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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 

)להלן:  ביתיים מכשירי חשמללמחיר ( מזמינה בזה הצעות "העירייה"עיריית עכו )להלן:  1.1 .1
לאספקת  34/2020מכרז פומבי  –מכרז זה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי , ("ציודה"

 .("הליך זה" או"ההליך" לן: )להמכשירי חשמל ביתיים 
לגובה התקציב , אשר יוזמן ממנו בכמות בהתאם לצרכי העירייה וציודלעירייה פק סהזוכה י 2.1

רכישה. סכום ההשתתפות של העירייה ברכישת הציוד מכוח ההליך לא יעלה העומד לטובת ה
 ₪. 287,000על 

 .וההסכםהליך שיסופק יעמוד בדרישות ה ציודה 2.1

 
 בין   04-9956003ההליך ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, בטלפון  מסמכיאת      2.1 .2

 )שלוש מאות ש"ח(, שלא יוחזר מכל  ₪  300, תמורת תשלום בסך 8:00-15:00השעות           
  טעם שהוא.

 כי ההליך קודם לרכישתם, באתר העירייה. ניתן לעיין במסמ     2.2
 

ם ההתקשרות על נספחיו, תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכ 3.1 .3
 .הזמנה זוהמצורף ל

ההסכם אשר יחתם עם הזוכה בהליך יהווה הסכם מסגרת ואין העירייה מתחייבת לרכוש  3.2
עילה  תווכמות מינימום של מכשירים חשמליים מכוחו. לא יהיה בכמות הרכישות כדי לה

 .לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג

שאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים העירייה ר 3.3
ויובאו,  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךבמסמכי ה

בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על 
 ידם.

 
 "ביתיים אספקת מכשירי חשמל – 34/2020מכרז פומבי ה נושאת ציון "את ההצעות, במעטפה סגור .4

העירייה, אשר  מזכירותיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי וללא כל כיתוב נוסף 
, לאחר שהוחתמה בחותמת )אצל מר משה סעדה( , עכו35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה הבקומ

תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה ודא כי המזכירה המתאימה העירייה. יש לו שלנתקבל 
 שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 

. הצעות 13:00 עד לשעה 18.11.2020 -, ה'ד עד ליום בלבדבמסירה ידנית את המסירה יש לבצע 
למועד עד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר באשר לא תתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - קובים לעילהנשעה ול
 

שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו  5.1 .5
 מנהלןל AmihaiC@akko.muni.ilאו למייל  1479956-04ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 

 -, החמישייאוחר מיום עד לא ( "מנהל הפרויקט")להלן:  מר עמיחי כהן –הרווחה מינהל 
 . 13:00עד לשעה  12.11.2020

 .04-9956247באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  5.2

 רוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.לשאר המשתתפים בהליך בצי
 ,העל ידי כל גורם אחר בעיריי בעל פה ו/או ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ

 למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.  
 

 הליךתנאים להשתתפות ב .ב
 

  יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל )להלן: כל בהליך זה רשאים להשתתף  .6
 :, אחד מאלה, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליךשהינו ("המשתתף"

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2 -וב' 2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייעל המשתתף להיות  6.1
 .1976-התשל"ו

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  6.2

 עכו.על המשתתף להיות בעל חנות פעילה בתחומי העיר  6.3

mailto:AmihaiC@akko.muni.il
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-שאינו קטן מ 2019 – 2017על המשתתף להיות בעל מחזור כספי ממוצע בכל אחת מהשנים  6.4
 בחנות בעכו אליה מתייחסת הצעתו. ₪ 5,000,000

 
לא  –הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת ה .7

 תידון. 
 המשתתף בלבד.כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם 

 
קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח העדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  8.1 .8

  .למסמכי הליך זה 1כנספח ב'/המצורף 

לחוק עסקאות גופים  1ב'2-ו ב'2סעיף  לחתום על הצהרות בדבר עמידתו בהוראותהמשתתף  על 8.2
 .מסמכי הליך זהל 2כנספח ב'/בנוסח המצורף  1976-ציבוריים, התשל"ו

 

 ההצעה .ג
 
 הצעת המשתתף.  - מסמך ב'על גבי אך ורק על המשתתף ליתן הצעתו    9.1 .9

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  9.2
 ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 בהדפסה או בעט.   ואשר ימולא יםעותקני בשהצעת המשתתף תוגש  9.3
אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי  9.4

ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 
של  המכרזיםלדעת ועדת אשר לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה, למעט הערות 

 .מוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותוהעירייה 
 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר,  על המשתתף לחתום  בחתימה  וחותמת.  9.5

 

 במטבע ישראלי.ההצעה תוגש  .10
 

 פיםאלשבעת ₪ ) 7,000אוטונומית, על סך  מקורית,להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית,  11.1 .11
על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום ש"ח(, שהוצאה 

 (. "ערבות המשתתף")להלן:  18.02.2021
למסמכי הליך זה. הצעה אליה  3כנספח ב'/על ערבות המשתתף להיות בנוסח הערבות המצורף 
 לא תידון.  3לא תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/

ת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף במידת הצורך ועל פי דריש 11.2
 יום נוספים. 90לתקופה נוספת עד  

תהא רשאית להגיש את ערבות המשתתף לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  העירייה 11.3
 בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך. 

 

חתימה הורשי מ בחותמתו ובחתימתההליך עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  12.1 .12
 בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 12.2

( יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי "התאגיד"היה המשתתף תאגיד )להלן:  12.3
 ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

יע המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד או רו"ח על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופ
 בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 12.4
 

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים  .13
 המפורטים להלן: 

 .לעיל 11ערבות משתתף כדרישת סעיף  13.1
המעיד כי החנות אליה מתייחסת הצעתו נמצאת  2020חשבון ארנונה על שם המשתתף משנת  13.2

 בעיר עכו ורשומה על שמו.

 2019 – 2017אישור רואה חשבון המאשר כי למשתתף מחזור כספי ממוצע בכל אחת מהשנים  13.3
 בחנות אליה מתייחסת הצעתו.₪  5,000,000-שאינו קטן מ

-שבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי ח 13.4
 , על שם המשתתף.1976
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 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 13.5
ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 13.6

 החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. 

חתומות על  –הסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה כל תשובות העירייה ל 13.7
 ידי המשתתף.

 –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 13.8
 חתומים על ידי המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך על ידי המשתתף. 13.9
 אוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מ

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף,  .14
 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
ום מהמועד האחרון י 90ועד לתקופה של  המכרזיםההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת  .15

 להגשת ההצעות בהליך זה.
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

י לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעד 16.1 .16
המועד האחרון להגשת ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל לאחר 

/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו
 היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן 
 הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  16.2
 

 ייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.אין העירייה מתח 17.1 .17

ן בהתקשרות שביעות רצו בגין חוסרתהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים  העירייה 17.2
וגלים לעמוד בהוראות ההסכם, גם אם עמדו בתנאי אינם מסש, ו/או שנוכחה לדעת קודמת

 לעיל. 6הסף המפורטים בסעיף 

כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות העירייה רשאית לא להתחשב  17.3
ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי 

 המשתתפים בהליך.

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 17.4

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 17.5
ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות 

 נשוא הליך זה.
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה  17.6

 זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 
תקי הצעתו, יובא בחשבון המחיר במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי משתתף בכל אחד משני עו .18

הנמוך מבין השניים והוא יחייב את המשתתף. קבלת המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין כל 
 סעיף בנפרד.

 
 כל משתתף בהליך יקבל הודעה בכתב בדבר זכייתו או אי זכייתו בהליך.  .19

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

 :ההודעה על זכייתוימים ממועד  7על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך  .20

 .עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי ההליך, על כל נספחיו 3 20.1

( צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת קיום תנאי "ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  20.2
לחוזה  2בנוסח המצורף כנספח ג'/₪( )עשרת אלפים ש"ח  10,000חוזה ההתקשרות, בסך של 

 תקופת ההתקשרות.יום מהיום שנקבע לתום  60ת שתוקפה עד ההתקשרו
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 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. 
 

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר מ 21.1 .21
 את זכייתו בהודעה בכתב.

מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את הערבות בוטלה הזכייה בהליך  21.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה  ההסכםהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע 

 זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
יבויות סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחי 21.3

שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה 
 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 מסמכי ההליך .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  .22
, שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין להליך בלבד לעירייה במסגרת ה

 מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 
 
 

 
 

         ______________ 
עיריית עכו              



  34/2020מכרז פומבי 
 אספקת מכשירי חשמל ביתיים

 
 'מסמך ב

 
 

6 

 כבודל
 עיריית עכו

 עכו, 35 ויצמן
 

 א.ג.נ.,
 

 הצעת המשתתף
    

 ___________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ,אנו ____________________________________ הח"מ
 צהירים ומסכימים בזה כדלקמן:מ
 
 34/2020מכרז פומבי הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי  .1

ההסכם וכל  ,"(הציוד)להלן: " ביתיים מכשירי חשמללאספקת "( ההליך" להלן:של עיריית עכו )
תתפים בהליך זה, והצעתנו זו שכל הנדרש מאת המ המסמכים המפורטים במסמכי ההליך, והבנו את

 ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.

 

 ננו מצהירים:ה .2

 .זה הליךלאספקה ב נועל יד המוצע יודצו משווקים מורשים של ההננכי  2.1

 הציוד ימכר על ידנו בחנותנו ברחוב _________________________________ עכו. 2.2

דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל  1צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף הכי  2.3
תנאי ההליך או תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של 

 איזה מקרב מסמכי ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.

כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג  נוהמחיר כפי שנרשם בהצעתכי  2.4
ים, מכסים, היטלים, תשלום מיסלרבות: , והובלתו לבית הלקוח ציודהכרוכות באספקת ה

 רווח קבלני.ואגרות, 

 ציודידע לשם אספקת ההי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ 2.5
 נשוא ההליך.

 כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה.  2.6

חר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות, בהסכם ובנספחיו ובכל אכי מילאנו  2.7
 ך האחרים.מסמכי ההלי

 

 7ננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך ה .3
חתום על לימים מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך, ובמידה ולא נעשה כן, תהיה העירייה רשאית 

 סכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את ההליך, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.הה

 

עובד שאינו עובד עירייה ובין שהינו בין  כל נציג שיקבע על ידי העירייהנו ואנו מסכימים כי ידוע ל .4
שסופק עומד בכל הדרישות המפורטות  ציודהאם , ציודהק ויחליט במועד אספקת ועירייה, יבדה

 והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה. הליךבמסמכי ה
 

 ננו מתחייבים:ה .5

בטבלת  לות במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטיםלמלא את כל ההוראות הכלו 5.1
 המחירים שלהלן.

 לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות. 5.2
 

 ננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמן:ה .6

 .להזמנה להציע הצעות 11ערבות משתתף כדרישת סעיף  6.1

המעיד כי החנות בה נמכור את הציוד נמצאת בעיר עכו  2020שנת חשבון ארנונה על שמנו מ 6.2
 ורשומה על שמנו.
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שאינו קטן  2019 – 2017אישור רואה חשבון המאשר מחזור כספי ממוצע בכל אחת מהשנים  6.3
 בחנות בה נמכור את הציוד.₪  5,000,000-מ

-וריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציב 6.4
 .שמנו, על 1976

 .שמנואישור על ניכוי במקור, על  6.5

ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 6.6
 החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. 

תומות על ח –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  6.7
 .ידנו

 .נוחתומים על יד -תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה  6.8

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך על ידנו. 6.9
 הערה: כל המסמכים דלעיל מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 
 למכירת מוצרי החשמל הביתיים: להלן הצעתנו .7

 

 עלות ליחידה פרטי הדגם המוצע פרט נדרשמ פריט
 )כולל מע"מ(

תנור 
משולב 

 גז 

 תנור משולב כיריים 
  .מבערי גז 4
  .עם טורבו .תוכניות אפיה 6

  Aדירוג אנרגטי 
    FSE62120DXDSLדגם 
 או שווה ערך. Bekoחב' 

  

 משולב עומדתנור 
 ליטר + טורבו. 62 

 Aדירוג אנרגטי 
  EKK64300OX/W.דגם 

 .או שווה ערך Electrolux 'בח

  

  םמשולב כירייתנור 
 טורבו + שבת. 

 .Aדירוג אנרגטי 
  W 6065דגם
 או שווה ערך.  Lencoחב' 

  

  תנור משולב 
 תנור האפייה

 ליטר 65 –נפח תא האפייה 
 תוכניות לבישול ואפייה  8

 מידאה 24DMS4G113דגם 
 או שווה ערך.  Midea 'חב

  

 יים טורבו תנור משולב כיר
 תכניות  9

  B דירוג אנרגטי
 NE-GO6060Wדגם 
 .או שווה ערך Neonחב' 

  

 תנור משולב כיריים גז 
 מפלסי אפייה 4 

 Aדירוג אנרגטי 
 ZCK67201 מדגם

 .או שווה ערך Zanussi 'חב
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מכונת 
כביסה 

6-8 
 ק"ג 

 פתח עלי מכונת כביסה
 סל"ד  900ק"ג,  5.5

 A ירוג אנרגטיד
  ZWY50924WA  דגם
 או שווה ערך.Zanussi חב' 

  

 .מכונת כביסה פתח חזית
 .סל"ד  800 ,ק"ג 6 

 Aדירוג אנרגטי 
 MFE60-S804  דגם
 או שווה ערך. Mideaחב' 

  

 פתח חזית. כביסה מכונת 
 ק''ג 8עד  

 סל''ד 1000
 Aדירוג אנרגיה 

 Lenco LWM8100דגם 
 או שווה ערך Lenco 'חב

  

 ח עליון פת מכונת כביסה 
 ק"ג   6 

 סל"ד, 1,000 מהירות סחיטה
 A דירוג אנרגטי

 EW5T7611AMדגם 
 .או שווה ערך Electrolux  'חב

  

 פתח קידמי  מכונת כביסה  
 ק"ג  6

 סל"ד, 1,000 מהירות סחיטה
 A דירוג אנרגטי:

  WTV6411BSדגם 
 .או שווה ערך Beko 'חב

  

 פתח קידמי מכונת כביסה  
 ק"ג  7  

 סל"ד, 800 ת סחיטהמהירו
 ,A דירוג אנרגטי

 Neon WM852דגם 
 .או שווה ערך Neon 'חב

  

מקרר 
 ביתי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מקרר מקפיא תחתון 
  ליטרים 571 

 Bדירוג אנרגטי 
 FJ-NF653W1דגם 

 או שווה ערךFujicom  'חב

  

 מקפיא עליון מקרר 
 ליטר  300  

 דלתות, 2 מספר דלתות:
 A גטי:דירוג אנר

 HD333FWEדגם 
 .או שווה ערך Midea 'חב

  

 מקרר מקפיא עליון
 ליטר  555  

 Aדירוג אנרגטי 
 EMT86910AX  Electroluxדגם 
 .או שווה ערך Electroluxחב' 
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 מקרר מקפיא עליון 
  ליטר 435נפח 

 .Bדירוג אנרגטי 
  LNF473V-IXMDR דגם
 .או שווה ערך Lencoחב' 

  

 ליון ע מקרר מקפיא
 ליטר 410 

  B. דירוג אנרגטי
 RDNE 455K01PT  דגם

  Beko חב' 

  

  מקפיא עליון מקרר 
 ליטר 343נפח 

 דלתות 2
 .Bדירוג אנרגטי 

 neon MINT3700דגם 
 .או שווה ערך Neon 'חב

  

תנור 
בילד 

 אין 

 אפיה בנויתנור 
 60X60 

  Aדירוג אנרגטי 
 ZOB32801XU  דגם
 .רךאו שווה ע Zanussi 'חב

  

  תנור אפיה בנוי
 .ליטר 65 נפח

 .Aדירוג אנרגטי 
  65DAE40012דגם 

 .או שווה ערך Midea 'חב

  

 מכני אפייה בנויתנור 
 .ליטר 65 

  A. דירוג אנרגטי

  LBI-M65VWH/LBI-M65VBL דגם
 .או שווה ערך  Lenco 'חב

  

 תנור בנוי  
 ליטר 54נפח אפייה 

 A דירוג אנרגטי ישראלי
 EOB2100דגם 
 .או שווה ערך Electrolux חב'

  

 בקו תנור בנוי
 תא אחד 

 Aדירוג אנרגטי 
 BIM22100Xדגם 

 .או שווה ערך  Beko'חב

  

 תנור בנוי  
 סמ"ק 60רוחב 

 Aדירוג אנרגטי 
 NE-BI66IXדגם 

 .או שווה ערך Neon 'חב

  

 

זכרים לעיל מתחת למפורט הנ מכשיריםעל אף כל האמור לעיל, ככל שבמועד הרכישה ירדו מחירי ה .8
 ימכר המוצר במחיר המוזל. -בהצעתנו, לרבות בגין מבצעים והוזלות 
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 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמשתתף הוא כל  .9
 
 
 
 

           ____________                ____________________ 
 חותמת וחתימה             תאריך                

 
 
 
 :רטי המשתתףפ
 
 שם: __________________________________________________________________ה
 
 ח.פ / ח.צ:_______________________________________________________/ספר ת.ז.מ
 

 _כתובת המשתתף: ________________________________________________________
 

 : _______________________________  פקס'  ________________________הטלפון ס'מ
 

 מורשה __________________________________________ עוסקמס' 
 

 אישור   עו"ד/רו"ח
 

מאשר בזה כי  /רו"ח, מ.ר. __________עו"ד _________________________אני הח"מ  _________

  ____________________________ ת.ז. _____________________ של /ם חתימתו

 ___________ ת.ז. ___________________ ___________________  

על טופס  /מוחתםהנ"ל , וכי מסמכי התאגידעל פי  המשתתףהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של 

 הצעה זו בפני.

 

              /רוה"ח + חתימתו "דהעו ותמתתאריך: _____________              ח



  34/2020מכרז פומבי 
 אספקת מכשירי חשמל ביתיים

 
 1/'נספח ב

 
 

11 

 
 

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 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 .2

 ריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א')א( לפקודת העי122סעיף  2.2
"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 

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

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  2.1

 המקומיות הקובע: 
זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף  )ראה הגדרות "בעל

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  2.1

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

 ת למענה."עבודה המבוצע
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .1
סוכן מי שאני לו ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  1.2

 או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  1.1

 עותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.או ברווחיו של התאגיד באמצ
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  1.1
 

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .1
 הצהרה לא נכונה.

 
 ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים  .4

 

( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של לפיהן מועצת העירייה ברוב

 פורסמו ברשומות.א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו 122
 
 
 

 _________________      חתימת המשתתף: ___________________________שם המשתתף: __
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 _______תאריך: ______
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35 ויצמן

 
 א.ג.נ.,

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

 
י מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הננ

לחוק עסקאות גופים  'ב2המשתתף בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 
 ונה.במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו/או כי  1976-ציבוריים התשל"ו

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 __________________ *שם נותן התצהיר:

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
I. הלן: אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )ל

 . ("המשתתף"

II.  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל
המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 

 *התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

III. _____ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום ________
ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. 

______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 ה הנ"ל וחתם עליה.בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהר

   
      _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד      

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד IIסעיף   *
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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:

במכרז פומבי ( "המציע"_______________ שהוא המציע )להלן:  הנני נותן תצהיר זה בשם ____ .1
 של עיריית עכו. 34/2020

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

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן 

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

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

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

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  יותר. עובדים או 100המציע מעסיק 

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

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

 יות בקשר ליישומן.לשם קבלת הנח, ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה כאמור , לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע 
 עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.פנייה זו ונעשתה 

להעביר העתק  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז

 ההתקשרות.

        _______________ 

 חתימת המצהיר                       

 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 

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

____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 מס'                           . ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 
( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____

שתתפות המשתתף הקשר עם ש"ח( וזאת ב שבעת אלפים₪ ) 7,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 .אספקת מכשירי חשמל ביתיים – 34/2020מכרז פומבי ב

 
, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

ום לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשל 2020 ספטמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  14תוך  סכום הערבות,

לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף 
 ףבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 בכלל. ועד 18.2.21קפה עד ובתת זו תישאר ערבו

 
 תענה. לא 18.2.21 אחרידרישה שתגיע אלינו 

 
 זו בטלה ומבוטלת. ערבותנו 18.2.21לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                           
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 ביתיים מכשירי חשמללאספקת הסכם  

 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 
 עיריית עכו  בין:

 , עכו35מרחוב ויצמן     
 04-9956147: , פקס' 04-995-6204טל':     
 ("העירייה")להלן:     
 מצד אחד;                                                        
 

 ______________________________  לבין: 
    _____________________ 
 _________ פקס': _______________טל': _____    
                 "(                          ספקה)להלן: "    
 ;מצד שני           
 

 
 והספק הינו בעל חנות מוצרי חשמל ברחוב _____________ בעכו;    הואיל:

 
 מכשירי חשמללאספקת  34/2020מכרז פומבי ב *הינו הזוכה/אחד הזוכים ספקוה   והואיל:

 שפורסם על ידי העירייה;( "מכרז"ה)להלן:  ביתיים
 

 ביתיים מכשירי חשמללקוחות לרכישת עת לעת להפנות את הספק מ וברצון העירייה   והואיל:
 ;הסכם זהבהתאם לתנאי 

 
ל בתנאים המפורטים במסמכי ווהכ ללקוחות מכשיריםהמעוניין לספק את  ספקוה   והואיל:

 ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה.
 

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. 1.1 .1
 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. 1.2
כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים  1.3

 כהוראות הסכם זה.
בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת  סטייה או אי התאמה ספקגילה ה

 הוראות פעולה.
 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. .2
______ עכו _______חנות הספק למכירת מכשירי חשמל ברחוב ______   -"החנות" 

 או כל חנות חלופית של הספק ברחבי העיר עכו, עליה יוסכם בין הצדדים.
מי שהופנה אל הספק על ידי העירייה לרכישת מכשיר חשמל ביתי במימון    -וח" "לק

  .חלקי של העירייה
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית    - המדד""

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו.
 וכמדד הקובע המדד הידוע בעת 2020 ספטמברישמש מדד כמדד בסיס 

 .עדכוןה
נמכר המכשיר בחנות במחיר נמוך להלן.  15מחיר המכשיר כנקוב בסעיף    -"מחיר המכשיר" 

, מכירת חיסול ו/או הורדת מחירים כללית, מבצע הנחותיותר בעקבות 
מכל סיבה אחרת, יופחת מחיר המכשיר למחיר הנמוך יותר, למשך כל 

 תקופת ההפחתה.
כל  רבותל, לקוחותל ספקעל ידי ה ואשר יסופק ביתיים מכשירי חשמל  - "כשיריםמ"ה

 . האביזריםוהחלקים, המכלולים, 

                                                           
 מחק את המיותר *
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 ביתיים.  אספקת מכשירי חשמל – 34/2020מכרז פומבי   -" מכרזה"
או כל אדם אחר עליו מנהלן באגף רווחה בעיריית עכו  –מר עמיחי כהן    - "נציג העירייה"

 הודיעה העירייה לספק כנציגה בהודעה בכתב.
 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.   - ק""הספ

מכוח  ספקעל ידי ה מכשיריםהאספקת שיועסקו במסגרת  ספקעובדי ה  - "העובדים"
 הוראות הסכם זה.

 .עיריית עכו  - "העירייה"
 מכירת מכשיר מהספק ללקוח, בהתאם להוראות הסכם זה.   -"עסקה" 
ג העירייה המאשר את השתתפות העירייה שובר מודפס וחתום על ידי נצי    -"שובר" 

 בעלות רכישת המוצר על ידי הלקוח בסכום הנקוב על השובר.
ביתיים ללקוחות אשר יופנו על ידי  מכשירי חשמלמכירת ואספקת   -"השירותים" 

 העירייה אל הספק, הכל כמפורט בהסכם זה.
 .םביתיי מכשירי חשמל - 34/2020מכרז פומבי תנאי   - "מכרז"תנאי ה

 
 אופן מתן השירותיםמהות ההתקשרות ו .ב

 
לכל לקוח המופנה אליו על ידי העירייה את המכשיר החשמלי המצוין מעת לעת מכור הספק י 3.1 .3

 להלן.  15בשובר במחירים שאינם עולים על הנקוב בסעיף 

תנאי העסקה כגון: תנאי התשלום, אחריות, מועדי אספקה וכד' יהיו כמקובל בחנות, אלא אם  3.2
 ן נקבעו בהסכם זה תנאים מיטיבים שאז יחולו תנאי ההסכם.כ

 
כל המכשירים המסופקים על ידי הספק יהיו בעלי תו תקן ישראלי או תו תקן מקביל ובעלי  4.1 .4

 .Bאו  Aדירוג אנרגטי רמה 

 כל המכשירים יהיו מכשירים שיובאו על ידי היבואן הרשמי של אותו מכשיר. 4.2
 

. לשם כך מתחייב הספק להפעיל החנות באופן קבוע הספק בעכוהעסקאות יבוצעו בחנות  5.1 .5
שעות ביום לפחות, למעט ימי שישי וערבי חג בהם תופעל  10ימים בשבוע לפחות,  6ועקבי, 
 שעות לפחות ולמעט ימי חג ומועד. 5החנות 

על אף האמור, היה והספק הינו בעל חנויות נוספות בחוץ לעיר עכו, יהא הלקוח רשאי לרכוש  5.2
המוצרים גם בחנות אחרת של הספק גם מחוץ לעיר עכו ובלבד שיחולו על העסקה כל התנאים 

 הקבועים בהסכם זה.
 

כל שובר יציין את סוג המכשיר החשמלי אשר הלקוח רשאי לרכוש מאת הספק תוך שימוש בשובר  .6
 ואת סכום השתתפות העירייה בעלות רכישת המכשיר.

 
 574 עבור העירייה פנקסי שוברים ובהם הסכם זה יכין הספק ימי עבודה ממועד חתימת 7תוך  7.1 .7

 כ"א.₪  500שוברים על סך 

 עותקים.  בשנייודפס שובר כל  7.2

 ימוספרו במספור רץ ויערכו באופן שלהלן )או באופן דומה(:השוברים  7.3
 

מספור            
 ץר

 יאשר הגרפיקה הסופית של השוברים מול נציג העירייה טרם הדפסתם.הספק  7.4

 

 

 

 שובר קנייה
0001 

 ₪  500סכום של     שם הספק   עיריית עכו מתחייבת לשלם ל

 ____________________________________________בגין אספקת _

 ללקוח ___________________________, ת.ז. ___________________.

 האספקה תהיה בחנות או בכתובת הלקוח בלבד ברחוב ______________ עכו.

 תוקף השובר: _____________;   חותמת וחתימת נציג העירייה _________
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החליטה העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי להפנות לקוח לרכישת מכשיר מאת הספק, תמלא  8.1 .8
העירייה את הפרטים הנדרשים בשובר, תחתימו בחותמת ובחתימת נציג העירייה ותמסור את 

 .אצל הספקת המכשיר ש זכאותו לרכישעותק המקור לידי הלקוח למימו

 העותק השני של השובר ישאר בידי העירייה לצרכי מעקב. 8.2

 שוברים למימוש באותה עסקה. 3העירייה תהא רשאית להעניק ללקוח אחד עד  8.3

 

למכור ללקוח את המכשיר המצוין על גבי השובר כנגד מסירת השובר לידי הספק הספק מתחייב  .9
 :לכבד השובר בתנאים שלהלןו

את  , באמצעי התשלום המקובלים אצל הספק,לביצוע הרכישה ישלם הלקוח לספק כתנאי 9.1
יתרת התשלום מסכום השובר ועד להשלמת מחיר המכשיר. מובהר כי העירייה איננה 
אחראית בכל אופן שהוא לתשלום יתרת התמורה בגין המכשיר והיא תגבה על ידי הספק 

 מהלקוח בלבד.

, בהתאם לדוגמאות חתימה שימסרו לו על ם בלבד חתומים כנדרשהספק יכבד שוברים מקוריי 9.2
 .ידי העירייה של הנציגים המורשים מטעמה לחתום על השוברים

השובר ישמש לרכישת המכשיר המצוין על גבי השובר בלבד ואספקתו תעשה ללקוח המצוין על  9.3
 ב וכד'.גבי השובר, תוך זיהוי הלקוח באמצעי זיהוי רשמיים, כגון: ת.ז, רשיון רכ

 לא תבוצע אספקה לכתובת אחרת מזו הנקובה על גבי השובר. 9.4
 

  אספקת המכשירים .10

 המכשיר יסופק ללקוח בבית הלקוח בהתאם לכתובת הרשומה על גבי השובר. 10.1

זמן האספקה יוסכם בין הספק ללקוח, בהתאם לזמני האספקה המקובלים אצל הספק ובלבד  10.2
 ימי עבודה. 7שלא תעלה תקופת האספקה על 

תעודת המשלוח העתק בעת אספקת המכשיר תסופק ללקוח תעודת משלוח. הלקוח יחתום על  10.3
 ויחזירו כשהוא חתום לידי הספק.

 
צרכן" כמשמעותו "הבכל העסקאות מכוח הסכם זה, הלקוח הינו למען הסר ספק מובהר בזאת כי  .11

דין נוסף העוסק ביחסים , הן לעניין חוק זה ותקנותיו והן לעניין כל 1981-בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א
שבין מוכר לקונה, וזאת בין אם נעשה באותו דין שימוש במונח "צרכן" ובין אם השימוש הינו בכל 

 מונח דומה, כגון: "קונה", "רוכש" וכו'.
 

 תקופת ההתקשרות ומגבלותיה .ג
 

 מיוםחודשים החל  12מכוח הסכם זה הינה  הספקתקופת ההתקשרות בין העירייה לבין  12.1 .12
 ._________ועד ליום  __________

על אף האמור לעיל תהא העירייה רשאית להודיע לספק בכל עת על הפסקת ההתקשרות עמו  12.2
 ימים מראש. 30בהודעה בכתב של 

בגין תקופת ההתקשרות הקבועה בכל מקרה לא יעלה הסכום המשולם לספק על ידי העירייה  12.3
 ₪. 287,000על  1בס"ק 

 

תקופות ל להאריך ההתקשרותלא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ת, אך רשאיהעירייה  13.1 .13
ובתנאי שנים  5ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת מכוח הסכם זה לא תעלה על  נוספות

על כוונתה להאריך בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמה,  ספקלשהודיעה 
בטרם תום תקופת ההתקשרות לא יאוחר מחודש  (ההארכה" "הודעת)להלן:  ההתקשרות

  אותה תבקש העירייה להאריך.
בהודעת ההארכה תציין העירייה את תקופת ההארכה, את סכום ההתקשרות המרבי לתקופת 
ההארכה ואת מספר השוברים אותם היא מבקשת מהספק להנפיק לתקופת ההארכה ואת 

 סכומם.
רות כמצוין בהודעת ההארכה של לעירייה על סירובו להאריך תקופת ההתקש הספקהודיע  לא 13.2

ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת ההתקשרות על פי תנאי  7העירייה תוך 
 הסכם זה בהתאמה ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.

 14הודיעה העירייה לספק על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ימציא הספק לעירייה, תוך  13.3
לאחר תום תקופת  יום 60הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד יום ממועד הודעת העירייה, 

ההארכה הנקובה בהודעת העירייה, שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות הקיימת 
 בידיה לגבייה.
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בגין ו/או את התמורה  ההתקשרותמוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף  .14

, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי מעבר לקבוע בהסכם זה המכשירים
והספק לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי  ראש העיר וגזבר העירייה –החתימה מטעם העירייה, קרי 

אף אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו  שלא אושרה כנדרש, כלשהו בגין הגדלה כאמור
 .מכשירים

 
    ______________ 

 חתימת הספק                            
 התמורה ומועדי התשלום .ד

 
המפורט הספק ימכור המוצרים ללקוחות המופנים אליו על ידי העירייה במחירים שאינם עולים על  .15

 להלן:
 

 עלות ליחידה פרטי הדגם המוצע פריט
 מע"מ כולל

תנור 
משולב 

 גז 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

מכונת 
כביסה 

8-6 
 ק"ג 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

מקרר 
 ביתי 
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תנור 
בילד 

 אין 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 המחירים הנקובים בטבלה שלהלן כוללים מע"מ והובלה לבית הלקוח. 16.1 .16

ק ככל שהמכשיר ייאסף על ידי הלקוח באופן עצמאי יופחת מהמחיר הסכום המקובל אצל הספ 16.2
 בגין הובלה לבית הלקוח.

 

חלה הפחתה, קבועה או זמנית, במחיר המכשיר בחנות הספק, בעקבות הורדת מחירים כללית, מבצע  .17
הנחות, מכירת חיסול ו/או מכל סיבה אחרת, יופחת מחיר המכשיר למחיר הנמוך יותר, למשך כל 

 תקופת ההפחתה.
 
 .המחירים יהיו צמודים למדד 18.1 .18

וני הצמדה עדכ. 1.3.2021מחירים בדרך של הצמדתם למדד יערך ביום עדכון ראשון של ה 18.2
 חודשים ממועד העדכון האחרון. 6נוספים יערכו בחלוף 

ממועד העדכון האחרון, יוצמדו המחירים  5%על אף האמור לעיל, היה ויעלה המדד מעל  18.3
דשים לביצוע החו 6במועד אותה עלייה עדכון נוסף ועדכון זה יהווה את המועד הקובע לספירת 

 עדכון נוסף. 

 המחירים המוצמדים יחולו על רכישות שבוצעו החל ממועד העדכון ואילך. 18.4

על הספק לפרט בחשבונות המוגשים על ידו את הצמדת המחירים בהתאם לסעיף זה, שאם לא  18.5
כן יחשב הדבר כאילו ויתר על זכותו להצמדת מחירים בגין המכירות שבוצעו על ידו ופורטו 

 ון.באותו חשב

 על שווי השוברים. ולאלמען הסר ספק מובהר בזאת כי ההצמדה תחול על מחירי המכשירים  18.6
 

והספק יהיה האחראי הבלעדי לגביית מחיר  התמורה בגין המכשירים תשולם על ידי הלקוחות .19
הסכומים הנקובים על גבי השוברים שנמסרו לספק אשר  בהפחתת, המכשירים מאת הלקוחות

 ייה.ישולמו על ידי העיר

 

  על ידי העירייהמועדי התשלום  .20
השוברים אשר בגין חשבונית  עירייהל הספקגוריאני יגיש לכל חודש גר 10-אחת לחודש, עד ל 20.1

, ואשר אספקת המכשירים אשר נרכשו בחודש החולף, הקודם למועד הגשת החשבוןנמסרו לו 
 .באמצעותם בוצעה
נן שולמו השוברים ומספרי השוברים. בו יפורטו פרטי הרכישות בגיחשבון לחשבונית יצורף 

 ים.על אספקת המכשירות המעיד ותעל ידי הלקוח ותת משלוח חתומותעודלחשבון יצורפו 
 .1כנספח ג'/החשבון יוגש על גבי הטופס המצורף להסכם זה 

לחודש בו  25 -, עד לא יאוחר מהנציג העירייהיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י ל חשבון שכ 20.2
. הוגש החשבון באיחור 1ובלבד שהחשבון הוגש לא יאוחר מהמועד הנקוב בס"ק  הוגש החשבון

  ידחה המועד לאישורו על ידי נציג העירייה בהתאמה.
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 אשר בקשר אליהםלא יאושרו לתשלום ולא תשולם כל תמורה על ידי העירייה בגין שוברים  20.3
 לא הומצאה על ידי הספק תעודת משלוח חתומה על ידי הלקוח.

תשולם החשבונית )כולה או חלקה בהתאם  נציג העירייהשבון כולו או חלקו ע"י אושר הח 20.4
 .  ניתהחשבו התום החודש בו הוגשמ מיםי 45תוך  וזאתלאישור נציג העירייה( 

הפרשי ריבית והצמדה  לספקישולמו  –  עירייהא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בל 20.5
החל מהיום  1961-סיקת ריבית והצמדה, התשכ"א( בהתאם לחוק פ"תשלום פיגורים")להלן: 

 פיגור ועד ליום התשלום בפועל.ל 30 -ה
 שא כל ריבית פיגורים.ייום מהמועד הקבוע לעיל לא י 30גור בתשלום של עד פי

בגין איחור  הספקתשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי 
 בתשלום כאמור לעיל.

 
 ומועדיהם. לספקוחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  ירייהעספרי ה .21
 

 והיא כוללת כל יהיהעיר דרישותכל ו מכשיריםטיב ה נקבעה בהתבסס עלהקבועה לעיל תמורה ה .22
  ,אספקהוהובלה לרבות שכר עובדים,  לבית הלקוחות, והובלתם באספקת המכשיריםהוצאה הכרוכה 

 לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע ספקופת האחריות וכד' והחלקי חילוף בתק
 התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו.

 
ת העירייה גם אם לצורך ביצוע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מא ספקמובהר בזאת כי ה 23.1 .23

ספות ו/או לרכוש יבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נומחו
 או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא.  מכשירים

 יה, ולא ילא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעיר ספקה 23.2
 תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע 

 ורשות בהסכם זה.מפ
 

 נציג העירייה .ה
 

ע"י העירייה לפי  ווראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנכל ה .24
  .או בהארכתו הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם

 
בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם נציג  כל מחויבויותיו לפי הסכם זהמתחייב לבצע  ספקה .25

 העירייה.
 

 םאיסור הסבת ההסכ .ו
 

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל  ספקה .26
 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 
אחר , או למסור לןאו חלק ן, כולתיו לפי הסכם זהומחויבויאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  ספקה .27

 , אלא באישור העירייה מראש ובכתב. מכשיריםבאספקת הכל חלק מהפעולות הקשורות 
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין 

 בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
 

 אחריות וביטוח .ז
 

ללא כל סייג בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או נזק, יהא אחראי אחריות מלאה, מוחלטת ו ספקה .28
שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם אחר כלשהו לרבות 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו  ספק, לגוף ו/או לרכוש, בשל כל מעשה ו/או מחדל של הספקעובדי ושלוחי ה
בכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים ו/או ביצוע ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר, ו

 על פי הסכם זה. ספקהתחייבויות ה

 
 יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיף ספקה .29

ל משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכ ספקלעיל. ה 28
 לעיל, בכל עילה שהיא. 28 אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף
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מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן,  ספקה .30
שר לעיל, וכן בגין הוצאות סבירות א 29-ו 28על פי האמור בסעיפים  ספקפגיעה או נזק להם אחראי ה

בהקדם  ספקהעירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע ל
להתגונן  ספקלעיל ולאפשר ל 29-ו 28אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים 

 מפניה. 

 
 הפרות וסעדים .ח
 

 41-ו 35, 34, 30, 29, 28, 27, 26 ,17, 15, 14, 10, 9, 7, 5, 4, 3 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 31.1 .31
הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של 

 החוזה.

הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה  ספקהוכח להנחת דעתה של העירייה כי ה 31.2
 יסודית של הסכם זה.

מתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו ב ספקניתנו ל 31.3
 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה  31.4
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים  3 - 1כל אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 

 כשהם צמודים למדד. ש"ח(, עשרת אלפים)₪  10,000מראש בסך 

 

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה  31מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .32
או עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן 

 ש"ח לכל הפרה.  500תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  ספקהתנהגות ה

 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה  .33
 בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

, כולם ספקעיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה הוטל 33.1
ימים ממועד  21או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק ספקניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה 33.2
סידור  מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או

עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם 
 .1999-ט"נהחברות, תש חוקל 350עפ"י סעיף 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  ספקש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הי 33.3
 מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  ספקכי הצהרה כלשהי של ה התברר 33.4
לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על  ספקשה

 ההתקשרות עימה.
 
 ערבויות .ט

 
להבטחת עמידת הספק בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם זה מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע  .34

 יום מתום תקופת ההתקשרות. 60שתוקפה ₪  10,000בסכום של 
 להסכם זה. 2ג'/ הערבות מצורפת כנספח

 
לעיל ימציא הספק לעירייה,  13הודיעה העירייה לספק על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  .35

מגמר תקופת ההארכה, שאם יום  60ממועד קבלת הודעת ההארכה, ערבות שתוקפה עד ימים  7תוך 
 העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה.לא כן תהא 

 
 שונות .י

 

-לבין העירייה יחסי עובד ספקמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי ה .36
לפי הסכם זה, יראוהו לכל  ספקבכל צורה בקיום התחייבויות ה ספקמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור ה

 בלבד. ספקדבר ועניין כעובד של ה
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ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה, לרבות  ספקה .37
 תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 
מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .38

הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב העירייה לא תהיה קשורה בכל 
 או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  .39

מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך  יהא מנוע ספקשני מורשי החתימה מטעם העירייה. ה
 האמורה. 

 
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל  .40

הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 
 תם על ידי אותו צד.הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונח

 
ביצוע ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך לפי הסכם זה  מחויבויותיוביצוע לא יאט את קצב  ספקה .41

 על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם. התחייבויותיו
 

סכם כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא לה .42
ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר  3זה. כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 

 רשום או במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 

 :העירייה מצהירה כי .43

 .נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין 43.1

 .2/3259/21750בתב"ר בתקציבה  תמתוקצב ו של הסכם זהההוצאה הכספית לביצוע 43.2
 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .44

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

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 _________________    _______________ 
 ספקה      העירייה 

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

סכם זה נחתם מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח, מ.ר. _______ _______________________אני הח"מ ___
על ידי ה"ה ____________________________________________________ )שם  ספקמטעם ה

ולאחר שנתקבלו לשם כך כל  ספקום על ההסכם בשם המלא ות.ז(, אשר הינו/הינם המוסמכים לחת
 . ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על פי דין

 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך

 
 

 הח"מ.הסכם זה מאושר לחתימת העירייה על ידי 
 .כדיןאשר נערך , 34/2020מכרז קדם הסכם ל

והוראותיו מבטיחות  בדרישות הדין עומדההסכם 
 .את זכויות העירייה

 
______________ _______________ 

 חתימה         תאריך     
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 לכבוד
 עיריית עכו -מינהל הרווחה 

 35רחוב ויצמן 
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 
 שמל ביתייםאספקת מכשירי ח -חשבון לחודש                            הנדון: 

  

 
בגין מכשירי החשמל שסופקו על ידי בחודש שבנדון הנני זכאי מכם לתשלום בסכום כולל 

 לפי הפירוט שלהלן:₪, של _________________ 
 
 

תעודת  מס'
מספרי  פרטי הלקוח פרטי המכשיר משלוח

 שוברים
סכום 

 השוברים
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

  סה"כ
 

בליווי השוברים הרלוונטים )מקור( ששימשו משלוח חתומות על ידי הלקוחות הת תעודו
 לחשבון זה. יםמצורפלרכישה 

 
 מסודרות בסדר הופעתן בטבלה דלעיל ולכל תעודה מצורפים השוברים.תעודות המשלוח 

 
 

 חתימת הספק
 )חותמת וחתימה(

 

 
 אישור נציג העירייה

 

 ערות.אני מאשר החשבון דלעיל בשלמותו ללא ה 
  ____________ מתוך החשבון דלעיל מהסיבות ₪ אני מאשר לתשלום סכום של

המפורטות להלן: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 
 

 נציג העירייהחתימת 
 )חותמת וחתימה(
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 תאריך: _________          לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 מס'                           . ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 
( אנו ערבים בזה "ספק"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____

להסכם ביניכם לבין ( וזאת בקשר ש"ח עשרת אלפים₪ ) 10,000כם לסילוק כל סכום עד לסך של כלפי
 .לאספקת מכשירי חשמל ביתייםהספק 

 
, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

ין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום לב 2020 ספטמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  14תוך  סכום הערבות,

לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הספק בתביעה 
בקשר  ףהגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת

 לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי

 
 ועד בכלל.______________ קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה._____________ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.____________לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 

         __________________ 
 הבנק          
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