
 מסמך ב' החדש

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 הצעת המשתתף

    
, מצהירים ___________________ ח.פ./ת.ז. ,_____________________הח"מאנו 

 בזה כדלקמן:ומתחייבים מסכימים 
 
מכרז פומבי הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי  .1

, והבנו את כל הנדרש מטה, ההסכם וכל המסמכים המפורטים רכישת ספרי לימוד – 25/2018
מאת המשתתפים בהליך זה, והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע 

 על קביעת מחיר הצעתנו.
 :ואלה הם מסמכי המכרז

 
 הזמנה להציע הצעת מחיר  - מסמך א'
 על נספחיה:הצעת משתתף  -מסמך ב' 

 ;אישור רו"ח על היקף מכירת ספרי לימוד - 1נספח ב'/
 הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה; - 2נספח ב'/
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף(; - 3נספח ב'/

 הצהרת משתתף מקומי. - 4נספח ב'/             
 על נספחיו:  ספקע"י ה אספקת הספריםתנאי חוזה ל -מך ג' מס

 ;רשימת הספרים ובתי הספר - 1נספח ג'/
 (;טיבנוסח ערבות בנקאית )ערבות  - 2נספח ג'/

 נוסח ערבות ביצוע -3נספח ג'/         
 נוסח אישור ביטוחי – 4נספח ג'         

 

 הננו מצהירים: .2
 -/ אחר של המו"ל ים מורשים /משווקשל המו"לסוכנים המוציאים לאור/הננו כי  2.1

 לאספקה במכרז זה. נועל ידים המוצע הספריםשל  1______________________
דלעיל ועל כן נהיה מנועים  1כי הצעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף  2.2

מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה 
נו מוותרים מראש על כל הטענות של תנאי ההליך או איזה מקרב מסמכי ההליך וא

 מסוג זה.

כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל  נוהמחיר כפי שנרשם בהצעתכי  2.3
תשלום מיסים, , םהובלתאריזתם, מיונם, , הספריםמין וסוג הכרוכות באספקת 

 מכסים, היטלים, אגרות, לרבות רווח.
אספקת ועיים, הניסיון, והידע לשם כי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצ 2.4

 שוא ההליך.הספרים נ

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר  2.5
 בהליך זה. 

כי מילאנו אחר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות, בהסכם ובנספחיו ובכל  2.6
 מסמכי ההליך האחרים.

 

הננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו  .3
ובמידה ולא אלא אם נקבע במפורש אחרת, ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך,  4בתוך 

נעשה כן, תהיה העירייה  רשאית לחתום על ההסכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את ההליך, 
 הבלעדי.והכול לפי שיקול דעתה 

 

                                                           
 מחק את המיותר 1



 ועובד עירייה ובין שאינ שהינוכל נציג שיקבע על ידי העירייה בין ידוע לנו ואנו מסכימים כי  .4
בכל  יםעומד ושסופקהספרים , אם הספריםק ויחליט במועד אספקת ועירייה, יבדהעובד 

 והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה. הדרישות המפורטות במסמכי המכרז
 

ו/או בין  עירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכיםהידוע לנו ואנו מסכימים כי  .5
לפי ראות עיניה ועל  הטוביןרק חלק מלהזמין או /מספר זוכים בהתאם לבתי הספר השונים ו

 ., ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכךפי שיקול דעתה הבלעדי
 

 :הננו מתחייבים .6

ההוראות הכלולות במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטים למלא את כל  6.1
 בטבלת המחירים שלהלן.

לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל  6.2
 הסתייגות.

 

הננו מצרפים להצעתנו זו את כל בנוסף לחתימתנו על מסמכי ההליך ומילוי כל נספחיו,  .7
 ן:שלהלהמסמכים 

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור תקף  7.1
 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 7.2
טופס הלעיל, על גבי  5.1כדרישת סעיף  אישור רו"ח על היקף מכירת ספרי לימוד 7.3

 למסמכי ההצעה. 1כנספח ב'/המצורף 

על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני  אישור -משתתף שהינו תאגיד ל 7.4
 מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. 

להזמנה להציע  20הנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף ילמשתתף המבקש ל 7.5
 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.  4נספח ב'/ –  הצעות

של  33/2018מכרזויזכה המשתתף ב אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה 7.6
עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט בנספח 

 להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור.  3ג'/
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ומצורף אליו, 

 להסכם ההתקשרות. 4נספח ג'/ –הביטוחים 
 לחילופין מצורף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.

חתומות  –כאלה  היוכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל ש 7.7
 על ידי המשתתף.

תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  7.8
 ף.חתומים על ידי המשתת –

 .להזמנה להציע הצעות 11.1 ערבות משתתף כדרישת סעיף 7.9

 .1המצורפת כנספח ג'/ רשימת הספרים 7.10

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך על ידי המשתתף. 7.11
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. דלעיל מוגשיםהמסמכים  כלהערה: 

 
כי אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ההצעה, וכי המזמין שומר  ידוע לנו .8

לעצמו הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ההצעה 
 ו/או לשנות את המסמכים הקיימים.

 
 הנה כדלקמן: כמפורט בהוראות הליך זה לימודהספרי  אספקתהצעתנו ל .9

 
  - המציע מעוניין להציע הצעתו המפורטים בשורה לגביהם ספרהתי ב מלא הצעה ליד יש ל ] 

השורות, על פי בחירת המשתתף, אך על המשתתף להגיש הצעה, על  4ניתן להגיש הצעות בכל 
 [  בשורה אחת לפחותפי בחירתו, 

 
כולל לאור )ההוצאה  ______________  % הנחה ממק"ט של -חט"ע אורט דרסקי + חטה"ב . 9.1

 מע"מ(.
 
 



כולל ההוצאה לאור ) ______________  % הנחה ממק"ט של -חט"ע אורט חילמי + חטה"ב 9.2
 מע"מ(.

 
 

____________  % הנחה  -יסודי ממלכתי + ממ"ד )ויצמן ,גורדון,שזר,נועם הרצוג, התומר( 9.3
 כולל מע"מ(.ההוצאה לאור ) ממק"ט של

 
 
כולל ההוצאה לאור ) ______________  % הנחה ממק"ט של -ממלכתי ביה"ס אל אמל 9.4

 מע"מ(.

 
הזמנת עבודה יובהר כי התמורה בגין הספרים והספקתם תשולם כנגד ביצוע בפועל, ובכפוף ל **  

 על ידי העירייה. חתומה
 

הצעתנו זאת, על כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת  .10
 ( יום מן המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות להליך.90תשעים )המכרזים ועד 

 

 כל האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמשתתף הוא יחיד. .11
 

 דגשים והבהרות
לימוד בהיקף  שנתי שלא פחת ספרי  הנני להצהיר כי המשתתף בעל מחזור הכנסות ממכירת .12

 .2017-ו 2016השנים אחת מזאת בכל ,  ש"ח 500,000-מ
 .החינוך ם בנוסח המאושר ע"י משרדהינ יעל יד יםספרים המוצעהנני להצהיר כי ה .13

 . חלף זכויות היוצרים של מחברי הספריםהספרים רשאי למכור את משתתף ההנני להצהיר כי  .14

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2תנאי סעיף הנני להצהיר כי אצל המשתתף מתקיימים  .15
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976-התשל"ו

 המשתתף נעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה.הנני להצהיר כי  .16
 
           ____________                ____________________ 

 חותמת וחתימה               תאריך                   
 

 :המשתתף פרטי
 

 ____________________________________________________השם: 
 

 מספר ת.ז./ח.פ / ח.צ: __________________________________________
 

 המשתתף: ___________________________________________ כתובת
 

 : _______________________________ הטלפון מס'
 פקס'  ________________________ 

 
 מורשה __________________________________________ עוסקמס' 

 
 אישור   עו"ד

 
אני הח"מ ___________________________ עו"ד, מ.ר. ___________ מאשר/ת בזאת כי ביום 
_________ הופיעו בפני  ה"ה ___________________________ )שמות מלאים(  נושאי 

הינם מורשי החתימה מטעם _________________ )להלן:  ת"ז__________________וכי
( הרשאים ומוסמכים להתחייב בשם המשתתף בחתימתם דלעיל, ובצירוף חותמת המשתתף, "המשתתף"

 ולאחר שהבינו את תוכן ומשמעות התחייבותם והצהרתם לעיל, חתמו בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.
_____________________ 

 דין -עורך      חתימה וחותמת
 

 תאריך: _____________              

 


