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 9120/281להליך הצעות מחיר  הזמנה להציע הצעות

 
אספקת מוצרים עבור "( מזמינה בזה הצעות מחיר העירייהעיריית עכו )להלן: "    1.1 .1

 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה. להכנת כריכים לתלמידים בסיכון

כולל  ₪ 160,000השירותים שיסופקו יהיו בכפוף לתקציב קיים ולא יעלו על סך של  .1.2
 מע"מ לכל תקופת ההתקשרות. 

 ₪ 1.5בהיקף שלא יעלה על והשירותים מחצית מהעירייה תסייע כספית במימון  .1.3
 ושאר העלויות יחולו על המציע בלבד. בודד לכריך 

כתב ההליך, ההסכם והשירותים שיסופקו למוסדות החינוך יעמדו בדרישות  .1.4
 .1המצורף כנספח ג'/ הכמויות

ין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות תנאי ההתקשרות ב .1.5
 על נספחיו, המצורף לתנאים אלה.

 

 

אספקת מוצרים  -281/ 2019 "הצעות מחיר מס' את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון .2
 מזכירותשבמשרדי צעות המחיר היש למסור לתיבת " להכנת כריכים לתלמידים בסיכון

עכו,  35ברחוב ויצמן עירית עכו, ה בבניין שנייה ה, אשר בקומה()אצל משה סעד העירייה
טרם הכנסתה  . יש לוודא כיבציון שעת ומועד קבלתה לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל

ציון שם מלא של מקבל המעטפה ב ם המעטפה על ידי מקבלהתתח צעות המחירלתיבת ה
 השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. התאריך וו
 

ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה  לחילופין
. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת boffers@akko.muni.ilלכתובת המייל 

 .2019281/ההצעה יש לציין את מספר ההליך 
 

עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא 
  .עת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספתהתקבלה הוד

 
 .13:00עד לשעה  8.10.19  -ה  שלישי עד ליום במייל או את המסירה יש לבצע במסירה ידנית

עד או במייל, העירייה  מזכירותהצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה במשרדי 
 .יוןובאנה לדלא תהתאריך והשעה הנקובים לעיל, מכל טעם שהוא, 

   
בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל  .3

בכל ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך המשתתף"" )להלן:
 התנאים המפורטים להלן:

 באספקת         של שנה לפחות קודם ניסיון על המשתתף להיות בעל      3.1
 השנים האחרונות. 3במהלך מוצרים להכנת כריכים                 

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף      3.2
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על המשתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים  4.1 .4
יגויות הסתי אלה. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה, ו/או שיצורפו אליה

 הגורעות מדרישות העירייה לא תידון.
 ע"מ. מהמחירים בהצעה ירשמו כשהם כוללים  .4.2

על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך. החתימה על מסמכי ההליך והגשת  .4.3
ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם, 

 יעים בהם.לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופ
 
 משתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.ההצעת  .5.1 .5

לאספקת /צעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותיםה .5.2
 .והתקנה הטובין, לרבות הובלה

 

המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית מחיר הזכייה יהא צמוד למדד  .6
, החל מתום ויעודכן אחת לחצי שנה( "המדד"או כל מד חלופי אחר )להלן: לסטטיסטיקה 

  חודש ממועד הודעת הזכייה. 18
מועד משממועד הודעת הזכייה או התקופה היה ועלה המדד במהלך על אף האמור לעיל, 
 מדד יבוצע עדכון, 5%-בלמעלה מ, ככל שכבר בוצע עדכון מדד כלשהו, עדכון המדד האחרון

 5%רה בעבור החודש בו עלה המדד מעל בעת חישוב התמו( "עדכון הביניים")להלן: נוסף 
 . ממועד עדכון הבינייםשישה חודשים נוספים . עדכון המדד הבא יבוצע בחלוף כאמור

וכמדד הקובע ישמש  במועד האחרון להגשת ההצעותכמדד הבסיס ישמש המדד הידוע 
 המדד הידוע בעת הגשת החשבון בגינו מבוצע העדכון.

לכל  15-בגין הטובין שסופקו על ידו אחת לחודש, עד להספק הזוכה יגיש לעירייה חשבון  .7
 חודש גריגוריאני, בגין החודש החולף. 
שורו על ידי ייום מתום החודש בו הוגש, בכפוף לא 45החשבון ישולם על ידי העירייה תוך 

 המחלקה המזמינה בעירייה.
 
יים תקן הצעת המשתתף תתייחס לטובין באיכות טובה העומדים בתקן הישראלי, ככל שק .8

זה. מוצרים שלא יעמדו בתנאי סעיף זה יוחזרו לזוכה והוא מתחייב לספק תחתם מוצרים כ
 העובדים בדרישות סעיף זה.

 

 המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: על .9

 לעיל.  3.1המלצה המוכיחה ניסיון קודם כדרישת סעיף  .9.1

מות על פי חוק עסקאות אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשו .9.2
 . 1976 –תשל"ו  ,גופים ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. .9.3

בדבר העסקת  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2אישור לפי סעיף  .9.4
בנוסח המצורף למסמכי הליך זה 1ב 2וסעיף , 1עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

  .1כנספח 

/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו .9.5
 .2כנספח זה 

 
 .אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה .10

 

או לבטל חלק מן הסעיפים  העירייה תהא רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים, .11
לו סעיפי התקשרות, היה ובוט ולהתקשר עם הספק הזוכה לעניין הסעיפים הנותרים בלבד.

 יקבע כזוכה מי שהצעתו היתה הזולה ביותר לאחר ביטול הסעיפים.
 
תתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל שמ .12

 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.
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מיום משלוח ההודעה על  ,שנה"ל תש"פלההתקשרות עם הזוכה בהליך תהא בתוקף  .13
 וכה ואילך.הזכייה לז

 
 
 
 

                                                                          __________________ 
 עיריית עכו      
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 צעת המשתתףה

 
 
 אני הח"מ מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כדלקמן:

 
הבנתי את וכי  281 /2019הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את מסמכי הליך הצעות המחיר  .1

כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע 
 על קביעת מחיר הצעתי.

 הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי.  .2

 הנני מתחייב למתא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים. .3

 

 המסמכים הבאים:הנני מצרף להצעתי זו את  .4

 להזמנה להציע הצעות.  3.1המלצה המוכיחה ניסיון קודם כדרישת סעיף  .4.1

 כי ההליך ממולאים וחתומים על ידי על כל נספחיהם;מסמ .4.2
אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  על שמי אישור תקף .4.3

 . 1976 –תשל"ו  ,גופים ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. .4.4

בדבר העסקת  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2ר לפי סעיף אישו .4.5
בנוסח המצורף למסמכי הליך זה  1ב 2, וסעיף 2עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

  .1כנספח 

אישור העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצורף למסמכי הליך  .9.6
 .2כנספח זה 

 
 
 

 להלן הצעתי: .5
 . כולל מע"מ לכריך בודד ₪ ____________

 
 

  לחמניות )אספקה יומית ממאפייה( -כריך הגדרתו
 מצרכי מזון יבש ושימורים )לדוגמא: חמוצים, טונה, זיתים, ממרחים וכיוצא בזה(.

 מוצרים הדורשים קירור כגון: גבינה צהובה, גבינה לבנה, חומוס, טחינה ועוד.  
 אל בד לשולחן.מוצרים חד פעמיים כגון: כפפות, שקיות ו

 .ת המוצריםברכבי קירורהובל כוללת דלעיל המחיר צעתה
 
 
 
 
 

______________                                                        ______________ 
 תאריך                                                                      חותמת וחתימה      
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 _______תאריך: ______      
 

           לכבוד
 עכועיריית 
 35ויצמן 

 24100עכו, 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני 
_______________, ת.ז/ח.פ __________ )להלן:  - / ___2019הצעות מחיר  בהליךמייצג 

ב לחוק עסקאות גופים 2, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ("משתתף"ה
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים

 האחרונה.
 

והנני  משתתףי בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל ההנני מצהיר בזאת כי אנ
 . משתתףמוסמך ליתן הצהרה זו בשם ה

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

 
 

 שתתף: _________________שם המ
  

 *שם נותן התצהיר: __________________
 

 : _______________. / ח.פמספר ת.ז
 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 : ________________שתתףחתימת המ
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

------------------------------------------------ 
 

 אישור עו"ד
 
 _____________פ. ח.ת.ז/, ______________________אני משמש כעורך הדין של  .1

 . ("משתתף"ה)להלן: 
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או  .2

  .משתתףוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם ה משתתףבעל המניות העיקרי ו/או מנהל ה

_ עו"ד, הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, _____________________ .3
במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ 
נושא ת.ז. _______________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
 

    
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 תצהיר
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את            

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

בהליך ( "המציע"שהוא המציע )להלן:  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________  .1
 ______ של עיריית עכו.

חוק לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  וויון זכויות לא חלות על המציע.לחוק ש 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 
 

במשבצת  xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 
 המתאימה:

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

במשבצת   Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100מעסיק  המציעש במקרה
 המתאימה:

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לחוק  9והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך

 מציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה ה
לחוק שוויון  9והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן , זכויות
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה 

 נתן התחייבות זו(.
 

להעביר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז

 ימים ממועד ההתקשרות. 30
        _______________ 

 ירחתימת המצה                       
 

 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 על ידי ת.ז. ___________
/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל. 
___________________       ______________________ 

מספר רישיון    חותמת ו                             תאריך           



 
 2נספח 
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי
 

 כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע 122סעיף 
"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 יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -זה, "קרוב"  ןלעניילחוזה או לעסקה עם העירייה; 
 אחות."

ודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של הה12כלל 
 הקובע: 

זה, "חבר  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  -מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -או על ידי בן

 המבוצעת למענה."
 

 י מבקש להודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך הננ
  ,או מי  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת

 שאני לו סוכן.

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

 בו.
  העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או 
 

אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  התקשרות עמיידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את ה
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 הצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור ב

 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3 של העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 
 
 
 

 שם: ___________________      חתימה: __________________   
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 הסכם אספקת מוצרים להכנת כריכים

 2019שנערך ונחתם ביום ______ בחודש _____ בשנת 

 
 עיריית עכו  בין:

 עכו 35ויצמן מרחוב   
 04-9956083, פקס':  04-9956801טל':   
 ("העירייה")להלן:   
 מצד אחד                                      

 
 
 
 

 ____________________________________  לבין: 
         ____________________________________ 

 טל': ______________ פקס': ______________         
 (                                          "הספק")להלן:   
 נימצד ש         

 

  ;בבתי הספר בסיכוןלתלמידים כריכים באופן יום יומי  582 ק: והעירייה מעוניינת לספהואיל

  : והעירייה מעוניינת להתקשר עם גוף אשר יספק את המוצרים והציוד הנלווה להכנת והואיל

 הכריכים )להלן: "השירותים"( " אשר יוכנו בבתי הספר באמצעות מתנדבים;             

 ;כישורים ויכולת לספק את השירותים בעלו הינהספק ו :והואיל

 לכריך  ₪ 1.5בעלות שלא תעלה על  הפרויקט: והעירייה מעוניינת לסייע כספית במימון והואיל 

 ;בודד            

 : וברצון הצדדים לעגן את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בהסכם;והואיל 

 

  

 ם כדלקמן:לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדי

 

כריך בודד לצורך  כל עבור ₪ 1.5 שלא יעלה עלסיוע כספי  ספקהעירייה מתחייבת להעניק ל .1

 "(.ההשתתפות":להלן)הסכם זה ל 5מתן השירותים על בסיס כמות הכריכים שבסעיף 

 

על אספקת המוצרים לצורך הכנת הכריכים עד לבית הספר וזאת בימים א'  הספק יהיה אחראי. 2

 לל את ימי חופשות בתי הספר ועד לסוף שנת הלימודים כדלקמן:עד ה' לא כו

  לחמניות )אספקה יומית ממאפייה( -כריך הגדרתו. א

 מצרכי מזון יבש ושימורים )לדוגמא: חמוצים, טונה, זיתים, ממרחים וכיוצא בזה(.ב. 



 
 מסמך ג'

 
   

 
____________________________________________________________________ 

 Akko City Council  עיריית עכו 
  Weitzman St., P.O.Box 2007 Akko 2412001 35  2412001עכו , 2007ת.ד.  35רח' ויצמן 

 מוצרים הדורשים קירור כגון: גבינה צהובה, גבינה לבנה, חומוס, טחינה ועוד.  ג. 

 מוצרים חד פעמיים כגון: כפפות, שקיות ואל בד לשולחן.ד. 

 .ברכבי קירור ת המוצריםהובל כוללת דלעיל המחיר צעתהה. 

 

 בתי הספר להם יסופקו הכריכים הינם: 3.1

 מס' כריכים שם בית הספר

 48 אורט מרום

 36 עלייה שנייה 

 66 רוז 

 60  אורט דרסקי 

 48  אורט טכנולוגי ליזמות 

 30  "ר שז

 30  נועם הרצוג 

 42 רמב"ם 

 48 ויצמן

 42  גורדון

 18 אלאמל

 60 מקיף חלמי שאעפי

 18 התומר

 36 אשכול

 כריכים 582 

 

 

לבתי הספר  ספקילבתי הספר הנחיות מסודרות כיצד להפעיל את הפעילות ואף  הספק יעביר 3.2

 "ב.כלים וחומרים כגון כפפות חד פעמיות, מפות אל בד וכיו

ביקורות בטיחות מזון בבתי הספר על מנת להבטיח את תקינות התהליכים  הספק יבצע 3.3

 והמוצרים.

 

 :הערייה תשלם לספק תמורה כדלקמן .  5

 ש"ח עבור כריך בודד. ___________________א. 

  (.₪ 1.5לא יעלה על __________ ₪ )  עבור כל כריך עירייהב. סכום השתתפות ה               

 

 

 

 

 



 
 מסמך ג'

 
   

 
____________________________________________________________________ 

 Akko City Council  עיריית עכו 
  Weitzman St., P.O.Box 2007 Akko 2412001 35  2412001עכו , 2007ת.ד.  35רח' ויצמן 

 

 

 

 

לעירייה בכל חודש דיווח על מספר הכריכים שחולקו בפועל, בחלוקה עפ"י בתי  הספק יעביר .6

 באחריות העירייה לוודא את הכמויות מול בתי הספר.  "(.הדיווח החודשיספר )להלן: "

 

יועבר ע"י  ₪ _________מוסכם בין הצדדים כי סכום ההשתתפות בסך  -תנאי תשלום. 7

 עפ"י המפורט להלן:ספק העירייה ל

 ישולם עד יום סכום תשלום מס'

חודש  -1

 אוקטובר

 10.12.19 10.11.19ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה 

 10.01.20 10.12.19ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה  חודש נובמבר -2

 10.02.20 10.01.20ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה  חודש דצמבר -3

 10.03.20 10.02.20שתשלח עד ה ע"פ דרישות תשלום  חודש ינואר -4

 10.04.20 10.03.20ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה  חודש פברואר -5

 10.05.20 10.04.20ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה  חודש מרץ -6

 10.06.20 10.05.20ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה  חודש אפריל -7

 10.07.20 10.06.20ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה  חודש מאי -8

 10.08.20 10.07.20ע"פ דרישות תשלום שתשלח עד ה  חודש יוני -9

 

 

 

 ימים מיום קבלתו, 15עביר לעירייה כנגד התשלום, תוך יאת קבלת הכספים ו הספק יאשר   .9

 קבלה על הסכום ששולם.

 

לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום  ואו מתנדבי \ו ואו עובדי \והספק  .  מוצהר בזאת כי10

 לא ייווצרו ביניהם לבין העירייה כל יחסי עובד ומעביד. מקרה
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 :)להלןמצהיר בזאת כי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורכי ביצוע השירותים הספק  .11

החוק למניעת העסקה של עברייני מין הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי ( "העובדים"

  .2001 –במוסדות מסויימים, התשס"א 

  ימי עבודה ממועד חתימת הסכם זה אשור  5יב להעביר לידי העירייה תוך מתחיספק ה      

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן משטרה כהגדרתו של מונח זה 

( לעניין כל אחד "התקנות")להלן:  2003-שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

 במסגרת הפעלת התכנית.מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו 

מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו במסגרת קיום מחויבויותיו לפי הסכם זה,  ספקה

אלא לאחר שניתן לגביו "אישור משטרה", גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך 

 ביצוע השירותים.

 

 בזאת כדלקמן : מצהיר הספק.  12

 

נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל  ועל במסגרת עבודתא פווא מנהל ספרים כדין, כי הוכי ה .א

 עשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.ימשיך וידין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי 

מפריש עבורם את כל ההפרשות  וא, כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיוכי ה .ב

 סכם.עשה כן בכל תקופת חלותו של ההימשיך ויא והנדרשות על פי הדין וכי ה

 

לעירייה אישור  ימציא הספקאו סמוך לכל שנת כספים חדשה  \. במעמד חתימתו של ההסכם ו13

 על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

 

. יובהר, הסכמה של מי מהצדדים, במקרה מסוים, לסטייה מהתנאים וההוראות של הסכם זה, 14

ים. התנהגות של מי מהצדדים לא תיחשב לא תהווה תקדים ואין ללמוד מכך במקרים אחר

מצדו על  כהסכמהכויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור או 

הפרה או אי קיום תנאי כלשהו על פי הסכם זה, אלא אם כן הויתור או ההסכמה נעשו 

 במפורש ובכתב וחתום על ידי מורשי החתימה של הצדדים.

 

ובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הצדדים ק .15

הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן 

 השירותים.
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הודעה בקשר להסכם זה תשלח בפקס או בדואר אלקטרוני או תימסרנה על פי מעני  - . כתובות16

להסכם זה )או כל מען אחר עליו תבוא הודה מתאימה בכתב(, ויראו  הצדדים הנקובים במבוא

 שעות ממועד משלוחה. 48על הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה בתוך 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

  

      הספק     עכו                              עיריית
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר אני הח"מ ___________
בזאת כי מסמכי הסכם זה חתומים על ידי ה"ה 

 _________________________________________
___________________________________________________________ )שם + ת.ז(,  

תימתו דלעיל מחייבת את הספק ( וח"הספק"אשר הינם מורשי החתימה מטעם הספק )להלן: 
 לכל דבר ועניין.

 
______________    ____________________ 

 חתימה וחותמת      תאריך
 

 
 
 
 

הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ"ש 
 לעירייה.

 להתקשרות קדם הליך הצעות מחיר כדין.
 ההסכם מבטיח את זכויות העירייה.

 ההסכם עומד בדרישות הדין.
 

__________________ 
 חתימה             תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1ג'/ נספח

 כתב כמויות
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עלייה  אורט מרום  שם בית הספר 

 שנייה

אורט  רוז 

דרסק

 י

אורט טכנולוגי 

 ליזמות  

 48 60 66 36 48 כמות כריכים יומית

מספר ימי אספקה בשנה"ל 

 תש"פ

151 151 151 151 151 

 20.6.20 20.6.20 20.6.20 20.6.20 20.6.20 תאריך סיום אספקה 

עיריית סך עלות השתתפות 

 לתקופת ההסכם עכו 

________ 

₪  

_______₪  _______ 

₪  

____ ₪  ______ ₪  

 

נועם  שז"ר  שם בית הספר 

 הרצוג 

 אלאמל גורדון ויצמן רמב"ם 

 18 42 48 42 30 30 כמות כריכים יומית

מספר ימי אספקה בשנה"ל 

 תש"פ

159 159 159 159 159 159 

 30.6.20 30.6.20 30.6.20 30.6.20 30.6.20 30.6.20 תאריך סיום אספקה 

עיריית סך עלות השתתפות 

 לתקופת ההסכם עכו 

______

_₪  

_____ ₪  ______ 

₪  

_____ 

₪  

_____ 

₪  

_____ ₪  

 

מקיף חלמי  שם בית הספר 

 שאעפי 

 סה"כ אשכול  התומר 

 582 36 18 60 כמות כריכים יומית

  159 159 151 תש"פימי אספקה בשנה"ל  מספר

  30.6.20 30.6.20 20.6.20 תאריך סיום אספקה 

לתקופת  עיריית עכו סך עלות השתתפות 

 ההסכם

______ ₪  _________₪  ________₪  ________ ₪  

 

   


