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מסמך א'

הזמנה להציע הצעות
א.
.1

מבוא
1.1

עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים (להלן" :הצבעים" ו-
"השירותים" ,בהתאמה) ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז פומבי ( 35/2021להלן:
"ההליך" או "הליך זה").
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו ,קישור לאתר העירייה לרכישת חוברת
מכרז ו /או דרך אגף הגביה בטלפון  04-9956002/3/5תמורת סכום של ( ₪ 500חמש מאות ש"ח),
שלא יוחזר מכל טעם שהוא .על גבי המעטפה יש לציין את מס' המכרז .35/2021
הצבעים שיסופקו לעירייה מפורטים במסמכי ההליך.
ההליך הינו מכרז מסגרת ,במסגרתו יוזמנו מעת לעת על ידי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה
הבלעדית ,צבעים בכמות ובהיקפים שלא יעלו על  ₪ 400,000בצירוף מע"מ כדין ,במשך כל שנה
בתקופת ההתקשרות על פי הליך זה(  ₪ 100,000עבור צבעים המפורטים בטבלה א'₪ 150,000 ,
עבור צבעים המפורטים בטבלה ב' ו ₪ -150,000עבור צבעים המפורטים בטבלה ג' והכל בצירוף
מע"מ כדין).
מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות מינימאלי ולזוכה לא תהא
כל עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג – הנובעת ו/או
הקשורה מהיקף ו/או כמות הצבעים שיוזמנו בפועל.

2.1

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו,
המצורף לתנאים אלה.
העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי ההליך .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו,
בכתב ,לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על
ידם.

1.2
1.3
1.4

1.5

.2

2.2

.3

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי  – 35/2021רכישה ואספקת צבעים -ספק
שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה),
אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן  35עכו ,לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות
העירייה .יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה
נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב' ,ה 22/11/2021-עד לשעה  .13:00הצעות אשר
תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה ,מכל סיבה שהיא ,עד שעה
זו  -לא תתקבלנה.

.4

מפגש ספקים יתקיים ביום א' ,ה 7/11/2021 -בשעה  ,12:00בחדר המועצה בקומה ראשונה,
בבניין העירייה ברחוב ויצמן  35עכו .השתתפות במפגש הספקים הינה חובה .העירייה תהא
רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לקיים מפגש ספקים נוסף במועד אחר.
שאלות ,הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן
להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן -מנהל אגף רכש (להלן" :מנהל הפרויקט") למייל
 izik@akko.muni.ilעד לא יאוחר מיום ב' ,ה 15/11/2021 -בשעה  .13:00על הפונה לוודא
טלפונית קבלת המייל בטלפון .04-9956084:יש לציין בשאלות ההבהרה את הסעיף שעליו
מוגשת השאלה.
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם
לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה עד  48שעות מתום מועד
הגשת השאלות.

4.1
4.2

4.3

____________________
חתימה וחותמת
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4.4
4.5

.5

5.1

5.2

ב.

העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה ,למעט
מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.
הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  2לא תידון וצירופה למסמכי
ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.
משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  2לעיל
יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות ,שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.
מובהר בזאת כי היקף השירותים המצוינים במסמכי ההליך הינו לצורך אומדן בלבד .אין
העירייה מתחייבת ליתן ו/או לרכוש שירותים כאמור בהצעה ובהסכם בהיקף הנ"ל או בכל היקף
אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי אילוצים תקציביים הקשורים בביצוע
מתן השירותים.
הגדלה ו/או הקטנה בהיקף השירותים ,לא תקנה לזוכה עילה לתביעה לשינוי במחירי היחידה
שהציע בהצעתו ,או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה
במידה שלא יירכשו ממנו שירותים בכלל או אם היקפם יהיה קטן או גדול מהצפוי.

תנאים להשתתפות בהליך

.6

בהליך זה רשאים להשתתף כל יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל (להלן" :המשתתף")
שהינו ,במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך ,אחד מאלה:
 6.1על המשתתף להיות בעל ותק מקצועי של שנתיים לפחות במתן שירותי אספקת צבעים.
 6.2על המשתתף להיות מי שמתקיים בו תנאי סעיף 2ב' ו2 -ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו 1976-בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
 6.3על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה.

.7

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת – לא תידון.
כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.

.8

על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף
כנספח ב' 2/למסמכי הליך זה.

ג.
.9

ההצעה
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

על המשתתף ליתן הצעתו על גבי מסמך ב' -הצעת הספק.
במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם בטבלאות – יראה הדבר כאילו
מוכן הוא להעניק את המפורט באותו סעיף ללא תמורה ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בגין אי
תשלום תמורה בגין המפורט באותו סעיף ,גם אם ישונו הכמויות המצוינות לצידו.
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי
ההליך כולם ,על נספחיהם ,לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
הצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט .הצעות אשר תוגשנה ממולאות
בעיפרון – לא תידונה .ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.
אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך ,ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי
ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה ,למעט הערות אשר לדעת ועדת המכרזים של
העירייה מוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותו.

 10.1 .10ההצעה תוגש במטבע ישראלי בלבד.
 10.2הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים בהתאם לאמור במסמכי
ההליך.
____________________
חתימה וחותמת
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 .11העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה .סבירות
ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
12.1 .12
12.2
12.3

12.4

על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי ההליך בחותמתו ובחתימת מורשי
החתימה בשמו.
היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.
היה המשתתף תאגיד (להלן" :התאגיד") יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי
ההליך בצירוף חותמת התאגיד.
המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד או רו"ח על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע
בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.
על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.

 .13בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים
המפורטים להלן:
 13.1אישור רו"ח על ותק המשתתף כדרישת סעיף  6.1לעיל.
 13.2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 ,1976על שם המשתתף.
 13.3אישור על ניכוי במקור ,על שם המשתתף.
 13.4אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  35/2021של עיריית
עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים
המצורף כנספח ג' 2/להסכם ההתקשרות (להלן" :אישור הביטוחים") ובהתאם לתנאים
המפורטים באותו אישור.
האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,נוסח אישור
הביטוחים.
לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג' ,2/או בנוסח הנ"ל בצירוף
הסתייגויות בלתי מהותיות (להלן "הסתייגות ביטוחית").
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים ,אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה ,תביא
לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש ,בין
כהסתייגות שאיננה מהותית (שאינה חייבת אישור מראש) ובין כהסתייגות מהותית ,רשאי
לפנות בבקשה כתובה ,בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  4.2לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש
המבוקש על ידו.
הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  4.2לא תביא לפסילת אישור
הביטוחים .הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים
האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור
הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,כי מדובר
בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.
החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.
 13.5למשתתף שהינו תאגיד  -אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם
החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.
 13.6ערבות משתתף כדרישת סעיף  16להלן.
 13.7פח צבע לעמודים ומעקות  4.5ליטר סופרלק  -הצבע הלבן והירוק כולל המדלל (טבלה ב'
במסמך ב' -פריטים  1ו.)5-
פח צבעים לסימון כבישים 18 -ליטר לבן 18 ,ליטר אדום כולל המדלל של המוצר ( טבלה ג'-
במסמך ב' פריטים  1ו .)3 -יובהר בזאת כי המשתתף מחויב להגיש יחד עם הצעתו את הצבעים
הנדרשים לעיל .את הצבעים יעביר למנהל אגף הרכש ,קומה  1בבניין העירייה.
 13.8למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  20להלן – נספח ב' 3/חתום
על האסמכתאות הנדרשות בו.
 13.9כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה – חתומות על
ידי המשתתף.
____________________
חתימה וחותמת
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 13.10קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.
 13.11סיכום מפגש ספקים  -חתום על ידי המשתתף.
 13.12תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז ,ככל שהועברו כאלה אל המשתתף – חתומים
על ידי המשתתף.
הערה :את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
 .14כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף,
אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 .15ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  120יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות בהליך זה.
 .16להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית ,אוטונומית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף
לפקודת העירייה בתוקף עד ליום ( 15.3.22להלן" :ערבות המשתתף") כנדרש להלן:
עבור טבלה א' -צבעים למבנים ופרויקטים ₪ 2,500 -כולל מע"מ.
עבור טבלה ב' -צבעים לאלמנטים/ריהוט רחוב ₪ 3,500 -כולל מע"מ.
עבור טבלה ג' – צבעים לסימון כבישים  ₪ 3,500 -כולל מע"מ.
משתתף המגיש הצעה ליותר מפרק אחד ,יגיש ערבות משתתף בסך כולל של אותם הפרקים להם

הגיש הצעה.

על ערבות המשתתף להיות בנוסח הערבות המצורף כנספח ב' 4/למסמכי מכרז זה.
העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות המשתתף לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה.

ד.

בחינת ההצעות והודעה על הזוכה

 17.1 .17העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד
מהמשתתפים ,לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות להליך ,להשלים ו/או לתקן בהתאם
לדרישות ההליך כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף
לצרף להצעתו ,בין 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.
 17.2ס"ק  1לא יחול על מסמך ערבות המשתתף.
18.1 .18
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ואין לראות בהזמנה זו לקבלת
הצעות משום התחייבות כלשהיא של העירייה להזמין את השירותים.
העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות
רצונה ,ו/או שנוכחה לדעת ,בין מניסיונה ובין מניסיונם של אחרים ,כי כישוריהם אינם מספיקים
לפי שיקול דעתה ,ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ההצעה או תנאיה.
העירייה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים .יובהר כי הפיצול ככל שיהיה ,יחול בין
הטבלאות -א'-ג' ולא בתוך פרטי הטבלאות.
העירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי הטבלאות המצוינות במסמך ב' בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה
זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.

____________________
חתימה וחותמת
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 18.7המציע הזוכה ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין הערכת האיכות ( )35%ובין המחיר
המבוקש על ידי המציע ( )65%למעט טבלה א' במסמך ב' שיינתן  100%ניקוד עבור מחיר.
הערכת איכות ההצעה
 18.8הערכת האיכות תבוצע על ידי צוות הערכה אשר הרכבו כדלקמן:
 18.8.1ראש מנהל תפעול או מי מטעמו;
 18.8.2מנהל אגף שפע או מי מטעמו;
 18.8.3מנהל מחלקת כבישים או מי מטעמו.
 18.8.4מנהל אחזקת מוסדות
( להלן" :צוות הערכה")
העירייה רשאית לשנות את הרכב צוות הערכה בהתאם לשיקול דעתה.
 18.9המשתתף יספק את הצבעים כמפורט בסעיף  13.7לעיל ,לאגף הרכש קומה ראשונה בבניין
העירייה במועד הגשת מסמכי ההליך.
לאחר סיום מועד הגשת מסמכי המכרז ,יועברו הצבעים לאגף השפ"ע לצורך בדיקת איכותם של
הצבעים באמצעות צביעת עמודים ומעקות וכבישים .לאחר כ  7ימים ,בהתאם לתנאי מזג האויר,
יבחן טיב המוצר ועמידתו על האלמנט שנצבע ע"י צוות הערכה.
העיריה רשאית לזמן את משתתפי ההליך למועד שבו תתבצע בחינת המוצרים.
אופן הבחינה יתבצע כדלקמן:
.1
.2

עמידות הצבע ( חוזק/כיסוי /נראות הצבע )-עד  25נקודות ,כאשר כיסוי
מיטבי יקבל  25נקודות.
תוספת מדלל לצבעים ( צבע ללא דילול שייתן כיסוי מרבי יקבל את הניקוד
המקסימלי .ככל שיתווסף מדלל לצבע יופחת הניקוד בהתאם לכמות
המדלל שהוסף) .צבע שלא יתווסף אליו מדלל יקבל  10נקודות וצבע
שיתווסף אליו מדלל יקבל  5נקודות.

חישוב עבור טבלה א'
הצעת המחיר הנמוכה טבלה א' יסומן באות – A
הצעת המחיר מציע מס( )iטבלה א' יסומן A(i) -
סה"כ ניקוד טבלה א' 𝑭(𝒊) -
מספר מציע (i) -
𝐀
)𝒊(𝑭 = 𝟎𝟎𝟏 ∗
)𝒊(𝐀

חישוב עבור טבלה ב'
הצעת המחיר הנמוכה טבלה ב' יסומן באות – B
הצעת המחיר מציע מס( )iטבלה ב' יסומן B(i) -
ניקוד איכות טבלה ב' מציע מס ) (iיסומן – )X(i
סה"כ ניקוד טבלה ב' 𝑮(𝒊) -
מספר מציע (i) -
𝐁
)𝒊(𝑮 = )𝐢(𝐗 ∗ 𝟔𝟓 +
)𝒊(𝐁

חישוב עבור טבלה ג'
הצעת המחיר הנמוכה טבלה ג' יסומן
____________________
חתימה וחותמת
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הצעת המחיר מציע מס( )iטבלה ג' יסומן C(i) -
ניקוד איכות טבלה ג' מציע מס ) (iיסומן – )X(i
סה"כ ניקוד טבלה ג' 𝒁(𝒊) -
מספר מציע (i) -
𝐂
)𝒊(𝒁 = )𝐢(𝐗 ∗ 𝟔𝟓 +
)𝒊(𝐂

 100נקודות יינתנו למציע שהגיש את המחיר הזול ביותר (טבלה א').
 65נקודות יינתנו למציע שהגיש את המחיר הזול ביותר (טבלאות ב' ו-ג') ו -מקסימום  35נקודות
ינתנו על איכות בטבלאות ב' ו-ג'.
 .19העירייה תיתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ ,כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ15% -
ממחיר הטובין המיובאים ,ובתנאי שטיב ויתר התנאים עונים על דרישות העירייה.
 20.1 .20עדיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן :בכפוף לאמור בסעיף  18לעיל ,היה וההצעה הזוכה
נמוכה מהצעת המשתתף המקומי ,בשיעור של עד  4%תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת
המשתתף המקומי ,היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע
את העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה .היה והמשתתף המקומי לא יסכים
להוזיל את הצעתו כאמור לעיל ,תחשב ההצעה הזולה כהצעה הזוכה בהליך.
" 20.2משתתף מקומי" לעניין סעיף  20.1לעיל ,הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן:
" 20.2.1ביחיד" – באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם
בגין דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות  30%מעובדיו (ככל שמועסקים
עובדים) הינם תושבי העיר.
" 20.2.2בתאגיד" – באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה
לעירייה ולפחות  30%מעובדי התאגיד הם תושבי העיר.
 20.2.3על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את
המסמכים הנדרשים בנוסח ההצהרה המצורף כנספח ב' 3/למסמכי הליך זה.
 .21לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי
ההליך.
 .22משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה תצורף ערבות המשתתף שהגיש.

ה .מחויבויות הזוכה
 .23על הזוכה יהא להמציא לעירייה ,תוך  7ימים ממועד ההודעה על זכייתו:
 23.1על הזוכה יהא להמציא  3עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי
ההליך ,על כל נספחיו.
 23.2ערבות בנקאית להבטחת קיום כל התחייבויותיו על פי ומכוח ההסכם בינו לבין העירייה בנוסח
המצורף כנספח ג' 1/לחוזה ההתקשרות כנדרש להלן:
עבור טבלה א' -צבעים למבנים ופרוייקטים ₪ 5,000 -כולל מע"מ.
עבור טבלה ב' -צבעים לאלמנטים/ריהוט רחוב ₪ 7,500 -כולל מע"מ.
עבור טבלה ג' – צבעים לסימון כבישים  ₪ 7,500 -כולל מע"מ.

זוכה שיזכה ביותר מפרק אחד ,יגיש ערבות ביצוע בסך כולל של אותם
הפרקים בהם זכה.

 24.1 24משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך ,תהא העירייה רשאית לבטל
לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.
____________________
חתימה וחותמת
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 24.2בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את הערבות
הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה
זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

ו.

תקופת ההתקשרות

 25.1 .25ההסכם שיחתם עם הזוכה בהליך יהא בתוקף לתקופה של  24חודשים.
 25.2העירייה תהא רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך ההתקשרות לתקופות
נוספות ,בתנאי הליך זה ובלבד שאורכה הכולל של ההתקשרות לא יעלה על ( 5חמש) שנים ובתנאי
שהודיעה לזוכה על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש בטרם תום תקופת
ההתקשרות.
 25.3הודיעה העירייה לזוכה על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת ,ימציא הזוכה לעירייה ,תוך 14
יום ממועד הודעת העירייה ,הארכה של כתב הערבות שתוקפם עד לשלושה חודשים לאחר תום
תקופת ההארכה הנקובה בהודעת העירייה ,שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות
הקיימת בידיה לגבייה.

ז.

מסמכי ההליך

 .26מסמכי ההליך הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות
לעירייה במסגרת ההליך בלבד ואין למשתתף ו/או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם שימוש כלשהו,
מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך.
מקבל מסמכי ההליך לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

_________________________
עיריית עכו

____________________
חתימה וחותמת
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לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הצעת המשתתף

אנו ____________________________________ הח"מ ,ח.צ/.ח.פ/.ת.ז___________________ .
מצהירים ומסכימים בזה כדלקמן:
.1

הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות ,בדקנו ,קראנו היטב והבנו את כל תנאי מכרז פומבי – 35/2021
אספקת צבעים (להלן" :ההליך" ו" -השירותים" ,בהתאמה),ההסכם וכל המסמכים המפורטים
במסמכי ההליך ,והבנו את כל הנדרש מאת המשתתפים בהליך זה ,והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו
ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.

מסמך א'  -הזמנה להציע הצעת מחיר
מסמך ב'  -הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב' – 1/הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב'2+ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים;
נספח ב' – 2/הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב' –3/הצהרת משתתף מקומי;
נספח ב' – 4/נוסח ערבות בנקאית (ערבות משתתף);
מסמך ג'  -תנאי חוזה למתן שירותים ע"י הספק על נספחיו:
נספח ג' – 1/נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע);
נספח ג' – 2/אישור על קיום ביטוחים;
.2

הננו מצהירים:
 2.1כי הננו יצרנים  /סוכנים  /משווקים מורשים  /אחר  1______________________ -של
השירותים המוצעים על ידנו לאספקת הצבעים בהליך זה.
 2.2כי הצעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף  1דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל
תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי ההליך או
איזה מקרב מסמכי ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.
 2.3כי המחיר כפי שנרשם בהצעתנו כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג
הכרוכות במתן השירותים ,תשלום מיסים ,מכסים ,היטלים ,אגרות ,לרבות רווח קבלני.
 2.4כי ברשותנו האמצעים הכלכליים ,הכישורים המקצועיים ,הניסיון ,והידע לשם ביצוע השירותים
נשוא ההליך.
 2.5כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה.
 2.6כי מילאנו אחר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות ,בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי
ההליך האחרים.

.3

הננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך  7ימים
מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך ,ובמידה ולא נעשה כן ,תהיה העירייה רשאית לחתום על ההסכם עם
כל משתתף אחר ,או לבטל את ההליך ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.4

ידוע לנו ואנו מסכימים כי כל נציג שיקבע על ידי העירייה בין שהינו עובד עירייה ובין שאינו עובד
העירייה ,יבדוק ויחליט במועד ביצוע השירותים ,אם השירותים שבוצעו עומדים בכל הדרישות
המפורטות במסמכי ההליך והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה.

 1מחק את המיותר

____________________
חתימה וחותמת
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.5

הננו מתחייבים:
 5.1למלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטים בטבלת
המחירים שלהלן.
 5.2לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות.

.6

הננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמן:
 6.1אישור רו"ח של המשתתף בדבר קיומם של תנאי סעיף  6.1להזמנה להציע הצעות.
 6.2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 ,1976על שם המשתתף.
 6.3אישור על ניכוי במקור ,על שם המשתתף.
 6.4ערבות משתתף כדרישת סעיף  16להזמנה להציע הצעות.
 6.5אישור ביטוחים העומד במדויק בדרישות סעיף  13.4להזמנה להציע הצעות ,כשהוא חתום על
ידי המשתתף.
 6.6תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף  6.2להזמנה להציע הצעות בנוסח
המצורף כנספח ב' 1/למסמכי הליך זה.
 6.7הצהרה חתומה על ידנו בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף
כנספח ב' 2/למסמכי הליך זה.
 6.8למשתתף שהינו תאגיד  -אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם
החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.
 6.9למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  20להזמנה להציע הצעות –
נספח ב' 3/חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.
 6.10כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שהיו כאלה – חתומות על ידי
המשתתף.
 6.11פח צבע לעמודים ומעקות  4.5ליטר סופרלק  -הצבע הלבן והירוק כולל המדלל (טבלה ב'
במסמך ב' -פריטים  1ו.)5-
פח צבעים לסימון כבישים 18 -ליטר לבן 18 ,ליטר אדום כולל המדלל של המוצר ( טבלה ג'-
במסמך ב' פריטים  1ו .)3 -יובהר בזאת כי המשתתף מחויב להגיש יחד עם הצעתו את הצבעים
הנדרשים לעיל.
 6.12סיכום מפגש ספקים  -חתום על ידי המשתתף.
 6.13קבלה על רכישת מסמכי המכרז על ידינו או עבורנו.
 6.14תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך ,ככל שהועברו כאלה אל המשתתף – חתומים
על ידי המשתתף.
הערה :כל המסמכים דלעיל מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

.7

ידוע לנו כי אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ההצעה ,וכי המזמין שומר לעצמו
הזכות ,לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ההצעה ו/או לשנות את
המסמכים הקיימים.

.8

לאחר שלקחנו בחשבון את כל האמור לעיל ולהלן במתן הצעתנו זו ,להלן הצעתנו להספקת השירותים
בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו:

____________________
חתימה וחותמת
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טבלה א' :צבעים למבנים ופרויקטים
מס המוצר

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

סופרקריל מ.ד P .יותר כיסוי
 18ירוק *
סופרקריל מ.ד P .יותר כיסוי
 18לבן *
סופרקריל מ.ד P .יותר כיסוי
 18אפור *
מג'יקריל פח  18ליטר מוסדי*
ספריי צבע אדום אש ,23לבן,
אדום ,צהוב  ,ירוק ,שחור,אפור
צבע בגוון אבן לצביעת קירות
חיצוני  18ליטר
חמרה  18ליטר
צבע טמיגלאס לבן  5ליטר
צבע זהב פוליאור מבריק 2.5
ליטר
צבע כסף פוליאור מבריק 2.5
ליטר
סופרקריל מטפלוס לבן 18
ליטר
סופרקריל  2000לבן  18ליטר
פוליגג משוריין  20ק"ג
מגוון לצבע אנוורסלי  40מ"ל

הערכה
כמותית לשנה
(העירייה
אינה מחויבת
לרכוש כמות
זו)

מחיר
ליחידה
(לא כולל
מע"מ)

מחיר *כמות
לשנה (לא
כולל מע"מ)

תוצרת
הארץ -
יש לציין
בעמודה

חובה לציין
את פירמת
המוצר בשם
המלא

30
20
30
10
70
70
50
5
10
10
1
80
7
10
סה"כ לפני
מע"מ
סה"כ כולל
מע"מ

טבלה ב' :צבעים לאלמנטים/ריהוט רחוב
מס המוצר

1
2

צבע לבן  101סופרלק 4.5
ליטר
צבע אפור  70/40סופרלק
 4.5ליטר .

____________________
חתימה וחותמת

הערכה
כמותית לשנה
(העירייה
אינה מחויבת
לרכוש כמות
זו)

מחיר
ליחידה
(לא כולל
מע"מ)

מחיר *כמות תוצרת
לשנה (לא הארץ -
כולל מע"מ) יש לציין
בעמודה

חובה לציין
את פירמת
המוצר בשם
המלא

100
50
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3
4
5
6
7
8
9
10

צבע חום  73סופרלק 4.5
ליטר .
צבע וורנית  35אגוז 4.5
ליטר .
צבע ירוק  86סופרלק 4.5
ליטר .
צבע ירוק  88סופרלק 4.5
ליטר .
צבע כחול  47סופרלק 4.5
ליטר .
צבע כחול  49סופרלק 4.5
ליטר .
צבע תכלת  42סופרלק
 4.5ליטר .
צבע צהוב מבריק
סופרלק  4.5ליטר .

11

צבע אדום מבריק
סופרלק  4.5ליטר .

12

צבע שחור מבריק
סופרלק  4.5ליטר .

13

צבע טורקיז מבריק
סופרלק  4.5ליטר .

14

צבע בורדו  303סופרלק
 4.5ליטר.

15
16
17

מדלל  18 - 1/32 /ליטר
מדלל  18 21ליטר
טמגלס שחור  5ליטר
א+ב *
מדלל  11לצבע דור 5
ליטר
מדלל  5 21ליטר
ממיר חלודה  2ליטר
טמבור *
טרפנטין  4ליטר
טרפנטין קטן 1
ליטר

18
19
20
21
22

50
40
40
40
10
10
10
10
10
10
5
5
10
10
5
5
5
3
5
10
סה"כ לפני
מע"מ
סה"כ כולל
מע"מ

טבלה ג' :צבעים לסימון כבישים
מס המוצר

1
2
3

צבע כבישים לבן  18ליטר
צבע כבישים כחול  18ליטר
צבע כבישים אדום  18ליטר

____________________
חתימה וחותמת

הערכה
כמותית לשנה
(העירייה
אינה מחויבת
לרכוש כמות
זו)

מחיר
ליחידה
(לא כולל
מע"מ)

מחיר *כמות תוצרת
לשנה (לא הארץ -
כולל מע"מ) יש לציין
בעמודה

חובה לציין
את פירמת
המוצר בשם
המלא

130
40
50
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4
5
6
7

צבע כבישים צהוב  18ליטר

30

צבע כבישים שחור  18ליטר

25

צבע כבישים ירוק 18ליטר
מדלל צבע סימון כבישים  -פח
 18ליטר

15
100
סה"כ לפני
מע"מ
סה"כ כולל
מע"מ

 בכל הצעת מחיר למוצר המסומן ב *-ניתן לתת הצעה גם בקשר למוצר אחר בעל
מאפיינים זהים ושווה ערך במחיר המוצר שמצוין בטבלה ,בלבד ויצוין בעמודת ההערות
את שם המוצר האחר בעל אותם המאפיינים ושווה הערך בגינו ניתנה ההצעה.






.9

המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.
המחירים הנ"ל סופיים וכוללים דמי הובלה וכל הוצאה נלוות אחרת.
הכמויות הנ"ל (כמפורט בעמודת הטבלה השלישית מימין) הינן לידיעה בלבד .אין העירייה מתחייבת
לרכוש צבעים בהיקף הנ"ל או בהיקף אחר ,וכן העירייה שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל
את הסכום הנ"ל ,הכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו /או על פי אילוצים תקציביים.
הגדלה או הקטנה של היקף הרכישות ,לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה להקטנת מחיר היחידה
שהציע במכרז או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
העירייה במידה ולא ימסרו לו כלל הזמנות או במידה ומספר ההזמנות יהיה קטן או גדול מהכמויות
הנ"ל.
הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע ,הניסיון ,המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע
את השירותים הכלולים בהצעתנו זו .ברשותנו (או שבכוחנו להשיג ,במועדים ובכמויות הדרושים) את
כל הצבעים ,הכלים ,המתקנים ,החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את השירותים
בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש ,ומסוגלים מכל יתר
הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על הספק.

 .10אנו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו ממועד הגשתה למזמין ועד לתקופה של  120יום
מהמועד אחרון שנקבע להגשת ההצעות להליך זה ,וכי לא נוכל לבטלה ,לשנותה ולתקנה במשך תקופה
זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו .אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו,
נפצה תוך  7ימים את המזמין ,בגין נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך ,בסך של  ,₪ 10,000כפיצויים
קבועים ומוערכים מראש וזאת מבלי לגרוע בזכות המזמין לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על סכום
זה.
המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו ,או בכל דרך אחרת.
 .11אם הצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים להמציא לעירייה תוך  7ימי עבודה מיום שיודע לנו על זכייתנו
בהליך:
 3 11.1העתקים חתומים של ההסכם בנוסחו המצ"ב כמסמך ג' למסמכי ההצעה על כל המסמכים
המצורפים אליו ,כמפורט לעיל ולהלן.
 11.2ערבות ביצוע (להלן" :ערבות הביצוע") צמודה למדד המחירים לצרכן ,להבטחת קיום תנאי
חוזה ההתקשרות ,כמפורט בסעיף  23.2להזמנה להציע הצעות ובנוסח המצורף כנספח ג'1/
לחוזה ההתקשרות שתוקפה עד  90יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים.
 .12אנו מצהירים ומאשרים בזה כי:
 12.1ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו
בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו ,ולא לשום מטרה אחרת כלשהי ,ואנו מתחייבים להשתמש
בהם למטרה זו בלבד.
____________________
חתימה וחותמת

13

מכרז פומבי 35/2021
רכישה ואספקת צבעים-ספק שנתי
מסמך ב'
12.2

12.3
12.4

12.5
12.6

12.7

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה
הצעה שהיא ,והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מהשירותים ,או לבצען לשיעורין ,או לפצלן בין
מספר מציעים ,או לא למסרן כלל לביצוע ,הכל לפי שיקול דעתו המוחלט ,ואנו מוותרים בזאת
על כל טענה בקשר לכך.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא
בחשבון כל גורם ושיקול שיראה בעיניו ,ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי
שיקוליו ,לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.
אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה ,דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד
המזמין או נגד מי מנציגיו ו/או שליחיו בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור
הכנתה ,בין אם תתקבל ובין אם לא ,או בקשר לכל החלטה שהמזמין יקבל בעניין ביצוע
השירותים ו/או בקשר להליכי הדיון בהצעות.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ,לפי שיקול דעתו,
ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה ,בכפוף לתנאי ההסכם.
אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  -תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני
הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו .אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה
בסכום בלבד  -תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה,
ואחוז הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.
אנו מתחייבים לספק את המוצרים כמפורט בסעיף  8לעיל בהתאם למוצרים שהצענו לעיל בלבד.
במידה וקיים מחסור כלשהוא במוצרים שהתחייבנו אליהם לעיל ,אנו מתחייבים לספק מוצר
אחר חלופי שווה ערך ובלבד שקיבלנו אישור מראש ,ממנהל אגף הרכש ,למוצר החלופי.

 .13אנו מצהירים בזה כי הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו (אם שמותיהם פורטו על ידנו) או
בשם התאגיד ,ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו (כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או
רו"ח  -במקרה של שותפות או תאגיד).
 .14האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא יחיד.
שם הספק  _____________________________ :ת.ז/.ח.פ/ע"ר________________________:
כתובת הספק ,כולל מיקוד_______________________________________________:
מס' טלפון של הספק ____________________ :מס' פקס_______________________ :
מספר עוסק מורשה ___________________________________________________ :
מס' רישום בפנקס הקבלנים _________________ :סווג כספי_________________ :
חתימת הספק וחותמתו__________________________ :תאריך_________________:

אישור עו"ד
אני הח"מ___________________ עו"הד של המציע מאשר בזה כי חתימתו/ם של
___________________ ת.ז __________________ .ו ________________ -ת.ז.
___________________ המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של המציע ,וכי הנ"ל חתם/מו על טופס
הצעה זו בפני.
תאריך_____________ :

____________________
חתימה וחותמת

חותמת עוה"ד  +חתימתו
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מכרז פומבי 35/2021
רכישה ואספקת צבעים-ספק שנתי
נספח ב'1/

תאריך_____________ :
תאריך_____________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו2-ב' 1/לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,
המשתתף בהליך זה ,לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים התשל"ו 1976-ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
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:
___________________

התצהיר:
נותן
*שם
__________________

ח.פ.

זהות:

/
ת.ז.
מספר
_________________

תעודת
*מס'
__________________
נותן
*חתימת
_______________

המשתתף:
חתימת
________________

התצהיר:

אישור עו"ד
 .Iאני משמש כעורך הדין של _______________ ,ת.ז /.ח.פ( _______________ .להלן" :המשתתף").
 .IIהנני 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*._______________ .
 .IIIהנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני ______________________ ,עו"ד ,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

*

סעיף  IIלאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד

____________________
חתימה וחותמת
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מכרז פומבי 35/2021
רכישה ואספקת צבעים-ספק שנתי
נספח ב'1/

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:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") בהליך ______
של עיריית עכו.
 .2אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע לאחר שבדקתי את הוראות חוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות").
(סמן  Xבמשבצות המתאימות):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמקרה הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .3ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני מתחייב בשם המציע להעביר העתק
מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
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 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.
__________________
____________________ ____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך

____________________
חתימה וחותמת
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מכרז פומבי 35/2021
רכישה ואספקת צבעים-ספק שנתי
נספח ב'2/
תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

1.2

1.3

.2

סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"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 לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת,
אח או אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".
סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
2.1
2.2
2.3

בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא שותף או מי
שאני לו סוכן.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

.3

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

.4

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

.5

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

שם המשתתף___________________ :

____________________
חתימה וחותמת

חתימת המשתתף__________________ :
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מכרז פומבי 35/2021
רכישה ואספקת צבעים-ספק שנתי
נספח ב'3/
לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

תאריך________ :

הנדון :הצהרת משתתף

מקומי1

על מנת ליהנ ות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

□

ליחיד – הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי אלה ארנונה
לעירייה ולפחות  30%מעובדי (ככל שיש לי כאלה) הינם תושבי העיר.

□

לתאגיד  -משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ולפחות 30%
מעובדי הינם תושבי העיר.
לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:

□
□

ליחיד – א .שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר(ככל שמועסקים עובדים)
לתאגיד – א .שובר תשלום ארנונה משולם המע יד על מקום משרדי בעיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.
__________________
שם המשתתף

____________________
חותמת וחתימה

____________________________________________________________________
אישור רואה חשבון
אני משמש כרואה ה חשבון של __ ___________________ ___________(להלן " :המשתתף").
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף.
אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אני
סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
המשתתף.
תא ריך______________ :

חתימה______________ :

____________________________
.1

ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי

____________________
חתימה וחותמת
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מכרז פומבי 35/2021
רכישה ואספקת צבעים-ספק שנתי
נספח ב'4/

תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן 35
עכו
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ( _____________ .להלן" :המשתתף") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ______  ______( ₪ש"ח) וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף
במכרז פומבי  – 35/2021אספקת צבעים.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ספטמבר  2021לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום
סכום הערבות ,תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה
משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים 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.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  15.3.22ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי 15.3.22לא תענה.
לאחר יום  15.3.22ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

____________________
חתימה וחותמת
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מכרז פומבי 35/2021
רכישה ואספקת צבעים-ספק שנתי
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הסכם למתן שירותי אספקת צבעים
שנערך ונחתם ביום __________ בעכו
בין:

עיריית עכו
מרחוב ויצמן  ,35עכו
טל' , 04-9578873 :פקס'04-9578788 :
(להלן" :העירייה")

לבין:

_______ ,ח.פ_______.
מרחוב___________ :
טל' ,_________ :פקס_________ :
(להלן" :הספק")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל:

והספק הינו הזוכה במכרז פומבי  35/2021לרכישה ואספקת צבעים -ספק שנתי;

והואיל:

וברצון העירייה להזמין מהספק צבעים מעת לעת בהתאם לתנאי ההליך ובכפוף
להסכם זה;

והואיל:

והספק מעוניין לספק לעירייה צבעים המפורטים בהסכם זה והכל בתנאים המפורטים
במסמכי ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה להלן.
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

א.

מבוא ,נספחים ופרשנות

.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו.

.2

כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד.

.3

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות
הסכם זה.
גילה הספק סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב ,לעירייה לקבלת הוראות
פעולה.

 .4בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן.
מכרז פומבי 35/2021 -רכישה ואספקת צבעים -ספק שנתי.
"ההליך" -
הזמנה חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם העירייה ,בה יפורטו הצבעים
"הזמנה" -
המוזמנים מאת הספק סוג הצבעים המוזמנים והאתר אליו מתבקש הספק
לספק את הצבעים.
הצבעים אשר יסופקו על ידי הספק ,לרבות כל החלקים והאביזרים המהווים
"הצבעים"-
חלק מן הצבעים המוזמנים לעירייה ,כמפורט בהסכם זה.
אספקת הצבעים על ידי הספק בהתאם לתנאי הסכם זה
"השירותים"-
לרבות שירותי הובלה ,קשרי לקוחות וכיו"ב.
מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
"המדד" -
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
כמדד בסיס ישמש מדד אוגוסט  2021וכמדד הקובע המדד הידוע בעת
התשלום.
עובדי הספק שיועסקו במסגרת אספקת הצבעים על ידי הספק מכוח הוראות
"העובדים" -
הסכם זה.
עיריית עכו.
"העירייה" -
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"הספק" -
"נציג העירייה" -
ב.
.5

לרבות נציגיו ,עובדיו ושליחיו המוסמכים.
מר יניב פרץ ו/או מר איציק בן שושן או כל אדם אחר עליו
הודיעה העירייה לספק כנציגה בהודעה בכתב.

מטרת ההסכם ואופן מתן השירותים
5.1

5.2

העירייה מזמינה בזאת מהספק והספק מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים בהתאם
לתנאי ההליך ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.
העירייה תזמין מאת הספק את השירותים מעת לעת באמצעות נציג העירייה בדרך של הפקת
הזמנה בכמות ובהיקפים שיהיו בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה בלבד
וככל שתזדקק לצבעים ובלבד שסך השירותים אשר יבוצעו ע"י הספק במשך כל שנה בתקופת
ההתקשרות ע"פ הסכם זה לא יעלה על  ₪ 400,000בצירוף מע"מ כדין(  ₪ 100,000עבור צבעים
המפורטים בטבלה א' ₪ 150,000 ,עבור צבעים המפורטים בטבלה ב' ו ₪ -150,000עבור צבעים
המפורטים בטבלה ג' והכל בצירוף מע"מ כדין).
מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות מינימאלי ולספק לא תהא
כל עילה לשינוי מחירי הצבעים הקבועים בהסכם זה ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג הנובעת
ו/או הקשורה מהיקף ו/או כמות השירותים ו/או הצבעים שיוזמנו בפועל.

.6

אספקת הצבעים
 6.1הספק מתחייב לספק את הצבעים שיוזמנו ממנו בכל אחת מההזמנות וזאת תוך  2ימי עסקים
ממועד שקיבל טופס הזמנה חתום להזמנת הצבעים .במקרים דחופים ,הספק מתחייב לספק
את הצבעים תוך  3שעות לאגף השפ"ע ו /או לאתר אחר בהתאם לדרישת נציג העירייה ,וזאת
בכפוף להזמנה פאושלית חתומה.
 6.2הספק מתחייב לספק את השירותים במועדים ובתדירות שיקבעו על ידי נציג העירייה ,לאחר
כל תהליכי האישור הנדרשים על פי כל דין ,כשהצבעים מוכנים לשימוש.
 6.3השירותים יסופקו בימי חול (ימים א'-ה') בין השעות .8:00-16:00
 6.4הספק מתחייב שהצבעים שיסופקו על ידו יהיו בתוך תקופת השימוש שנקבעה ע"י היצרן
והמסומנת על גבי האריזה ובלבד שלתקופת השימוש תיוותר יתרה של  18חודשים.
 6.5הצבעים יסופקו לעירייה בזמנים הנקובים בס"ק  1בכל אתר/ים עליו/עליהם יורה נציג העירייה
בתחומי העיר עכו .הובלת הצבעים לאתר/אתרים עליו/עליהם יורה נציג העירייה תעשה על ידי
הספק ועל חשבונו.
 6.6הצבעים יסופקו לעירייה כשהם חדשים ,תקינים ,בעלי תו תקן ככל שקיים ,שלמים ונקיים
מכל פגם ו/או מום ובהתאם לטבלאות שהוגשו בהצעת הזוכה במסמך ב' -הצעת המשתתף.
במידה וקיים מחסור כלשהוא בצבעים שהתחייב אליהם הספק בהגשת הצעתו ,הספק מתחייב
לספק צבע אחר חלופי שווה ערך ובלבד שקיבל אישור מראש ,מנציג העירייה למוצר החלופי.
 6.7קבלת הצבעים על ידי העירייה אינה משחררת את הספק מהתחייבויותיו לפי תנאי ההליך,
תנאי הסכם זה ונספחיו.

.7

קבלת הצבעים
 7.1בסמוך למועד אספקת השירותים יתואמו בין נציג העירייה לבין הספק על גבי הזמנה פרטי
הספקת השירותים לרבות פרטי הצבעים המוזמנים ,מועד אספקתם וכיו"ב ,והספק מתחייב
לשתף פעולה עם נציג העירייה ו/או כל גורם רלוונטי אחר ,בכל הקשור לשירותים ואספקתם
ולפעול בהתאם להוראותיו של נציג העירייה ו/או מי מטעמו ובהתאם להוראות הסכם זה.
 7.2במועד אספקת הצבעים יבדוק נציג העירייה את הצבעים המסופקים לצורך קבלתם.
 7.3עמדו הצבעים בדרישות העירייה ,יקבלם הנציג ויחתום על תעודת משלוח.
 7.4על אף האמור בס"ק  3לעיל ,העירייה תהיה רשאית שלא לקבל לידה את הצבעים עקב פגם
ו/או ליקוי שימצא בהם ותעדכן את הספק במועד אספקה חדש של הצבעים או ביטול ההזמנה
האמורה.
 7.5הסמכות לקבוע אי קבלת צבעים כאמור בס"ק  4לעיל נתונה לנציג העירייה בלבד ולספק לא
תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך.
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 7.6היה וקיבלה העירייה את הצבעים ולאחר מכן נמצאו בהם ליקויים כלשהם ,תהיה רשאית
העירייה להחליף את הצבעים בצבעים תקינים וחדשים ו/או לבטל את ההזמנה האמורה
והחזרת הצבעים הלקויים לידי הספק (כנגד זיכוי מלא) והספק מתחייב לפעול בהקדם להחלפה
או קבלה בחזרה של הצבעים.
 7.7אין באמור בס"ק  4 ,3ו 5 -לעיל ,כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין.
 7.8מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  4 ,3ו 5 -לעיל ,הצבעים יחשבו לכאלה שנתקבלו על ידי העירייה
החל ממועד קבלתם הסופית על ידי העירייה ו/או לאחר תיקון כל הליקויים הקיימים בהם.
 7.9היה ונציג העירייה ו/או מי מטעמו נתן חתימתו ו/או אישורו על מסמכים שהוכנו על ידי הספק
והקשורים בשירותים ו/או בביצועם ,אזי אין בכך כדי לשחרר את הספק מכל אחריות ו/או
התחייבויות המוטלות עליו לפי הסכם זה ו/או לצמצמן ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על
העירייה ו/או מי מטעמה ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או
מי מטעמה בגין ובקשר לכך.
 7.10הספק מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים ,לתדרך ,ליידע
ולהנחות את עובדיו ושלוחיו לצורך ביצוע תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות
כל דין הרלוונטי למתן השירותים וכל הפעולות וההתחייבויות על פי הסכם זה.
התמורה ומועדי התשלום
כנגד מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,תשלם העירייה לספק את הסכומים הנקובים
לעיל:

ג.
.8

טבלה א :צבעים למבנים ופרויקטים
מס המוצר

מחיר ליחידה (לא
כולל מע"מ)

שם מוצר כפי שהוגש בהצעה

סופרקריל מ.ד P .יותר כיסוי
 18ירוק *
סופרקריל מ.ד P .יותר כיסוי
 18לבן *
סופרקריל מ.ד P .יותר כיסוי
 18אפור *
מג'יקריל פח  18ליטר מוסדי*
ספריי צבע אדום אש ,23לבן,
אדום ,צהוב  ,ירוק ,שחור,אפור
צבע בגוון אבן לצביעת קירות
חיצוני  18ליטר
חמרה  18ליטר
צבע טמיגלאס לבן  5ליטר
צבע זהב פוליאור מבריק 2.5
ליטר

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

צבע כסף פוליאור מבריק 2.5
ליטר
סופרקריל מטפלוס לבן 18
ליטר
סופרקריל  2000לבן  18ליטר
פוליגג משוריין  20ק"ג
מגוון לצבע אנוורסלי  40מ"ל
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טבלה ב :צבעים לאלמנטים/ריהוט רחוב
מס המוצר

1
2

צבע לבן  101סופרלק  4.5ליטר
צבע אפור  70/40סופרלק 4.5
ליטר .

3
4
5

צבע חום  73סופרלק  4.5ליטר .
צבע וורנית  35אגוז  4.5ליטר .
צבע ירוק  86סופרלק  4.5ליטר .

6

צבע ירוק  88סופרלק  4.5ליטר .

7

צבע כחול  47סופרלק  4.5ליטר
.
צבע כחול  49סופרלק  4.5ליטר
.
צבע תכלת  42סופרלק  4.5ליטר
.
צבע צהוב מבריק סופרלק 4.5
ליטר .

8
9
10
11

צבע אדום מבריק סופרלק 4.5
ליטר .

12

צבע שחור מבריק סופרלק 4.5
ליטר .

13

צבע טורקיז מבריק סופרלק 4.5
ליטר .

14

צבע בורדו  303סופרלק 4.5
ליטר.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

מדלל  18 - 1/32 /ליטר
מדלל  18 21ליטר
טמגלס שחור  5ליטר א+ב *
מדלל  11לצבע דור  5ליטר
מדלל  5 21ליטר
ממיר חלודה  2ליטר טמבור *
טרפנטין  4ליטר
טרפנטין קטן
טמגלס שחור  5ליטר א+ב *

מחיר ליחידה (לא
כולל מע"מ)

שם מוצר כפי שהוגש בהצעה
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טבלה ג :צבעים לסימון כבישים
מס המוצר
1
2
3
4
5
6
7

מחיר ליחידה (לא
כולל מע"מ)

שם מוצר כפי שהוגש בהצעה

צבע כבישים לבן  18ליטר
צבע כבישים כחול  18ליטר
צבע כבישים אדום  18ליטר
צבע כבישים צהוב  18ליטר
צבע כבישים שחור  18ליטר
צבע כבישים ירוק 18ליטר
מדלל צבע סימון כבישים  -פח
 18ליטר

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.
המחירים הנ"ל סופיים וכוללים דמי הובלה וכל הוצאה נלוות אחרת.


.9

9.1

9.2

מוסכם בזאת כי התמורה הקבועה לעיל נקבעה בהתבסס על טיב הצבעים וכל דרישות העירייה
והיא כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנ"ל לרבות שכר עובדים ,הובלה ואספקה ,חלקי
חילוף בתקופת האחריות וכד' והספק לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו.
על אף האמור בס"ק  1לעיל מוסכם בין הצדדים כי התמורה אינה כוללת תשלום עבור תיקון
נזק תאונתי.

 10.1 .10מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה גם אם לצורך ביצוע
מחויבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש
צבעים או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא.
 10.2הספק לא יהא זכאי לשום זכות ,טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה ,ולא
תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע
מפורשות בהסכם זה.
11.1 .11
11.2
11.3
11.4

עם קבלת הצבעים על ידי העירייה יגיש הספק לנציג העירייה חשבון מפורט בגין הצבעים
שסופקו על ידו לעירייה.
החשבון ,כפי שאושר על ידי נציג העירייה ,ישולם תוך  45יום מתום החודש בו הוגש החשבון
לאישור נציג העירייה ,וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם
זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.
הספק לא יהא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע ,אם נדרש לכך ,את כל
התיקונים ו/או החלפות ,אשר נדרשו ע"י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה.
תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא כל חבות ,עד לבירורם
הסופי ואישורם לתשלום ע"י נציג העירייה.

 .12לכל המחירים הקבועים בפרק זה יתווספו הפרשי הצמדה ומע"מ כדין.
היה ועלה המדד במהלך ששת החודשים בלמעלה מ 5%-יבוצע עדכון נוסף בעת חישוב התמורה בעבור
החודש בו עלה המדד מעל  5%כאמור וממועד זה ימנו שישה חודשים נוספים עד לעדכון המדד הבא
בהתאמה.
 .13מוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף ההתקשרות ו/או את התמורה בגינם
מעבר לקבוע בהסכם זה ,יהא חסר תוקף ,אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי החתימה מטעם
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העירייה ,קרי – ראש העיר וגזבר העירייה והספק לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין
הגדלה כאמור אף אם בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח אותה הזמנה.
______________
חתימת הספק
 .14ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.
 .15התמורה הקבועה בסעיף  8לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין קיום
כל התחייבות מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה ,לרבות הפרשי הצמדה כלשהם .הספק מצהיר כי
התמורה הנ"ל מניחה את דעתו ומהווה תמורה הוגנת ,לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה.
ד.

נציג העירייה

 .16כל הוראה ,הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנו ע"י העירייה לפי הסכם
זה ,למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם.
 .17הספק מתחייב לבצע כל מחויבויותיו לפי הסכם זה בתיאום ותוך קשר מתמיד ,יעיל ורציף עם נציג
העירייה.
ה.

תקופת ההתקשרות

 .18ההתקשרות מכוח הסכם זה תהא בתוקף למשך  24חודשים החל מיום חתימתו של הסכם זה ועד
ליום ___________.
 .19על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את ההתקשרות
לפי הסכם זה ,כולה או חלקה ,בהודעה מראש של  30יום לספק ,ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או
תביעות כספיות או אחרות ,בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים
שבוצעו על ידו בפועל ,אם בוצעו ,עד למועד סיום ההתקשרות ,כאמור.
 20.1 .20מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  18ו 19-לעיל ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי ,העירייה
רשאית להאריך את תקופת מתן השירותים לתקופות נוספות עד לתקופה כוללת של ( 5חמש)
שנים ,ובלבד שתודיע על כך בכתב לספק לא יאוחר מחודש לפני תום תקופת מתן השירותים.
 20.2הודיעה העירייה לספק על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת ,ולא הודיע הספק על סירובו
להארכת תקופת ההתקשרות תוך  7ימים מיום שקיבל את הודעת ההארכה ,תוארך תקופת
ההתקשרות כקבוע בהודעת ההארכה ותנאי הסכם זה יחולו על תקופת ההתקשרות המוארכת.
ו.

בטחונות

 21.1 .21להבטחת התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי
העירייה ,ימציא הספק לעירייה ,עם חתימת החוזה  ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית
– בתנאים ובנוסח המחייב שנקבע ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל ,בנוסח המצורף להסכם זה
כנספח ג'( 1/להלן" :ערבות הביצוע") ,בה יתחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה
סכום של ______( ₪במילים )_________ :שתוקפה עד  3חודשים מתום תקופת
ההתקשרות ע"פ הסכם זה וזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
 21.2הודיעה העירייה לספק על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת ,ימציא הספק לעירייה ,תוך 7
יום ממועד הודעת העירייה ,הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום
תקופת ההארכה הנקובה בהודעת העירייה ,שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות
הקיימת בידיה לגבייה.
 .22העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם
זה על ידי הספק ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.
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 .23עם תום שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהספק עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה
ולאחר תשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר לספק ערבות הביצוע כאמור לעיל,
ככל שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה.
ז.

איסור הסבת ההסכם

 .24הספק אינו רשאי להסב ו /או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל
חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 .25הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או חלקן ,או למסור לאחר
כל חלק מהפעולות הקשורות באספקת הצבעים ,אלא באישור העירייה מראש ובכתב.
העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין
בה כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
ח.

אחריות וביטוח

 .26הספק יהא אחראי אחריות מלאה ,מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה ,חבלה ,ליקוי ו/או נזק,
שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם אחר כלשהו לרבות
עובדי ושלוחי הספק ,לגוף ו/או לרכוש ,בשל כל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו
ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר ,ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,ממתן השירותים ו/או ביצוע
התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .27הספק יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיף
 26לעיל .הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה ,עובדיה ,שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל
אחריות וחבות בגין כל תאונה ,חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף  26לעיל ,בכל עילה שהיא.
 .28הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן,
פגיעה או נזק להם אחראי הספק על פי האמור בסעיפים  26ו 27-לעיל ,וכן בגין הוצאות סבירות אשר
העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור ,ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לספק בהקדם
אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים  26ו 27-לעיל ולאפשר לספק להתגונן מפניה.
 .29מבלי לפגוע באחריות הספק עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה ,יחזיק הספק על חשבונו כל תקופת
ההסכם את הביטוחים כמפורט באישור הביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ג' 2/ומהווה חלק
בלתי נפרד מימנו.
 .30עם חתימת ההסכם הספק ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח
בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל ,ומידי פעם במשך כל זמן חלותו של
הסכם זה בכל פעם שיפוג תוקפו של אישור הביטוחים נספח ג' ,2/וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה
כלשהי מצד העירייה .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הספק,
מהווה תנאי מהותי בהסכם.
ט.

הפרות וסעדים

 31.1 .31מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  26-30 ,25-24 ,21-23 ,7 ,6 ,5ו 39-הינם תנאים עיקריים
ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
 31.2הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק הסתלק מביצוע חוזה זה ,יחשב הדבר כהפרה יסודית
של הסכם זה.
 31.3ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו ,יחשב
הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.
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 31.4מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה ,תזכה
כל אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק  3 - 1לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש בסך ( ₪ 5,000חמשת אלפים ש"ח) ,כשהם צמודים למדד.
 .32מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  29לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה
או עפ"י כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן
התנהגות הספק תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  1,000ש"ח לכל הפרה.
 .33מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה
בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:
 33.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם
או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  21ימים ממועד
ביצועם.
 33.2ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הספק ,כולם או חלקם ,או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון ,או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור
עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם
עפ"י סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט – .1999
 33.3י ש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,
מענק או טובת הנאה בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
 33.4התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או
שהספק לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עימה.
י.

שונות

 .34מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי הספק לבין העירייה יחסי עובד-
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הספק בכל צורה בקיום התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,יראוהו לכל
דבר ועניין כעובד של הספק בלבד.
 .35הספק ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה ,לרבות
תשלומי מע"מ ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות וביטוחים.
 .36מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי
העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב
או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .37כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת
שני מורשי החתימה מטעם העירייה .הספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך
האמורה.
 .38ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייחשב הויתור כויתור על כל
הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה .כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד
הצדדים לא יהא בר תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
 .39הספק לא יאט את קצב ביצוע מחוייבויותיו לפי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע
התחייבויותיו על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.
 .40הסעיפים התקציביים להזמנת הצבעים הינם  1813200720ו 1746100720 -ולרבות סעיפים תקציביים
נוספים שיאושרו על ידי ועדת רכש.
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 .41כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם
זה .כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום  3ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר
רשום או במועד משלוחו בפקס ,בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 .42הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית
והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
העירייה

_______________
הספק

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר כי הסכם זה נחתם מטעם הספק על ידי ה"ה
____________________________________________________ (שם מלא ות.ז) ,אשר
הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם הספק ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או
האישורים הנדרשים על פי דין.
________________
תאריך

______________
חתימה

הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.
העירייה על ידי הח"מ.
מאושר
הסכם
לחתימת כדין.
מכרז פומבי
זהקדם
הסכם
ל
.
פומבי
מכרז
קדם
הסכם
לההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את
כנדרש.הדין.
בדרישות
ההסכם עומד
העירייה
זכויות
______________
______________
תאריך
תאריך

_______________
_______________
חתימה
תימת יועמ"ש
ח
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תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ( _____________ .להלן" :הספק") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ______ ________( ₪ש"ח) וזאת בקשר עם אספקת צבעים
ע"פ תנאי מכרז פומבי .35/2021
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור
ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ספטמבר  2021לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום
סכום הערבות ,תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס
או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת הספק
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק
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.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ____________ לא תענה.
לאחר יום _____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
__________________
בנק
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נספח ג –2/אישור ביטוח מסוים

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור
שם עירית עכו

המבוטח

מען

מען למשלוח דואר

כתובת מייל

כתובת הרכוש
המבוטח

חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

אופי העסקה

שם:

ת.ז/.ח.פ.

כיסויים
סוג הביטוח

מעמד מבקש האישור

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

☐נדל"ן
☐שירותים
☒אספקת מוצרים
☒אחר :רכישה
ואספקת צבעים

תאריך סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
וביטול
חריגים

יש לציין קוד
כיסוי
בהתאם
לנספח ד'

צד ג'

1,000,000

אחריות מעבידים

20,000,000

,318
,328
,309
,315
,321
322
,328
,318
319

אחריות מוצר
ומקצועי משולב
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פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

092

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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