהתאם לאמור במכרז ובנספח מפרט העבודות אשר צורף למסמכי המכרז.
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 5.5הספק מתחייב לספק למועצה את השירותים בהתאם למפורט בחוזה ועל פי מסמכי ותנאי
המכרז ,וזאת החל מתוך  7ימים ממועד חתימת חוזה זה ,אלא אם הודיעה המועצה לספק על
מועד מסירה מאוחר יותר.
 5.5תחילת החוזה הינה מיום __________ ותוקפו  53חודשים (להלן -תקופת החוזה) ,אלא אם
בוטל /הופסק על ידי המועצה קודם לכן.
 5.4המועצה רשאית להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתה הבלעדי בתקופה נוספת בת 05
חודשים (להלן" :תקופת האופציה") ובמידה ועשתה כן ,הדבר יחייב את הספק ,ותחולנה עליו
כלל הוראות החוזה -בשינויים המחויבים.
 5.0מובהר כי המועצה רשאית בהודעה בכתב של  05יום מראש ,להפסיק את ההתקשרות עם
הזוכה בתוך תקופת ההתקשרות (לרבות בתקופת ההארכה) ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ללא חובת הנמקה.
 5.3הספק מתחייב לספק את העבודות למועצה לאורך כל תקופת החוזה ותקופת האופציה (ככל
שתהיה).
.4

הצהרות הספק

הספק מצהיר ומאשר בזאת ,כדלקמן:
 4.0כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוזה זה.
 4.5כי הוא בעל ותק ,ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות.
 4.5כי המועצה מסרה לו את כל הפרטים הנדרשים בקשר עם התחייבויותיו על פי המכרז והחוזה
ולאחר שבדק את כל הפרטים הנדרשים ,הוא מסכים להתקשר עם המועצה בחוזה לאחר שמצא
כי הוא מסוגל לקיים את מלוא ההתחייבויות לפיו ,וכי התמורה הקבועה למילוי התחייבויותיו
הולמת ונאותה.
 4.4כי ידוע לו ,שהסכם זה לרבות התמורה בגינו ,אינו נתון לסודיות מכל סוג שהוא ,וכי במידה
ותידרש לכך ,תמסור המועצה מידע בגין הסכם זה לכל מאן דהוא.
.0

התחייבויות הספק

הספק מתחייב בזאת ,כדלקמן:
 0.0למלא באופן דווקני אחר התחייבויותיו במכרז ,לרבות אלו הכללות בנספחי המכרז ובפרט בנספח
א'.
 0.5לבצע את העבודות באופן נמרץ ושוטף ,מבלי לגרום לעיכובים ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע
בנספח א' למכרז ו/או כפי שייקבע על ידי המועצה.
 0.5לפעול בהתאם להנחיות איש הקשר מטעם המועצה.
 0.4לדווח למועצה על כל תקלה/פגם בביצוע העבודות ,מיד עם גילויים וכן על ביצוע תיקונם.
 0.0האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי בחוזה.
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איסור העברת החוזה

 3.0הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו בהתאם
לחוזה ,כולן או מקצתן ,לאחר/ים ,אלא אם הדבר אושר בכתב ובמפורש על ידי המועצה.
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הספק קבלן עצמאי  1העסקת עובדים

הספק מצהיר ו/או מחייב ,כדלקמן:
 7.0כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את העבודות וכי אין בחוזה כדי ליצור בין הספק לבין
המועצה או מי מטע מה יחסי עובד ומעביד ,וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי הספק ולא יהיו
בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם.
 7.5כי בינו לבין המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה או זכאי להתחייב
או לחייב את המועצה כלפי צד ג'.
 7.5כי כל התשלומים לעובדי הספק ,לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס
הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה ,תשלומי חובה או תשלומים אחרים ,וכן כל יתר ההוצאות,
הסיכונים והאחריות בקשר עם החוזה יחולו על הספק בלבד וישולמו על ידו במלואם ובמועדם-
והמועצה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.
 7.4כי הוא מקיים וימשיך לקיים במשך כל תקופת החוזה (והאופציות ,אם ובמידה שימומשו) אחר
הוראות כל דין לרבות הדינים שמטרתם להגן על זכויות העובדים.
 7.0כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א ,כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על
ידי קבלני כ"א אינו חל עליו.
 7.3כי הוא ישפה את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגד המועצה או כנגד מי מטעמה ,שעילתה
בקיום יחסי עובד ומעביד בין הספק למועצה ,או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים
באמצעות קבלני כ"א ,או בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין הספק
בקשר עם החוזה.
 7.7כי המועצה רשאית לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו ביחס לעבודות הנדרשות
בחוזה זה ,אם לדעתו ,אותו עובד אינו מתאים לביצוע העבודות .משדרשה זאת המועצה ,חייב
הספק להפסיק בהקדם את עבודתו ולהחליפו בעובד מתאים יותר ,להנחת דעתה של המועצה.
 7.0כי האמור בפרק זה לחוזה יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי המועצה על ידי הספק ובין אם תעלה
על ידי עובד של הספק ו/או על ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה
יראו את הספק כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לספק.
26

הגבלת הוצאות

 0.0הספק אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום ,בשם המועצה או עבורה ,בקשר לביצוע העבודות,
אלא אם קיבל את הסכמת גזבר המועצה לכך ,מראש ובכתב.
 0.5התחייב הספק בשם המועצה ,ללא קבלת אישור כאמור ,יהיה הוא לבדו אחראי לכל הוצאה,
תשלום או חיוב בגין כך.
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20

אחריות

הספק לבדו אחראי לטיב העבודות המבוצעות על ידו ולכל הנובע מכך .אישור המועצה למסמכים
או פעולות שביצע הספק ,לא ישחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה.
2/2

התמורה

 05.0בתמורה למילוי כל התחייבויות הספק לפי החוזה ונספחיו ,תשלם לו המועצה תשלום חודשי
בסך ___________ +₪מע"מ (להלן" -התמורה").

 05.5המע"מ ישולם ביום התשלום בפועל ,כשיעורו על פי חוק ,כנגד חשבונית מס כדין שיוציא
וימסור הספק למועצה.
 05.5התמורה תאושר על ידי גזבר המועצה ותשולם בתנאי "שוטף  "40 +ימים -ללא תוספת הצמדה
עד למועד התשלום בפועל.
 05.4לא יהיה בתשלומים החודשיים משום הסכמת המועצה לטיב/איכות השירותים שבוצעו בפועל.
 05.0התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל העבודות לפי החוזה והמכרז,
והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה ולא יהיה זכאי
לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה ,אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים.
 05.3איחור בתשלום לספק שלא יעלה על  35ימים ,לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו ולא יהווה
הפרה יסודית של החוזה.
2//

הפרות 0הפסקת1ביטול ההתקשרות על ידי המועצה

 00.0המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק ,בכל עת וללא הסבר( ,לרבות בתקופת
האופציה) ,בכפוף למסירת הודעה לספק מראש ובכתב ,של  05ימים מראש ולספק לא תהא כל
טענה/תביעה בגין כך.
 00.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הפרת ההוראות שלהלן תיחשב הפרה יסודית ,אשר תאפשר
למועצה להביא את החוזה לביטול מיידי:
 00.5.0הספק הפר אחת או יותר מההוראות הכלולות בסעיפים  4 ,5.3ו 0-לחוזה והוא לא תיקן
את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה -להנחת דעתה של המועצה;
 00.5.5הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בחוזה ולאחר שהוזהר על ידי המועצה בכתב,
לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה;
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 00.5.5הספק פשט את הרגל ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס אליו
בקשה כאמור ,אשר לא הוסרה תוך  55ימים;
 00.5.4הספק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את העבודות או חלקן.
 00.5הופסקה ההתקשרות/בוטל החוזה ,תשלם המועצה לספק חלק יחסי מהתמורה ,לפי קביעת
המועצה ,בהתחשב באורך התקופה שבה סופקו השירותים /בוצעו העבודות בפועל ובעמידה
בהתחייבויות הספק ,בקיזוז סכומים/הוצאות שנגרמו למועצה עקב מעשי/מחדלי הספק -וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למועצה בהתאם להוראות כל דין.
קבלת תשלום זה על ידי הספק תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/טענה בגין
נזק ,הפסד ,אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לספק מחמת הפסקת החוזה.
2/0

בטחונות

 05.0להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הספק על פי החוזה ,ימסור הספק למועצה ערבות בנקאית
אוטונומית או שיק בנקאי ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המועצה 0בסכום של ( /20222ובמלים:
עשרת אלפים) ( ₪להלן -ערבות הביצוע) בנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז.
 05.5מסירת ערבות הביצוע ,כאמור ,הינה תנאי מוקדם לחתימת/תקפות החוזה.
 05.5תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ביצוע העבודות שתחילתה במועד חתימת החוזה
וסיומה במועד המשוער לסיום החוזה ,ובתקופות הארכת ההתקשרות באם תוארך על ידי
המועצה ,ובתוספת  5חודשים ,והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המועצה.
2/3

קיזוז 0ויתור 0שינויים בכתב

 05.0כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם כל תוקף מחייב.
 05.5המועצה בלבד רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהספק מכל סכום המגיע או שיגיע לספק.
לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עיכבון.
 05.5לא הפעילה המועצה זכות לפי החוזה או לפי הוראות כל דין ,או נתנה לספק אורכה מספקת
לביצוע איזו מהתחייבויותיו ,לא ייראה הדבר כויתור מצד המועצה על זכות זו.
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2/1

שונות

 04.0בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ,ישמשו ספרי החשבונות של המועצה ופנקסיה
לראיה מכרעת ,וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.
 04.5הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצויין בכותרת החוזה וכי כל
הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תיחשב כהודעה
שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  75שעות מזמן המשלוח או בתוך  54שעות מעת מסירתה על
ידי שליח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________

_______________

המועצה

הספק
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נספח ד' – ערבות להצעה
לכבוד
המועצה האזורית אשכול

הנדון :ערבות בנקאית להצעה
מכרז מס'  – 8102/6לפרסום תכנים בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך של  ,₪ 0,555בתוספת הפרשי הצמדה
למדד המחירים לצרכן.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
המדד היסודי לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש אפריל  ,5500שפורסם ב –  00לחודש מאיל .5500
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הידוע במועד בו תדרשו את פירעון
הערבות (להלן" :המדד החדש") עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך
מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מהתאריך בו תתקבל דרישתכם על ידינו ,אנו
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
ערבותינו זו תהא תקפה מיום הוצאתה ועד ליום 2520202/6

בכבוד רב0
בנק ________________ בע"מ
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נספח ה' – ערבות ביצוע
לכבוד
המועצה האזורית אשכול

הנדון :ערבות בנקאית
מכרז מס'  –8102/6לפרסום תכנים בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאתנו עד לסך של  0₪ /20222בתוספת הפרשי הצמדה
למדד המחירים לצרכן.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
המדד היסודי לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש אפריל  ,5500שיפורסם ב –  00לחודש מאי .5500
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הידוע במועד בו תדרשו את פירעון
הערבות (להלן" :המדד החדש") עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך
מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מהתאריך בו התקבלה דרישתכם על ידינו ,אנו
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
ערבותינו זו תהא תקפה מיום הוצאתה ועד ליום  , 3/2/0202/0הערבות תחודש מידי שנה עד ליום תום
ההתקשרות.

בכבוד רב0
בנק ________________ בע"מ

